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 صلخستالم

ء جمملمدددددددة او رادددددددة بددددددددو  ا لدددددددي  دو  أقسددددددداا اوكملبددددددداب واو لومددددددداب   بنددددددداهددددددددات الد اسدددددددة     د دددددددد 
قيددددددداي الكلا ددددددداب البشدددددددر ة اومل   دددددددة    لددددددد  ال دددددددره مدددددددن وهيدددددددة ن،دددددددر أع ددددددداء هي دددددددة الملدددددددد     مدددددددن  ددددددد   

سددددددد ت واددددددد  ارردددددددية الد اسدددددددة   المل  ددددددد . جمملمدددددددة او رادددددددة ا ومدددددددده  وااميدددددددا مدددددددة ممل لبددددددداب ممدددددددر اب األقسدددددددا
وجلمدددددة البيانددددداب ت  وة دددددة اسدددددملبانة علدددددى نيدددددة أع ددددداء هي دددددة الملدددددد    ردددددمن عيندددددة مكوندددددة مدددددن  ددددد     الد اسدددددة

مل دا اسدددددبهام ددددداب  ليهيدددددة وهدددددي هام دددددة السدددددل ال قدددددابوي وهام دددددة اولددددد  عبدددددد ال   ددددد  وهام دددددة اولددددد  سددددد ود. 
قيددددددداي الكلا ددددددداب البشدددددددر ة اومل   دددددددة    لددددددد  و سدددددددة  ليددددددد  ت  ليددددددد  الكمدددددددي لملدميددددددد  أهددددددددا  الد ااودددددددني  

 وصددددددلت الد اسددددددة    جمموعددددددة و  األقسدددددداا ومددددددده  وااميددددددا مددددددة ممل لبدددددداب ممددددددر اب جمملمددددددة او راددددددة   المل  دددددد .
اء اهلي ددددددة الملد  سددددددية   وهددددددود اددددددروح ااب دبلددددددة  ل دددددداجيية بدددددد  أع دددددد مددددددن النملدددددداجي  الدددددد:  كددددددن   اةهددددددا   ا   

اجلام ددددداب الدددددا   اعيندددددة الد اسدددددةا مدددددن ليددددد   دددددد    اومدددددر اب ااب ال  قدددددة بددددد دا   او رادددددة   ددددد ه ومل ددددد  اور بدددددة 
نسددددددبة الملدددددد ليف   اجلام دددددداب الددددددا     جمددددددا   دا     أسددددددملاا مسدددددداعد ا قدددددد ا -مشددددددا ر ادددددد  ار ال لميددددددة ا أسددددددملاا

ناهتدددددددا من ل دددددددة نسدددددددبيا بددددددد  أع ددددددداء هي دددددددة الملدددددددد    بددددددد  اجلام ددددددداب او راددددددة  و دددددددرل  أنشددددددد ة  دا   او رادددددددة ومكو 
وهدددددود ادددددروح ااب دبلدددددة  ل ددددداجيية بددددد  أع ددددداء اهلي دددددة الملد  سدددددية   اجلام ددددداب الدددددا   اعيندددددة الد اسدددددةا   الدددددا  

 .من لي   وظيف الملكنولوهيا    ه ومل   اور بة ال لمية
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 المقدمة -1

ايددددددددددة والملكنولوهيددددددددددة اومل لمددددددددددة انبادددددددددد  عددددددددددن الدددددددددد  مددددددددددا  سددددددددددمى  هملمددددددددددة ن،ددددددددددرا ل هملمدددددددددداا اومل ا ددددددددددد بددددددددددالاو   او ر 
؛ و ُ دددددر  ب نددددد  نملدددددات الددددد  الملمددددددا اوملندددددو    عدددددا  او رادددددة  م ددددددوبا  knowledge societyاو رادددددة

بملكنولوهيدددددا مملسدددددا عة  لدددددا  سددددداعد علدددددى  سددددديي  مملاب دددددة اانسدددددال  ددددد ون  و ددددد ول ا ملمدددددة مدددددن لولددددد ؛  اا وا بيدددددا 
   و ا ومتكنا.

ا    أل الملددددددو  السدددددر ة عدددددو جمملمدددددة او رادددددة    دددددد Robert& Eric, 2001 وبدددددرب و   ددددد  ا و شددددد 
بسدددددددب  جمموعدددددددة هاجيلدددددددة مدددددددن او هعددددددداب   ا دددددددا  الملكنولدددددددوهي  ومدددددددن هندددددددا وهددددددد  علدددددددى ا ملم ددددددداب أل  سددددددد   

  ددددداد نلسددددديا أ دددددن  مدددددة موعددددد  قددددددميا مدددددن جمملمدددددة او رادددددة  ومدددددن   الملددددددرر با دددددا  م اجلدددددة او يمددددداب والملددددددد اب و 
احللدددددو  اوناسدددددبة هلدددددا. و دددددا أل جمملمدددددة او رادددددة ب  دددددر ب  بالملكنولوهيدددددا ادسددددد  بددددد  هدددددو  ملدددددد ليشدددددم   ددددد  مدددددا  مل لددددد  

 باو راة من وروح الرؤ ة  واامكانياب والمد اب اواد ة  الدعم والملمو   والبنية الملدملية.

ر او راددددددة  و نملاهيددددددا  و وظيليددددددا ا بدددددد ل جمملمددددددة او راددددددة الدددددد  ا ملمددددددة الددددددري  مددددددوا علددددددى نشدددددد6002وأو د ال دددددد  ا
بكلدددددددداء     نيدددددددددة جمددددددددابب النشددددددددداا ا ملم دددددددددي  واحليددددددددا  ا اصدددددددددة؛ وصدددددددددوب ل   مدددددددداء باحلالدددددددددة اانسدددددددددانية. وأو د 

ا   ر ددددف اليونسدددددكو  ملمددددة او رادددددة ب ندددد  ا ملمدددددة الددددري  مددددوا ايددددد  عمليدددداب النمدددددو والمل ددددو  واببملكدددددا  6002أمحدددددا
و كنولوهيدددددا او لومددددداب واب  دددددا . وعدددددر  أ  دددددا ب نددددد  الددددد  ا ملمدددددة الدددددري  علددددى ابسدددددمل ما  األماددددد  للم لومددددداب 

 ا.   6002حيسن اسمل داا او راة  لملدمي       وبراجم  ابقمل اد ة وابهملماعيةا يبال  

 َل او رادددددددة بوصدددددددليا ال دددددددديو مدددددددا هدددددددي  ب  ميدددددددة للم لومددددددداب ااب او ددددددد   وورددددددد يا   ن دددددددو  متكنندددددددا مدددددددن 
لدددددى أساسددددد  اسدددددملنباا واسدددددملنملات م دددددام  هد دددددد  ب يدددددة  سددددد  الواقدددددة و  و رهدددددا  وهدددددرا الوصدددددو     ايدددددم  مدددددوا ع

 ا.6002ما أ د  ال ادح ا

ومدددددن اجلددددددد ر بالدددددر ر   هددددددرا ااعدددددا   بدددددد ل ال دددددا  ال ددددددره وبدددددالر م مددددددن الملددددددد اب بوهدددددد  عددددداا  ومن مددددددة ا لددددددي  
ب وقددددددد اب  ومكملسددددددباب ماد ددددددة ال ددددددره بوهدددددد  عدددددداا  ُ كندددددد  مددددددن  ميدددددد  جمملمددددددة او راددددددة   ددددددا  لكدددددد  مددددددن ممومددددددا

  اامكاناب البشر ة باون مة.و ا خيية وم نو ة   كمن  

و دددددد   دو  اجلام دددددداب   بندددددداء جمملمددددددة او راددددددة مددددددن  دددددد   أنشدددددد مليا وبراجميددددددا األ اد يددددددة  وهددددددر  الد اسددددددة  ملندددددداو  
ن،ددددددر أع دددددداء هي ددددددة دو  أقسدددددداا اوكملبدددددداب واو لومدددددداب   بندددددداء جمملمددددددة او راددددددة بدددددددو  ا لددددددي  ال ددددددره مددددددن وهيددددددة 

 الملد   .
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 مشكلة الدراسة -2

او راددددددة ال ددددددرحية مددددددن  دددددد   براجميددددددا المل ليميددددددة  وأنشدددددد مليا البدايددددددة باهملمددددددت أقسدددددداا علددددددوا اوكملبدددددداب واو لومدددددداب 
   والليرسدددة والمل ددددنيف اوملمالدددة بالمل و دددد الد اسددددية ممر اهتدددا  والددد  مددددن  ددد   وأنشددد ة الملدددد    علدددى لددددد سدددواء

والدددد:   عمددددو  أصدددددا ا   لدددد: حيددددملل   دددداا دا   او راددددة والمدددداجيم علددددى او راددددة ال ددددمنية  أمددددا اجلاندددد  ا  ددددر مددددن
 وظيليدددددددا ردددددددمن براجميدددددددا مدددددددن  ددددددد   اوددددددد متراب و ل يددددددد  ا ددددددد اب  و لي هدددددددا لسدددددددلور ن يدددددددا  و ن،يميدددددددا   كدددددددن 

والمل لددددددديم  و وصددددددديليا بل ددددددد   منيددددددداب الملواصددددددد  ابهملمددددددداعي واوددددددددوناب وبرجميددددددداب الدددددددو كي وال ددددددداوبب اوسدددددددملد ر 
 ابلكهوين واونملد اب و  ها الكا .

مدددددن هندددددا اددددد ل موردددددو   دا   او رادددددة   دددددد بددددد  هددددددا  مدددددن اووردددددوعاب اويمدددددة   سدددددوح ال مددددد     احلدددددد 
الددددري بدددداب   لدددد  علددددى ع ددددرنا احلارددددر ب  ددددر  دا   او راددددة  وهددددو زدددد  ممل ددددو  للمل امدددد  مددددة او لومدددداب الدددد:  ر دددد  

او لومددددددددداب وأقسددددددددداا اادا   ون،دددددددددم او لومددددددددداب؛ لدددددددددا أده    أل  كدددددددددول هدددددددددرا علييدددددددددا أقسددددددددداا علدددددددددوا اوكملبددددددددداب و 
ولكددددددول دو  جملدددددد  المل دددددداول ا ليهددددددي  اوورددددددو  مملدددددددا   وحيملددددددات    عناصددددددر مملدا لددددددة أ  ددددددا و دددددد     ا ددددددا .

مددددن الددددددو  الددددد: أوعدددد ب اهملمامدددددا ووردددددو   دا   او رادددددة؛ مددددن  ددددد   عدددددد  مبددددداد اب  بنمليددددا أقسددددداا علدددددوا اوكملبددددداب 
واو لومددددددددداب مدددددددددن  ددددددددد   اومدددددددددر اب الد اسدددددددددية ويملو ددددددددداب  لددددددددد  اومدددددددددر اب  واانملاهيدددددددددة ال لميدددددددددة ألع ددددددددداء هي دددددددددة 
الملدددددد     والملدددددد      سددددددوح ال مددددد    ب أل هدددددر  اوبدددددداد اب هددددداءب  مبددددداد اب  مل لدددددد  بدولدددددة  ليهيدددددة والددددددد  

دو  أقسددددددداا   د دددددددد     ددددددا  ملناسددددددد  وسدددددددوح ال مددددددد  ارلدددددددي هلدددددددا امددددددد  ومددددددن هندددددددا  اددددددد ل الد اسدددددددة احلاليدددددددة  سددددددد ى
اوكملبددددداب واو لومددددداب   بنددددداء جمملمدددددة او رادددددة بددددددو  ا لدددددي  ال دددددره مدددددن وهيدددددة ن،دددددر أع ددددداء هي دددددة الملدددددد     مدددددن 

البشددددددر ة اومل   ددددددة    لدددددد  األقسدددددداا ومددددددده  وااميددددددا مددددددة ممل لبدددددداب ممددددددر اب جمملمددددددة قيدددددداي الكلا دددددداب  دددددد   
 او راة   المل   .

  أهداف الدراسة -3
 لية إلى:تهدف الدراسة الحا

دو  أقسددددداا اوكملبددددداب واو لومددددداب   بنددددداء جمملمدددددة او رادددددة بددددددو  ا لدددددي  ال دددددره مدددددن وهيدددددة ن،دددددر أع ددددداء  د دددددد  -
 .هي ة الملد   

قيددددداي الكلا ددددداب البشدددددر ة اومل   دددددة   أقسددددداا علدددددوا اوكملبددددداب واو لومددددداب  ومدددددده  وااميدددددا مدددددة ممل لبددددداب  -6
 ممر اب  دا   او راة   المل   .

 دراسة:فرضية ال -4
 وهدددددد ادددددروح ااب دبلدددددة  ل ددددداجيية بددددد  أع ددددداء هي دددددة الملدددددد      أقسددددداا  مدددددوا الد اسدددددة علدددددى اللرردددددية الملاليدددددة   

علددددددددددوا اوكملبدددددددددداب واو لومدددددددددداب   دو  جملدددددددددد  المل دددددددددداول ا ليهددددددددددي وبدددددددددد  الكلا دددددددددداب البشددددددددددر ة ا مدددددددددد  وهدددددددددددي 
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ا واسددددددمل داا وسدددددداجي  اب  ددددددابب اابسددددددمل داد والر بددددددة و ددددددد    مالدددددد  ع قددددددة بدددددد دا   او راددددددة و وظيددددددف الملكنولوهيدددددد
    ه للر بة ال لمية.   والكملابة    دا   او راةا

 حدود الدراسة: -5
 ملماددددددددد    د اسدددددددددة و ليددددددددد  وقيددددددددداي الكلا ددددددددداب البشدددددددددر ة اومل   دددددددددة ومدددددددددده  وااميدددددددددا  الحددددددددددود الموضدددددددددوعية:

 ومل لباب عناصر ومكوناب  دا   او راة.
جبام ددددداب دو    قسددددداا علدددددوا اوكملبددددداب واو لومددددداب   ال دددددامل  بب ع ددددداء هي دددددة الملدددددد   ملماددددد   :البشدددددريةالحددددددود 

 الكو ت ا لية الهبية األساسيةا.وهي سل نة ُعمال واوملكة ال ربية الس ود ة و جمل  المل اول  

 أهمية الدراسة: -6
 نباددددددد  أريدددددددة الد اسدددددددة   اجلانددددددد  الن،دددددددري بكوودددددددا  سدددددددل  ال دددددددوء علدددددددى مدددددددده  ددددددداو  أقسددددددداا علدددددددوا 

قيدددددداي الكلا دددددداب البشددددددر ة  دددددد    لومدددددداب للمل ددددددو اب احلد اددددددة اور ب ددددددة باوينددددددة وسددددددوح ال مدددددد  مددددددن اوكملبدددددداب واو
وبدددددرل   ُ مددددد  اومل   ددددة    لددددد  األقسدددداا ومدددددده  وااميددددا مدددددة ممل لبدددداب ممدددددر اب جمملمددددة او رادددددة   المل  دددد   

هدددداب واوما سددددداب سددددو   ددددملم  صدددددد اب اومددددن الناليددددة ال مليدددددة جي  الد اسدددددة النملددددات اللكددددري ال دددددره. أل  اددددري نملددددا
احلاليدددددة   جمدددددا    لددددديم  دا   او رادددددة   أقسددددداا اوكملبددددداب واو لومددددداب اعيندددددة الد اسدددددةا   يددددد   دددددملم  د دددددد وقيددددداي 
اومددددددر اب الد اسددددددية الدددددد:  مل امدددددد  مددددددة أنشدددددد ة  دا   او راددددددة ومكوناهتددددددا  ومددددددده م جيمددددددة الكلا دددددداب اوملالددددددة للميدددددداا 

