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 العىاون املؤثرَ يف شمىكًات تشارك املعرفُ لدى اختصاصٌ وراكس وصادر التعمي يف 

 املىمكُ العربًُ الصعىديُ

 
 :صخـــــوم

 َدفد الدراشة إلى الحعرف على العوامل  

املؤررة في شلولُات جعارك املعرفة لدى اخحؽاص ي مرالز مؽادر الحعلم في اململنة العرتُة الصعودًة.  

ــــاملصدام املىهج الوؼفي ــــــم اشحخــــوث ـــــ ـــحي. وجمــ ـــ  عدـ

ـــبُاهات الدراش  ـــ ــ  حجم وتلغ  ة عً لٍرق الاشححُان. ــ

ــــــالعُى  ــ ــــــاخحؽ مً    209ة ـ ــ ـــز في خمــــــــاص ي املرالـ ـــــ  ضـ

مسلــــون   العوامـــــل ةخاملُــــة املــــؤررة فـــــي شــــلولُات جعـــــارك %. ومـــــً هحــــاب  الدراشــــة  ن 93.7محافظــــات ٍو

ـــى محوشــــن حصــــاثي املعرفــــة ـــى  علـ ـــموالىخُجــــة ماهــــد  وافــــق ةعــــدة   2.71حؽــــلد علـ عوامــــل الس افــــة  رـ

ـــــة ــــاثي  الحىظُمُــ ــ ــــن حصـ ــــدة 2.36بمحوشـــ ـــق ةعـــ ــ ــــة  وافــ ــــة   لمـــــــا ثوؼـــــــلد الدراشـــــــة إلـــــــى و ن الىخُجـــ  َمُـــ

%. وثـوفر  دلُـل حاشـوثي لححدًـد 76.1اشحخدام الح ىُة في عملُـة جعـارك املعرفـة وحؽـلد علـى وصـجة

املهـــارات اليـــي ًمحلنهـــا اخحؽاصـــ ي مرالـــز مؽـــادر الـــحعلم ممـــا ٌصـــهل جعـــارك املعرفـــة مـــ  مـــً الخبـــ ات و 

ـــم61.2لــــدالم الخبـــــ ة واملهـــــارة وببـــــدا  واملعرفــــة بيصـــــجة ق لس افـــــة ًيجعـــــي الخـــــرػ عل لـــــا  %. رــ الحــــدٍر

مرالــز مؽــادر الــحعلم ثــرى عُىــة  اخحؽاصــ يرــم اجحماعــات %. 66للخؽــوى علــى جعــارك املعرفــة بيصــجة

الفـــرر بـــا فراد وثـــرفق عُىـــة الدراشـــة . %65الدراشـــة   لـــا مفُـــدة فـــي جعـــارك املعرفـــة وثجادلهـــا بيصـــجة

%. لمــــا ًــــرى  فــــراد عُىــــة الدراشــــة  ن 81بيصــــجة واملجحمــــ  عبــــ  جعــــارك املعرفــــة مــــ  اخحؽاصــــ ي املرالــــز 

%. ومـــــً ثوؼـــــُات الدراشـــــة إجـــــرا  80.9ةالعـــــعور بـــــاتعاماي والاحاـــــ ام ٌصـــــهم فـــــي جعـــــارك املعرفـــــة بيصـــــج

الدراشــــة علــــى عُىــــة ممارلــــة مــــً اخحؽاصــــ ي املعلومــــات فــــي مؤشصــــات معلوماثُــــة مخحلفــــة. والاَحمــــام 

ق ووعر ر افة جعارك املعرفة.  بالحدٍر
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 اإلطار العاً لمدراشُأواًل : 
 التىهًد:

ــا  ــي     للمرــمة والحمـاًز بــرن املؤشصـات باعحجاَر
ي
  شاشــُا

ي
 ومؽـدرا

ي
 رمُىــا

ي
جعـد املعرفــة مـوردا

ال ــوة والاملحــدار لدفــراد واملىظمــات املخحلفــة  لــةا فــرن املعــهلة النبــ ى اليــي ثواجــ  إدارة املعرفــة 

ً ولـِض ب فـا و  معارلة املعرفة م  آلاخٍر ـا ثرثجن بمـو ًا ثحؽـُل املعرفـة وإهحاجهـا  و ابحهاَر

ً ٌع ـــي ثجـــاوي ع جـــات محعـــددة ومعالجـــة  وثىظُمهـــا  لهـــون معـــارلة املعرفـــة وث اشـــمها مـــ  آلاخـــٍر

ملُـــود ومحـــددات فـــي الـــىفض بوصـــاهُة خاؼـــة إرا ماهـــد معـــارلة املعرفـــة ثـــرثجن بـــالخب ة واملهـــارة 

 (55-54، ص 2007)ًاسين،الفردًة املنخصجة.

ب  النسر  مً املحخؽؽرن في مجاى إدارة املعرفة عملُة معارلة املعرفة واحدة مً لةلو ٌعح     

 َم عملُات إدارة املعرفة ملا لها مً دور لجر  في ه ـل ةفهـار والخبـ ات واملهـارات بـرن ةفـراد ممـا 

ا.  ًؤدي إلى ثولُد املعرفة وهمَو

فـي جعـارك املعرفـة لـدى اخحؽاصـ ي  لةا فئن َةٍ الدراشة شعد إلى دراشة العوامل املـؤررة      

 مرالز مؽادر الحعلم في املدارس الخهومُة باململنة العرتُة الصعودًة.
 

 وشكمُ الدراشُ:
 

ـــــةشــــــــعد الدراشــــــــة ملعرفــــــــة العوامــــــــل        ــ ـــــة الحىظُمُـ ــ ــــة والس افـ ــ ــــة وةخاملُــ ــ ــــؤررة  الح ىُــ ــ ــــي املــ ــ فــ

 العرتُـــة الصـــعودًة. شـــلولُات جعـــارك املعرفـــة لـــدى اخحؽاصـــ ي مرالـــز مؽـــادر الـــحعلم باململنـــة

  َمُــــة و رــــر َــــةٍ العوامــــل علــــى شــــلولُات معــــارلة املعرفــــة ومــــا 
ي
جعــــهل  عملُــــة جعــــارك وهظــــرا

   لـةا ثنمـً 
ي
 لجر ا

ي
املعرفة برن العاملرن في املىظمات واملؤشصات املعلوماثُة املخحلفة مً ثحدًا

ة لــدى اخحؽاصــ ي معــهلة الدراشــة فــي معرفــة ثــررر  ثلــو العوامــل علــى شــلولُات جعــارك املعرفــ

منً لرح الصؤاى آلاجي:  مرالز مؽادر الحعلم باململنة العرتُة الصعودًة. ٍو

ماااا وامىومااار وإلاااالوكي تاااا ساااعىفُال ى اااااص وإلامكاااام اااااي ولم ايااا   مكوفااا  م اااا ا وااااممع  تاااا 

 وإلامعكم وامكبُم واسمى ًم؟
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 ُ:ــأهداف الدراش
 

 َدفد الدراشة إلى الحعرف على آلاجي:

الح ىُــة وةخاملُــة والس افــة الحىظُمُــة املــؤررة فــي شــلولُات جعــارك املعرفــة لـــدى  العوامــل -

 اخحؽاص ي مرالز مؽادر الحعلم في اململنة العرتُة الصعودًة.

 في شلولُات جعارك املعرفة.  -
ي
  لث  العوامل محل الدراشة ثررر ا

 مؽادر الحعلم.الحوؼل إلى هحاب  جصهم في ثفعُل معارلة املعرفة برن اخحؽاص ي مرالز  -
 

 ُ: ــًُ الدراشــأهى
 

ـــوعات  جعــود  َمُـــة الدراشـــة     فــي مـــون العوامـــل املــؤررة فـــي شـــلولُات جعــارك املعرفـــة مـــً املـو

الخدًسة اليي لم ثخىاولها الدراشـات العرتُـة ةعـهل لجرـ  خاؼـة فـي مؤشصـات املعلومـات املخحلفـة 

ًــــد مــــً الححــــدًات عرفــــة علــــى املصــــحوى املحلــــي والعرثــــي  لمــــا  ن عملُــــة جعــــارك امل ـــا العد ثواجههـ

في شلولُات جعارك املعرفة  لةا فرن َةٍ الدراشة جعود  َمُتلا في الحعرف واملعوملات اليي ثؤرر 

علــى العوامــل الح ىُــة وةخاملُــة والس افــة الحىظُمُـــة املــؤررة فــي شــلولُات جعــارك املعرفــة لـــدى 

 صعودًة.اخحؽاص ي مرالز مؽادر الحعلم في اململنة العرتُة ال

 وثحمسل  َمُة َةٍ الدراشة في: 

اام  - سرن  اليــي واناحُاام وانيٍك : فــي مــون َــةٍ الدراشــة  ــي الدراشــة ةولــى بعلــى حــد علــم الجــاح 

و  العوامل املؤررة في شلولُات جعارك املعرفة لـدى اخحؽاصـ ي مرالـز مؽـادر  ثىاولد مـو

ثفـــحذ َـــةٍ الدراشـــة املجـــاى  الـــحعلم فـــي اململنـــة العرتُـــة الصـــعودًة  لمـــا ًحوملـــ  الجاحســـان  ن

  مام دراشات مصح جلُة بىا  على الىحاب  والحوؼُات اليي ثم الحوؼل إل لا.

: شـــعد الدراشـــة إلـــى دراشـــة الواملـــ  الفعلـــي للعوامـــل الح ىُـــة وةخاملُـــة واناحُااام واممعُااام  -

والس افــــة الحىظُمُــــة املــــؤررة فــــي شــــلولُات جعــــارك املعرفــــة لــــدى اخحؽاصــــ ي مرالــــز مؽــــادر 

 لم في اململنة العرتُة الصعودًة. الحع
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 أشئمُ الدراشُ: 
 حاولد الدارشة بجابة على ةشئلة آلاثُة:

مـــــا العوامـــــل املـــــؤررة فـــــي شـــــلولُات جعـــــارك املعرفـــــة لـــــدى اخحؽاصـــــ ي مرالـــــز مؽـــــادر الـــــحعلم  -

 باململنة العرتُة الصعودًة ؟

 ما العوامل الح ىُة املؤررة في جعارك املعرفة؟  -

 ما عوامل الس افة الحىظُمُة املؤررة في جعارك املعرفة؟ -

 ما العوامل ةخاملُة املؤررة في جعارك املعرفة؟ -
 

 ُ:ـج الدراشـوٍه
 

ثم اشحخدام املىهج الوؼفي املصحي الةي ًرى الجاحسان مىاشحح  لهةٍ الدراشة والةي 

ٌصــــاعد فــــي ث ــــدًم معلومــــات وح ــــابق حــــوى واملــــ  الدراشــــة اليــــي ملــــام  لــــا الجاحســــان  وثــــم ثحنــــُم 

الاشــــححُان مــــً ملجــــل خمــــض مــــً املحخؽؽــــرن فــــي املجــــاى مــــً  شــــاثةة  ب صــــم علــــم املعلومــــات فــــي 

ز   بجدة وفي مجاى الا بُة والحعلُم. جامعة امللو عجدالعٍز

وملــام الجاحســان بحؽــمُم الاشــححُان الخــاػ بالدراشــة ةعــد الالــا  علــى ةعــق الدراشــات اليــي ثــم 

ـــــــو  شـــــــلولُات جعـــــــارك املعرفـــــــة والعوامـــــــل املـــــــؤررة فـــــــي جعـــــــارلها وم لـــــــا  دراشـــــــة: إجرا َـــــــا فـــــــي مـو

ـــ (Babalhavaeji & Kermani,2011)بابــــالهفُكي ولر مــــاوي  ـــي ثىاولـ د العوامــــل املــــؤررة فــــي اليـ

وشــ   شــلولُات جعــارك املعرفــة اليــي ثىاولــد  (Ismail & Yusof, 2010)ودراشــة: إشــماعُل ٍو

ـــــا علـــــى شـــــلوك جعـــــارك املعرفـــــة ـــي 1427: حمـــــد العمـــــران  . ودراشـــــةالعوامـــــل الفردًـــــة وثرررَ  ٌ اليــ

ملرلـــــز  ثىاولـــــد دراشـــــة واملـــــ  مرالـــــز مؽـــــادر الـــــحعلم فـــــي اململنـــــة العرتُـــــة الصـــــعودًة مـــــ  الحخمـــــُن

 همورجي.

 2درجـــات وموافـــق 3واشـــحخدم الجاحســـان م ُـــاس لُنـــرت السازـــي وخؽـــؾ لعجـــارة موافـــق ةعـــدة 

درجة ف ن. لُحم في ال لاًـة حصـاا املحوشـن الخصـاثي املـرى  علـى الىحـو  1درجحرن وغر  موافق 

 موافق ةعدة. 3-2635موافق ومً  2634-1667غر  موافق ومً 1666-1آلاجي مً 

 :جمتىع الدراشُ

ــاؿ       ثمســل مجحمــ  الدراشــة مــً اخحؽاصــ ي مرالــز مؽــادر الــحعلم فــي املحافظــات الحالُــة: الٍر

وجدة وثجوك وهجران وبحصا  و ي ثمسل عُىة مً املىالق الربِصُة باململنة العرتُة الصعودًة 
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   مـ892ًالوشمى والغرتُـة والعـمالُة والجىوتُـة والعـرملُة وتلـغ  جمـالي مجحمـ  الدراشـة النلـيب

% مــً 25اخحؽاصــ ي مرالــز مؽــادر الــحعلم ًمسلــون املحافظــات الخمــض  وثــم  خــة العُىــة بيصــجة

  مـــً اخحؽاصـــ ي 223املجحمـــ  النلـــي للدراشـــة  وتىـــا  علـــى رلـــو فـــان حجـــم عُىـــة الدراشـــة بلـــغ ب

ــا ةعــهل ععــواةي مــً خــاى الجــداوى الحصــُمة  وملــد بلــغ عــدد  مرالــز مؽــادر الــحعلم وثــم اخحُاَر

وضـــ  الجـــدوى ب93.7  اشـــخجاه  بيصـــجة 209 دة بالاشـــححُاهات املصـــا   ثويَـــ  مجحمـــ  وعُىـــة 1% ٍو

 الدراشة.