  لوماب. ياا   ليميا   خت   علوا اوكملباب واو

 منهج الدراسة وإجراءاتها -7

اعملمددددددب الد اسدددددة  علدددددى الملدليددددد  الكمدددددي  جلمدددددة البيانددددداب الددددد:  سددددداعد علدددددى الكشدددددف عدددددن  مدددددنهج الدراسدددددة:
اجلوانددددد  الددددد: لدددددددها البالادددددال؛ مدددددن  ددددد   األسددددد لة اووهيدددددة ل يندددددة الد اسدددددة و دددددا  سددددداعد علدددددى  دددددوا  او لومددددداب 

 ة.الدقيمة واووروعية لو  مورو  الد اس

 ملددددد لف جمملمدددددة الد اسدددددة مدددددن اجلام ددددداب ا ليهيدددددة الددددد:  ملدددددوار لدددددد يا أقسددددداا اوكملبددددداب  مجتمدددددع الدراسدددددة والعيندددددة:
 ا.  1واو لوماب أو د اساب او لوماب وال: متنو  ياد  البكالو  وي   ما  ورد  اجلدو  ا

 نو البكالو  وياأقساا اوكملباب واو لوماب   دو  جمل  المل اول ا ليهي ال: مت1هدو   قم ا
   ا مل ا  اوكملباب واو لوماب

 الد هة ال لمية اجلام ة الدولة
 هام ة اول  عبد ال     اوملكة ال ربية الس ود ة

 هام ة اول  س ود
 بكالو  وي
 بكالو  وي
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 بكالو  وي هام ة السل ال قابوي سل نة ُعمال
و هي دددددة  دددددد     هام دددددة اولددددد  عبدددددد ال   ددددد  ع ددددد32وت   سدددددا  ابسدددددملبانة    عيندددددة الد اسدددددة الددددد:  لدددددت

ا. وعليددددددد   اددددددد ل جممدددددددو  األع ددددددداء الدددددددر ن 12ا  وهام دددددددة السدددددددل ال قدددددددابوي ا62ا  هام دددددددة اولددددددد  سددددددد ود ا62ا
% مدددددن ال ددددددد الكلدددددي ألادددددراد ال يندددددة مدددددوةع  علدددددى 91.02ع دددددو هي دددددة  دددددد    بنسدددددبة  20اسدددددملهابوا ل سدددددملبانة 

 ا ا     6الندو الري  ورد  هدو  ا
 ا6هدو  ا

 جممو  اسملهاباب أاراد عينة الد اسة الر ن أهابوا على أدا  الد اسة لس  اومل  اب اوسململة
 

 أداة الدراسة:
 ددددداء هي دددددة الملدددددد      جمدددددا  لملدميدددد  أهددددددا  الد اسدددددة؛ ت  عدددددداد اسدددددملبان ؛ للمل دددددر  علدددددى الكلا ددددداب البشدددددر ة ألع

 الا  ي. Likert) دا   او راة  وت اسمل داا ممياي ليكرب ا
 

 

 المسم اجلام ة

 ا    الملد  سية الر بة ال لمية النو 

جمملمدددددددددددددددددددددددددددة 
 الد اسة

 ال ينة
 أناى ا ر

أسددددددددددددددددددملاا 
مسدددددددددداعد 

 ا ق 

أسددددددددددددددددددملاا 
مشدددددددددددا ر 

 ا  ار

2- 10 
 سنواب

سددددددد11
ندددددددددددددددددددددددددة 
اددددددددددددددددد  

  ر
هام دددددددددددددددددة اولددددددددددددددددد  

   عبد ال   
علدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم 

 او لوماب

60 10 11 12 19 12 

62 16 

هام دددددددددددددددددة اولددددددددددددددددد  
 س ود

علددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوا 
اوكملبدددددددددددددددددددددددددددددددداب 

 واو لوماب
62 9 

هام دددددددددة السدددددددددل ال 
 قابوي

د اسدددددددددددددددددددددددددددددددددداب 
 او لوماب

12 19 

 20 32 20 20 20 ا مو 
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 ثبات األداة:  
للد ددددو  علددددى أدا  قدددداد   علددددى نددددة م لومدددداب دقيمددددة؛ قدددداا البالاددددال بمل بيدددد  ابسددددملبانة علددددى أاددددراد عينددددة الابدددداب 

ومددددداب    ددددد  مدددددن السددددد ود ة هام دددددة ممل  ددددد  وع دددددو هي دددددة  دددددد      جمدددددا  اوكملبددددداب واو ل 60واوكوندددددة مدددددن 
أا المددددددره  هام ددددددة اامدددددداا يمددددددد بددددددن سدددددد ود ااسدددددد مية  وا مل اصددددددي  مددددددن اوكملبددددددة الرجييسددددددية جبام ددددددة السددددددل ال 
قددددددابوي  باارددددددااة     بدددددد  مددددددن م ددددددر  وت الملدمدددددد  مددددددن الابدددددداب بمل بيدددددد  م ادلددددددة أللددددددا  رونبددددددا . وت اسددددددمل داا 

  يدددددو  مددددن يددددداو  ابسدددددملبانة  كدددد   مدددددا  ورددددد  هددددددو   قدددددم م امدددد   بددددداب اللددددا  رونبدددددا  للملدمدددد  مدددددن  بددددداب  دددد
 ا.2ا

 ا2هدو  ا
 م ام ب  باب اللا  رونبا  لك  يو  من ياو  ابسملبانة وابسملبانة  ك 

 م ام   باب ارو 
 0.322 ابسمل داد والر بة

 0.220  د    مال  ع قة ب دا   او راة
 0.319  وظيف الملكنولوهيا/اجلوان  الملمنية

 0.232  وظيف الملكنولوهيا/ال رح
 0.222 اسمل داا اب  ابب/الملداو  عن ب د

 0.263 اسمل داا اب  ابب/األسالي  ابلكهونية
 0.322 الواهباب الد اسية

 0.236 الكملابة    دا   او راة
 0.223 الاباب ال اا

ا  وهدددددددي 0.229–0.226بددددددد  او مل ددددددو مدددددددن هدددددددرا اجلدددددددو  أل م دددددددام ب  بددددددداب أللددددددا  رونبدددددددا   دددددددهاوح قيميددددددا 
م دددددام ب  بددددداب ممبولدددددة  وهدددددرا  دددددد  علدددددى أل اب ملبدددددا   ملمملدددددة بمدددددد  ممبدددددو  مدددددن الابددددداب  كنندددددا مدددددن ابعملمددددداد 

 علي .

 المعالجة اإلحصائية:

لملدليددددددد   SPSSلملدميددددددد  أهددددددددا  الد اسدددددددة ت ابعملمددددددداد علدددددددى برندددددددام  احل مدددددددة اال ددددددداجيية لل لدددددددوا ابهملماعيدددددددة 
 ملاجي .البياناب واحل و  على الن
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 االطار النظري للدراسة -8
 تمهيد:

 ملسدددددم ال  دددددر احلدددددات بمل ددددد م او لومددددداب؛ وعليددددد      دددددد اوشدددددكلة  كمدددددن   نمددددد  او لومددددداب  بددددد    
المل امدددددد  م يددددددا باسددددددمل داا وسدددددداجي  وعددددددرح نمليددددددا وخت  نيددددددا واسددددددههاعيا والملشددددددا ر  ددددددا. ومددددددة الاددددددو   الملكنولوهيددددددة 

ا  و  هددددددرا او ددددددما  6002(ناعة او راددددددة  وهددددددرا مددددددا أ ددددددا  لدددددد  عليددددددال أصددددددبو ال ددددددا  قر ددددددة  لكهونيددددددة صدددددد    ل دددددد
ا بدددددد ل أ اددددددر  نملددددددات الدددددددو  اوملمدمددددددة اليددددددوا   ملمددددددد 1222أ  ددددددا  ا ددددددرب من،مددددددة المل دددددداول والملنميددددددة ابقمل دددددداد ة ا

علددددددى ابقمل ددددددداد او دددددددر  المددددددداجيم علدددددددى اانسدددددددال اوسددددددمل دا لملكنولوهيدددددددا او لومددددددداب. و اا  اندددددددت الملكنولوهيدددددددا هدددددددي 
ر دددد  ا ملمددددة  ادددد ل او راددددة هددددي وقددددود هددددرا ارددددرر؛ وعليدددد  بددددرة ابهملمدددداا بمل بيدددد  اكددددر ومبدددداد   دا   او راددددة عامدددد   

 لمل اظم أريمليا   لا سة نية وظاجيف اادا   وعملياهتا ولملدس  هر  اوما سة و مي  الملمي .
عبددددا   عددددن م لومدددداب أو لمدددداجي   هددددو عبددددا   عددددن ااد ار اجل جيددددي أو البسددددي . واو راددددة  ل م دددد لو او راددددة ل و ددددا

عددددددن  دددددديء مددددددا  مللكيددددددا الشدددددد     عملدددددد . وهددددددي بددددددرل  متادددددد  الرصدددددديد الددددددري ت  كو ندددددد  مددددددن ل دددددديلة البددددددد  
ال لمدددددددي والمللكدددددددد  والد اسددددددداب اويدانيددددددددة و  دددددددو ر اوشددددددددروعاب اابملكا  ددددددددة و  هدددددددا مددددددددن أ دددددددكا  النملددددددددات اللكددددددددري 

 سدددددمل داا مدددددن أهددددد   سددددد  المددددداجيم وابنملمدددددا     لالدددددة لإلنسدددددال عددددد  ال مدددددال  ليملماددددد  بالرصددددديد او دددددر  المابددددد  ل
 ا. 113   6002أا   اعليال  

ا بددددد ل او رادددددة هدددددي عبدددددا   عدددددن م لومددددداب بااردددددااة 6002وأ دددددا   ددددد  مدددددن ال لدددددي وقندددددد لهي وال مدددددري ا
ا     وابددددد  سدددددببية   سددددداعد     ددددداد م ددددد  للم لومددددداب  و ملدددددو   دا   او رادددددة   ددددداد هدددددر  الدددددرواب  و ملددددددا   م يددددد
ا ددددددد   والمددددددديم واو لومددددددداب السدددددددياقية وب ددددددد   ا بددددددد  الددددددد:  ددددددد ود ب عدددددددا  عددددددداا لملميددددددديم ودمددددددد  ا ددددددد اب واو لومددددددداب 

ا  هدددددي م لومدددددداب قابلدددددة للملواصددددد  والليددددددم وابسدددددملي ا  مددددددن 6010اجلد دددددد . واو رادددددة مددددددن وهيدددددة ن،دددددر اعليددددددال  
المل بيددددددددد  ا ودددددددددا لدددددددددن  كدددددددددول م رادددددددددة  قبددددددددد  األادددددددددراد اوينيددددددددد   لدددددددددرا ا نددددددددد   اا   خت دددددددددة او لومددددددددداب ل سدددددددددمل داا و 

 ا.166ا 
ا    او راددددددددة علددددددددى أوددددددددا  دددددددديء ملمددددددددوي   كددددددددن خت  ندددددددد  6002(و ن،ددددددددر  دددددددد  مددددددددن ا  يدددددددد  وم ا  دددددددد  

و  ددددنيل  و عددددداد  و ييدددد  ؛ للملددددداو  مددددن قبدددد  األاددددراد  وباسددددمل داا  منيدددداب او لومدددداب وهددددي  وهدددد  هددددرا الملوهدددد  
او ملمددددد . وهنددددا    ددددد او للددددال بمل ر ليمددددا علددددى زدددد  او راددددة ال ددددرحية متادددد  نيددددة احلمدددداجي  وال ددددرح اانسددددانية واواد ددددة 

 اروسبة اودونة.
  صددددددة وددددددا و د أعدددددد    اه دددددد  المل ر لدددددداب السددددددابمة علددددددى  ددددددول او راددددددة لمدددددداجي    نددددددة ومو مددددددة وم مددددددو  

د     ددددددددا  وملموسددددددددة  بينمددددددددا  نم دددددددديا اجلاندددددددد  او ددددددددر  الكبدددددددد    ع ددددددددرنا احلارددددددددر والكددددددددامن   األنشدددددددد ة والملدددددددد
واألاكددددا  الدددد:  بمددددى  امنددددة   عمددددو  األاددددراد ب ددددي ة  دددد   و ربددددة وهددددرا مددددا ن لدددد  عليدددد  او راددددة ال ددددمنية. وعليدددد  ب 

 بد من المل ر  على صنلي او راة ال رحية وال منية   ا   
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وهددددددي الدددددد:  شدددددد     او راددددددة اهلاداددددددة    Explicit Knowledge)ا المعرفددددددة الصددددددريحة  الظدددددداهرة  -
  و  لددددد  علييدددددا أ  دددددا او رادددددة اورحيدددددة؛ ن،دددددرا لكوودددددا م رادددددة   يدددددة  وقياسدددددية  وصدددددلبة  وم دددددرح  دددددا. و ملددددداة الر ددددديد 

هدددددرا الندددددو  مدددددن او رادددددة بمابليدددددة الملوصددددديف والدددددمل لم  ولدددددرل  أعلددددد  علييدددددا أ  دددددا او رادددددة اوملسدددددربة؛ امكانيدددددة  سدددددر ا 
ميا  و  دددددبو م رادددددة علميدددددة   ن ددددداح عددددداا  دددددا ت الشدددددر ة أواو سسدددددة أو  دددددا ت عمدددددو  األادددددراد و مليددددددها واسدددددمل دا

 . )6002ومسمل دا من قب  اجلمية االكبيسي  
وهددددي او راددددة  دددد  الر يددددة الدددد:  ددددملم المل بدددد  عنيددددا   (Tacit Knowledge)المعرفددددة الضددددمنية  الكامنددددة  

 رادددددددة بدددددددال رح النوعيدددددددة واحلدسدددددددية بكوودددددددا  ددددددد  قابلدددددددة للنمددددددد  والدددددددمل لم مدددددددا     دددددددرح  دددددددا. و  لددددددد  علييدددددددا أ  دددددددا او
اولمل دددددمة. وهدددددي بدددددرل  م رادددددة  كدددددن اسدددددملنباعيا ونمليدددددا مدددددن  ددددد   المللاعددددد  اانسددددداين عدددددن عر ددددد  بي دددددة ال مدددددد   

 ا.6002واو ا شة والمللاع  واحلوا  االكبيسي  
الددددري   نيندددددا   هدددددر  الد اسددددة هدددددو اسدددددمل داا او رادددددة بنوعييددددا ال دددددر و وال دددددم  و ددددملم الددددد  بددددد ل  كدددددول 

لددددددى عا ميددددددا احل ددددددو  علددددددى النددددددوع  منيددددددا  و وة  يددددددا  و وليددددددد م راددددددة هد ددددددد  للم راددددددة  دا   ممل   ددددددة    ددددددر ع
 منيا وهرا ما   ر  اليوا  ليوا ب دا   او راة.

 مفهوم إدارة المعرفة:
 نددددداو  البدددددالاول وال لمددددداء وا ددددد اء مليدددددوا  دا   او رادددددة مدددددن ةوا دددددا  ملللدددددة؛ ن،دددددرا ألل أسدددددبا  اب دددددمل   

الكملدددددا  والبدددددالا  بشددددد ل مليدددددوا او رادددددة ااهتدددددا. امدددددد  ن،دددددر الدددددب   مدددددنيم  لدددددو  اوليدددددوا مدددددر ب  بدددددا مل    ؤ دددددة
مدددددن ةاو دددددة م يندددددة  ملناسددددد  مدددددة ميدددددوهلم وا اهددددداهتم  ليددددد    ملددددد ول  دا   او رادددددة هددددد ءا مدددددن  دا   او لومددددداب  بينمدددددا 
 ن،دددددددر الدددددددب   ا  دددددددر هلدددددددا مدددددددن من،دددددددو   مددددددد   دددددددت اي مل وودددددددا ن،امدددددددا أو   دددددددة أو عمليدددددددة اا  يددددددد  وم ا  ددددددد   

 ا.  6002
علدددى اادا   ال دددمنية    (Horder & Fearnely, 1997) ر ددد   ددد  مدددن هدددو د  وا نلدددي 

  ددددددددر ليم ادا   او راددددددددة ليدددددددد     دددددددددال علددددددددى  وودددددددددا اسددددددددمل داا الكلا دددددددداب وا دددددددد اب ا م ددددددددة اوملالددددددددة دا ليدددددددددا 
بشدددددك  مدددددن،م   و ا هيدددددا أمددددداا اون،مدددددة  لمدددددا   لددددد  األمدددددر الددددد   ايدددددي  مل دددددمن  وليدددددد او رادددددة وانمل اعيدددددا ونمليدددددا

بااردددددااة    المل لددددديم او سسدددددي؛ مدددددن أهددددد  اسدددددمل داا او رادددددة و ميددددد  اللاجيدددددد    اون،مدددددة بشدددددك  عملدددددي  و   دددددد 
؛ ليددد   أوا أودددا ن،ددداا عمددد  م دهدددر وبي دددة Little et).(1997 ,هدددرا المل ر دددف أ  دددا  ددد  مدددن ليملددد  و  دددرول 

مي يددددددا  واسددددددمل داميا و عدددددداد  اسددددددمل داميا؛   لددددددم؛ مددددددن  دددددد وا  شددددددهية  وليددددددد او راددددددة الش  ددددددية  واو سسددددددية  و 
سدددددد يا و اء قيمددددددة هد ددددددد  لريعمددددددا ؛ الدددددددا  المل يدددددد  او لددددددو  ب ر مددددددة    ددددددة ومد وسددددددة    ااددددددة اوسددددددملو اب 
الملن،يميددددددة  و   ددددددي هددددددر  الن،ددددددر  ادا   او راددددددة مليومددددددا أوسددددددة مددددددن جمددددددرد  ووددددددا ارعددددددا مددددددن اددددددرو  ال لددددددم لي مل وهددددددا 

ملددددددة و دا   عمليدددددداب  ددددددملدكم بنشددددددر او راددددددة وابنمللددددددا  منيددددددا  ددددددد   سدددددد  مسددددددا  مملنوعددددددة وميدددددداد ن د اسددددددة مملكا
 ا.22   6002 النوعية وة اد  الر ية والمل و ر اوسملمر اعليال 
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هددددر  الن،ددددر  الواسدددد ة وليددددوا  دا   او راددددة لي مل هددددا  للددددة   (Taylor, 1999)و ل دددد   ددددا لو  
 د دددددد مدددددن اون،مددددداب   عدددددا  اليدددددوا    البي دددددة اور ددددد    دددددرر اون،مدددددة مدددددن بي دددددة ال ورددددداء او دددددر   مدددددا هدددددو لدددددا  ال

 على او راة وال:  دعميا ن،اا م ر   ام .   
ا علدددددددددى   ر دددددددددف مليدددددددددوا  دا   او رادددددددددة  بكوودددددددددا 6003وأ دددددددددا   ددددددددد  مدددددددددن عبدددددددددد الل يدددددددددف وعبدددددددددودي ا

اميا ال مليدددددددداب الدددددددد:  سدددددددداعد اون،مدددددددداب علددددددددى  وليددددددددد م رامليددددددددا واحل ددددددددو  علييددددددددا وا مليا هددددددددا و ن،يميددددددددا واسددددددددمل د
ونشدددددرها واسدددددمل  هلا  ددددددا   الددددد  او لومددددداب اهلامددددددة وا ددددد اب الدددددد: متمللكيدددددا و  ملمددددددها   اختدددددداا قرا اهتدددددا و   يددددددا 

 ااسها يهية و  المل لم ول  اوشك ب.
ا بدددددد ل  دا   او راددددددة هددددددي  اابددددددة ظدددددداهر  د ناميكيددددددة  دددددد  يدددددددد  6002وهددددددرا مددددددا أ ددددددد  أ  ددددددا عليددددددال ا

  ددددد  مدددددن ال ددددد وبة  كدددددال وردددددة م ددددد  واردددددو ودقيددددد  ويددددددد هلدددددا  وبالملدددددات  بشدددددك  واردددددو ودقيددددد  األمدددددر الدددددري
صددددد وبة  دا هتدددددا  مدددددا  ددددددا  األ دددددياء األ دددددره. و  ددددد ه بددددد ل  صددددد وبة الملسدددددليم بوهدددددود مليدددددوا هدددددامة ادا   او رادددددة 

 ا.29   6002   سبب  را  د ناميكية وس ة ميدال  دا   او راة  االكبيسي  
ب ودددا  عمليدددة اهملماعيدددة أ ادددر منيدددا  (Wiig & Xiii, 2008)و  رايدددا  ددد  مدددن و ددد  وا ددد  

اقمل دددداد ة   ا أوددددا متدددد  ليددددا   دددد  اددددرد منددددا و دددد  ر   المددددرا اب الدددد:  مل ددددرها ايمددددا  مل لدددد  بكيليددددة   لمدددد  و  ليمدددد   
وماهيدددددة ال مددددد  الدددددري   دددددد نلسددددد  لددددد   ومدددددا زددددد  احليدددددا  الدددددري سي يشددددد    اصدددددة وأل عمليدددددة الملددددددو  ابهملمددددداعي 

يدددددة الملددددددو  ابقمل دددددادي وال دددددناعي والددددد: أدب    لددددددو    يددددد اب  ونيدددددة واسددددد ة   ددددد وة ظددددداهر   هااددددد  مدددددة عمل
  . )23   6003ال ووة  واويا  احلدود واحلواه  الملها  ة و   ال   االبي وي وس مة  

 خالصة:
بدددددددد ل   صدددددددة وددددددددا و د أعدددددددد     لدددددددد  أل الملنددددددددو     نددددددداو  مليددددددددوا  دا   او راددددددددة  شدددددددد  للوهلددددددددة األو  

 ددددد  مملدددددواجيممل . وهدددددرا مدددددا  دددددهة البدددددالا  وال لمددددداء للميددددداا بددددد د ات و ر يددددد  اولدددددرد    -م رادددددة و دا    –اولدددددرد   
 م دددددددا و مدددددددد يما ل  دددددددر ن  دددددددا    هلدددددددم اسدددددددملنباا او ددددددد   ددددددد  لسددددددد  ايمددددددد  للم ددددددد لو؛ وهلدددددددرا أ دددددددا  المدددددددا ي

يدددددداب اومل لمددددددة  ددددددا  مددددددا ونوعددددددا وبشددددددك  ا بدددددد ل   دا   او راددددددة   ددددددد مددددددن ألددددددد  اولدددددداهيم الدددددد: زددددددت األدب6002ا
مملسددددددا    ليدددددد   كددددددن  ملبددددددة هددددددرا اب ددددددمل    ب ددددددا ب ددددددمل   ا ددددددا  واوددددددد   الددددددري  نملمددددددي  دددددد  منيمددددددا  ليدددددد   

     .)32ا 
اويدددددم هندددددا هدددددو أل نيدددددة المل دددددا  ف السدددددابمة    دددددد علدددددى أريدددددة  دا   او رادددددة   او سسدددددة  وعلدددددى   بيميدددددا 

 هددددددددراءاب أو اسددددددددها يهياب ل سددددددددمللاد  اللاعلددددددددة منيددددددددا  مددددددددة األ ددددددددر ب ر مددددددددة من،مددددددددة مددددددددن  دددددددد   عمليدددددددداب أو 
بابعملبددددددددا   دددددددد  النددددددددوع  ااولددددددددرداب ال ددددددددرحية وال ددددددددمنيةا  والدددددددد  بدددددددداله ي  علددددددددى او لومدددددددداب وا دددددددد اب اللرد ددددددددة 

 الكامنة   عمو  األاراد    هان  او راة اوو مة. 
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عدددددددامم وأقسدددددددام المكتبدددددددات مكوندددددددات إدارة المعرفدددددددة فاتجددددددداب تعليمدددددددي فدددددددي الجامعدددددددات بوجددددددد  
 والمعلومات بوج  خاص:

ادددددرم الكدددددم اوملددددددا   مدددددن المل يددددد اب او رايدددددة والمل دددددو اب الملمنيدددددة مسددددد ولية علدددددى عدددددا   من،ومدددددة المل لددددديم. 
ا ددددددململت هددددددر  اوسدددددد ولية علددددددى ابملكددددددا  و وليددددددد و  دددددداد او راددددددة اوملهدددددددد  و ن،يميددددددا ونشددددددرها. ادددددد اا  ددددددال البددددددد  

ة  ادددد ل عمليددددة الملددددد    اللاعدددد    ملدددد  مددددن أبددددرة وسدددداجي  اسددددمل داميا و وظيليددددا. ومددددن   ملدددد  أدا  ااعلددددة لنشددددر او رادددد
هددددددرا اون لدددددد  وهدددددد  علددددددى او سسدددددداب المل ليميددددددة   مللددددددف خت  دددددداهتا  بدددددد ء األمددددددر هيدددددددا  بدددددد ا ووا بددددددة جمملمددددددة 

 او راة وم ي  ا  ر    المل ا د بشك  مملسا  .
ا علددددددى أل 6003المل ليميددددددة امددددددد أ ددددددد البددددددي وي ا ون،ددددددرا ألل او راددددددة   ددددددد الاددددددرو  الل ليددددددة للم سسدددددداب

 دا هتددددا   ملدددد   اابددددة األدا  احليو ددددة للميدددداا بوظاجيليددددا ومبا ددددر  أنشدددد مليا لملدميدددد  ال ا دددداب الدددد: وهدددددب مددددن أهليددددا  
امددددددد وهدددددد  علددددددى  لدددددد  او سسدددددداب  بدددددد  مددددددد   هد دددددددا  ددددددابب مورددددددوعية هد ددددددد ؛ باعملبا هددددددا ألددددددد احللددددددو  

الددددددد: اررددددددديا جمملمدددددددة او رادددددددة   من،ومدددددددة المل لددددددديم و  سدددددددوح ال مددددددد   وظيلدددددددة مدددددددن  او لوبدددددددة وواهيدددددددة الملددددددددد اب
 ا. Knowledge-intensiveا وظاجيف أي من،مة قاجيمة على او راة الكايلة

ا علددددددددى رددددددددرو    وهدددددددد  اجلام دددددددداب عددددددددو  دا   او راددددددددة؛ 6002و  هددددددددرا ا ددددددددا  أ  ددددددددا     ددددددددد ال مليدددددددد  ا
ا وقواعدددددد م لوماهتدددددا مسدددددارة منيدددددا     دددددو ر الاماادددددة ا ملم يدددددة لملددددددا ر اعددددداد  هيكليدددددة براجميدددددا المل ليميدددددة ومكملباهتددددد

المل ددددددو  احلاصدددددد    جمملمددددددة او راددددددة  و ل يدددددد  ال مليدددددداب ا اصددددددة  ددددددا االملوليددددددد  والملن،دددددديم  والملددددددداو   واوشددددددا  ةا.  
 مدددددددا أ دددددددد علدددددددى  بددددددد  اجلام ددددددداب بسدددددددها يهياب  سددددددد ى عدددددددو   ددددددد يد اللاجيدددددددد  ال اجيدددددددد  مدددددددن موا دهدددددددا البشدددددددر ة 
واو لوما يددددددة  و ملبدددددد  عرقددددددا هد ددددددد  لملدسدددددد  هددددددود  ا دمددددددة  واسددددددملاما  اوددددددوا د اواليددددددة والبشددددددر ة بالشددددددك  األمادددددد . 
و نب دددددددددي األ دددددددددر ب ددددددددد  ابعملبدددددددددا  الملياهددددددددداب او سسددددددددداب المل ليميدددددددددة؛ اد ار أريدددددددددة   سدددددددددا  علبمليدددددددددا اويدددددددددا اب 

اسددددددههاعيا  واسددددددمل    نملاجيهيددددددا   اجلد ددددددد     ميددددددة او لومدددددداب و ن،يميددددددا  و ليليددددددا ب ر مددددددة  سددددددمو بسدددددديولة
 وبناء د اساب هد د  بابعملماد علييا.

بنددددددددداء عليددددددددد  ل بدددددددددت اجلام ددددددددداب بمل   ددددددددداهتا او ملللدددددددددة واومللرعدددددددددة دو ا وارددددددددددا دا ددددددددد  جمملمدددددددددة او رادددددددددة 
واقمل دددددداد او راددددددة     سددددددا  أاددددددراد ا ملمددددددة المددددددد   علددددددى موا بددددددة المل يدددددد اب السدددددداجيد  ايدددددد . وهنددددددا أ ددددددا   دددددد  مددددددن 

ا بددددد ل الرأ اليدددددة أو ال مالدددددة     دددددد مدددددن عوامددددد  اانملدددددات الرجييسدددددة  بددددد  او رادددددة هدددددي الددددد: 6003 مة االبدددددي وي وسددددد
 المللت هر  اوكانة. 

ومدددددددن هندددددددا أ دددددددرب  دا   او رادددددددة مكانمليدددددددا البدددددددا ة  بوهددددددد   دددددددا    أقسددددددداا اوكملبددددددداب واو لومددددددداب الددددددد: 
اسدددددملنملاهيا ولملورددددديو أريدددددة  دا   او رادددددة   أصدددددبو  ددددد ليا الشدددددا   ابهملمددددداا جبمدددددة او رادددددة  و وليددددددها  ونشدددددرها  و 

 أقساا اوكملباب  دم    ليمي  كن الن،ر  لييا من ةاو مل   ورا 
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دور أقسدددددددام المكتبدددددددات فدددددددي إدارة المعرفدددددددة مدددددددن خدددددددالل األنشددددددد ة والخددددددددمات واألدوار التدددددددي 
 تقوم بها مثل:

 مل لم اوسملمر  والمل لم مده احليا . مدمي او راة ب  كا   ملللة ومنيهياب مملنوعة  المل ليم الرا   وال
 دعم اببملكا  و وليد او راة اجلد د .

   الة اللرصة لرياراد للوصو     مسملودعاب او راة ال اوية.
  نملات او راة ال: ختدا م احل اانملات  واو راة ال:  س ى للملنمية الشاملة للمهملمة.

  ه  والماب  للملكيف مة ا ملمة.ااسياا    كو ن الرأ ا  البشري اود   واو
 اواجيد  دا   او راة ألقساا اوكملباب واو لوماب لي   ساهم   

  س  ا دماب اادا  ة واأل اد ية.
  س  عملية صنة المرا .