 ( مجممع واااوسم وعُنتها1ولجال)

 

  مــً خــاى الاثؽــاى الهـــاثفي برمشــا   ملصــام مرلــز مؽـــادر 1الخؽــوى علــى بُاهــات الجـــدوىب بثــم

ـــق 18/12/1434الــــــــــــحعلم فــــــــــــي املحافظــــــــــــات اليــــــــــــي ظــــــــــــملتلا الدراشــــــــــــة فــــــــــــي ًــــــــــــوم ةرثعــــــــــــا   ــ ــ ــ ــ ٌ املوافـ

 م .23/10/2013
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 دود الدراشُ:ــــح
 

     ولحاو  وإلاىطىعُم : -

والس افــة الحىظُمُــة املــؤررة فــي شــلولُات جعــارك  ثىاولــد الدراشــة العوامــل الح ىُــة وةخاملُــة

 املعرفة لدى اخحؽاص ي مرالز مؽادر الحعلم باململنة العرتُة الصعودًة.

 ُم: اااااااولحاو  وا من -

 م .2014ٌ  املوافق 1435/1436ثم إجرا  الدراشة في عام 

 ولحاو  وإلاكانُم:   -

رس الخهومُـــة بجمُـــ  مراحلهـــا لج ـــد الدراشـــة علـــى اخحؽاصـــ ي مرالـــز مؽـــادر الـــحعلم باملـــدا

ُـــة الصـــعودًة و ـــي: الوشـــمى   الحعلُمُـــة املخحلفـــة باملىـــالق الخمـــض الربِصـــُة باململنـــة العرت

والغرتُــة  والعــرملُة  والعـــمالُة  والجىوتُــة  وثــم اخحُـــار محافظــة مــً مـــل مىم ــة بمجمـــو  

 خمض محافظات وفق الحالي: 

املهلفــرن بالعمــل فــي مرالــز مؽــادر  مرالــز مؽــادر الــحعلماخحؽاصــ ي وجــود عــدد مىاشــق مــً  -

 الحعلم.

ــــو  الدراشــــة عــــً  - ت ً ــــل عــــدد مرالــــز مؽــــادر الــــحعلم فــــي مــــل محافظــــة مــــً املحافظــــات مـو

 خمصرن مرلز.

  ن ثهون املحافظة مً املحافظات الربِصُة داخل املىم ة.
 

م:  -  ولحاو  واب ٍك
  

الدراشــــة علــــى اخحؽاصــــ ي مرالــــز مؽــــادر الــــحعلم فــــي اململنــــة العرتُــــة الصــــعودًة مــــً  لج ــــد

املعلمــــرن الــــةًً ؼــــدر لهــــم ملــــرار ثهلُــــ  بالعمــــل فــــي مرالــــز مؽــــادر الــــحعلم شــــوى مــــان بىظــــام 

 الحفرغ الهامل  و الحفرغ الجزةي
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 وصطمحات الدراشُ:
 

   شمىكًات تشارك املعرفُ:  

ـ  لصـلولُات جعـارك املعرفـة: بر لـا  Hansen هانسا ًةلر  الصـلوك الـةي ًمنـً  ن جعٍر

 للجهات الفاعلة ب   الفردً دم
ي
 لـدف الخؽـوى علـى   املىظمة علـى حـد شـوا داخل وخارج لوعا

 (Hansen,2005,p6).الحجارا املفُدةاملعرفة و 

عـــرف  شـــلولُات جعـــارك املعرفـــة برهـــ  مجموعـــة مـــً الصـــلولُات الفردًـــة اليـــي Yi  وويَو

ً فـي موي على جعارك ثى املعرفة رات الؽـلة بالعمـل الواحـد وثجـادى الخبـ ات مـ  ةعفـا  آلاخـٍر

 (Yi, 2009, p68).املىظمة  واليي ًمنً  ن جصهم في ةعماى ال لابُة للمىظمة

الجاحســان بمؽــمل  شــلولُات جعــارك املعرفــة فــي َــةٍ الدراشــة بر لــا عجــارة عــً  ٍو ؽــد 

حة وثجادلها برن اخحؽاص ي مرالز  عملُة ًحم مً خالها ثجادى وث اشم املعرفة الفمىُة والؽٍر

 مؽادر الحعلم وفق ـوابن محددة.
 

 رفُ:  ــــــاملع
 

عـرف          بر لـا  الاعح ـاد املبـ ر عىـدما ٌصـحخدم املعرفـة Nonaka & Konno وفىناى نىناكااَو

عـر  إلـى  ن املعرفـة الفـمىُة مـً الؽـعوتة رمٍتلـا   لـا  ر الاَحمامات الشخؽـُة  َو الاعح اد لحبً 

موجــودة بالع ــل الحعــري وثــم جعــنُلها مــً الخبـــ ة والــحعلم لــدى الفــرد وعلُــ  ت ًمنــً النعـــ  

لم لــدى الفـــرد واملعـــارلة فــي ثجـــادى ةفهـــار ع لــا وثجادلهـــا  إت مــً خـــاى الاثؽـــاى واملحادرــة والـــحع

     (Nonaka & Konno, 1998, p41)والخب ات .
  

عرفهـــا         ىـــ  مـــً حؽـــُلة الجحـــ  العل ـــي  Sivan ساااُ انَو بر لـــا  الرؼـــُد الـــةي ثـــم ثهٍو

ــا مـــً  ظــهاى بهحـــاج  ـــة وغرَ  ر املعــروعات ببحهاٍر والحفنرــ  ومـــً الدراشــات املُداهُـــة ومــً ثمـــٍو

 (Sivan, 2001,p182) وصاوي .الفنري ب
 

 ي:  ــادر التعمــركس وصـــو
م وجعـــــــمل َـــــــةٍ       موملـــــــ  باملدرشـــــــة ً ـــــــدم خدماثـــــــ  ملعل ـــــــي املدرشـــــــة ولا لـــــــا وإداٍر لـــــــا وغرـــــــَ 

ـــــة ــــة  وإثاحُـ ــــة والنا وهُــ ـــ  ممجوعــ ــــة وغرـــ ـــــة ممجوعــ ـــم محىوعـ ــ ـــــادر جعلــــــُم وجعلـ ــــوفر  مؽـ  الخــــــدمات ثــ

ــــا مــــً  ق امل ــــي وغرَ  للعـــجنة املعلوماثُــــة إـــــافة إلــــى خــــدمات  خــــرى مســـل إهحــــاج املؽــــادر والحــــدٍر
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ـــل  لـــدف ثـــوفر   خـــاى جصـــهُات مجهـــزة وعملُـــات ومعلومـــات  و مهـــام محـــددة   واخحؽاصـــ ي مَؤ

بِئة جعلُمُة غىُـة باملؽـادر املحعـددة  وثو ُـ   شـالُق الحعلـُم والـحعلم الخدًسـة املعحمـدة علـى 

 (49، ص1423.)وا الح وآلكون،ىُة املعلومات والاثؽاى في العملُة الحعلُمُةدم  ث 

مرلـز مؽـادر الـحعلم برهـ   Johanson & Johnsenوجىنسا   هانساىن  جاىلمـا ٌعـرف مـل مـً    

عجــــــــارة عــــــــً مهــــــــان ًفــــــــم مؽــــــــادر الــــــــحعلم والوشــــــــابل املخحلفــــــــة اليــــــــي ثخــــــــؾ الــــــــحعلم الفــــــــردي  و 

 
ي
عمـل املرلــز علـى إظــراك  املجموعـات وثهـون مرثجــة ثرثِـق محــددا ٌصـهل مــً عملُـة اشــحخدامها َو

 .(Johanson & Johnsen, 1993, p280) املحعلم في عملُة الحعلم املخحل .
 

 ي: ـادر التعمـاصٌ وركس وصـاختص 
 

ــــل فــــي املجــــاى ًىفــــة عملُــــات املرلــــز ومهامــــ  املخحلفــــة مســــل: إدارة العــــاملرن  وإدارة  َــــو  فــــرد مَؤ

فمل  بردوار مدًر مرلز املعلومات  مدًر معلومات   ا  ٍو الخصهُات  وإدارة ةجهزة واملواد وغرَ 

 (50، ص1423".)وا الح وآلكون ،مصخعار جعلُ ي  وممور م ي   ومدًر جغر 

ان بمؽمل  اخحؽاصـ ي مرالـز مؽـادر الـحعلم فـي َـةٍ الدراشـة املعلمـرن املفـرغرن ٍو ؽد الجاحس

واملهلفـــرن بالعمـــل فـــي مرالـــز مؽـــادر الـــحعلم ممـــً ثـــوفر فـــ لم ــــوابن وإجـــرا ات الحهلُـــ  بالعمـــل 

ماخحؽاصـــ ي مرالـــز مؽـــادر جعلـــم  واليـــي وردت فـــي دلُـــل  مىـــا  مرالـــز مؽـــادر الـــحعلم الؽـــادر مـــً 

 .ٌ.1422باململنة العرتُة الصعودًة عام  ويارة الا بُة والحعلُم
 

 رٍـار الٍظـًا: اإلطـثاًٌ
 

 ُ:ــات الصابكــالدراش
 

ـــــــو   العوامـــــــل املـــــــؤررة فـــــــي شـــــــلولُات جعـــــــارك املعرفـــــــة  ول لـــــــة  ثىاولـــــــد الدراشـــــــات الصـــــــاب ة مـو

ــو  جعــارك املعرفــة لــدى اخحؽاصــ ي  مرالــز مؽــادر الــحعلم وجغمــي  الدراشــات اليــي عالجــد مـو

م وثـــــم ثرثُملـــــا يمىُـــــا يمـــــً ةملـــــدم إلـــــى  2014 – 2005الدراشـــــات الصـــــاب ة الفاـــــ ة الزمىُـــــة مـــــابرن 

 ةحدذ على الىحو آلاجي:
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ثىاولد الدراشة العوامل املـؤررة فـي جعـارك املعرفـة  (Hung, et al,2005) اوسم: هانق وآلكون 

وثحلُــــل هحــــاب  عــــدد مــــً الدراشــــات ليــــي ثىاولــــد جعــــارك املعرفــــة فــــي ععــــرة  عــــوام. وملــــام بئعــــداد 

ــــدفد الدراشــــة إلــــى  الدراشــــة بــــاحسرن مــــً جامعــــة السالــــ   مــــرن َصــــُوه   جعــــُاَي فــــي ثــــاًوان. َو

رك املعرفـــة فــــي الدراشـــات العلمُـــة اليــــي ملامـــة الدراشــــة معرفـــة العوامـــل الخاشــــمة اليـــي ثـــؤرر جعــــا

بدراشـــــتلا واشـــــحخدمد الدراشـــــة ثحلُـــــل املححـــــوى مـــــً  جـــــل الحعـــــرف علـــــى العوامـــــل اليـــــي ثىاولتلـــــا 

وثوؼـــلد . دراشـــة ثـــم الخؽـــوى عل لـــا و ـــي ثمســـل خمـــض مجـــات علمُـــة 16الدراشـــات وعـــددَا 

 ن العاملـــة فـــي جعـــارك املعرفـــة  لمـــا الدراشـــة إلـــى العدًـــد مـــً الىحـــاب  م لـــا  ن الس ـــة عامـــل مهـــم 

ــا عامــل مهــم ًــؤرر فــي املصــاَمة  املحجادلــة ًمنــً  ن جصــهل جعــارك املعرفــة والحعــرف عل لــا باعحجاَر

لمــا  ن ملواعــد العمــل الجمــامي جعــزي مىــاف ثجــادى املعرفــة  و ن ثهلفــة  واملعاملــة باملســل  باملعرفــة

ث اشـم املعرفـة ملــد ت ًهـون مؽـدر مللــق ةصـحق ال لـق مــً الىحـاب  الحىظُمُـة اليــي ملـد  لـُمً علــى 

شـــلوك جعـــارك املعرفـــة  وجعـــر  الدراشـــة إلـــى  َمُـــة الخـــوافز لمعـــزي لصـــلولُات جعـــارك املعرفـــة. 

اشـات فـي املصـح جل علـى جعـارك املعرفـة فـي مجـاتت  خـرى مـً  جـل وث ا ح الدراشـة  ن ثرلـز الدر 

 الحعرف العوامل املؤررة في شلولُات جعارك املعرفة. 