 ا.22   6002ا مل ا  الوقت اوسمل دا لل ملياب المل و ر ة لري ا  واوناه  االكندي  
ادددددة  اوبدددددا ملموسدددددا   م سسددددداب المل لددددديم ال دددددات بوهددددد  عددددداا؛  ن،دددددرا ودددددا  ملميددددد  بددددد  بي دددددة واق يدددددا  وهددددددب  دا   او ر 

هددددددددر  او سسدددددددداب مددددددددن اله يدددددددد  علددددددددى  بدددددددداد  او راددددددددة واألاكددددددددا  ووهيدددددددداب الن،ددددددددر  وا  اء مددددددددن  دددددددد   المل دددددددداول 
 ا. Leen,  2006واوشا  ة   او متراب والندواب وا ابب األ اد ية ا

اولدددددت  دا   او رادددددة ب دددددلة عامدددددة   اجلام ددددداب وم سسددددداب المل لددددديم ال دددددات  و دا   او رادددددة و شددددد  األدبيددددداب الددددد:  ن
  أقسددددداا اوكملبددددداب واو لومددددداب ب دددددل   اصدددددة     أل   بيددددد   دا   او رادددددة و ميددددد   اليدددددا   ال مليدددددة المل ليميدددددة 

  لرم وهود عدد من ال ناصر األساسية  من بينيا  
 األاراد  

ي مددددددن اومل لبدددددداب اهلامددددددة لمل بيميددددددا  وددددددا لدددددد  مددددددن دو    ابملكددددددا  او راددددددة و  و رهددددددا   ملدددددد  ال ن ددددددر البشددددددر 
ا    أل عن دددددددر األادددددددراد   اجلام دددددددة  شدددددددم  ال لبدددددددة 6002و  بيددددددد  هوانبيدددددددا. و  هدددددددرا ااعدددددددا   شددددددد  اللدددددددر   ا

ب أو ادددددرح وأع ددددداء هي دددددة الملدددددد    وال دددددامل    هدددددر  او سسدددددة المل ليميدددددة  سدددددواء  دددددانوا هي دددددة أو أادددددراد أو جمموعدددددا
ا    أل  بدددددد  ال مدددددد  بن،دددددداا  دا   او راددددددة بشددددددك    ددددددي   هام ددددددة ال مددددددور  6002عمدددددد .  مددددددا  شدددددد  الدددددد ع  ا

 ب أل لا سددددددددة عملياهتددددددددا    ددددددددر  ابنملبددددددددا  هلددددددددا  ب ب ددددددددد  ددددددددوا  الملسدددددددديي ب اواد ددددددددة و ددددددددوا  ال ن ددددددددر البشدددددددددري 
 .ااألارادا الري   مل  األساي    مي  أهدا   دا   او راة

 ل دددد  األاددددراد بدددد   ددددد  دو ا ادددداع     وليددددد  وابملكددددا   و  بيددددد  او راددددة  و ددددا  كددددنيم مدددددن اسددددملاما  قددددد اهتم مدددددن 
 ددددددد اب وأاكددددددددا  و ددددددددا      ددددددددد   اومددددددددر اب الد اسددددددددية و دا   اوندددددددداه  المل ليميددددددددة  وهددددددددرا مددددددددا ه دددددددد  الكندددددددددي 

مدددددددداد  ن علددددددددى  وليددددددددد او راددددددددة ا    ددددددددد علددددددددى  رددددددددرو   اسددددددددملم ا  اجلام دددددددداب ألع دددددددداء هي ددددددددة الملددددددددد    ال6002ا
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ال لميدددددددة واممل  يدددددددا و  و رهدددددددا واوشدددددددا  ة  دددددددا  مدددددددة  دددددددوار الر بدددددددة لدددددددد يم ل عددددددد   علدددددددى اجلد دددددددد   المل  ددددددد  
 ا.   110والمد   على المل و ر اوي  الرا  باارااة    أ ر م رامليم ب هدا  و    اجلام ة  ا 

 :  في إدارة المعرفة المهارات المهنية
  المل يدددددددد اب الدددددددد: ل ددددددددلت   بي ددددددددة اوكملبدددددددداب ومرا دددددددد  او لومدددددددداب؛  نمليهددددددددة بهمليدددددددداح موهددددددددة وبددددددددالر م مددددددددن  دددددددد

المل يددددددددد اب الملمنيدددددددددة   ب أل اويدددددددددا اب الململيد دددددددددة ماددددددددد   عمليددددددددداب المل و دددددددددد  والليرسدددددددددة  والمل دددددددددنيف  وا ددددددددددماب 
 اوره ية  والملل ي  ب   ا    قمة ال ملياب احليو ة   هر  البي ة.

ى اوكملبدددددداب ومرا دددددد  او لومدددددداب أل   يددددددد الن،ددددددر   عبي ددددددة أداء  لدددددد  اويددددددا اب ومددددددة الدددددد    نب ددددددي علدددددد 
اوينيددددة  وأل   مدددد  علددددى  ددددد     واد هددددا البشددددر ة؛ للمل امدددد  م يددددا و ددددد    لدددد  اويددددا اب  ددددا  ددددمل ءا وممل لبددددداب 

 جمملمة او راة والملمنية. ومن ب   ل  اويا اب ا  ية 
 مهارات تقنيات المعلومات واالتصاالت:

واهيددددددددت  منيددددددددة او لومدددددددداب واب  ددددددددابب  ددددددددد ا عنددددددددد المل امدددددددد  مددددددددة او لومدددددددداب   اوكملبدددددددداب ومرا دددددددد   
او لومددددددداب. اددددددد ل   د دددددددة ال مددددددد  و مددددددددمي ا ددددددددماب أصدددددددبو  ندددددددد ت واددددددد  سلسدددددددلة مدددددددن ا  دددددددواب  دددددددد    منيددددددداب 

واو ددددددداب  او لومددددداب    نليدددددرها  وهدددددرا بددددددو     لددددد  ايمددددددا  دددددام  للملشددددد ي  ا ت للمكملبدددددة  والدددددرب  الشدددددبكي 
وال جميددددددددداب ااب ال دددددددددلة وااوددددددددداا بمواعدددددددددد البيانددددددددداب علدددددددددى الشدددددددددبكة وبرجميددددددددداب اوكملبدددددددددة الرقميدددددددددة  بااردددددددددااة    
ير دددددداب البددددددد  والبوابدددددداب.   سيسددددددا علددددددى الدددددد  أصددددددبو مددددددن ال ددددددرو    كددددددال المل  يددددددد علددددددى  دا   ارملددددددوه؛ لددددددا 

 دددددددو اب اوسدددددددملهد     عدددددددا   منيدددددددة  وهددددددد  علدددددددى ا مل اصددددددديي اوكملبددددددداب أل  كوندددددددوا داجيمدددددددي ااعددددددد   علدددددددى المل
 ا.6002او لوماب ااحلا    
  :Managerial Skillsالمهارات اإلدارية  

  ددددددداين بي دددددددة اوكملبددددددداب واو لومددددددداب   الوقدددددددت الدددددددراهن مدددددددن المل ددددددد اب اوملسدددددددا عة  وهدددددددرا بددددددددو    مل لددددددد   
صدددددددي او لومددددددداب الميددددددداا امددددددمل ر مسدددددددملوه مدددددددن اويدددددددا اب اادا  ددددددة الكاايدددددددة وواهيمليدددددددا  وعليددددددد   مل دددددد  علدددددددى ا مل ا

باويددددداا اومل ددددددد  اجلوانددددد  والددددد: مدددددن أبرةهدددددا  ابسدددددمل داا األماددددد  للمدددددوا د و ميددددديم األداء  بااردددددااة        ددددد  أداء 
 ا.Mayank, 2007ال لبة و  اعة  وح اللر     اجلام ة على مسملوه ال لبة وال امل  م ا ا

  :Leadership Skillsمهارات القيادة  
د  عمليددددددة الملدددددد    ومسدددددداند  ا  ددددددر ن  لل مدددددد   مدددددداي مددددددن أهدددددد   ميدددددد  أهدددددددا  اون،مددددددة.   دددددد  الميددددددا 

اال مدددددد    بي ددددددة او لومدددددداب اومل دددددد    مددددددة وهددددددود الملمنيدددددداب اوملمدمددددددة واأل ددددددا  اومل   ددددددة وابلملياهدددددداب او مددددددد  
 أسددددديا  مدددددن او لومددددداب   مل لددددد  مدددددن اوكملبددددداب   سدددددا  ا مل اصدددددي او لومددددداب ميدددددا اب الميددددداد  اجليدددددد   وعلدددددى

الددددددددر اء   المل امدددددددد  مددددددددة البي ددددددددة اومل دددددددد   والدبلوماسددددددددية  والمددددددددد   علددددددددى ااقنددددددددا  وال  قدددددددداب اانسددددددددانية اومملدددددددداة   
 ا.6002واممل ر السل ة واورونة    ل والد ااحلا    
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  :Communication Skillsمهارات االتصال  
  أقسدددددددددداا اوكملبدددددددددداب   ييدددددددددد  ا مل اصدددددددددديو او لومدددددددددداب مددددددددددن مينيدددددددددد   أو أع دددددددددداء هي دددددددددداب الملددددددددددد    

واو لومددددداب ل مليدددددة نمددددد  او رادددددة    ال ددددد   الدددددر ن سددددديمومول بددددددو هم  ب دددددد انددددددماهيم   ال مددددد  ببي دددددة اوكملبدددددة  
علدددددى نمليدددددا للمسدددددملليد ن منيدددددا.  اددددد اا اشددددد  أي مدددددنيم    وصدددددي   سدددددالمل  ردددددمن نمددددد  او رادددددة  ايدددددرا   ددددد  عددددددا 

 ا. 192   6002الملواص  مة ا  ر ن  ااحلا     اممل    ألهم وساجي  نم  او راة وهي المد   على
 6002Sarrafzadeh, Martin, (Hazeriو  هدددددرا ا دددددا     دددددد  ددددد  مدددددن هددددد ا ي ومدددددا  ن وسدددددا ا دا ا

علددددددى قيدددددداا ال د ددددددد مددددددن مدددددددا ي اوكملبدددددداب واو لومدددددداب بملن،دددددديم مدددددد متراب ودو اب  د  بيددددددة   جمددددددا   دا   او راددددددة؛ 
  او راددددة   خت دددد  مينددددة اوكملبدددداب   الوقددددت الددددراهن. وقددددد هدددداء الدددد  للوقددددو  علددددى رددددرو    د ددددا  مسددددا   دا  

نمليهدددددة ل  ددددداد  نسدددددبة الدددددوعي بددددد  اوينيددددد    أقسددددداا اوكملبددددداب واو لومددددداب با  دددددا  اب ابيدددددة اوه بدددددة علدددددى  وظيدددددف 
عمددددددب  6002عمليددددداب  وأنشددددد ة  دا   او رادددددة علدددددى مسدددددملوه األادددددراد والمل  ددددد    بي دددددة اوكملبددددداب. الدددددي عددددداا 

ا مدددددددددددد مترا ب نددددددددددددوال   دا   او راددددددددددددة ب مل اصددددددددددددي او لومدددددددددددداب . و  السددددددددددددياح Botswanaام ددددددددددددة بو سددددددددددددوانا اه
عمدددددددددد  6002مددددددددد متر ب ندددددددددوال  عدددددددددو جمملمدددددددددة م دددددددددر  لمل دددددددددو ر أار ميدددددددددا   و  عددددددددداا  6009األار مدددددددددي عمدددددددددد عددددددددداا 

ا ا مددددددددد مترا ب ندددددددددوال  هسدددددددددر اوكملبددددددددداب  ملمدددددددددة او لومددددددددداب واو رادددددددددة    دددددددددرح أار ميدددددددددا ووسددددددددد يSCECSALا
 ا.Sarrafzadeh et al., 2006و ر ا  ا

 6003  عددددددداا  -ادددددددر  ا لدددددددي  ال دددددددره -وعلدددددددى مسدددددددملوه ا لدددددددي  ال دددددددره أقامدددددددت ن يدددددددة اوكملبددددددداب اومل   دددددددة 
عمدددددددب  6011مدددددد مترا ب نددددددوال   دا   او لومدددددداب واو راددددددة   ا ملمددددددة او لومددددددا  ا ليهددددددي    البدددددددر ن  و  عدددددداا 

مل دددددد  ب مل اصددددددي او لومدددددداب   اقمل دددددداد او راددددددة  الملدددددددد اب واللددددددر    سددددددل نة أ  ددددددا مدددددد مترا ب نددددددوال  الدددددددو  او
 ُعمال.

 ل أقسددددداا اوكملبددددداب ليسدددددت جمدددددرد ممدددددر اب ومنددددداه  قاجيمدددددة علدددددى ختدددددر   مينيددددد    لمددددد  او لومددددداب قددددداد  ن علدددددى 
   ددددددا  او لومدددددداب للمسددددددملليد ن ادسدددددد   بدددددد    ملمددددددد احلكددددددم علددددددى  اليددددددا مددددددن  دددددد   قددددددد هتا علددددددى   ددددددميم 

هيدددددا  و مددددددمي يملواهدددددا ب ر مدددددة أا ددددد ؛ وواهيدددددة  دددددد اب ال وودددددة واقمل ددددداد اب او رادددددة   األلليدددددة اجلد دددددد .  ل مناه
  ددددددميم اوندددددداه  او ملمددددددد  علددددددى ال ن ددددددر الملمدددددد  الددددددري   ملدددددد  األدا  اللاعلددددددة   نمدددددد  او راددددددة   ملدددددد  هددددددداا واردددددددا 

ياهددددداب سدددددوح ال مددددد . والددددد: متمللددددد  المدددددد   لريقسددددداا اومل   دددددة  ب يدددددة ختدددددر   الكلا ددددداب البشدددددر ة الددددد:  لددددد  المل
علددددددى المل امدددددد  مددددددة األدوا  اجلد ددددددد  ب مل اصدددددديي او لومدددددداب. وعليدددددد  ببددددددد هلددددددا أل  مل ددددددر ا اهددددددا أب ددددددد مددددددن جمددددددرد 
اوليددددوا الململيددددددي   هتي دددددة اومل  دددد    لمددددد  اوكملبددددداب علددددى أسددددداي  ونددددد  ندددداق  للم رادددددة  ومشدددددا  ا   صدددددناعة 

 را للم راة اون،مة. منياب و  بيماب او راة  ومد 
ا بدددددددد ن      دددددددد او لدددددددو  مدددددددن منددددددداه  أقسددددددداا اوكملبددددددداب 6002  سيسددددددا علدددددددى الددددددد    شددددددد  احلا ددددددد  ا

واو لومددددددددداب  دددددددددد    اب مل اصدددددددددي علدددددددددى ااوددددددددداا ب ساسدددددددددياب بدددددددددرام  احلاسدددددددددو   وابسدددددددددمل داماب األساسدددددددددية 
 اصدددددددددة   جمدددددددددا  لإلنهندددددددددت ادسددددددددد ؛ ألل عبي دددددددددة دو   اجلد دددددددددد  ل مددددددددد  ردددددددددرو   أل  كملسددددددددد  ميدددددددددا اب نوعيدددددددددة 
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الملكنولوهيددددا  ادا   م راملددددد  ال دددددمنية؛ الدددد: با دددددت مدددددن أهدددددم   دددداجي  عدددددا  او رادددددة    وليددددد  ونشدددددر او رادددددة  و دا هتدددددا  
و ليدددددد   بسددددددمل داا   بيمدددددداب الملمنيددددددة احلد اددددددة مادددددد   الشددددددبكاب ابهملماعيددددددة  واوشددددددا  ة   اودددددد متراب والندددددددواب  

لمددددددداب النمددددددداغ؛ وسددددددداعد       يددددددد  مشددددددديد ميندددددددة اوكملبددددددداب و شدددددددهي   علدددددددى اوناقشددددددداب اجلماعيدددددددة ول دددددددو  ل
واو لومددددداب بشدددددك  هدددددر ي   ظددددد   دا   او رادددددة. وبدددددرل   نب دددددي علدددددى أقسددددداا علدددددوا اوكملبددددداب واو لومددددداب  عددددداد  
الن،دددددر   هيكليدددددة براجميدددددا المل ليميدددددة علدددددى أل    دددددر بابعملبدددددا  اوواءمدددددة بددددد  ال ن دددددر البشدددددري  وال ن دددددر الملمددددد  مدددددن 

 الكواد  البشر ة او هلة.  أه   عداد
عمليددددددا  ل ددددددلت او راددددددة ال ددددددرحية علددددددى ن دددددديبيا مددددددن ابهملمدددددداا مادددددد   المل و ددددددد والليرسددددددة  والمل ددددددنيف   

وابسدددددددمل داا بينمدددددددا    ملدمددددددد  ااب ابهملمددددددداا باو رادددددددة ال دددددددمنية الكامندددددددة   عمدددددددو  األادددددددراد. و دددددددال لددددددددم  هدددددددرا 
 ان   نر ر منيا اجلان  من  دا   او راة   اوناه  أ ر    عد  هو 

اسددددددددمل داا وسدددددددداجي  الملواصدددددددد  ابهملمدددددددداعي مادددددددد   الشددددددددبكاب ابهملماعيددددددددة  واودددددددددوناب  وبرجميدددددددداب الددددددددو كي مددددددددن 
هاندددددددد  ال دددددددد    دددددددد   ال نددددددددام  المل ليمددددددددي سدددددددديكول لدددددددد  أ ددددددددر     شدددددددده ييم علددددددددى  بددددددددداء ا  اء واوناقشدددددددداب 

   بينيم. اجلماعية  لا سيسيم    دا   او راة ال منية من      باد  األاكا
 سددددديد منددددداه  المل  ددددد     عدددددا   دا   او رادددددة؛ اعدددددداد الكددددداد  البشدددددري الدددددري  اددددد  المدددددو  الرجييسدددددة   الملنميدددددة 
ابقمل ددددداد ة  اوبدددددا مدددددة ممل لبددددداب اقمل ددددداد او رادددددة  والدددددري سيسددددديم   سدددددد اللهدددددو  بددددد  اويدددددا اب اوكملسدددددبة وبددددد  

ويدددددا اب اومل   ددددد  وحيدددددد مدددددن الب الدددددة بالنسدددددبة الملياهددددداب سدددددوح ال مددددد  اومل ددددد   وسيسددددديم أ  دددددا   الملسدددددو   
 لمل   يم.

مسدددددددارة  دا   او رادددددددة   الددددددد ام  المل ليميدددددددة؛ سدددددددو   سددددددداعد علدددددددى نمددددددد  او رادددددددة اوملولدددددددد    الل دددددددو  الد اسدددددددية  
 وال م  على م اجلمليا و ن،يميا و و يميا   الكمل  ب ر مة هيد  ل سمللاد  منيا مسملمب .

 الدراسات السابقة -9

  ابنملددددددددددات اللكددددددددددري ال د ددددددددددد مددددددددددن الد اسدددددددددداب اومل لمددددددددددة بملل يدددددددددد  دو  ادا   او راددددددددددة   خت دددددددددد   ندددددددددداو 
 اوكملباب واو لوماب منيا 

عددددددن د هددددددة   بيدددددد  عمليدددددداب  دا   او راددددددة   هام ددددددة السددددددل ال قددددددابوي   سددددددل نة ُعمددددددال مددددددن اون ددددددو ي  د اسددددددة
بيددددد  عمليددددداب  دا   او رادددددة   اجلام دددددة وهيدددددة أع ددددداء هي دددددة الملدددددد    اييدددددا. هددددددات الد اسدددددة المل دددددر     د هدددددة   

 603مددددن وهيدددددة  ن،ددددر أع ددددداء هي ددددة الملدددددد      الكليدددداب ال لميدددددة واانسددددانية الملاب دددددة هلددددا. وعبمدددددت ال ينددددة علدددددى 
وهدددددددي   Bhattع ددددددو هي دددددددة  دددددددد     و اندددددددت أدا  الد اسدددددددة اسدددددددملبان  من،مددددددة    ددددددد  جمدددددددابب عبمدددددددا لنمدددددددوات 

و راددددددة  و وة ددددددة او راددددددة  و  بيدددددد  او راددددددة. وأظيددددددرب النملدددددداجي   أل د هددددددة  شدددددد ي  او راددددددة و وليددددددد او راددددددة  وختدددددد  ن ا
  بيدددد  عمليدددداب  دا   او راددددة   هام ددددة السددددل ال قددددابوي مددددن وهيددددة ن،ددددر أع دددداء هي ددددة الملددددد    مملوسدددد ة.  مدددددا 
 وصدددددلت    عددددددا وهدددددود ادددددروح ااب دبلدددددة  ل ددددداجيية بددددد  مملوسددددد  اسدددددملهاباب أع ددددداء هي دددددة الملدددددد      د هدددددة 
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ب  دا   او رادددددة   اجلام دددددة   ددددد ه ومل ددددد اب الندددددو   والر بدددددة األ اد يدددددة  واجلنسدددددية    لددددد  وهددددددب   بيددددد  عمليدددددا
اددددددروح ااب دبلددددددة  ل دددددداجيية بدددددد  مملوسدددددد اب اسددددددملهاباب أع دددددداء هي ددددددة الملددددددد    لددددددو  د هددددددة   بيدددددد  عمليدددددداب 

  دا   او راة    ه ومل  ي سنواب ا    والكلية.

بينيددددددا  ابهملمدددددداا ب مليدددددداب و ليدددددداب  شدددددد ي  او راددددددة مددددددن  دددددد     رهددددددت الد اسددددددة ب دددددددد مددددددن الملوصددددددياب مددددددن
المل دددددددر  علدددددددى أا ددددددد  اوما سددددددداب   جمدددددددا   ش ي ددددددديا  وابهملمددددددداا ب دددددددرح  وليدددددددد او رادددددددة مدددددددن  ددددددد   اللمددددددداءاب 
اوسدددددددملمر  وابهملماعددددددداب و رسدددددددديأ مليدددددددوا  دا   او راددددددددة وأريملددددددد  لدددددددده ال ددددددددامل  علدددددددى مسددددددددملو اب اجلام دددددددة  ااددددددددة 

 ا. 6011ااون و ي  

 ناولدددددت الكنددددددي د اسدددددة لدددددو  ممل لبددددداب   بيددددد   دا   او رادددددة   هام دددددة السدددددل ال قدددددابوي  دددددد  المل دددددر  علدددددى 
األسدددددد  الن،ر ددددددة واللكر ددددددة ادا   او راددددددة  ومددددددده  ددددددوار عدددددددد مددددددن ممل لبدددددداب  دا   او راددددددة   اجلام ددددددة. و كونددددددت 

لبددددددداب  دا   او رادددددددة   ع دددددددو هي دددددددة  دددددددد   . أظيدددددددرب نملددددددداجي  الد اسدددددددة بددددددد ل  دددددددوار ممل  129عيندددددددة الد اسدددددددة مدددددددن 
هام ددددددددة السددددددددل ال قددددددددابوي هدددددددداء بد هددددددددة مملوسدددددددد ة.  مددددددددا بينددددددددت عدددددددددا وهددددددددود اددددددددروح ااب دبلددددددددة  ل دددددددداجيية   

 ا. 6002اسملهاباب أاراد الد اسة لس  ممل  ي النو  و سنواب ا    الملد  سية والبداية االكندي  

 اجلام ددددداب الر يدددددة األ دنيدددددة مدددددن  ددددد   قامدددددت أبدددددو هددددد    بد اسدددددة هددددددات بقدددددهاح بنددددداء مشدددددرو  ادا   او رادددددة  
مشددددا  ا مددددن عمددددداء اجلام دددداب  690المل ددددر  علددددى واقددددة   بيدددد  مبدددداد   دا   او راددددة.  كونددددت عينددددة الد اسددددة مددددن 

الر يددددددددة ونددددددددوا م ومسدددددددداعدي ال مددددددددداء و ؤسدددددددداء األقسدددددددداا مددددددددن اجلام دددددددداب الر يددددددددة األ دنيددددددددة    انيددددددددة هام دددددددداب. 
ح ميمددددددة بدددددد  اجلام دددددداب الر يددددددة األ دنيددددددة   واقددددددة  دا   او راددددددة. وبندددددداء أظيددددددرب نملدددددداجي  الملدليدددددد  عدددددددا وهددددددود اددددددرو 

علدددددددى النملددددددداجي  ت بنددددددداء مشدددددددرو  ممدددددددهح ادا   او رادددددددة    لددددددد  اجلام ددددددداب وباعملمددددددداد اونيهيدددددددة ال لميدددددددة   صددددددديا ة 
أهددددددددا  اوشدددددددرو  و د دددددددد يملدددددددوا   وهتي دددددددة  ددددددد  اوسدددددددملل ماب او لوبدددددددة لنهالددددددد  مدددددددن ليددددددد  اوواصدددددددلاب والوقدددددددت 

 ا.6002 وي انية اأبو ه    وا

و  جمددددددا   كامددددددد   دا   او رادددددددة مدددددددة مندددددداه  اوكملبددددددداب واو لومددددددداب  أُعددددددددب د اسددددددة لكددددددد  مدددددددن ه  دددددددري 
ا للددددددددددددد  مددددددددددددده  ر يدددددددددددد  مندددددددددددداه  اوكملبدددددددددددداب Sarrazadehا وسددددددددددددا ةادا اMartinا ومددددددددددددا  ن اHezeriا

ب اوددددددني  الكمددددددي وباسددددددمل داا ابسددددددملبانة واو لومدددددداب احلاليددددددة   م اجلددددددة اولدددددداهيم اور ب ددددددة بدددددد دا   او راددددددة. اعملمددددددد
واومددددداب ب  دددددد دواب جلمددددددة البياندددددداب  عبمدددددت ال ينددددددة علددددددى أع دددددداء قسدددددم  دا   او راددددددة ل  دددددداد الدددددددوت جلم يدددددداب 
اوكملبددددداب واو لومدددددداب   الوب دددددداب اوملددددددد  األمر كيددددددة  واألمددددددم اوملدددددددد   و نددددددا  واسددددددهاليا  والكو ددددددت  وأظيددددددرب 

  ددددددد  ب اهددددددداب  دا   او رادددددددة  وعددددددددا   و دددددددد ع  دددددددا بالكلددددددداءاب ال ةمدددددددة   هدددددددرا النملددددددداجي  ااملمدددددددا  منددددددداه  المل
اجلاندددددددد   بددددددددالر م مددددددددن وهددددددددود هواندددددددد   ناههيددددددددا ااب صددددددددلة ب ددددددددري قددددددددد اب  دا   او راددددددددة  ر ييددددددددا. وأوصددددددددت 
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الد اسدددددة  هدددددراء   دددددد  ب مسدددددملمر  علدددددى بدددددرام  المل  ددددد  المل ليميدددددة ممهلدددددة   دددددمينيا موردددددوعاب  ددددد   مليد دددددة 
 ا.Hezeri et al., 2009سة او لوماب و اوكملباب الرقمية والرب  الشبكي واب  ابب اما  هند

ا امددددددددد أعدددددددددب د اسددددددددة لددددددددو  المل لدددددددديم ال ددددددددره   أقسدددددددداا اوكملبدددددددداب واو لومدددددددداب ومددددددددده 6002أمددددددددا احلا دددددددد  ا
باجلام ددددداب م جيمملددددد   ملمدددددة او رادددددة. هددددددات الد اسدددددة     مدددددومي أوردددددا  الد اسدددددة   أقسددددداا اوكملبددددداب واو لومددددداب 

ال ربيدددددة والمل دددددر  بشدددددك  ممل مددددد  علدددددى ا ليدددددة الددددد:  نمليهيدددددا اهلي دددددة اادا  دددددة هلدددددر  األقسددددداا   المل امددددد  مدددددة بدددددرام  
 المل     وقياي مده اامكانية    ب يا  سا   دا   او راة مسملمب .

 26ة مدددددددن عبمددددددت الد اسددددددة اودددددددني  الوصددددددلي الملدليلددددددي  واسدددددددمل دمت ابسددددددملبانة  دددددد دا  وهيدددددددت    عينددددددة مكوندددددد
 ع و هي ة  د  سية ب قساا اوكملباب واو لوماب   نية الدو  ال ربية و وصلت    النملاجي  ا  ية 

 % من اوناه  وأسالي  الملد    متكن ال ال  من  دا   او لوماب و دا   او راة.22

 مدمي ا دمة.% من هر  األقساا  د ي مواد    ة عملية اب  ا  مة نيو  اوسملليد ن وميا اب  99

% مددددددن المددددددوه 2.6ااملمددددددا  الدددددد ام  الد اسددددددية ب قسدددددداا اوكملبدددددداب    عمليددددددة الملكامدددددد   ليدددددد  أظيددددددرب النملدددددداجي  أل
 البشر ة ال املة   اوكملباب  ملم   را يم   ورة ممل لباب ومناه  ال ام   ر  األقساا.

ا  ددددددد   اايدددددددة علدددددددى متكيدددددددنيم مددددددددن بدددددددالر م مدددددددن  دددددددد    الل دددددددة اب لي  دددددددة ب قسددددددداا اوكملبددددددداب واو لومددددددداب  ب أوددددددد
 ابع   على ما  نشر   ا ا  بالل ة اب لي  ة. 

وأوصدددددددت الد اسددددددددة ب ددددددددرو    شددددددددهية ودعددددددددم ل ددددددددو  ومشدددددددا  ة أع دددددددداء هي ددددددددة الملددددددددد      الندددددددددواب واودددددددد متراب 
   ال لميدددددة الددددد:   مدددددد با دددددا ت  واله يددددد  علدددددى د اسدددددة سدددددوح ال مددددد  لملدد دددددد الملياهددددداب الم ددددداع  ال ددددداا وا دددددا

 ا. 6002وال م  على   بي  نملاجي   ل  الد اساب على برام  أقساا اوكملباب واو لوماب ااحلا    

وايمددددددددددددا  مل لدددددددددددد  بال  قددددددددددددة مددددددددددددا بدددددددددددد   دا   او راددددددددددددة وعلددددددددددددم اوكملبدددددددددددداب واو لومدددددددددددداب هدددددددددددددات د اسددددددددددددة   ن مددددددددددددال 
ا    اسملكشددددا  مددددده م ءمددددة   لدددديم  دا   او راددددة  (Roknuzzaman & Umemotoو يمو ددددو
ن مندددددداه  خت دددددد  اوكملبدددددداب واو لومدددددداب. اعملمدددددددب الد اسددددددة اوددددددني  الوصددددددلي الملدليلددددددي لملدميدددددد  أهددددددداايا رددددددم

والددددددد  بملدليددددددد  األد  اونشدددددددو    جمدددددددا    لددددددديم  دا   او رادددددددة ردددددددمن المل  ددددددد   واعملمددددددداد اسدددددددملبان  موهيددددددد     
 دددددددد ي بدددددددرام   برندددددددام   أ ددددددداد ي  دددددددنو د هدددددددة البكدددددددالو  وي  موعدددددددة مدددددددن المل   ددددددداب   اجلام ددددددداب الددددددد: 20

  دا   او راة      من اسهاليا  و ندا  وهون   ون   واليابال  وسن ااو    والوب اب اوملدد .