ـــو   معـــارلة املعرفـــة وثجادلهـــا بـــرن   Burgess,2005)) باااىا ِ   اوسااام: ثىاولـــد الدراشــة مـو

ــــدفد الدراشــــة  ً. َو إلــــى الحعــــرف علــــى املــــو فرن والعوامــــل املــــوررة فــــي عملُــــة جعــــارلها مــــ  آلاخــــٍر

العوامـــــل املـــــؤررة فـــــي عملُـــــة جعـــــارك املعرفـــــة مـــــً ملجـــــل  فـــــراد عُىـــــة الدراشـــــة اليـــــي ثـــــم  جرا لـــــا فـــــي 

نُــــة. واشــــحخدمد الدراشــــة املــــىهج املصــــحي وثــــم جمــــ  بُاهــــات العُىــــة مــــً  الوتًــــات املححــــدة ةمٍر

ً واملصاع دًً في مىظمة خاى الاشححُان الةي ثم ثويَع  عً لٍر ة ظجنة الاها هد على املدًٍر

مو ـ . وثوؼـلد الدراشـة إلـى عـدد مـً الىحـاب  م لـا وجـود ه ـؾ 480واحدة  وتلغ حجم العُىـة 

فــــي الخــــوافز املشــــجعة لخعــــارك املعرفــــة شــــوى مــــً داخــــل املىظمــــة  و مــــً خارجهــــا  لمــــا ثوؼــــلد 

الدراشــــــة إلــــــى ثــــــررر جعــــــارك املعرفــــــة بــــــدواف  العمــــــل لــــــدى  فــــــراد العُىــــــة  لمــــــا ثجــــــرن الدراشــــــة  ن 

ـــ ــ ً خـــــــارج همـــــــا  العمـــــــل  وثـــــــررر  العوامـــــــل املــ  لخعـــــــارك معـــــــارفهم مـــــــ  آلاخـــــــٍر
ي
و فرن  ملـــــــل حماشـــــــا

الحىظُمُـــة علـــى شـــلولُات جعـــارك املعرفـــة  و وؼـــد الدراشـــة ةعـــدد مـــً الحوؼـــُات م لـــا دراشـــة 

الدواف  اليي ثؤرر على جعارك املعرفة وجشجُ  املو فرن على املجـادرة فـي جعـارك املعرفـة مـ  الغرـ  

 الخوافز املخحلفة لمحفز لخعارك املعرفة. والاَحمام ب
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مـــً َـــةٍ الدراشـــة اشحنعـــاف  الغـــرؿ (Ardichvili,et al,2006)  اوسااام: شا لاااُ را وآلاااكون 

العوامــــل الس افُــــة املــــؤررة فــــي جعــــارك املعرفــــة فــــي املجحمعــــات الافا اـــــُة. واشــــحخدمد الدراشــــة 

ــد الدراشــة فــي روشــُا  ــق الاشــححُان وامل ــابات. و جٍر املــىهج املصــحي  وثــم جمــ  الجُاهــات عــً لٍر

ل والوتًات املححدة في م ر ظرلة ماثرتُلر. فـرد مـً  36ومجموع  عُىة الدراشـة  والؽرن والب اٍي

ً. وثوؼــــلد الدراشــــة إلــــى عــــدد مــــً الىحــــاب  م لــــا  ن العوامــــل الس افُــــة املــــؤررة فــــي جعــــارك  املــــدًٍر

ات مخحلفــة مــً ةَمُــة بــرن املــو فرن فــي الجلــدان اليــي ثىاولتلــا الدراشــة.  املعرفــة ماهــد فــي مصــحٍو

جعـارك املعرفـة  لمـا  ن عامـل اللغـة ًمسـل  وثوؼلد الدراشة إلى ثررر  الس افة الولىُة فـي عملُـة

حــــاجز  مــــام جعــــارك املعرفــــة  لمــــا ًىظــــر إلــــى الحخؽــــؾ علــــى  هــــ  ملــــد ًمســــل حــــاجز إمــــام جعــــارك 

د ف لا الدراشة. وملدمد الدراشة مجموعة مً الحوؼُات  املعرفة في دولحرن مً الدوى اليي  جٍر

رى مسـل الس افــة الحىظُمُـة  و الفئــات م لـا إجـرا  دراشــات فـي املصــح جل ثخىـاوى ثــررر  العوامـل ةخــ

 .املهىُة على اشا اثُجُات جعارك املعرفة
 

الهــــدف مــــً الدراشــــة َــــو فهــــم الــــدواف  الهامىــــة الصــــلولُات جعــــارك Lin,2007) )  اوساااام: اااااين

املعرفــــة لـــــدى املــــو فرن. وثىاولـــــد الدراشــــة دور املحفـــــزات فـــــي ثفصــــر  هواًـــــا جعــــارك املعرفـــــة لـــــدى 

ـــي املىظمــــا واشــــخىدت الدراشـــــة علــــى املـــــىهج املصــــحي واشـــــحخدمد  ت النجرـــــ ة فــــي ثـــــاًون.املــــو فرن فــ

الاشــــححُان لجمــــ  الجُاهــــات مــــً عُىــــة الدراشــــة  وثــــم اخحُــــار خمصــــرن مىظمــــة مــــً ملابمــــة جعــــمل 

ـــــ ت  172مىظمـــــــــة فـــــــــي ثـــــــــاًون و 1000 ــ ـــاب   ن املهافــ ــ ــ ـــــرت الىحــ ــ ــــات. و  هــ ــ ــــو املىظمـــ ــ ـــً ثلـــ ــ ــ ــــ  مــ ــ مو ـــ

لمـا  وامل  املو فرن وهواًاَم اثجاٍ جعارك املعرفة الحىظُمُة املحوملعة لم ثؤرر ةعهل لجر  في م

 إن املىـاف  املحجادلـة ثــؤرر ةعـهل لجرـ  فـي هواًــا املـو فرن ثجـاٍ جعــارك 
ي
  هـرت هحـاب  الدراشـة  ًفــا

  ن املوامل  والىواًا لها ثررر  في جعارك املعرفة. وثوص ي الدراشـة  املعرفة.
ي
ووجدت الدراشة  ًفا

دان مخحلفــة  ن الاخحافــات الس افُــة بــرن املىظمــات لهــا الحــررر  فــي بحمجُــق دراشــات ممارلــة فــي بلــ

 ثؽورات املو فرن هحو جعارك املعرفة.
 

الغــرؿ مــً َــةٍ الدراشــة الحعــرف علــى العوامــل  (Alam,et al,2009)  اوساام: عاااا  وآلااكون

فــــي  الربِصــــُة املــــؤررة فــــي شــــلوك جعــــارك املعرفــــة بــــرن العــــاملرن فــــي العــــرمات الؽــــغر ة واملحوشــــمة

ا. وملدم َةٍ الدراشة مجموعة مً الجاحسرن في جامعةــــــم  م ـــــــا. وثـــــبمالرًم ولوجي ماراـــــــثنى الرًم
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اشحخدام املىهج املصحي فـي َـةٍ الدراشـة واشـحخدام الاشـححُان وامل ابلـة فـي جمـ  الجُاهـات. ومـان 

مجحمـــ  الدراشــــة ًحـــرل  مــــً جمُـــ  العــــرمات الؽـــغر ة واملحوشــــمة فـــي ال مــــا  الخـــدمي فــــي مل ــــا 

ا.  ما عدد  فراد العُىة فهـان  ور في مالرًم م ةعـهل ععـواةي 305وجَو . مـً املـو فرن ثـم اخحُـاَر

وثوؼلد الدراشة إلى مجموعة مً هحاب  م لا وجود ارثجاك لجر  برن الحنىولوجُا وشلوك جعارك 

املهافــرة  ــي واحــدة مــً  لمــا  ن َىــاك عاملــة بــرن الصــلوك وعملُــة جعــارك املعرفــة  و ن ة.املعرفــ

 العوامــل الفعالــة اليــي مــً ظــر لا جشــجُ  املــو فرن علــى جعــارك املعرفــة مــ  ةعفــهم  لمــا ًوجـــد

و ن َىاك  رثعة عوامل ربِصُة لها الحـررر  علـى   عاملة لجر ة برن الس افة وشلوك جعارك املعرفة

ــا و ــي هظــام املهافــرة والس افــة والس ــة والحنىولوجُـــا.  الصــلوك جعــارك املعرفــة فــي العــرمات بمالرًم

ز الىحاب  اليي ثوؼلد إل لا مً خاى إجـرا  دراشـات مصـح جلُة مـً  وثرى الدراشة  ه  ًمنً جعٍز

ــــادة حجــــم العُىــــة وثوشــــُ  الىمــــا  الجغرافــــي ودراشــــة املحغرــــ ات املخحلفــــة فــــي الدراشــــات  خــــاى ٍي

  ومل  عملها في املصح جل.املح
  

ىساا    اوساام: ــا مــً ملجــل  (Ismail & Yusof, 2010)إسااماعُر ٍو ثــم إجــرا  الدراشــة فــي مالرًم

ــا  بــاحسرن مــً  ومــان الهــدف مــً ملُــة العلــوم وثنىولوجُــا املعلومــات بجامعــة لُجــا وغصــان بمالرًم

ا على شلوك جعارك املع رفـة6 وثىاولـد الدراشـة الدراشة َو الحعرف على العوامل الفردًة وثرررَ 

ـا علـى شـلوك جعـارك املعرفـة وثـم ثمجُــق  العوامـل الفردًـة مسـل الـومي والس ـة والشخؽـُة وثرررَ 

ـــة. واشـــحخدمد الدراشـــة املـــىهج املصـــحي والاشـــححُان لجمـــ   الدراشـــة فـــي املؤشصـــات العامـــة املالرًم

وابــــر حهومُــــة وعــــدد الجُاهــــات اململوتــــة لهــــةٍ الدراشــــة. وماهــــد عُىــــة الدراشــــة عجــــارة عــــً رــــاذ د

ـــان  فـــــرد. وثوؼـــــلد الدراشـــــة إلـــــى عـــــدد مـــــً الىحـــــاب  م لـــــا وجـــــود عاملـــــة رات دتلـــــة  428ةفـــــراد مــ

 فــــي عملُــــة 
ي
إحؽــــابُة بــــرن العوامــــل الفردًــــة وجعــــارك املعرفــــة وماهــــد الشخؽــــُة  ــــي ةلثــــ  ثــــررر ا

َحمـام بجواهـق جعارك املعرفة ثل لا الس ة رم الومي. ومان للدراشة العدًد مـً الحوؼـُات م لـا ب 

ـ  الخـوافز اليـي ثـدعم عملُــة  ق اليـي جصـاعد علـى بىـا  الس ـة بـرن املـو فرن  والاَحمـام بـو الحـدٍر

 جعارك املعرفة  وثج ي ر افة جعارك املعرفة في املؤشصات ال ما  العام.

ثىاولـد الدراشـة العوامـل (Babalhavaeji & Kermani,2011)  باباااف ُيا وفيمماان   اوسام: -

املــؤررة فــي شــلولُات جعــارك املعرفــة  والهــدف مــً َــةٍ الدراشــة ثحدًــد العوامــل اليــي ثــؤرر علــى 

 و جعارك ــــة هحـــــة املوامل  والىُـــــرفة برن ملُات علوم املنحجات واملعلومات وخاؼـــــجعارك املع
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علومــات فــي جامعــة املعرفــة والــدواف  الةاثُــة. وملــام  لــةٍ الدراشــة باحســان مــً ملصــم املنحجــات وامل

ثـــم اشــحخدام املـــىهج املصـــحي فــي َـــةٍ الدراشــة. وثـــم جمــ  الجُاهـــات مـــً  ياد بشــامُة فـــي إًــران. و 

ـــي مجـــــاى  120خــــاى الاشـــــححُان. وماهـــــد عُىــــة الدراشـــــة مهوهـــــ  مــــً  ـــرن فــ ـــً ةشـــــاثةة املحخؽؽـ مــ

هــرت الىحــاب  املنحجــات واملعلومــات فــي ملُــات علــوم املنحجــات واملعلومــات الخهومُــة والخاؼــة. و  

ر امل ي وإلى  دا    ن  غلق  فراد العُىة ًحف ون على إن جعارك املعرفة ًمنً  ن ًؤدي إلى الحمٍو

 ن معـارلة املعرفـة ثـؤدي إلـى إهحـاج املعرفـة الجدًـدة  لمـا ثوضـ  الىحـاب  إن و   ففل في عملهـم 

 فــــراد العُىــــة لــــدالم الاشــــحعداد ملعــــارلة املعرفــــة والخبــــ ة اليــــي ثــــم الخصــــا لا فــــي مجــــاى الحــــدَرض 

والجحـــوذ وةوعـــمة املهىُـــة  لمـــا   هـــرت الىحـــاب   ن معظـــم  عفـــا  َُئـــة الحـــدَرض مـــان لـــدالم 

فـة مـ  يما لـم. و ن الىُـة والـدواف  لهـا ثـررر  علـى الصـلوك جعـارك املعرفـة بـرن الىُة ملعارلة املعر 

ـد مـً الجحـوذ لخعـمل عوامـل  خـرى مسـل الس ــة   فـراد العُىـة. ومـً ثوؼـُات الدراشـة إجـرا  املٍز

والحعـــــــاون والحواؼـــــــل  لمـــــــا ثوصـــــــ ي الدراشـــــــة مـــــــدرا  الجامعـــــــات بخشـــــــجُ  جعـــــــارك املعرفـــــــة بـــــــرن 

 ةمادًمُرن.
 

  مــان الهـــدف مـــً الدراشـــة َـــو الحعـــرف علـــى جعـــارك املعرفـــة Allameh, 2012ب مه اوسااام:ع   -

ة في جامعة  ؼفهان بئًران. واشحخدمد الدراشة املىهج املصحي.  لدى املو فرن في املنحجة املرلٍز

ــة فــي جامعــة  ؼــفهان وتلــغ  وثهوهــد عُىــة الدراشــة مــً مجموعــة مــً املــو فرن فــي املنحجــة املرلٍز

فـــرد. وثوؼــلد الدراشـــة إلـــى عــدد مـــً الىحـــاب  م لــا  ن هظـــام املهافـــ ت واملىـــاف   151حجــم العُىـــة 

ً ثؤرر على مومل  وهُـة جعـارك املعرفـة بـرن  املحجادلة والنفا ة الةاثُة والحمح  في مصاعدة آلاخٍر

لما جعر  الىحاب  إلى ةرر بًجاثي للمعاًر  الشخؽُة والىواًا على جعارك املعرفة.   فراد العُىة 

مً ثوؼُات الدراشة الاَحمام بالدراشات املمارلة في املجـاى والاشـحفادة مـً الخبـ ات املوجـودة و 

 في املنحجات الجامعُة.

الهـــدف مـــً الدراشـــة ث ُـــُم ثـــررر  العوامـــل  (Goh & Sandhu,2013 اااىس وسااااناهى):  اوسااام -

لخعـارك املعرفـة  العالفُة هحو جعارك املعرفة خاؼـة الىُـة والس ـة  وملُـاس مـا إرا ماهـد الىظـرة

فـــي الجامعــــات الخهومُــــة ثخحلـــ  ع لــــا فــــي الجامعـــات الخاؼــــة. وثىاولــــد الدراشـــة عملُــــة جعــــارك 

رن وثــــررر  الالاــــمام والس ــــة فــــي عملُــــة جعــــارك املعرفــــة. وملــــام  لــــةٍ  املعرفــــة بــــرن ةمــــادًمُرن املــــالرًم

ا. واشحخدمد الدرا شة املىهج املصحي  الدراشة باحسان مً جامعة ثاًلور وجامعة موهاط بمالرًم
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ا. ومً هحـاب  الدراشـة إن الحـررر  30مً ةمادًمُرن مً 545وماهد عُىة الدراشة  جامعة في مالرًم

العــالفي َــو  مــر مهــم وحاشــم فــي شــلوك جعــارك املعرفــة  لمــا ثجــرن الىحــاب   ن َىــاك اخحافــات 

اك حاجة لحىفُة لجر ة برن الجامعات العامة والخاؼة مً حُ  شلوك جعارك املعرفة  و ن َى

ـــــــز العاملـــــــات بـــــــرن ةمـــــــادًمُرن مـــــــً  جـــــــل جصـــــــهُل جعـــــــارك املعرفـــــــة فـــــــي  شُاشـــــــات و وعـــــــمة لحعٍز

ـــة  و ن هُـــة جعـــارك املعرفـــة فـــي الجامعـــات الخاؼـــة  ـــي  ملـــل م لـــا فـــي الجامعـــات  الجامعـــات املالرًم

جعـــارك الخهومُـــة هخُجـــة املىافصـــة بـــرن ةمـــادًمُرن. لمـــا  ن عامـــل الىُـــة والس ـــة ثـــؤرر فـــي عملُـــة 

املعرفــة لــدى عُىــة الدراشــة. ومــً الحوؼــُات اليــي لرحتلــا الدراشــة  هــ  ًيجعــي علــى املصــئولرن فــي 

ً. والاَحمـــام بدراشـــة  ـــة جشـــجُ  ةمـــادًمُرن مـــً  جـــل جعـــارك املعرفـــة مـــ  آلاخـــٍر الجامعـــة املالرًم

 العوامل املؤررة في عملُة معارلة املعرفة والاَحمام بالخوافز.

الهــدف مــً الدراشــة مــان الحعــرف علــى العوامــل  Islam, et al,2014)ب ون اوسم:إساا و وآلااك  -

اليـــــي ثـــــؤرر علـــــى ممارشـــــات جعـــــارك املعرفـــــة مـــــً وجهـــــة هظـــــر العـــــاملرن فـــــي منحجـــــة جامعـــــة دمـــــا فـــــي 

بــىغادٌغ ومعرفــة ثؽــور العــاملرن حــوى ممارشــة جعــارك املعرفــة. وملــام بــئجرا  الدراشــة باحســان 

واشـحخدمد الدراشـة املـىهج املصـحي. مً ملصم املنحجات واملعلومات فـي جامعـة دمـا فـي بـىغادٌغ. 

ــــق الاشــــححُان. وماهــــد عُىــــة الدراشــــة مهوهــــة مــــً  فــــرد. وثوؼــــلد  23وثــــم جمــــ  الجُاهــــات عــــً لٍر

 فـراد عُىـة الدراشـة ٌعـعرون بالس ـة ولـدالم الخمـاس  ن الدراشة إلـى مجموعـة مـً الىحـاب  م لـا 

لمــا ثوؼــلد الدراشــة إلــى  ممارشـة جعــارك املعرفــة ًــحم ةعـهل ودي. ن هحـو جعــارك املعرفــة. لمــا 

ة  العوامــــل  ثحدًــــد العوامــــل املــــؤررة فــــي جعــــارك املعرفــــة فــــي َــــةٍ الدراشــــة و ــــي: العوامــــل الحعــــٍر

الحىظُمُـــة  والعوامــــل الحنىولوجُـــة. ومــــً ثوؼـــُات الدراشــــة  ن ث ـــوم املنحجــــة بح ـــدًم مجــــادرات 

 لححصرن ممارشات جعارك املعرفة ملوالجة الخاجة املاماًدة للمعرفة. 
 

 راكس وصادر التعميو
 

 متهًد:
ـــا رلرـــمة مهمـــة فـــي الحمـــور         جعحمـــد املجحمعـــات املعاؼـــرة علـــى املعلومـــات ةعـــهل لجرـــ  وجعحبَ 

ــــي  ـــهم فـ ـــ   حُـــــ  جصــ ـــق وحاجـــــات املجحمــ ـــا ًحوافــ ـــي بمــ ـــم بـــــالحىو  النُفـــــي والن ــ والىمـــــو  مو لـــــا ثخصــ

اعـــ  املخحلفـــة املهـــان معالجــة معـــناث  املحعـــددة وهخُجــة لهـــةٍ الحمـــورات  ؼـــجحد املنحجــات برهو 

ـــهالها  ـــا و ظــ ـــً  وعُتلــ ُــــة حاجاثـــــ  مـــــً املعلومــــات املخحلفـــــة ومـ ـــةي ًرثـــــادٍ بوصــــان املعاؼـــــر لحلج الـ
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ـــ ات  ــــةٍ املحغرـــ ــــعد املنحجــــــات لاشـــــحجابة لهــ ـــ  املمجوعــــــة  لهـــــةا شــ ــــة  و غرـــ ــــوا  املمجوعـ ــــة شــ املخحلفـ

ـــا ٌصـــــ   و هــــرت بمفهــــوم جدًــــد ًىاشــــق َــــةٍ الحمــــورات فــــي مجــــاى الا بُــــة والحعلــــُم فجــــد ت  بمـ

ـــم مؽـــــادر الــــــحعلم  ـــهاى معظــ ـــا  ظــ ـــرن جواهملــ ــــة العـــــاملة  و مرلـــــز مؽـــــادر الـــــحعلم لخعــــــمل بــ باملنحجـ

 (254، ص2000)وا كهان ،برظهالها املحىوعة املمجوعة وغر  املمجوعة. 
 

 ٌشأَ وراكس وصادر التعمي:
 

 ثمــــور مفهـــــوم مرالــــز مؽــــادر الـــــحعلم بحــــررر  مفهــــوم الـــــحعلم الــــةاجي  فمرلــــز مؽـــــادر      
ي
خُــــا   ثاٍر

 مـــــاثهون وعـــــالات مصـــــح لة 
ي
 ًحـــــاة  فُـــــ  املحعلمـــــون وعـــــالات محىوعـــــة غالجـــــا

ي
الـــــحعلم ٌعحبـــــ  مخحبـــــ ا

 فــي مجموعــات ؼــغر ة مــً خــاى مــٍز  مــً املؽــادر املمجوعــة وغرــ  املمجوعــة  لــةا فلــِض 
ي
و حُاهــا

جــــ ا  ن ًحمــــل مصــــ   املرلــــز مؽــــمل    الــــحعلم   فــــي إظــــارة إلــــى  ن املــــحعلم َــــو محــــور العملُــــة غٍر

 الحعلُمُة.

 ف ــــد عــــرف مىــــة الصــــحِىات املُادًــــة 
ي
ومفهــــوم مرالــــز مؽــــادر الــــحعلم لــــِض مفهــــوم جدًــــدا

عىدما بد  الححوى مً املنحجات املدرشُة الح لُدًة إلى مرالز مؽادر الـحعلم وملـد شـاعد فـي رلـو 

ة اليـي شـادت فـي  واشـن الصـحِىُات والصـجعُيُات املُادًـة و ـي ةشـالُق اليـي الاثج اَات الا بٍو

 بــــالحعلُم املبــــ م  وخمــــة لُلــــر والــــحعلم مــــً  جــــل بث ــــان والــــحعلم 
ي
ــــد الحعلــــُم بــــد ا املرثجمــــة بحفٍر

 -) واساامى ًم بالوشــابن الصــمعُة ومــرورا بالجــداًات املجنــرة لحو ُــ  الخاشــوا فــي الحعلــُم   . 

 (4وزواي وإلامااف، ص

ماهُة اليي وعرت في عام    م  ه   1578لما رلر في وعرة ويارة الا بُة والحعلُم البً 

ًجق  ن ثححوي املجاوي الحعلُمُة منحجة ومعرؿ مزود بهل  هوا  النحق والخرابن واملجصمات  

 لا املدارس مً  وآلاتت الفلنُة ومل ةظُا  ةخرى رات الؽلة ةعملُة الحعلُم والحعلم ويودت

)عِساااا   بدارات الربِصـــُة لحنىولوجُــــا الا بُــــة  و اليـــي اظــــا  لا املــــدارس مـــً مرماهُتلــــا الخاؼــــة  .

 (137، ص 2008( )سكوًا ،38، ص 1982،

 بمٍر ة  و  خرى     
ي
ومً خاى ماشجق ًحض   ن مفهوم مرالز مؽادر الحعلم مان معروفا

ـــــةا مىــــــة ال ــــــرن الصــــــادس ععــــــر  لمــــــا  ن َىــــــاك ةعــــــق  ــــى اشــــــحخدام َـ ــــدى علــ ـــي ثــ ـــــرات اليـــ املؤظـ

 املؽمل  م لا:
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ماهُا ثىاولد مجلة الا بُة فـي عـام  - م مرالـز مؽـادر الـحعلم ثحـد عىـوان مرالـز 1947في بٍر

صُة.  مؽادر املواد الحدَر

ــورك عــام  فــي - هــا  وصــ   املجلــض الحعلُ ــي مل العــة هٍُو م بــدم  إدارجــي املنحجــات 1954 مٍر

ات منحجا لم م  ةعـق  ة  لما عمل ةعق  مىا  املنحجات على ـم مححٍو والا بُة الجؽٍر

ة في ثلو الفا ة.  املواد الصمعُة والجؽٍر

نُة عام  -  برن ف1956 ؼدر إثحاد منحجات املدارس ةمٍر
ي
 رشمُا

ي
ُ  حاجـة املنحجـات م بُاها

ا ملرالز مؽادر جعلم. َر  املدرشُة لحمٍو

ماهُـــــــا ورد فــــــــي دلُـــــــل ال ـــــــارا عــــــــام  - ــــواد 1959وفـــــــي بٍر ــ ـــــز املــ ـــى مرلــ ــ ــ ـــــز إل ـــم املرلـــ ــ ر اشــ ــــٍو ــ م ثمـ

 الحعلُمُة.

م مان  هور معاًر  وإجرا ات محددة إلوعـا  مرالـز مؽـادر الـحعلم فـي وعـرة 1969في عام  -

نُـــــة  وثعـــــد رلـــــو بـــــد ت عـــــدت ملُـــــات ؼـــــدرت عـــــً إثحـــــاد  مىـــــا  منحجـــــات املـــــدارس ة  مٍر

، 2002)ععُااااان، برعــــداد محخؽؽــــرن فــــي َــــةا املجــــاى ةعــــد الحمــــور الــــةي ظــــمل  املفهــــوم.

 (195-194ص

ً  ـــــي الفاــــ ة اليـــــي ثمـــــور ف لــــا مفهـــــوم مرالـــــز     وجعحبــــ  فاـــــ ة الصــــحِىات مـــــً ال ـــــرن الععــــٍر

  بــــل  ن َىــــاك العدًـــد مــــً املؽــــملخات اليـــي 
ي
 واضـــخا

ي
 لل ــــد علــــى مرالــــز مؽـــادر الــــحعلم ثمــــورا

ـــً الو ُفـــــة اليـــــي ماهـــــد ث ـــــدمها ثلـــــو املرالـــــز. ، 1980)واطاااااىبيا،مؽـــــادر الـــــحعلم وماهـــــد هاثجـــــة عــ

 .(163ص
 

 وراحن تطىر وراكس وصادر التعمي:

 املرحمُ األوىل: ورحمُ وكتبات الصفىف:
 

عجارة عً منحجات ملخ ة بالؽ  الدراس ي ثحمسل في رفوف ؼغر ة الدجم ثححوي على مجموعة 

ـــً  ـــــا ثحؽــــــل بمُـــــوى َواًــــــات لـــــاا الؽــــــ  مــ املـــــواد املمجوعــــــة عجـــــارة عــــــً لحـــــق وملؽــــــؾ وغرَ 

ودروشــهم  وجعحبــ  َــةٍ املنحجــات الجداًــة الخ ُ ُــة للمنحجــات املدرشــُة اليــي جعحبــ  مرحلــة شــاب ة 

ملرالـــــز مؽـــــادر الـــــحعلم وعـــــادة ًـــــحم ثزوٍـــــد منحجـــــات الؽـــــفوف مـــــً ملجـــــل لـــــاا الؽـــــ  واملعلمـــــرن 

 لاا الؽ . ٍو حؽر اشحخدامها مً ملجل
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م:  وإلاكحعم واثانُم: وإلاكمبال وإلاااسُم واكئِسم شو وإلاكفٍ 

و ي ثلو املنحجات اليي ثلخق باملدارس بمراحل الحعلُم املخحلفة  و لدف إلى ثوفر  املـواد املنححُـة 

املىاشــجة وث ــدًم الخــدمات املنححُــة ملجحمــ  املدرشــة املهــون مــً الملجــة واملعلمــرن  وجعحبــ  بمسابــة 

ــــا املرلــــز  الل ــــق باليصــــجة للمدرشــــة وتــــؤرة بظــــعا  واليعــــاك الفنــــري والعل ــــي باملدرشــــة باعحجاَر

الـــربِض لل ـــرا ة واملمالعـــة والدراشـــة والجحـــ  وثزوٍـــد جمُـــ   فـــراد املجحمـــ  املدرســـ ي بـــاملواد اليـــي 

 جعُ لم في  وعمتلم املخحلفة وث دم لهم الخدمات املنححُة املخحلفة.
 

 وإلاىو  شو وإلاىطىعال:وإلاكحعم واثااثم: مكمبم 

ًحم في َةا الىو  مً املنحجات جم  وثىظُم النحق املخحلفـة والـدورٍات واملـواد املمجوعـة ةخـرى 

ـــــوعات معُىـــــة رات عاملـــــة مالحـــــاٍر   ة املحعل ـــــة بمـــــواد دراشـــــُة  و مـو واملــــواد الصـــــمعُة والجؽـــــٍر

ـا  وثهـون امل ـا  والنُمُـا  وغرَ   حيُـات واملجموعـات املحـوفرة فـي والجغرافُا واملـواد العلمُـة مالفرًم

ـــوعات ثحـــد ثؽـــرف الملجـــة واملعلمـــرن عىـــد ثـــدَرض املـــادة  و ال ُـــام برًـــة وعـــالات  و  َـــةٍ املـو

ـــوعات  ـــو  الدراســـ ي  وثحهـــون مجموعـــات منحجـــة املـــواد  و املـو معـــروعات ثحؽـــل باملـــادة  و املـو

  مـــً املنحجـــات إت   لـــا لـــم عـــادة مـــً املـــواد املمجوعـــة وغرـــ  املمجوعـــة  ورغـــم اًجابُـــات َـــةا الىـــو 

ـوعات الدراشـُة  لمـا  ن مـل منحجـة  ثىخعر ةصحق حاجة املدرشة إلى عدد م لا ةصـحق لثـ ة املـو

 ثححاج إلى ملاعة مصح لة و مرن منحجة محفرغ لها.
   