 وصددددددلت الد اسددددددة    أل أعلددددددى نسددددددبة مددددددن هددددددر  الدددددد ام   نشدددددد  مددددددن هاندددددد  أقسدددددداا اوكملبدددددداب و دا   او لومدددددداب 
يددددددا خت  دددددداب األعمددددددا  واادا   %   ملب 63%   لييددددددا خت  دددددداب علددددددوا احلاسددددددو  واهلندسددددددة بنسددددددبة 90بنسددددددبة 
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%  وأ دددددد ا المل   دددددداب األ دددددره   المل لدددددديم والسياسددددددة ال امددددددة وخت  ددددداب او ددددددا   واوددددددوا د البشددددددر ة 60بنسدددددبة 
 %. 12لي   انت نسبة الملواجييا ومر اب  دا   او راة   د  

واو لومددددداب  دددددا  أوصدددددت الد اسدددددة بددددددم  يددددداو   دا   او رادددددة مدددددن أنشددددد ة  وعمليددددداب   منددددداه  خت ددددد  اوكملبددددداب
 سدددددمو لملبددددداد  الكلا ددددداب وا ددددد اب  و ميددددد  اببملكدددددا ؛  لددددد  ادددددر   نااسدددددية م جيمدددددة ومل لبددددداب سدددددوح ال مددددد   دددددا 

 ا.Roknuzzaman & Umemoto, 2008 ملناس  مة المل و اب الملكنولوهية او اصر  ا

يم اوكملبدددددداب بد اسددددددة  ملم ددددددى اييددددددا  دددددد    ان كاسدددددداب  دا   او راددددددة علددددددى   لدددددد Hazeri)وقدددددداا ه  ددددددري ا
واو لومدددددددداب. سددددددددد ت الد اسدددددددددة عدددددددددو الملدمدددددددد  مدددددددددن لاهدددددددددة   لددددددددديم  دا   او راددددددددة   الم دددددددددا  او لومدددددددددا   و ليددددددددد  
األسددددددددبا  لددددددددو  أريددددددددة الملوهدددددددد  عددددددددو  د ات عن ددددددددر  دا   او راددددددددة رددددددددمن مندددددددداه  المل لدددددددديم   خت دددددددد  اوكملبدددددددداب 

دب الد اسدددددددة اودددددددني  الوصدددددددلي ا. اعملمددددددد6003-1223واو لومددددددداب  والملددددددددد اب الددددددد:  واهيددددددد   ددددددد   اللددددددده  ا
ع دددددو هي دددددة  دددددد     12الملدليلدددددي  مدددددة اسدددددمل داا اومابلدددددة الشدددددلو ة اوبا دددددر  أو اهلا ليدددددة  علدددددى عينددددد   كوندددددت مدددددن 

 بالمل         من الوب اب اوملدد  و ندا واسهاليا والكو ت   دا  للد اسة. 

لا ددددددداب او لوبدددددددة لملدددددددد    مناههيدددددددا  أ ددددددددب نملددددددداجي  الد اسدددددددة علدددددددى أل ا سدددددددا  مليدددددددوا  دا   او رادددددددة و  ددددددددد الك
وصدددددد وبة  د ددددددد عناصددددددرها او جيمددددددة للمل لدددددديم   لمدددددد  اوكملبدددددداب   ملدددددد  مددددددن الملدددددددد اب الدددددد:  واهدددددد   ل يدددددد   دا   

 ا.Hezeri, 2008او راة   مناه  المل    ا

  ا بد اسدددددددة لدددددددو  ا  دددددددا  اوه بدددددددة اد ات  دا   او رادددددددة Martinا ومدددددددا  ن اHezeriوقددددددداا  ددددددد  مدددددددن ه  دددددددري ا
سدددددددياح   لددددددديم اوكملبددددددداب واو لومددددددداب. سددددددد ت الد اسدددددددة     ليددددددد  ا دددددددا    دددددددم  عن دددددددر  دا   او رادددددددة   منددددددداه  

وصدددددددوب لليدددددددم م ا  هددددددا اود هدددددددة باونددددددداه  وال واجيدددددد  الددددددد:  واهددددددد   6002-1222المل  دددددد   ددددددد   اللددددددده  مددددددن 
ي باسدددددددددمل داا ابسدددددددددملبانة  د ات هدددددددددرا ال ن دددددددددر  نددددددددداه  اوكملبددددددددداب. اعملمددددددددددب الد اسدددددددددة اودددددددددني  الندددددددددوعي الملدليلددددددددد

ابلكهونيددددة  دددد دا  للد اسددددة م بمددددة علددددى عينددددة عشددددواجيية  لددددت مينيدددد    ا ددددا  مددددن اسددددهاليا ونيوةلندددددا والوب دددداب 
اوملددددددد . وأادددددادب الد اسدددددة بااملمدددددا  منددددداه  المل  ددددد  ل سدددددها يهياب والكلا ددددداب الددددد: مدددددن  ددددد وا ردددددمال ايدددددم 

 ا. Hezeri & Martin, 2006ااع  ألدوا   دا   او راة   المل    ا

ا  لدددو  ملددداهيم  دا   او راددددة ومدددده الملدددددد اب الددد:  واهدددد  Southon & Toddد اسدددة سددداو ن و ددددود ا
أقسددددددددداا اوكملبددددددددداب    د دددددددددا  مسدددددددددا   دا   او رادددددددددة ردددددددددمن مناههيدددددددددا الد اسدددددددددية  وهددددددددددات الد اسدددددددددة     د دددددددددد 

سددددددددهاليا  واددددددددد  اولدددددددداهيم األساسددددددددية المل ددددددددو اب الدددددددد:  مللكيددددددددا اومل   ددددددددول لددددددددو   دا   او راددددددددة   هام ددددددددة ا
للم رادددددة واويدددددا اب او لوبدددددة ادا هتدددددا  ومدددددده     هدددددا  ململددددداح لل مليدددددة المل ليميدددددة   المل  ددددد   ليددددد  اسدددددمل دما 

ممل  دددددد    جمددددددا   22اوددددددني  الملدليلددددددي و وظيددددددف ابسددددددملبانة  دددددد دا  للد اسددددددة. عبمددددددت علددددددى عينددددددة بل ددددددت 
ن ال ددددددامل    جمددددددا  او لومدددددداب    دددددد ه اوكملبدددددداب ابسددددددهالية. مدددددد 122اوكملبدددددداب واو لومدددددداب جبام ددددددة اسددددددهاليا و
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أوردددددت النملدددداجي  وهددددود   بددددار وختددددو  مددددن دمدددد   دا   او راددددة   مينددددة اوكملبدددداب مددددن  دددد   اوندددداه  الملد  سددددية؛ 
 ملدددددد  حلاهمليدددددا    ادددددده  للمل ددددددو ر   ب أل الددددددب   قددددددد ن،ددددددر    أل  دا   او رادددددة و ددددددوا  او لومدددددداب اوينيددددددة ادا هتددددددا  

ارصدددددة هد دددددد  لمل دددددو ر أسدددددالي  ميندددددة ا مل اصدددددي او لومددددداب مدددددن  ددددد    دمدددددات أنشددددد مليا ومكوناهتدددددا   اونددددداه  
الد اسدددددددية ردددددددمن المل  ددددددد   مشددددددد ا    لاهمليدددددددا لشدددددددوا  بددددددد  قبددددددد  أل  شدددددددا ر بلاعليددددددد    ميندددددددة المل  ددددددد  

 ا.Southon & Todd, 2001ا
 خالصة:

  جما   دا   او راة ب  من اسمل رام الد اساب السابمة اونشو     
هنالدددددد  اهملمدددددداا رددددددمن النملددددددات اللكددددددري ال ددددددره الددددددري  ندددددداو  مسددددددا   دا   او راددددددة    وظيددددددف  دا   او راددددددة رددددددمن 
ال مليدددددددة المل ليميدددددددة   أقسددددددداا علدددددددوا اوكملبددددددداب واو لومددددددداب  ليددددددد  اسدددددددمل اعت الد اسدددددددة أل  ملبددددددد  وهدددددددود ب ددددددد  

  مادددددد  النمددددددوات اومددددددهح لددددددو  بددددددرام    لدددددديم علددددددوا ا واوبدددددداد اب اوورددددددوعة   هددددددرا ااعددددددا Modelsالنمدددددداات ا
 اوكملباب واو لوماب وسا   دا   او راة الوا د   د اسة    من سهاد الرمحن والدحياين. 

 ل   لددددددديم مسدددددددا   دا   او رادددددددة للممل   ددددددد    جمدددددددا  علدددددددوا اوكملبددددددداب واو لومددددددداب ردددددددمن بدددددددرام  البكدددددددالو  وي 
ب  ددددددد ا    دددددداين مددددددن قلددددددة الد اسدددددداب الدددددد:   رقددددددت     دا   او رادددددددة بدددددددو  ا لددددددي  ال ددددددره علددددددى وهدددددد  ا  ددددددو  

بشدددددك   دددددا ؛ والددددد: أ دددددرب علدددددى  عدددددداد ا  ددددد  والددددد ام  األ اد يدددددة ألقسددددداا علدددددوا اوكملبددددداب واو لومددددداب   مدددددا 
 أظير   نملاجي  د اسة سوسن رليمي.

 د دددددا  مسدددددا   دا   او رادددددة   ددددد ب الد اسددددداب ااهراجييدددددة  الددددد: أ ددددد ب علدددددى مسدددددملوه دو  ا لدددددي  الددددد:   رقدددددت    
 ندددددداه  المل  دددددد  علددددددى أسدددددداي م ءممليددددددا بلملياهدددددداب وممل لبدددددداب سددددددوقيا ارلددددددي امدددددد  وهددددددي اوملكددددددة ال ربيددددددة 

 الس ود ة ودولة الكو ت. 

 نتائج الدراسة -11

 عينة الدراسة حسب سماتها:

ا 61ا ع دددددو هي دددددة  دددددد     ليددددد   وةعدددددت ال يندددددة لسددددد  الندددددو     ا20 كوندددددت عيندددددة الد اسدددددة مدددددنا
ا مدددددددن ااندددددددا   ولسددددددد  اور بدددددددة ال لميدددددددة  وةعدددددددت    ا ملددددددد  اأسدددددددملاا مشدددددددا ر امدددددددا ادددددددوحا    2مدددددددن الدددددددر و   وا

ا ع ددددددددو هي ددددددددة  ددددددددد     أمددددددددا بالنسددددددددبة لل دددددددد   11ا ع ددددددددو هي ددددددددة  ددددددددد     اوأسددددددددملاا مسدددددددداعد ا قدددددددد ا    ا12ا
  ارا سدددددددنة اددددددد 11ا ع دددددددو هي دددددددة  دددددددد     وا12سدددددددنوابا    ا 10- 2ال لميدددددددة املوةعدددددددت أ  دددددددا علدددددددى ا ملددددددد  ا

ا  ورددددددددو   دددددددداجي  أاددددددددراد ال ينددددددددة مددددددددن ليدددددددد  والنددددددددو   والر بددددددددة 9ا ع ددددددددو هي ددددددددة  ددددددددد   . واجلدددددددددو  ا13   ا
 ال لمية  وا    الملد  سية  ا   
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 ا9هدو  ا
 الملكرا اب والنس  او و ة ومل  اب أاراد ال ينة

 النسبة او و ة ال دد أقساا اومل   اومل   ا

 النو   1
 22.22 60 ا ر
 22.22 10 ىأنا

 الر بة ال لمية 6
 22.2 12 أسملاا مشا ر ا  ار
 22.2 11 أسملاا مساعد ا ق 

 ا    الملد  سية 2
 22 92 19 سنواب 10 –سنواب  2
 22.22 12 سنة ا  ار 11

 

المتوسدددددد ات الحسددددددابية واالنحرافددددددات المعياريددددددة المتعلقددددددة بالكفايددددددات الم لوبددددددة ألعضدددددداء هيئددددددة التدددددددريس 
 لمحاور الخمس فاآلتي:من خالل ا

 ا2هدو  ا

 اوملوس اب احلسابية وابعراااب او يا  ة اومل لمة بالكلا اب البشر ة ا م  او لوبة ألع اء هي ة الملد    مر بة  ناةليا

 ياو  الكلا اب البشر ة ا
عدددددددددددددددددددددددددددددددد 
أاددددددددددددددددددددددددددددددراد 

 ال ينة

اوملوسدددددددددددددددددددددددددددددددددددد  
 احلساه

ابعددددددددددددددددددددددددددددددددرا  
 او يا ي

 اله ي  اوسملوه

 1 مر لة 0.2212 6.2212 20  بةابسمل داد والر  1

 6 مر لة 0.60212 6.2223 20 اب  ابب 9

 2 مر لة 0.22322 3913 6 20 الكملابة    دا   او راة 2

 9 مملوس  0.22222 1.2092 20  د    مال  ع قة ب دا   او راة 6

 2 ر يف 0.63299 0.02269 20  وظيف الملكنولوهيا 2

ر يددددد  الكلا ددددداب البشدددددر ة ا مددددد  وامدددددا لد هدددددة امدددددمل ر أع ددددداء هي دددددة ا  2 مل دددددو مدددددن  ددددد   اجلددددددو  ا
الملددددددد    هلدددددددا   اجلام ددددددداب الدددددددا   اعيندددددددة الد اسدددددددةا  ليدددددد    دددددددد ب  لا دددددددة ابسدددددددمل داد والر بدددددددة اور بدددددددة األو  
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ا   لييددددددا  لا ددددددة اسدددددددمل داا  منيددددددة اب  دددددددابب 0.2212ا وبدددددداعرا  م يدددددددا ي ا6.2212 ملوسدددددد  لسدددددداه بلددددددد  ا
ا  والمللددددددت  لا ددددددة الكملابدددددددة   0 .60212وبددددددداعرا  م يددددددا ي ا )6.2223نيددددددة  ملوسدددددد  لسدددددداه ا  اور بددددددة الاا

ا  وأ ددددددددددت  لا ددددددددددة 0.22322ا وبدددددددددداعرا  م يددددددددددا ي ا6.3913 دا   او رادددددددددة اور بددددددددددة الاالاددددددددددة  ملوسدددددددددد  لسددددددددداه ا
ا  م يدددددا ي وبددددداعر ) 1.2092 دددددد    مالددددد  ع قدددددة بددددد دا   او رادددددة   اور بدددددة الراب دددددة بواقدددددة اوملوسددددد  احلسددددداه ا

ا 0.2269ا  وهدددددددددددداءب  لا ددددددددددددة  وظيددددددددددددف الملكنولوهيدددددددددددددا   اور بددددددددددددة ا امسددددددددددددة  ملوسدددددددددددد  لسددددددددددددداه ا22222.0
 ا.0.63299وباعرا  م يا ي ا

وبندددداء علددددى النملدددداجي  السددددابمة  قامددددت البالاددددة با ملبددددا  ال امدددد  اوسددددملم  االر بددددة ال لميددددةا للكشددددف عددددن د هددددة  دددد    
ة ا مدددددد  مددددددن  دددددد     دددددداد اللددددددروح ااب الدبلددددددة اال دددددداجيية وهودهددددددا علددددددى  دددددد   لا ددددددة مددددددن الكلا دددددداب البشددددددر 

علدددددى اسدددددملهاباب أادددددراد عيندددددة الد اسدددددة علدددددى الكلا ددددداب ا مددددد     ردددددوء ممل ددددد  االر بدددددة ال لميدددددةا. مدددددة م ل،دددددة 
 أن  ت اسمل داا الملد ت احلساه  للدبلة على مسملو اب مملوس اب د هاب اراو  ا م   ا   

  ماب  د هة ر يف.)1.22 -ا ق  1من (ر اوملوس اب احلسابية للملمد 

 ا  ماب  د هة مملوس 6.22-1.23اوملوس اب احلسابية للملمد راب من ا

 ا  ماب  د هة مر لة.2 -6.29اوملوس اب احلسابية للملمد راب من ا

 اختبار فرضية الدراسة:

اب البشدددددر ة ا مددددد   وهدددددد ادددددروح ااب دبلدددددة  ل ددددداجيية   مملوسددددد اب  مدددددد راب أادددددراد ال يندددددة علدددددى يددددداو  الكلا ددددد 
اابسدددددددمل داد والر بدددددددة   دددددددد    مالددددددد  ع قدددددددة بددددددد دا   او رادددددددة   وظيدددددددف الملكنولوهيدددددددا  اب  دددددددابب  الكملابدددددددة    دا   

 او راةا    ه ومل   الر بة ال لمية. 