 وإلاكحعم واكوبمم: وإلاكمبم وا امعم:

ــــعها الخــــالي ف ــــد بــــد ت املرحلــــة ةولــــى  مــــرت املنحجــــة العــــاملة بمراحــــل عــــدة حيــــ  وؼــــلد إلــــى ـو

عىــــدما  ـــــُفد إلــــى املنحجــــة املدرشــــُة الح لُدًــــة وحــــدة خاؼــــة بــــا فام الحعلُمُــــة. رــــم وحــــدات 

 خــرى للمــواد الحعلُمُــة مالعــرابذ وةشــمواهات والختــجُات الؽوثُةبالهاشــِد  ومــان الهــدف 

لــة ـــرورة فــي َــةٍ املرحلــة َــو مجــرد ثــوفر  املــواد وثىظُمهــا وإعــدادَا لاشــحعارة  رــم جــا ت مرح

ــا  غراـــ   ثهامــل َــةٍ املــواد وثوعُــة املــدرس بمــر  اشــحخدامها وتفــرورة مصــاَمح  فــي اخحُاَر

الحعلُمُــة املخحلفــة  ةعــد رلــو لــم جعــد املنحجــة مجــرد مخــزن للمــواد املمجوعــة وغرــ  املمجوعــة بــل 

ـة املخحلفـة للمدرشـة. وفـي َـةٍ املرحلـة جغرـ  الح ؽـمُم  ؼجحد جصهم فـي ثح ُـق ةَـداف الا بٍو

 واد ـــــاعات عدة  و  جىحة للمــــــوعات إلى ملــــــر ة للممجـــــــة لجـــــــة مً مجرد ملاعـلُدي للمنحــــــالح 
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ـــــة ُـ ــــغرات الفُلم ـــــرابن واملؽـــ ـــا فام والخـ ــ ـــــة مـ ـــــة املخحلفـ ُـ ـــــرت  الحعلُم ــــوثُة و هــ ــــجُات الؽــ والختــ

ملاعــــات ؼــــغر ة ملعــــاَدة ةفــــام والاشــــحما  املؽــــغرات للختــــجُات والــــحعلم الفــــردي. وثمــــورت 

الخـــدمات املنححُـــة اليـــي ث ـــدمها املنحجـــة لجمهورَـــا مـــً الملجـــة واملدرشـــرن. و هـــرت الخاجـــة إلـــى 

 ـرورة إعداد وثرَُل العاملرن في مسل َةٍ املنحجات.
 

 مكحعم مكوف  م ا ا واممع : وإلاكحعم ولخامسم:

ـعها الخـالي  ولـم ثـحمنً املراحـل الصـاب ة مــً   ـي مرحلـة الوؼـوى إلـى مرالـز مؽـادر الـحعلم فـي ـو

ثح ُق َدف ولموح املدرشة مً ةهح اى مً مرحلة الا لرم علـى الحعلـُم إلـى مرحلـة الا لرـم علـى 

ى إلصاا مهارات الـحعلم وثى ـي الحعلم مً خاى ثوفر  مواد و وعمة مخحلفة جصاعد الحامُة عل

 .(549-546, ص2001)ععُان،ملدرا لم في مجاى الححلُل والى د. 
 

 اعس م مكوف  م ا ا واممع :

ون علــى      ثخحلــ  فلصــفة مرالــز مؽــادر الــحعلم بحصــق ةفهــار اليــي ثج ــ  علــى  شاشــها  فــالا بٍو

ة اوعنصـد علـى مرالـز مؽـادر الـحع لم  م لـا ثلـو ةفهـار اليـي ثـرى شحُل املساى ًىادون برفهار ثرتٍو

ـــةٍ الفـــرو  لهـــا ثـــررر  علـــى جعلمهـــم  لـــةلو مـــان الصـــ ي   ن َىـــاك فـــرو  الفردًـــة بـــرن املحعلمـــرن َو

لححدًــد ةشــلوا املابــم لــحعلم مــل فــرد بحصــق ملدراثــ . لــةلو ًيجعــي ثنُــ  الجِئــة بمــا ًخىاشــق 

ر  ممجوعة مً  جل ث ـدًم م   شلوا الحعلم ولٍر ة الحدَرض  وثوفر  مؽادر جعلم ممجوعة وغ

 شـالُق جعلـم جُـدة جصـهل عملُـة الـحعلم الفـردي وجعـزي مجـد  الـحعلم الـةاجي لـدى املـحعلم خاؼـة 

 و ه  ًمسل جز  َام مً العملُة الحعلُمُة.

ر املنحجـــــة املدرشـــــُة حيـــــ        مـــــا املحخؽؽـــــرن فـــــي مجـــــاى املنحجـــــات واملعلومـــــات ف ـــــد هـــــادوا بحمـــــٍو

 جعمل: جصاعد في ث دًم عملُة جعلم
 

 الجعد عً الاعحماد على النحاا امل رر ف ن. -  

ـــــــو  الـــــــةي ًدرشـــــــ  ومـــــــً خالهـــــــا ًحعـــــــرف املـــــــحعلم علـــــــى   ن - ا ًحعـــــــرف املـــــــحعلم علـــــــى  دا املـو

ـو   وتالحـالي ًنخصـق الىظـرة الحهاملُـة بـرن مجـاتت  وعُة برن فـرو  املـو العاملات املـو

 على عملُة الى د وإؼدار ةحهام.
ي
 املعرفة اليي ًدرشها بحُ  ًؽجذ ملادرا
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 علــــــــى املعــــــــارلة  - ج
ي
فــــــــي اخحُــــــــار  وعُــــــــة املعلومــــــــات الىاشــــــــجة للدراشــــــــة  ن ًهــــــــون املــــــــحعلم ملــــــــادرا

حعامل م  ةوعمة املخحلفة ةعهل فـردي  و مـ  املجموعـة. صحخدمها ٍو ، 2000)وااباسا  ،َو

 (86ص

ــون و املنححُـون  احـ  الجاحســان الحهامــل والاثفـا  بــرن ثوجــ  الا بٍو حــوى فلصــفة مرالــز  ٍو

ٍـــة وث ـــدًم مـــا ٌصــــاعد  ُـــ  مـــان الصــــ ي هحـــو خدمـــة العملُـــة الحعلُمُــــة والا بو مؽـــادر الـــحعلم  ح

 
ي
ح ــــــق  َــــــداف العملُــــــة الحعلُمــــــة وثِصــــــر  عملُــــــة الحعلــــــُم والــــــحعلم ممــــــا ًجعلهــــــا  لثــــــ  جعــــــٍو ا ٍو

عــة جصــهم وجاربُــة للمــحعلم فــي الخصــاا الخبــ ات واملهــارات املرجــوة مــً خــاى ثــوفر  مؽــادر محىو 

 وجصحخدم مً ملجل املعلمرن واملحعلمرن.
 

 أهداف وراكس وصادر التعمي:
 

ـــا والهـــــدف    ـــي ثــــود ثح ُ هـ َــــداف والو ــــاب  اليـ ًــــد ة ث ــــوم املؤشصــــات الحعلُمُــــة بححد

ُـــة وثحصـــرن  ــي ثح ُـــق  َـــداف املؤشصـــة الحعلُم الربِســـ ي ملرلـــز مؽـــادر الـــحعلم ًيجعـــي  ن ٌصـــهم فـ

ُـــ  املؤشصـــة.عملُـــة الحعلـــُم والـــحعلم وخدمـــة ا ، 2006)ععُاااان و سااا مم،  ملجحمـــ  الـــةي ثوجـــد ف

 (19ص

ً َمـــا ةَــداف العامــة وةَـــداف  منــً ثحدًــد  َــداف مرالـــز مؽــادر الــحعلم مـــً خــاى إلــاٍر ٍو

 الخاؼة للمرالز و ي على الىحو آلاجي: 
 

 وافاف واماو إلاكوف  م ا ا واممع :
 

ـــا ث دمـــــ  َـــــةٍ    ن الهــــدف ةشاســـــ ي Dafisب ً ااااا رلــــر           ـــل فُمـ ملرالــــز مؽـــــادر الــــحعلم ًحمســ

 اليي جص ى مً خالها إلى ثح ُق  َداف الا بُة والحعلُم عب : املرالز مً خدما لا املخحلفة

 ث دًم املرالز مواد جعلُمُة محىوعة للمعلمرن والماا. -1

 ثوفر  الهوادر الخجر ة رات النفا ة ال ادرة على إدارة املرلز.- 2

 خصهُات والخدمات وةجهزة اليي جصاعد على اخحُار املواد الحعلُمُة.ث دًم ال -3

 ,Dafis, 1971) ث دًم بمهاهُات اليي جصهل وجصـاعد فـي عملُـة إهحـاج وعـرؿ املـواد الحعلُمُـة.-4

p99) 
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 ن الهـدف العـام ملرالـز مؽـادر الـحعلم ًحمسـل فـي ثـوفر  بِئـة وإساماعُر  لام بِىما ًرى      

ـــحفادة مــــً  هــــو  محعــــددة مــــً مؽــــادر الــــحعلم وثــــوفر   جعلُمُــــة جعلمُــــ  ـــُذ للمــــحعلم الاشـ مىاشــــجة ثخـ

فرؼــــة للــــحعلم الــــةاجي وجعــــزي لــــدى املــــحعلم مهــــارات الجحــــ  والالخعــــاف  لمــــا ثخــــُذ للمعلــــم إثجــــا  

مها.  (111، ص2008)لم  و إسماعُر،  شالُق حدًسة في ثؽمُم مادة الدرس وثىفُةَا وث ٍو

احــ  الجاحســان  ن م      ــا  عــاٍ ماهــد مصــحيجمة مــً الحعــاٍر  ٍو جموعــة ةَــداف اليــي ثــم رلَر

 اليي وردت في لسر  مً  دبُات مرالز مؽادر الحعلم.
 

 :األهداف اخلاصُ ملراكس وصادر التعمي
 

 ثوفر  املواد الحعلُمُة املابمة  شالُق الحعلم املخحلفة. .1

 ث دًم اخحُارات جعلُمُة لِصد محِصرة في  مالً الدراشة. .2

ـــ   .3 ــــة وغرـــ ــــة املمجوعــ ــــواد الحعلُمُــ ـــق املــ ـــ ـــً لٍر ـــ ات عـــ ــــة تلخصــــــاا الخبـــ ث ــــــدًم الفــــــرػ املابمــ

 املمجوعة.

ر مهــــارات الجحــــ  فــــي منحجــــة املرالــــز ومهــــارات الجحــــ  العل ــــي والاشحفصــــار باشــــحخدام  .4 ثمــــٍو

 وشابل الاثؽاى املخحلفة وجمُ   هوا  مؽادر املعلومات.

ر الحدَرض مً خاى  ثجا  مىحى الىظم في .5  ثخمُن الدروس واخحُار املواد الحعلُمُة. ثمٍو

   19، ص2006)ععُان و س مم،  جصهُل عملُة الحعلم الفردي. .6
 

 عمي: ـُ وراكس وصادر التــــأهىً
 

ـــات العلمُـــة والح ـــدم الخاؼـــل فـــي      مـــان للمحغرـــ ات فـــي مجـــاى املعرفـــة والىمـــو الصـــَر  فـــي الىظٍر

الحنىولوجُــــا و شــــالُق ولــــر  الــــحعلم املخحلفــــة والاشــــحجابة ملحملجــــات الا بُــــة الخدًســــة والاثجــــاٍ 

هحـو جعلـم  ففـل وعلـى همـا   وشـ   فرؼـجذ مـً الفـروري الحوشـ  فـي الاشـحفادة مـً ثنىولوجُـا 

ــــادة املعرفــــة الحع لـــُم والاشــــحفادة مــــً الوشــــابل الحعلُمُـــة املخحلفــــة لى ــــل الخبــــ ات بهـــل دملــــة ولٍز

ـة املىاشـجة ملواجهـة  و خةَا مً مؽادر املخحلفة  فهاهد مرالز مؽادر الحعلم  ي الؽُغة الا بٍو

ــــ  مــــً مــــواد جعلُمُــــة ممجوعــــة وغرــــ  ممجوعــــة ومــــً  دوات و جهــــزة وث ىُــــات  الحغرــــ ات بمــــا ثححٍو

صر والاهحفا  م لا.لخف  امل  (57 –56، ص1995)صىتا،عرفة واشا جاعها بهل شهولة َو
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 :أدواره ووصؤولًاتهختصاصٌ وركس وصادر التعمي و
 

بخىظــــُم اشــــحخدام   ًهلـــ   ــــخؾ بالعمــــل وال ُــــام  لـــام العمــــل فــــي مرلــــز مؽـــادر الــــحعلم  ً ــــوم 

)واممااااكون، املرلــــز مــــً ملجــــل املعلمــــرن والمــــاا لُخــــدم العمــــل الحعلُ ــــي والا بــــوي داخــــل املدرشــــة.

 (7، ص1427

 ًـــةلرَىــاك فـــر  بـــرن مفهـــوم  مـــرن املنحجــة املدرشـــُة واخحؽاصـــ ي مرلـــز مؽـــادر الــحعلم  حُـــ  

ر الـــحعلم  هـــ  الفـــر  بـــرن املؽـــملخرن فرـــ ى إَرـــ ه   ن اخحؽاصـــ ي مرلـــز مؽـــاد Herring إهيااامن 

 فـــــي مجـــــاى املؽـــــادر الحعلُمُـــــة 
ي
 مهىُـــــا

ي
ـــــل مـــــً  عفـــــا  الحـــــدَرض باملدرشـــــة لدًـــــ  إعـــــدادا عفـــــو مَؤ

ومعرفة بالعملُات الحعلُمُة ولر  الحدَرض وثؽمُمها املخحلفة ولـ  خبـ ة فـي اشـحخدام املؽـادر 

.
ي
 (pp ،1988،ngHerri 6-7) الحعلُمُة مما ًؤدي إلى جعل الحدَرض والحعلم  لث  ثررر ا

   ما  دوار ومصؤولُات اخحؽاص ي مرالز مؽادر الحعلم فهي على الىحو آلاجي:

  أواًل: "
 
: ًحعــاون اخحؽاصــ ي مرلــز مؽــادر الــحعلم مــ  المــاا وت ُــة  عفــا  مجحمــ   واس ممعمااا

الحعلم في ثحلُل الخاجات الحعلمُة واملعلوماثُة  مً  جل ثحدًد واشحخدام املؽادر اليي ث ابل 

ـا َـةٍ املؽـادر  ولمعلـم لفـؤ ًجـق َةٍ  الاححُاجات  ومً  جل فهـم وه ـل املعلومـات اليـي ثوفَر

ــات الخدًســة فــي   ن ًهــون اخحؽاصــ ي مرلــز مؽــادر الــحعلم علــى معرفــة ودراًــة بالدراشــات والىظٍر

مجاى الحعلُم والحعلم  و ن ثهون لدً  املهارة في ثمجُق معمُا لا في املوامل  املخحلفة وتـا خؾ 

مهـــــــا املوا ا املخحلفـــــــة وث ٍو ملـــــــ  اليـــــــي جعحمـــــــد علـــــــى املـــــــحعلم فـــــــي الوؼـــــــوى للمعلومـــــــات فـــــــي مؽـــــــادَر

 
ي
حملـــق دورٍ لمعلـــم  ن ًهـــون عارفـــا واشـــحخدامها مـــً  جـــل الـــحعلم وثمجُـــق املعرفـــة الجدًـــدة  ٍو

ق الحعلُم. لما ًيجعي على اخحؽاص ي مرلـز مؽـادر الـحعلم  ن ًمـور   في فٍر
ي
 فاعا

ي
باملىهج ومعارما

ـق مـً باشحمرار م ً وت ُـة الفٍر هاراث  ومعرفح  مً  جـل العمـل ةعـهل فاعـل مـ  املعلمـرن واملـدًٍر

ر مهــارات مح دمــة فــي  ــوعات املعلوماثُــة وثزوٍــدَم بفــرػ هوعُــة لحمــٍو ــادة فهمهــم للمـو  جــل ٍي

 .الس افة املعلوماثُة بما في رلو اشحخدامهم لح ىُة املعلومات املخحلفة

: :ثاًٌــًا
 
 ىمعُمُااا

 
كا م مــً روي   واس لااٍك ٌعــارك اخحؽاصـ ي مرلــز مؽــادر الـحعلم املعلمــرن وغرــَ 

العاملــــــة فـــــــي ثحدًـــــــد الـــــــروابن بـــــــرن اححُاجـــــــات املحعلمـــــــرن املعلوماثُـــــــة ومححـــــــوى املـــــــىهج ومؽـــــــادر 

ـــً خــــاى عملــــ  مــــ   عفــــا   ـــ ي مرالــــز مؽــــادر الــــحعلم مـ املعلومــــات بلنا وهُــــة  ٍو ــــوم اخحؽاصـ

ر  الصُاشــــات واملمارشــــات واملىــــا ج اليــــي ثوجــــ   املجحمــــ  املدرســــ ي جمــــُعهم بــــدور ملُــــادي فــــي ثمــــٍو
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عمل ةعهل ورُق مً خاى  ر مدى مامل مً ال درات املعلوماثُة والاثؽالُة  َو الماا إلى ثمٍو

مهـــا  وفـــي  مُـــة وث ٍو
 
الامامـــ  بالعملُـــة الحعاوهُـــة مـــ  مـــل فـــرد مـــً املعلمـــرن فـــي ثؽـــمُم املهـــام الحعل

ثؽـــالُة الايمـــة مل ابلـــة املعـــاًر  الخاؼـــة بـــاملححوى ثح ُـــق الحهامـــل بـــرن ال ـــدرات املعلوماثُـــة والا

 .الحعلُ ي
 

 :
 
ً ـــوم اخحؽاصـــ ي مؽـــادر الـــحعلم بـــدور الرابـــد والخجرـــ  فـــي  واس كالم ايااا   ممعىماااال:  وااثاااا

مهـــا  وفـــي وعـــر الـــومي لـــدى املعلمـــرن  مجـــاى الوؼـــوى إلـــى مؽـــادر املعلومـــات بجمُـــ   ظـــهالها وث ٍو

م فــي  ً واملحعلمــرن وغرــَ  ــوعات املعلوماثُــة مــً خــاى عاملحــ  الحعاوهُــة معهــم  وفــي واملــدًٍر املـو

مها شوا   م في مجاى اخحُار املعلومات والوؼوى إل لا وث ٍو جعنُل اشا اثُجُات املحعلمرن وغرَ 

يجعي في اخحؽاص ي مؽادر الحعلم مً خاى عمل   ماهد داخل مرلز مؽادر الحعلم  و خارج   ٍو

ُـــة    علـــى فـــي بِئـــة ثـــرثجن ةعمـــق بالح ى
ي
ج ـــي الا لرـــم محواؼـــا ن ًـــحمنً مـــً املؽـــادر بلنا وهُـــة ٍو

ـــــات  ــ ـــــً الح ىُـ ـــــا مـــ ـــ ـــــات وغرَ  ــــةٍ الح ىُـــ ــ ــــي َــ ــ ــــوفرة فــ ــ ـــــات املحــ ـــــُل للمعلومـــ ــــومي وةؼـــ ــ ـــحخدام الىــ ــ الاشـــ

 .الح لُدًة
 

ــًا:   ااااموم  م ااا ا واااممع : رابع
 
ٌعمــل اخحؽاصــ ي مؽــادر الــحعلم ةعــهل جعــاووي مــ    واس ماااًكو

 عفــا  املجحمـــ  الحعلُ ـــي علـــى ثحدًـــد الصُاشـــات لب هــام  مرلـــز مؽـــادر الـــحعلم مـــً  جـــل ثوجُـــ  

جمُـــ  اليعــــالات املرثجمـــة بــــ   وثصــــحق ملىاعحـــ  برَمُــــة الاشــــحخدام الفعـــاى للمعلومــــات وث ىُــــة 

ُـــا لم املصــــح جلُة علـــى الؽــــعُدًً الشخوـــ ي والاملحؽــــادي   املعلومـــات فـــي هجــــاح املحعلمـــرن فــــي ح

فئن اخحؽاص ي مؽادر الحعلم ًداف  عً برهام  املرلز ٍو دم املعرفة والرمٍة وال ُادة مً  جل 

إدارة الب هـــام  ةعـــهل مجـــد  ووعـــن فـــي مجحمـــ  واملحؽـــاد املعرفـــة الـــةي وعـــِغ فُـــ   ومـــً خـــاى 

خمن اخ ق واملرماهُة واملعدات والخصهُات ٍو ىفة مهارث  في إدارة الفٍر حؽاص ي مؽادر الحعلم ٍو

حال ،"ٍو وم الب هام  مً  جل ثح ُق معاًر  الجودة   ( 7، ص1424. )اٍك
 

 رفُ:ــــاملع
 :  دـــمتهً

 

 ثحدًـد إلـى ةعمـاى مىظمـات جصـ ى الخـالي  إر ال ـرن  ثحـدًات ابـري  مـً وثمجُ ا لـا املعرفـة جعـد

 مً الخصعُيُات بداًة م   ه  حُ  العملُات  في والح الها واشحخدامها ال ُمة رات املعلومات
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  َىـاك مـان املاضـ ي ل ـرن  
ي
  اَحمامـا

ي
املعرفـة  مـً  ففـل مصـحوى  لـدالا املىظمـات اليـي مـً ملجـل لجرـ ا

 املىاشق والعهل الوملد في العاملرن  ًدي في واملهارات املنخصجة املعارف ـو  في ًمنً  ن ٌصاعد

ا ثح ُق في م لا لاشحفادة املمنىة وتالصهولة   حد املعرفة وجعهل إدارة بهجاي. مً  على تمصحٍو

ــة الحمـورات  وثمجُ هــا وثويَعهــا املعرفــة ثولُـد الُــوم ملىظمــات ثفــمً اليــي املعاؼــرة الفنٍر

ة اثخار في للمصاعدة  وثح ُـق الحىافصـُة ال ـدرة ويٍـادة ببـدا  وجشـجُ  الرظُدة ال رارات بداٍر

 . (4، ص2012)بىع م و من ىا،  .بردا لا والارث ا  ملُمتلا ويٍادة املىظمات لهةٍ الاشا اثُجُة ةَداف
 

 ُ:ــُ املعرفـأهىً
 

 ثب ي  َمُة املعرفة للمىظمات املخحلفة ملا جعهل  مً إـافة ملُمة ًمنً إًفاحها في آلاجي:   
 

الــدور الــةي ثؤدًــ  فــي ثحــوى املىظمــات إلــى الاملحؽــاد الجدًــد املعحمــد علــى املعرفــة والــةي بــات -1

باملحؽاد املعرفة الةي ًحم الحرلُد مً خال  على ر س املاى الفنري والحىافض مـً خـاى ٌعرف 

ة.  ال درات الحعٍر

 ًمنً ثحدًد  َمُة املعرفة في الى اك الحالُة: -2

 شـهمد املعرفـة فـي مروهــة املىظمـات مـً خـاى دفعهــا تعحمـاد  ظـهاى للحيصـُق والحؽــمُم  - 

 والهُهلة لحهون  لث  مروهة.

 وحفـــزت ببـــدا   -ا
ي
 ثاحـــد املعرفـــة املجـــاى للمىظمـــة مـــً الا لرـــم علـــى ةملصـــام ةلثـــ  إبـــداعا

 والابحهار املحواؼل إلفرادَا وجماعا لا املخحلفة.

 شـــــهمد املعرفـــــة فـــــي ثحـــــوى املىظمـــــات إلـــــي مجحمعـــــات معرفُـــــة ثحـــــدذ الحغرـــــ  الجـــــةري فـــــي  -ج

 اجهة الحع ُد املاماًد ف لا.املىظمة لححنُ  م  الحغر  املخصار  في بِئة العمل وملو 

ـــا  و  -د ــ ــــاجرة  لــ ـــا واملحـــ ــ ـــ  بُعهــ ــ ـــــة عبــ ـــلعة  لابُــ ــ ـــــة لصــ ـــً املعرفــ ــ ـــــحفُد مــ ـــــات  ن جصــ ـــً للمىظمــ ــ ًمنــ

 اشحخدامها لحعدًل مىح  معرن  و إلًجاد مىحجات جدًدة  و خدمة جدًدة.

 ثوج  املعرفة مدًري املىظمات إلى لُفُة إدارة مىظما لم والعاملرن ف لا. -ٌ

ة املؽدر ةشاس ي لل ُمة.جعد املعرف -و  ة الحعٍر

ا وهضجها وإعادة جعنُلها راهُة. -ي َر  ثحٍرو ةشاس الخ ُ ي لنُفُة خلق املىظمة وثمٍو

ا ول، املعرفة  ؼجحد ةشاس لخلق املرمة الحىافصُة وإدامتلا. - ح  (20، ص2008)واٍ 
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 أهداف املعرفُ:
ـــاك  خحلــــــ  عل لــــــا  َىـــ خــــــاف وجــــــدى بــــــرن  دــــــخاا الاخحؽــــــاػ حــــــوى  َــــــداف املعرفــــــة ًحفــــــق ٍو

ا ةعهل موجز في آلاجي: منً رلَر  املحخؽؽرن في مجاى املعرفة ٍو
 

 الوؼ  والحفصر  والفهم للظواَر املحعل ة بمجاى ثخؽؾ ومجاى ثلو املعرفة. - 

ـــم الحيجــــــؤ بمــــــا شــــــُهون علُــــــ  املصــــــح جل ملجــــــل وملوعــــــ  لاملــــــا  ن الظــــــواَ -ا ــ ـــــد ثـ ــــة ملـ ر الخالُــ

ا وثحلُلها وفهمها.  ثفصرَ 

 الححنم والصُمرة على ةحداذ املحوملعة ملىفعة ةفراد واملىظمات. -ج

ا  ال ابمة.  -د ر ومراجعة ةـو  .(25، ص2010)واطُط ، الحغُر  والحمٍو
 

 :رفُـــأٌىاع املع
 

امليعــور  وجــد الجاحســان عىــد الجحــ  فــي ثؽــاهُ  املعرفــة وث صــُما لا املخحلفــة فــي ةعــق ةدا 

 ن َىــاك العدًـــد مــً اهمـــاك وثؽـــاهُ  املعرفــة والـــجعق ملــد ملصـــمها إلـــى  همــاك و هـــوا  محعـــددة 

ـــان  ــــو الح صــــــُمات  والجاحســـ ــــى ثوجهــــــات ور افــــــة معــــــدي ثلــ ــــود إلــ ـــُمات والاهمــــــاك جعــ ــــــةٍ الح صـــ َو

ً صــم املعرفــة  Baardsen  فىجــد ًحف ــان مــ  الح صــُم العــاة  الــةي ً صــم املعرفــة إلــى ملصــمرن

 إلى ملصمرن:
 

 املعرفُ الصرحيُ:-أ 
منـــً ةصـــهولة  ن ثيح ـــل املعرفـــة   و ـــي معرفـــة واضـــخة وثخٍز لـــا فـــي ةعـــق الوشـــابل والوشـــابن ٍو

حة ةدلـــة  ـــةا ٌع ـــي  هـــ  مـــً الصـــهل املعـــارلة  لـــا ومـــً  مسلـــة املعرفـــة الؽـــٍر ً َو حة لرخـــٍر الؽــٍر

 والورابق وبجرا ات اليي ًحم  ثجاعها في املىظمة. 
 