لددددددددب الد اسددددددة  دددددد  يدددددداو  لميدددددداي الكلا دددددداب البشددددددر ة ألع دددددداء هي ددددددة الملددددددد      اجلام دددددداب الددددددا   عينددددددة 
سددددددمل رات اللددددددروح ااب الدبلدددددة اال دددددداجيية   مملوسدددددد اب  مددددددد راب أادددددراد ال ينددددددة للكلا دددددداب البشددددددر ة الد اسدددددة  وب

أسددددددملاا مسدددددداعد ا قدددددد ا  ت اسددددددمل داا اب ملبددددددا  الاندددددداجيي  -ا مدددددد  وامددددددا للممل دددددد  اوسددددددملم  اأسددددددملاا مشددددددا ر ادددددد  ار
 Levine’s) ا ل ينملدددد  مسددددملململ  ب ددددد المل  ددددد مددددن  ددددان   بددددا ن ا مددددوعمل  عددددن عر دددد  اسددددمل داا ا ملبددددا 

Test for Equality of Variances وقددددد ت دمدددد  الر دددد  ال لميددددة ا مدددد  اأسددددملاا  أسددددملاا  
ا ع ددددددو هي ددددددة 20مشددددددا ر  أسددددددملاا مسدددددداعد  مددددددد ي  م يدددددددا؛ ن،ددددددرا لكددددددول عينددددددة الد اسددددددة صدددددد      للددددددت مددددددن ا

  د    ام .
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يمل  اأسدددددددملاا مشدددددددا ر ومدددددددن أهددددددد   نددددددد   شدددددددملت ال يندددددددة بددددددد  الل ددددددداب ا مددددددد  امدددددددد ت دجميدددددددا    ا ملددددددد  مسدددددددململ
أسدددددددددملاا مسددددددددداعد ا قددددددددد ا  ليددددددددد    لددددددددد  ا ملبدددددددددا  هدددددددددر  اللرردددددددددية  هدددددددددراء  ليددددددددد  ال ينددددددددداب اوسدددددددددململة  -اددددددددد  ار

Independent samples T.test ولميدددداي أ ددددر الر بددددة ال لميددددة علددددى اسددددملهاباب أاددددراد ال ينةاأع دددداء  
سددددددابية وابعرااددددددداب او يا  دددددددة هي ددددددة الملدددددددد   ا علددددددى يددددددداو  الكلا دددددداب البشدددددددر ة ا مددددددد   ت   دددددداد اوملوسددددددد اب احل

 ا  ورو ال     2واجلدو  ا
 ا2هدو  ا

اوملوس اب احلسابية وابعراااب او يا  ة لواقة الكلا اب البشر ة ا م  من وهية ن،ر عينة الد اسة لس  الر بة 
 ال لمية

 ا
 الر بة ال لمية             

       
 ارو 

 أسملاا مشا ر ا  ار أسملاا مساعد ا ق 

اوملوسدددددددددددددددددد  
 احلساه

ابعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرا  
 او يا ي

اوملوسددددددددددددددددددد  
 احلساه

ابعدددددددددددددددددددددددددددددددددددرا  
 او يا ي

6.221 ابسمل داد والر بة 1
3 

0.02212 6.2223 0.02922 

1.321  د    مال  ع قة ب دا   او راة 6
2 

0.92220 6.1222 0.23322 

0.232  وظيف الملكنولوهيا 2
2 

0.069290 1.0299 0.62229 

6.202 اب  ابب 9
2 

0.62222 6.2221 0.12910 

6.322 الكملابة والمل ليف    دا   او راة 2
2 

0.26223 6.2221 0.22229 

 

ا  با ندددددددا بسدددددددي ا   اوملوسددددددد اب احلسدددددددابية وابعرااددددددداب او يا  دددددددة لواقدددددددة الكلا ددددددداب البشدددددددر ة مدددددددن 2 بددددددد  اجلددددددددو  ا
أسدددددملاا مسددددداعد ا قددددد   أسدددددملاا مشدددددا ر وهيدددددة ن،دددددر عيندددددة الد اسدددددة  بسدددددب  ا دددددمل   ا ددددداب ممل ددددد  الر بدددددة ال لميدددددة ا

 ا  ارا  على اراو  ا م . 

ا ل ينملدددددد  مسددددددململيمل  T-testولميدددددداي أ ددددددر الر بددددددة ال لميددددددة علددددددى اسددددددملهاباب أاددددددراد ال ينددددددة ت اسددددددمل داا ا ملبددددددا  ا
 ا  ورو ال   3وال  على اراو  ا م  ال: لددهتا الد اسة  واجلدو  ا
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 ا3هدو  ا
 سململيمل  لبيال اللروح ب  اراو  ا م   ل ينمل  مTنمليهة ا ملبا  

 واما للر بة ال لمية

 الر بة ال لمية اراو  ا
اوملوسددددددددددددد  
 احلساه

ابعددددددددددددددددددددددددددددددددرا  
 او يا ي

 T قيمة 
د هدددددددددددددددددددددددددددددة 

 احلر ة
مسددددددددددددددددددملوه 

 الدبلة

 ابسمل داد والر بة 1

أسدددددددددددملاا مسددددددددددداعد 
 ا ق 

6.221
3 

0.02212 
0.112 62 0.202 

أسددددددددددددملاا مشددددددددددددا ر 
 ا  ار

6.222
3 

0.02922 

6 
 دددددد    مالددددد  ع قدددددة 

 ب دا   او راة

أسدددددددددددملاا مسددددددددددداعد 
 ا ق 

1.321
2 

0.92220 
6.022

- 
62 0.092* 

أسددددددددددددملاا مشددددددددددددا ر 
 ا  ار

6.122
2 

0.23322 

2 
 وظيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف 

 الملكنولوهيا

أسدددددددددددملاا مسددددددددددداعد 
 ا ق 

0.232
2 

0.06929
0 6.022

- 
62 0.092* 

أسددددددددددددملاا مشددددددددددددا ر 
 ا  ار

1.029
9 

0.62229 

 اب  ابب 9

مسددددددددددداعد أسدددددددددددملاا 
 ا ق 

6.202
2 

0.62222 
0.293

- 
62 0.226 

أسددددددددددددملاا مشددددددددددددا ر 
 ا  ار

6.222
1 

0.12910 

2 
الكملابدددددددددددددة والملددددددددددددد ليف 

    دا   او راة

أسدددددددددددملاا مسددددددددددداعد 
 ا ق 

6.322
2 

0.26223 
     

0.293
- 
 

62 0.213 
أسددددددددددددملاا مشددددددددددددا ر 

 ا  ار
6.222

1 
0.22229 

 

  لدددددددا د  الدددددد  علددددددى وهدددددددود )0.092وملد دددددد  علييددددددا اا  ل قيمددددددة الدبلدددددددة ا60  لدددددد  مددددددن  ددددددد   اجلدددددددو  ا
ا بدددددد  مملوسددددد اب  مددددددد راب أادددددراد ال ينددددددة علدددددى ارددددددو  0.02ادددددروح ااب دبلدددددة  ل دددددداجيية عندددددد مسددددددملوه الدبلدددددة ا
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الادددددداين والاالدددددد  مددددددن يدددددداو  ابسددددددملبانة؛   دددددد ه ومل دددددد  الر بددددددة ال لميددددددة  ليدددددد  هدددددداءب اللددددددروح ل دددددداحل ا ددددددة أسددددددملاا 
علدددددى الملدددددوات  ) 1.0299  6.1222ملوسددددد اب لسدددددابية ممددددددا ها امشدددددا ر اددددد  ار  ليددددد  ل دددددلت علدددددى م

لددددا  شدددد     أل   بددددة أسددددملاا مشددددا ر ادددد  ار  مددددد رهم لملددددوار وهددددود يددددو   ددددد    مالدددد  ع قددددة بدددد دا   او راددددة  ويددددو  
 وظيددددددف الملكنولوهيددددددا أ دددددد  مددددددن   بددددددة أسددددددملاا مسدددددداعد ا قدددددد   ون،ددددددرا ألل أ لدددددد  عينددددددة الد اسددددددة الدددددد: اسددددددملهابت 

ا؛ ايدددددرا بددددددو   مدددددا    أل النمليهدددددة 13ندددددت مدددددن ا دددددة أسدددددملاا مشدددددا ر اددددد على  مدددددا  مل دددددو   اجلددددددو  ال سدددددملبانة  ا
 ا.  -6.022ا ارسوبة   ارو  ن اTظيرب    وظيف الملكنولوهيا ل احليم  وقد بل ت اييما قيمة ا

ت عيندددددة الفكدددددري لفدددددرت نسدددددبة النتددددا  الدددددةي لددددد  عالقدددددة بددددد دارة المعرفددددة فدددددي أقسدددددام الجامعدددددا النتدددددا  تحليددددل
 الدراسة:

ت احل ددددددو  علددددددى قددددددواجيم ب نملاهيددددددة أع دددددداء هي دددددددة الملددددددد    ال لميددددددة رددددددمن عينددددددة الد اسددددددة  وت  ليليدددددددا 
ا  وردددددو عددددددد أع ددددداء هي دددددة 61عبمدددددا ل ناو نيدددددا؛  ب أل  ليددددد  الن دددددو  حيملدددددات    د اسدددددة مسدددددململة  واجلددددددو  ا
او رادددددة بشدددددك  عددددداا  أو   أنشددددد مليا الملدددددد       ددددد  مدددددن اجلام ددددداب الدددددا    ونسدددددبة مدددددن  ملددددد  مدددددنيم    دا   

 أو مكوناهتا  ا    

 ا21هدو  ا
  اء هي ة الملد    اعينة الد اسةاالنملات اللكري ألع

 ،يددددددددر مددددددددن  دددددددد   اجلدددددددددو  أعدددددددد    أل نسددددددددبة الملدددددددد ليف   اجلام دددددددداب الا  ددددددددة   جمددددددددا   دا   او راددددددددة 
اء هي دددددددة الملدددددددد      اجلام ددددددداب الا  دددددددة  و دددددددرل  أنشددددددد ة  دا   او رادددددددة ومكوناهتدددددددا من ل دددددددة نسدددددددبيا بددددددد  أع ددددددد

%ا  1.62 -% 6.2 -% 6.62ليدددددددد   راولددددددددت نسدددددددد  الملدددددددد ليف   هام ددددددددة اولدددددددد  سدددددددد ود علددددددددى الملددددددددوات ا
%ا  أمددددددددا هام ددددددددة 0.22 -% 6 -% 1و ددددددددرل  احلددددددددا  بالنسددددددددبة جلام ددددددددة اولدددددددد  عبددددددددد ال   دددددددد   علددددددددى الملددددددددوات ا
دا   او راددددة بوهدددد   ددددا  ومكوناهتددددا علددددى السددددل ال قددددابوي ا،يددددرب نسدددد  الملدددد ليف من ل دددد  أ  ددددا    دددد  مددددن  

 اجلام ة
عدددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
 األع اء

  دا   او راة
أنشدددددددددددددددددددددددددددددددددددد ة  دا   

 او راة
 مكوناب  دا   او راة

 ال دد
النسددددددددددددددددبة 

 ا%ا
 ال دد

النسددددددددددددددددبة 
 ا%ا

 ال دد
النسدددددددددددددددددددددددددبة 

 ا%ا
 1.62 2 6.2 10 6.62 2 9 ودهام ة اول  س 

 0.22 2 6 16 1 2 2 هام ة اول  عبد ال    

 6.66 60 2.2 23 1.99 12 2 هام ة السل ال قابوي
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%ا   ب أل اللدددددددرح ظيدددددددر وارددددددددا   نسدددددددبة الملددددددد ليف   جمدددددددا  أنشددددددد ة  دا   او رادددددددة 6.66 -% 1.99الملدددددددوات ا
%ا مما نددددددة جبدددددام : اولدددددد  سددددد ود وعبددددددد ال   ددددد  الدددددد: 2.2بددددد  هام ددددددة السدددددل ال قددددددابوي ليددددد  بل ددددددت النسدددددبة ا

 ا  ورو ال   ا   1%ا  والشك  البياين ا6 -% 6.2 راولت نسبة المل ليف   هرا ا ا  ا

 ام د  اانملاهية المل ليلية ألع اء هي ة الملد    باجلام اب الا   اعينة الد اسةا1 ك  ا
 خالصة:

بينمددددددددا  واامددددددددت   اء أع دددددددداء هي ددددددددة الملددددددددد    الددددددددر ن  لددددددددمليم الد اسددددددددة    دددددددد  مددددددددن يدددددددداو  ابسددددددددمل داد والر بددددددددة  
 والمل ليف   لم   دا   او راة. و وظيف اب  ابب  والكملابة 

 مناقشة النتائج -11
ملندددددداو  هددددددرا اجلدددددد ء مناقشددددددة السدددددد ا  اومل لدددددد  با ملبددددددا  اررددددددية الد اسددددددة للمل ددددددر  علددددددى هاندددددد  الكلا دددددداب البشددددددر ة  

 T-test)ألع ددددددددداء اهلي دددددددددة الملد  سدددددددددية باجلام ددددددددداب الدددددددددا   اعيندددددددددة الد اسدددددددددةا ليددددددددد  ت اسدددددددددمل داا مميددددددددداي  ا
 ؛ وال  للمل ر  على وهود اللروح اال اجيية من عدميا ب  أاراد ال ينة.لإلهابة عن اررية الد اسة

 مناقشة نتيجة الفرضية:
لإلهابدددددددة عدددددددن اللرردددددددية والددددددد:  دددددددن  علدددددددى  وهدددددددود ادددددددروح ااب دبلدددددددة  ل ددددددداجيية بددددددد  أع ددددددداء اهلي دددددددة الملد  سدددددددية 

أسددددددملاا  -شدددددا ر اددددد  ارباجلام ددددداب الدددددا   اعيندددددة الد اسدددددةا مدددددن ليددددد  اومل دددددد  اوسدددددملم  الر بدددددة ال لميدددددة اأسدددددملاا م
 مساعد ا ق ا وب   وار الكلا ة البشر ة ا مسة ل ينة الد اسة من لي  