 املعرفُ الضىًٍُ: -ب
 علـــى شـــحُل املســـاى جعـــغُل ًلـــة  ـــي املعرفـــة اليـــي ًؽـــ  

ي
  و لحابُـــا

ي
عق ه لهـــا إلـــى  ـــخؾ ًخـــر لفظُـــا

.
ي
  و لحابُا

ي
ً لفظُا  (Baardsen,2011,p3)محددة حدًسة  ومً الؽعق  ن ثى ل إلى آلاخٍر

ـةلر بحصـق إدار لـا   Nanoka & Takauchi ن املعرفـة ًؽـىفها مـل مـً هاهومـا وثهاًو ـ ي  منيام ٍو

 إلى ؼىفرن َما:
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حة: و ــــي املعرفــــة املىظمــــة واملحــــددة املححــــوى وثحؽــــ  باملظــــاَر الخارجُــــة لهــــا املعرفــــة  - الؽــــٍر

لهـــا وثىامللهـــا لهو لـــا  ـــق الحنىولوجُـــا ثحٍو منـــً عـــً لٍر عبـــ  ع لـــا بالرشـــم والنحابـــة والححـــدذ  ٍو َو

 معرفة ملموشة.

املعرفــة الفــمىُة: و ــي املعرفــة املوجـــودة فــي ع ــوى وشــلوك ةفـــراد و ــي معرفــة خفُــة جعحمـــد  -

ــــحم ثىامللهــــا بــــرن ةفــــراد ةعــــهل اجحمــــامي. ع لهــــا بالحنىولوجُــــا  ٍو ؽــــعق ثحٍو )منياااام، لــــى الخبــــ ة ٍو

       (99، ص2011

ً وثحمسل في الجُاهات  حة بر لا املعرفة اليي ًمنً جعارلها م  ةخٍر منً جعٍر  املعرفة الؽٍر ٍو

حعلـــق برهظمـــة املىظمـــة واملعلومـــات املخزهـــة فـــي ملواعـــد الجُاهـــات وملفـــات و ـــجات املىظمـــة اليـــي ث

 (Allen,2003,p37) .وإجرا ا لا و وعمتلا املخحلفة

وح في الجدوىب حة واملعرفة الفمىُة لما َو مـو ىاك فرو  برن املعرفة الؽٍر    2َو

حم ووإلامكام واظمنُم2جاول)  ( شه  وا كوق بين وإلامكام وا ٍك

حم وامىومر  وإلامكام واظمنُم وإلامكام وا ٍك

 وتااااااااااااا  مكمىبااااااااااام تااااااااااااا مكانها
 
واىوااااااااااااائق شوواك مونُااااااااااااا

 شلكطم ممغنطم.

 تا عقىل ألااكو .

فمااااأ ، ش ااااام ،عماااار شو جااااكو ول ، شلااااكطم  لكعفا

ك.  وتقاٍا

لاااااااااااااااااااااااااامول، نماااااااااااااااااااااااااا    هنُااااااااااااااااااااااااام ، 

 مممقاول، مفااول.

إ و ااااا  تىواااا  شو تقاااا ن، امنقاااار  ًمك  نقعفا م  جُر إلى جُر تالا. إمكانُم نقعفا

بإنمقااااااااال وا ااااااااك  ماااااااا  وإلانيماااااااام شو 

 بمىته.تمىل 

 ً مأ تبا افا ووات ااص بها. ٌسفر تبا افا. إمكانُم تبا افا

إمكانُم واممبيم 

 عنها

عنهاااااااااااا  الًمكااااااااااا  ابٍتهاااااااااااا وواممبيااااااااااام ٌسفر واممبيم عنها تا ولكال مقمع م.

 بسفىام.

ًمكااااااا   ُاسااااااافا النهاااااااا تاااااااا صاااااااُغم  ىوعاااااااا  إمكانُم  ُاسفا

 بُانال وني  لبيمي وبكمجُال...ولخ

ا اااامىبم ً اااامأ  ُاساااافا و ااااا  

تحاًااااااها وتحىٍعفاااااا ولاااااى لاااااامال 

 ممكاُم محا ي.
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 . اشهامات املنحجة الجامعُة في رفد املعرفة لملجة جامعة الزرملـا  2011املؽدر: مىر   الخمزة ب

 . 99   ػ45  ب11  3000 العرتُةالخاؼة با ردن  
 

 ُ:ــع املعرفــوىاق
 

 ثحمسل املعرفة في العدًد مً املوامل  املخحلفة م لا :

 وإلامكام تا واناس: -1

و ي املعرفة املحفو ة في ع وى الىـاس داخـل املىظمـات  وثنمـً فـي ع ـوى ةفـراد املحمرشـرن 

لة في العمل في َةٍ املىظمات الخدمُة.  و دخاا الخب ة المٍو

افة إلى  ن َىاك معرفة موجودة في ع وى املجموعات ومحداولة بُ لم ةصحق العاملـات  باإـل

لـــة ًؽـــجذ مـــل واحـــد بـــرن  عفـــا  املجموعـــة  فعىـــدما ٌعمـــل رارـــة  فـــراد مـــ  ةعفـــهم لفاـــ ة لٍو

ً وفهــــم لٍر ــــة ةخــــر وإدراك املظــــاَر  مــــ لم علــــى علــــم ودراًــــة بى ــــاك ال ــــوة والفــــع  لرخــــٍر

.ً  واملعرفة اليي ًحملق الاثؽاى  لا مً  جل الحواؼل م  آلاخٍر

 :وإلامكام تا وانات  واذي تقامم وإلانيمم -2

  مــ  مــرور الــزمً ًــحم حفــ  لمُــة لجرــ ة مــً املعرفــة مــً خــاى الىــاث  الــةي ث دمــ  املىظمــة  

حم حف  املعرفة عب  ثىفُة ةعق ةعماى الربِصُة والفرعُة وهمارج الحواؼل املخصلصلة  ٍو

  ه  ًحم دم  املعرفة مً خاى بجرا ات وال واهرن 
ي
اح   حُاها في العمل وما برن ةفراد  ٍو

 عاًر  اليي ثمورت مً خاى الخب ة الزمىُة والصلوك برظادي للمصح جل.وامل

ــــــــحم حفــــــــ  الجُاهــــــــات    لمــــــــا  ن َىــــــــاك معرفــــــــة ثهــــــــون محفو ــــــــة فــــــــي ةهظمــــــــة والح ىُــــــــات  ٍو

واملعلومات في  هظمة معلومات مجيُة على الخاشق آلالي  لما ًمنً حف  لمُة مً املعرفة 

ق العاملات  مسل هظام ثخمُن محم لجات املـواد املحوشـجة ًححـوي علـى لمُـة جُـدة عً لٍر

مـــً املعرفـــة حـــوى العاملـــات بـــرن همـــارج الملـــق والوملـــد املصـــموح فـــي الملجـــات وإعـــادة للـــق 

 النمُات.

منــــً  ن ثهــــون مخــــاين  لمــــا  ن مخــــاين املعرفــــة ثمســــل لٍر ــــة مــــً لــــر  حفــــ  املعلومــــات ٍو

ن ثهـون مجيُـة ومؽـممة علـى املعرفة مجيُة على الور  مسل النحق واملصخىدات  لما ًمنـً  

 ةجهزة الالنا وهُة مالخاشجات  حُ  ًحم حف  املعرفة في  هظمة ملواعد الجُاهات.
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ـــــق مخــــــزن ًححـــــوي علـــــى إجابــــــات  شـــــئلة ثمــــــرح  لمـــــا ٌعحبـــــ   ي موملــــــ  مج ـــــي علـــــى ظــــــجنة الٍو

عحب  َةا املومل  مخزن معرفة مج ي على الح ىُات الالنا وهُة الرملمُ  ة.باشحمرار حوى مىح   َو
 

 وإلامكام تا كائنال وإلانيمم: -3

ات: منً ثؽيُ  َةٍ الهابىات إلى راذ مصحٍو  ًمنً حف  املعرفة ـمً مابىات املىظمة ٍو

 وحدات املىظمة ب ملصام املىظمة . -1

 املىظمة بهاملها. -2

 عاملات العمل في املىظمة بالعاملة برن املىظمة وعما لا . -3
 

 عبــ  وحــدات املىظمــة مســل ال صــم  و املنحــق مــً خــاى العاملــات بــرن 
ي
ــحم حفــ  املعرفــة جزبُــا ٍو

 عفــا  ال صــم  وثمســل وحــدة املىظمــة مجموعــة مــً ةفــراد الــةًً ٌعملــون مــ  ةعفــهم الــجعق 

بىـــا  علـــى مـــا ً حفـــُ  الجىـــا  الهُنلـــي للمىظمـــة ومـــ  مـــرور الوملـــد ًـــحم الخصـــاا لمُـــة جُـــدة مـــً 

 ى العمل ـمً ال صم.املعرفة مً خا

لما ًحم حف  املعرفـة ــمً العاملـات فـي املىظمـة ومـً خـاى إوعـا  عاملـات محِىـة مـ  العمـا  

ر وثحصــرن املىحجـــات  واملــوردًً  َــداف م لـــا الخؽــوى علـــى املعرفــة لُـــحم ثحلُلهــا مـــً  جــل ثمـــٍو

مــــً الخبــــ ة والخــــدمات اليــــي ث ــــدمها  وثحصــــرن عملُــــة اثخــــار ال ــــرارات  لمــــا جصــــحفُد املىظمــــات 

واملعرفــــة اليــــي ً ــــدمها املصــــحفُدًً لهــــا حــــوى املىحجــــات والخــــدمات اليــــي ث ــــدمها املىظمــــة لهــــم فــــي 

ر وث دًم خدمات ومىحجات جدًدة.   (50-47، ص2010)واطُط ،عملُة الححصرن والحمٍو
 

 : ُــُ املعرفــًُ وشاركـــأهى
 

املعرفــــــة باتشــــــحخدام واملعــــــارلة وثجــــــادى ةفهــــــار والخبــــــ ات واملهــــــارات بــــــرن ةفــــــراد وثىمــــــو   ثــــــزداد

وثحعـــا م لـــدى مـــل مـــ لم  لـــةلو شـــعد ةعـــق املىظمـــات وم لـــا مؤشصـــات املعلومـــات إلـــى جشـــجُ  

ا ول، املعارلة.   (101، ص2008)واٍ 

 آلاجي: وجعود  َمُة معارلة املعرفة في املىظمات إلى مجموعة مً ةشجاا م لا
 

 إلـــــى ثنىولوجُـــــا  -1
ي
رجـــــ  رلـــــو  شاشـــــا املعلومـــــات واملعرفـــــة برظـــــهالها املخحلفـــــة ثىمـــــو ةصـــــرعة  ٍو

ر. ومــً الواضــ   ات الحعلــُم وجهــود الجحـ  والحمــٍو املعلومـات والاثؽــاتت ويٍــادة فـي مصــحٍو
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 فــــي ثمنــــرن الجمُــــ  فــــي الوؼــــوى 
ي
 حاشــــما

ي
 ن ثنىولوجُــــا املعلومــــات والاثؽــــاتت ث ــــوم بــــدورا

 ةا النم النجر  والضخم مً املعلومات. وجعارك َ

الؽعوتة في موالجة جمُ  الحمـورات الجدًـدة فـي مجـاتت العلـوم املخحلفـة مـً ملجـل ةفـراد  -2

 واملىظمات. 

 (Baardsen, 2011, p6)ثىو  الحخؽؽات واملعارف وثداخلها م  ةعق.  -3

 جي:وجعود  َمُة معارلة املعرفة في املىظمات إلى ةعق ةشجاا م لا آلا    
 

 ن جعــــارك املعرفــــة  مــــر ــــــروري ٌصــــاعد املىظمــــات علــــى الج ـــــا  مــــً خــــاى الاشــــحفادة مـــــً  -

 ةفهار الجدًدة غر  امللموشة لدى ةفراد وثمجُ ها وإًجاد مرمة ثىافصُة جدًدة للمىظمة.

 لسرـــ  مــــً العـــاملرن لــــدالم معرفـــة محمرــــمة ت ٌصـــحفاد م لــــا  رىـــا  العمــــل فـــي املىظمــــة  وتالحــــالي -

 عىدما ًا مون  عمالهم في املىظمة ثةَق معهم َةٍ املعرفة.