 ابسمل داد والر بة
  د    اومر اب ااب ال  قة ب دا   او راة

  وظيف الملكنولوهيا
 اب  ابب

 المل ليف والكملابة    دا   او راة 
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 نتيجة اختبار فرضية الدراسة: 
ا   اجلددددد ء اال ددددداجيي مدددددن الد اسدددددة الدددددوا د بل ددددد  2 مدددددا  شددددد  هلدددددا اجلددددددو  ا   شدددددلت نملددددداجي  الد اسدددددة

نملددددداجي  الد اسددددددة  بوهددددددود اددددددروح ااب دبلددددددة  ل دددددداجيية بددددد  أع دددددداء اهلي ددددددة الملد  سددددددية   اجلام دددددداب الددددددا   اعينددددددة 
أسدددددملاا مسددددداعد  -الد اسدددددةا مدددددن ليددددد   وظيدددددف الملكنولوهيدددددا   ددددد ه ومل ددددد  اور بدددددة ال لميدددددة اأسدددددملاا مشدددددا ر اددددد  ار

ل ددددداحل ا دددددة اأسدددددملاا مشدددددا ر اددددد  ارا وهدددددي أقددددد  مدددددن د هدددددة دبلدددددة  0.046ا قددددد ا؛ ليددددد  بل دددددت د هدددددة الدبلدددددة 
   و كدددددن أل ن ددددد و هدددددرا اب دددددمل      أل  ااادددددة ابسدددددمل داا  وبراعدددددة المل امددددد  مدددددة  كنولوهيدددددا او لومددددداب 0.05

 ددددددة الملددددددد    او مددددددن هاندددددد  ع ددددددو هي ددددددة الملددددددد      هلدددددد  ألل  كددددددول بر بددددددة علميددددددة أعلددددددى مما نددددددة مددددددة ع ددددددو هي
ال اعددددددددة وابسددددددددمل داا األقدددددددد   لددددددددا   لدددددددد  مدددددددد ه  أ اددددددددر   المل امدددددددد  مددددددددة مندددددددداه   دا   او راددددددددة ب ر مددددددددة واردددددددددة  
وباعملبدددددا  اجلانددددد  الملكنولدددددوهي عن دددددر أساسدددددي مدددددن عناصدددددر  ددددداح  دا   او رادددددة  ا بي دددددة الددددددو  اجلد دددددد أل  ددددداجيي 

يددددددة  اصددددددة   جمددددددا   كنولوهيددددددا او لومدددددداب الدددددد: او لومدددددداب  لدددددد ا ع ددددددو هي ددددددة الملددددددد    بددددددال  مللدددددد  ميددددددا اب نوع
 ا.6002با ت من أهم   اجي  عا  او راة وهرا ما أ ا ب  لي  د اسة احلا   ا

أ بملددددددت نملدددددداجي  الد اسددددددة أ  دددددددا  وهددددددود اددددددروح ااب دبلدددددددة  ل دددددداجيية بدددددد  أع ددددددداء اهلي ددددددة الملد  سددددددية   اجلام ددددددداب 
 قدددددة بددددد دا   او رادددددة   ددددد ه ومل ددددد  اور بدددددة ال لميدددددة ا الدددددا   اعيندددددة الد اسدددددةا مدددددن ليددددد   دددددد    اومدددددر اب ااب ال 

ا ل ددددددداحل ا دددددددة اأسدددددددملاا 0.46أسدددددددملاا مسددددددداعد ا قددددددد ا؛ ليددددددد  بل دددددددت د هدددددددة الدبلدددددددة ا -أسدددددددملاا مشدددددددا ر اددددددد  ار
ا  وهددددددرا م  دددددر  دددددد  علدددددى أل  ددددد  مدددددا  دددددال ع دددددو هي ددددددة 0.05مشدددددا ر اددددد  ارا وهدددددي أقددددد  مدددددن د هدددددة دبلدددددة ا
سدددددددملاا مشدددددددا ر   هلددددددد  ألل  دددددددد ي ممدددددددر اب ااب ع قدددددددة بددددددد دا   الملدددددددد    بر بدددددددة علميدددددددة أعلدددددددى ماددددددد  أسدددددددملاا أو أ

او راددددة؛ ن،دددددرا لكدددددول أصددددددا  هدددددر  الر بدددددة ال لميدددددة  مللكدددددول  ددددد    بددددد    ولكدددددول  دا   او رادددددة مدددددن ليددددد  اوليدددددوا 
 ا. 6002 ر   على ا  اب واو ا   اوكملسبة   جما  ال م   وهرا ما أ ا ب ل  د اسة اراميد ا

تحليدددل النتدددا  الفكدددري لفدددرت نسدددبة النتدددا  الدددةي لددد  عالقدددة بددد دارة المعرفدددة فدددي أقسدددام  مناقشدددة نتدددائج 6-5
 الجامعات عينة الدراسة

ا أل نسدددددددددبة الملددددددددد ليف   اجلام ددددددددداب الدددددددددا     جمدددددددددا   دا   او رادددددددددة  9 بددددددددد  النملددددددددداجي  الدددددددددوا د    اجلددددددددددو   قدددددددددم ا
 ددددددة الملددددددد    بدددددد  اجلام دددددداب الددددددا    و ددددددرل  أنشدددددد ة  دا   او راددددددة ومكوناهتددددددا من ل ددددددة نسددددددبيا بدددددد  أع دددددداء هي

%ا  1.25 -% 2.5 -% 2.25ليددددددد   راولددددددددت نسدددددددد  الملدددددددد ليف   هام دددددددة اولدددددددد  سدددددددد ود علددددددددى الملددددددددوات ا
%ا  أمدددا هام ددددة  0.83-% 2 -% 1و دددرل  احلدددا  بالنسدددبة جلام دددة اولددد  عبددددد ال   ددد   علدددى الملدددوات ا

او راددددة بوهدددد   ددددا  ومكوناهتددددا علددددى السددددل ال قددددابوي ا،يددددرب نسدددد  الملدددد ليف من ل دددد  أ  ددددا    دددد  مددددن  دا   
%ا  وقددددددد   دددددد ه هددددددرا ابدلددددددام    أل مورددددددو   دا   او راددددددة بوهدددددد  عدددددداا مددددددن  2.22-% 1.44الملددددددوات ا

الدوحة )قطر( ١٨-٢٠ نوفمرب ٢٠١٢ املؤمتر الـ٢٣ لالتحاد العريب للمكتبات واملعلومات



 25  

 

اووردددددوعاب احلد ادددددة نسدددددبيا الدددددري أ ددددد  قلدددددة مدددددنيم للكملابدددددة والملددددد ليف اييدددددا  وهدددددرا مدددددا أ دددددا ب لددددد  الد اسدددددة احلاليدددددة 
 مل لمة ب دا   او راة.من     النملاجي  اوسمل ل ة من الد اساب او

 :الدراسة توصيدات -12
   رهت الد اسة  هموعة من الملوصياب وهي 

و رادددددددة      دو  جملددددددد  المل ددددددداول ا ليهدددددددي  هدددددددراء د اسدددددددة  ليليدددددددة لإلنملاهيدددددددة ال لميدددددددة ألع ددددددداء هي دددددددة الملدددددددد  ا 1
  .مده مسارمليم   الكملابة    دا   او راة

ياب ملدددددرداب اومدددددر اب الد اسدددددية بددددد  أقسددددداا المل  ددددد   لدددددا  سددددديم  وليدددددد واب لددددداح   مسدددددما ال مددددد  علدددددى 6
    باد  ا  اب وا ابب الملد  بية لده علبة المل   .

 هدددددراء د اسددددددة لدددددو    ددددددميم قاعدددددد  بياندددددداب م رايدددددة  اصددددددة ببددددددو  أع دددددداء هي دددددة الملددددددد    اومل لمدددددة بدددددد دا   ا 2
 .او راة جبمية أقساا علوا اوكملباب واو لوماب

  اب د اسية  مل ل  ب دا   او راة.على صيا ة   ة واردة او ا  لهسيأ ممر ال م  ا 9
الدددددددد:  سدددددددداهم    كددددددددو ن  دا   او راددددددددة مادددددددد  علددددددددوا اادا   ون،ددددددددم او لومدددددددداب واحلاسددددددددو ؛ لملدميدددددددد  الملكامدددددددد  ا 2

 و رقية يملوه ممر اب  دا   او راة.

 
 قائمة المراجع
 المراجع العربية:

 روء   :الس ود ة  اجلام اب   احلاس  ون،م او لوماب واوكملباب علوا ا. برام 6002الابي:  هو   ماعر. ا
 .191-22ا  1ا6ا لة الس ود ة للمل ليم ال ات   .او راة اقمل اد و او راة ااعا  ال لمي  ادا  
  :ة. مملوار على اووققسم علوا اوكملباب واو لوماب - لية ا دا ا. 6010هام ة اول  س ود. ا

http://colleges.ksu.edu.sa/Arabic%20Colleges/Arts/DLIS/Pag.aspx 
[Accessed 20 May 2011]. 

 :مملوار  على اووقة  .قسم د اساب او لوماب - لية ا دا  وال لوا اانسانيةا. 6010هام ة اول  عبد ال    . ا
http://art.kau.edu.sa/Contacts.aspx?Site_ID=12510 &Lng=AR [Accessed 

20 June 2011]. 
 الماهر   دا  او ا  . . دا   او راة  ؤ ة مسملمبليةا. 1222لامد  يمد  ؤو . ا

جملة أعلم  ا. المل ليم ال ات   أقساا اوكملباب واو لوماب ومده م ءممل   ملمة او راة  6002حلا    هياا. اا
 .136-129ا   2ا6

 . َعمال  دا  صلاء للنشر. دا   او راة ون،م او لومابا. 6002ا  ي   أمحد وم ا     عاد  سا . ا
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. َعمال  دا  سة او راة  اسمل داا  كنولوهيا او لوماب   متاي  او راةن،اا هندا. 6002ا ناح  سناء عبد الكرمي. ا
 الم و  للنشر. 
. الماهر   الدا  اادا   للمسملمب   الملس يناب وما ب دها  اب ري ال لي   مههماا. 1222د ا ر  بيه  . ا

 الدولية للنشر والملوة ة.
. اوملكة ال ربية والد وال شر ن  ا براهيم اوللدم  مههما د اب اادا     المرل الا. 6009د ا ر  بيه  . ا

 الس ود ة  م يد اادا   ال امة.
 ماهسمل   سالة .األداء او سسي على وأ رها وعملياهتا او راة  دا   ممل لباب ب  ال  قة.  (2008 )د وة   سوةال.

 .األ دل ال ليا  للد ساب األوس  الشرح هام ة منشو      
. و قة    ممدمة للم متر ال ره  وظيف  دا   او راة   م سساب المل ليم ال ات   األ دلا. 6002  دب . اال ع 

   َعمال.6003ما ي  19  -16 عن الملمي  والملنااسية اون مد   الله  من
. و قة م اب او ر ةأدوا   ؤساء األقساا األ اد ية لمل بي  مد    دا   او راة باجلاا.  6002الس يد  أ ر . ا

المل ليم مده احليا   اون مد   الله  من  -اا الة -اجلود  -   ممدمة  للم متر عن المل ليم   م لة األللية الاالاة
  وليو  الماهر .12 -12

ممدا .    المل  ي  للبنية األساسية  ملمة او لوماب باجلماه  ة الليبية   ؤ ة  ليليةا. 6002ال ادح  لنال. ا
 سبملم   عرابل .  20-62للندو  ال لمية الاانية لو  جمملمة او لوماب اون مد   الله  من 

 ا.6ا 62ا لة ال ربية للم لوماب  ا.  دا   او راة ودو ها     ساء جمملمة او لوماب. 6006ال باغ  عماد. ا
 اساب ال ليا ل لوا اوكملباب واو لوماب ا.   ليم او راة للممل       برنام  الد6002رليمي  سوسن ع . ا

ا  6-1ا62جملة اوكملباب واو لوماب ال ربية  ا. 6 1باجلام اب الس ود ة    ميم ممهح وسا   دا   او راة ا
161-129  102-196   . 

لة جما.  دا   او راة   اوكملباب ومرا   او لوماب  الن،ري. والمل بي . 6002ال وحيي  ايد عبداهلل. ا
cybrarian  مملوار على اووقة .http://www.journal.cybrarians.info/index.php 

[Accessed 15 April 2012]. 
وكملباب ا اجلم ية عشر الاال  . و قة    ممدمة للم متر دا   او لوماب واو راةا. 6003ال اةمي  م  ال. ا

 بر    2-2اومل   ة عن  دا   او لوماب و دا   او راة   ا ملمة او لوما  ا ليهي  اون مد    واو لوماب
   اونامة. 6003

المل ليم اجلام ي   ظ   دا   او راة  أقساا اوكملباب واو لوماب باجلام اب ا. 6003ال باي  هشاا عبد اهلل. ا
   ممدمة للم متر السنوي الاال  عشر للمكملباب اومل   ة عن  دا   او لوماب واو راة  . و قةالس ود ة  زواها

  بر    اونامة. 2-2  جمملمة ا لي  ال ره  
  لية الهبية  هام ة عن ا.  . دا   او راة   او سسة اجلام يةعبدالراةح  ع  . اد.با. 
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دو  ة اادا ي  دا  للمنااسة والنمو والبماء    ر اب األعما . ا. دو   دا   او راة   6002عبدالسملا   لس . ا
 .12-1ا  1ا102

. عمال  دا  اوس   اود       دا   او راةا. 6002ال لي  عبد السملا  و قند لهي  عامر واو مري   سال. ا
 للنشر والملوة ة. 

صي او لوماب لل م    اجلي  الااين من ا. الكلا اب األساسية ال ةمة ب مل ا6010ال مرال  محد  براهيم. ا
 .22-1ا  2ا12جملة مكملبة اول  ايد الوعنية  م سساب او لوماب. 

 كنولوهيا او لوماب   من،ماب األعما   ابسمل داماب ا. 6010قاسم   سال ال مي  داود و كري  أم  . ا
 . األ دل  دا  الو اح.والمل بي 

 . و قة    ممدمة للم متر السابةأس   دا   او راة واسها يهياهتا الملكنولوهية ا.6011قند لهي  عامر  براهيم. ا
اومل   ة عن الدو  اومل   ب مل اصي او لوماب   اقمل اد او راة اون مد    واو لوماب اوكملباب اجلم ية عشر

   مسم .6011ما ي 10-2الله  من 
 . الماهر   اون،مة ال ربية للملنمية اادا  ة. دا   او راةا. 6002الكبيسي  ص ح الد ن. ا

    منشو     سالة ماهسمل  .قابوي السل ال هام ة   او راة  دا     بي  ممل لباب ا.6002ناد ة. ا الكندي 
 .مسم  قابوي  الس ال هام ة

. ية اجلام ة ااس ميةدو   دا   او راة   رمال  مي  هود  المل ليم ال ات لالة د اسا. 6010ماري    اعي . ا
  سالة ماهسمل     منشو    اجلام ة ااس مية     .

 من عمال سل نة   السل ال قابوي هام ة   او راة  دا   عملياب   بي  د هةا. 6011اون و ي  أمحد يمد. ا
 .  سالة ماهسمل     منشو    هام ة ال مور.   مد.اييا هي ة الملد    أع اء ن،ر وهية
األ دل  دا  الياةو ي . ا ابب-الوظاجيف-اادا   واو راة ابلكهونية ابسها يهيابا. 6002ا م   م عبود. 

 .ال لمية
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