  , David)1999(وجود معامل لدى املىظمات ًمنً  ن ثحل مً خاى الخعارك باملعرفة.  -

الحغرــــ  الصــــَر  فــــي الحنىولوجُــــا وةعمــــاى وتالحــــالي مــــا لىــــا وعرفــــ  فــــي الصــــابق ملــــد عفــــا علُــــ   -

ً.الزمً و ؼجذ ًححاج إلى الححدً  مً خاى جعا  رك املعرفة م  آلاخٍر
 

 ُ:ــُ املعرفـــاه وشاركـــأشك
 

 عـً واطااهك و من اىا ٌعـر  
ي
  إلـى  ن املعرفـة ًـحم الخعـارك ف لـا داخــل (Marquardt ,2002) ه ـا

 املىظمات إما ةعهل م ؽود  و ةعهل غر  م ؽود:

  ًداخـل املىظمـة مـ 
ي
خـاى العهل امل ؽود: ٌع ي  ن ثحم عملُة معارلة املعرفة ملؽدًا

ـــــل:  ــ ـــــة مسـ ــ ـــــالُق املنحوتـ ــ ـــاى ةشـ ــ ــ ـــً خـ ــ ــ ـــــراد   و مـ ــ ـــرن ةفـ ــ ــ ــــة بـ ــ ـــــة املب مجــ ــ ًـ ـــــاتت الفرد ــ الاثؽـ

ر  واليعـــــــــرات الدورٍـــــــــة  ومخحلـــــــــ   هـــــــــوا  املمجوعـــــــــات الداخلُـــــــــة.  املـــــــــةلرات  والح ـــــــــاٍر

 مــــً خــــاى اشــــحخدام الفُــــدًو  
ي
ــــافة إلــــى رلــــو فئهــــ  ًــــحم معــــارلة املعرفــــة ملؽــــدًا باإـل

ــــؤثمرات ــــوثُة  وع ـــــد املـ والىـــــدوات الداخلُـــــة  وتـــــرام  برظـــــاد  وتـــــرام   وةظـــــرلة الؽـ

ر ةعماى برن ةعفا . ق  وإجرا  الحى ات وثدٍو  الحدٍر
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  ًع ــــي معــــارلة املعرفــــة ةعـــهل غرــــ  م ؽــــود داخــــل املىظمــــة مــــ العـــهل غرــــ  امل ؽــــود: َو

ـــج  رلـــــو .  ـــا ٌعــ ـــ  الرشـــــمُة  وال ؽـــــؾ وةشـــــالر   ومــ ـــاى: العـــــجهات غرــ )واطااااااهك و خــ

 (7، ص2009من ىا،
 

 عىاون املؤثرَ يف وشاركُ املعرفُ:ال
 

 تلخصــاا املعرفــة وثحصــرن  دا  مىظومــة املعرفــة املحلُــة  
ي
ثخــُذ وشــابل الاثؽــاى الخدًســة فرؼــا

عبـــ  ال لـــل مـــً معـــرن املعرفـــة املاـــ الم علـــى الؽـــعُد العـــال ي والحعـــاون الـــدولي خاؼـــة فـــي مجـــاتت 

ر. وفــي امل ابــل ثىــةر الحمــورات ةحــدذ فــي مفــمار املعرفــة علــى الؽــعُد  الحعلــُم والجحــ  والحمــٍو

ري فـــي َـــةا املجـــاى وثححـــوى املعرفـــة ةصـــرعة إلـــى شـــلعة  الـــدولي فـــي  ـــل ثؽـــاعد العوملـــة بحغرـــ  جـــَو

ــــة  وتالحــــالي حرمــــان  خاؼــــة ثــــدر ملــــدر مــــً العابــــد عل لــــا مــــً خــــاى حماًــــة ح ــــو  بوصــــان الفنٍر

ا  ن ثوفر املعلومات ت ٌع ـي ثـوفر  ً مً الخؽوى على رمار املعرفة إت بمر  معروعة. علمي آلاخٍر

 رفة.املع

فاملعرفـــة ت ثىمـــو مـــً فـــراغ بـــل فـــي مجحمـــ  محـــدد ري شـــُا  ر ـــافي وثـــاٍر ي  و ن  حـــد املحـــددات 

ـــة لحـــوفر املعرفـــة َـــو ملُـــام للـــق مجحم ـــي ملـــوي وفعـــاى جصـــىدٍ ملـــوى ظـــرابُة راغجـــة علـــى  ٍر الجَو

ثخؽـــُؾ املـــوارد الايمـــة ًحفـــز العملُـــات املجحمعُـــة ليعـــر وإهحـــاج املعرفـــة  فـــئرا ــــع  الملـــق 

 على املع
ي
 مهمـا

ي
رفة جعث  الىمو الاملحؽادي وبهحاجُة  وملؽور الملق على املعرفة ملد ًهون عـاما

ا.  في ـع  إهحاج املعرفة ووعَر

 فـي عملُـة اهخعـار املعرفـة والجحـ  العل ـي  لمـا 
ي
 ومـؤررا

ي
 َامـا

ي
لما ثؤدي مهاهة العلم واملعرفـة دورا

 املعرفة.ثحفز العوامل الاملحؽادًة ببدا  والخصاا ووعر وجعارك 

لمــا  ن اشـــخُعاا املعرفـــة ًحفـــمً ثزوٍـــد الىـــاس بال ـــدرة علـــى اشـــحخدام املعرفـــة بمـــر  مخحلفـــة 

ر باثجـاٍ  ر الحعلـُم َـو ثمـٍو مً  َمها الحعلُم لهوه  َو ةشاس فـي إملامـة مجحمـ  املعرفـة  وثمـٍو

دي إملامـة مىظومـة معرفـة محماشـنة  ولنـً الححـدي ةَــم فـي مجـاى الحعلـُم ًنمـً فـي معـهلة ثــر 

 هوعُة الحعلُم املحاح الةي ًف د الحعلُم َدف  الحىموي وبوصاوي. 

ـق الى ـل الحعـري  و آلالـي مـً لغـة إلـى   َام في ه ل املعرفـة شـوى عـً لٍر
ي
لما ثلعق الا جمة دورا

  لدف معرفي عل ي ر افي.
ي
  و ظفهُا

ي
ا ٍر  لغة ثحٍر
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شــــجاا مــــً  َمهــــا هظــــم الا بُــــة ومــــً  َــــم ةشــــجاا املــــؤررة علــــى املعرفــــة العــــزوف عــــً ال ــــرا ة    

 مــً الا لرـــم علــى الجحـــ  عــً املعلومـــة فــي النحـــق  وغُـــاا 
ي
والحعلــُم اليـــي جعحمــد علـــى الحل ــرن بـــدت

ــــى  ــــة الس افُـــــة ثرلـــــز علـ ــــن للحىمُـ ــــود خمـ ـــا  وعـــــدم وجـ ـــع  م حيُا لــ ــ ــــة ـو ـــار املنحجـــــات العامـ اهخعــ

ا ول، جشجُ  ال را ة واهخعار وشابل بعام.   .(52-50، ص2008)واٍ 
 

وو م كل هذس واااوسم عرى  اوسم بمع وامىومر وإلاالوكي تاا ساعىفُال ى اااص وإلامكاام منهاا 

 آلاى :
 

 العىاون األخالقًُ:
 

 هرت الخاجة إلى ـو  ملواهرن لفجن الحعامل م  املعرفة اليي ثؤرر على عملُتلا املخحلفـة  ومـً 

الؽعق مراملجتلا ومحاةعتلا والصُمرة عل لا ةعهل ملاهووي  لةا تبد مً الا لرم على الجعد ةخاقي 

.
ي
 لفجن الصلوك ومً رم الابحعاد عً العملُات الاخاملُة راثُا

ج ى العامل ةخا قي َو املعُار ةلث  ملدرة على ـجن الصلوك لل ُام برعماى ووعالات ثخدم ٍو

ة.  الحعٍر

ر ملواعــــد  خاملُـــة خاؼــــة  وثىحســـق  خاملُـــات املعرفــــة مـــً ةخاملُــــات العامـــة لرشـــاس لهــــا لحمـــٍو

ا.  باملعرفة مسل  خاملُات الحعامل م  الخواشِق والحعامل م  ظجنة الاها هد وغرَ 

 ُق الرتذ والنفا ة الاملحؽادًة  هرت اثجاَات  خرى ثـدعو إلـى الحمصـو وهخُجة الا لرم على ثح

، 2007)وإلاعكاوي،برخا  العمل املعرفي في جمُ  مجاث  بما ًح ق إوصاهُة املعرفة و خاملُا لا. 

 .79، 74–73ص
 

 ُ التٍظًىًُ:ـن الجكافـعىاو
 

ــــي: ال ـــــُم  ثحهـــــون      ـــل فـ ـــها الـــــجعق ثحمســ ـــاَُم رارـــــة مرثجمـــــة بجعفــ ـــً مفــ الس افـــــة الحىظُمُـــــة مــ

واملعاًر  واملمارشات وجعحب  ال ُم  لثـ  ثلـو املفـاَُم ملابلُـة للمعـاَدة.  مـا املمارشـات فهـي الرمـز 

ا في شلوك  للس افة.  ما املعاًر فهي مصحمدة مً ال ُم وجمُعها لها ثرررَ 
ي
 واوعهاشا

ي
 ةلث   هورا

 .(De Long & Fahey ,2000 ,p217)العاملرن داخل املىظمة. 
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ـرتن   بـرن ر افـة املىظمـة والصـلوك فـي Gibson. James L. et al جُبساىن جاُم  وآلاكون ٍو

ــــ  الــــةي ثــــم رلــــٍر  حُــــ  ٌعــــر  إلــــى الس افــــة الحىظُمُــــة بر لــــا مــــدرمات ثــــىعنض فــــي شــــلوك  الحعٍر

ــــة  ــ ـــل و ن الس افــ ــ ـــــات العمـــ ـــــراد ومجموعـــ الحىظُمُــــــــة عجــــــــارة عــــــــً الرمــــــــوي والعــــــــادات والح الُــــــــد ةفـــ

ا مما ٌعب  عً إمهاهُات وملدرات ةفراد داخل املىظمة.   و شالُق الحفنر  وال ؽؾ وغرَ 

 ((Gibson. James L. et al, 2003, p30 
 

 ن التكًٍُ:ــالعىاو
 

عة فـــي إً اعهــــا ومــــؤررة فــــي جواهــــق  املىظمــــة  لــــةا ثواجـــ  املىظمــــات املعاؼــــرة جغرــــ ات لجرــــ ة وشــــَر

عة ملوالجــة ثلــو املحغرـــ ات مــً خـــاى اشــحخدام املىظمـــات  شــعد املىظمــات إلـــى الاشــحجابة الصـــَر

ُــا املعرفــة والاثؽـــاتت املخحلفــة وثهاملهـــا مــ  مىظومـــة املعرفــة اليـــي ثمحلنهــا املىظمـــات  لحنىولوج

خــل املىظمــات املخحلفـة. وجعــد ث ىُــات املعرفــة واحــدة مــً العوامـل ةشاشــُة لخعــارك املعرفــة دا

 .(1، ص2005)ولخانق،وخارجها.
 

ُـــة   ىـــاك العدًـــد مـــً ةهظمـــة والح ىُـــات املصـــحخدمة فـــي عملُـــات املعرفـــة املخحلفـــة وم لـــا عمل َو

الخعـــــارك باملعرفـــــة اليـــــي جصـــــحخدم مجموعـــــة مـــــً ةهظمـــــة مســـــل  هظمـــــة املهاثـــــق و هظمـــــة الـــــةما  

ـــــجنة الاؼــــــمىامي و هظمـــــــة جعــــــاون املجموعـــــــات و هظمــــــة عمـــــــل املعرفــــــة و  ــــة وظــ ـــــجهات الداخلُــ العــ

ا.   (Laudon & Laudon,2004, p316,323)الاها هد وغرَ 
 

 ثالجًا : وصف وحتمًن البًاٌات
 

 املعمىوات الشخصًُ:احملىر األوه: 
 

 تىزيع أفراد العًٍُ حصب الفئُ العىريُ
 

ــــة  لعُىــــة ٌعــــمل َــــةا املحــــور ثحلُــــل الجُاهــــات الخاؼــــة ةعُىــــة الدراشــــة املحمسلــــة فــــي الفئــــة العمٍر

ات العلمُة  والحخؽؽات العلمُة  وثويَ  عُىة الدراشة على املحافظات اليي الدراشة  و  املَؤ

لج د ف لا الدراشة  وشىوات الخدمة فـي مجـاى مؽـادر الـحعلم  والعمـل الخـالي لعُىـة الدراشـة  

 واملرحلة الحعلُمُة اليي ٌعمل ف لا  فراد عُىة الدراشة.
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م( تىزَع شاكو  3جاول)  وامُنم حسأ وا ئم واممٍك

 وانسبم واما  واممك

 %6.7 14 شىة 30 -  22

 %52.2 109 شىة 39 -  31

 %40.2 84 شىة 50 -  40

 %0.9 2 شىة 50 لث  مً 

 %100 209 املجمو 

 

ــــــة اليــــــي ثاــــــ اوح 3ًحضــــــ  مــــــً الجــــــدوىب م فــــــي الفئــــــة العمٍر    ن  غلــــــق  فــــــراد العُىــــــة ث ــــــ   عمــــــاَر

سرن 52.2فـــرد ًمسلـــون وصـــجة  109عـــددَم شـــىة وتلـــغ  39–31مـــابرن %. و ـــي مـــً وجهـــة هظـــر الجـــاح 

رجي في املرثجة الساهُة ةفراد  ة مً حُ  اليعاك وال درة على الحعلم. ٍو مً  ففل الفئات العمٍر

ـة مـابرن ـا فــي الفئـة العمٍر %. 40.2فـرد ًمسلـون وصــجة  84شــىة وعـددَم  50-40الـةًً ث ـ   عماَر

ـــــة ــــة السالسـ ـــي املرثجــ ــ ــــرجي فـ ــ ــــــة مــــــابرن ٍو م فــــــي الفئــــــة العمٍر ـــىة  30-22 فــــــراد العُىــــــة الــــــةًً  عمــــــاَر ــ شـ

ــم فـي الغالــق مـً املعلمــرن حــدًمي الحخـرج مــً الجامعــات 6.7فــرد ًمسلـون وصــجة  14وعـدَم %. َو

والهلُــات ولــم ًمعــ ي علــى جعُُــ لم وثــو ُفهم بــالحعلُم فاــ ة لولُــة  حُــ  ٌعــا ك فــي مــً ًرغــق 

ن ملـد  معـ    رثـ  شـىوات فـي العمـل لمعلـم ملجـل الحهلُـ  العمـل فـي مرالـز مؽـادر الـحعلم  ن ًهـو 

 لفـــوابن ظـــاغلي الو ـــاب  الحعلُمُـــة الؽـــادرة مـــً ملجـــل 
ي
بالعمـــل فـــي مرالـــز مؽـــادر الـــحعلم وف ـــا

 الا بُة والحعلُم بالصعودًة. ويارة
 

 :املؤهالت العمىًُ لعًٍُ الدراشُ
 

ات العلمُة اليي حؽل عل لا  فراد عُىة الدراشة مً 4الجدوىب ًوض  مرالز اخحؽاص ي   املَؤ

 مؽادر الحعلم في اململنة العرتُة الصعودًة.
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 ( وإلاله ل وامعمُم امُنم واااوسم4جاول)

 وانسبم واما  وإلالهر واممرا

 %0.5 1 دبلوم

 %91.4 191 بهالورٍوس

 %7.7 16 ماجصحر 

 %0.5 1 دلحوراٍ

 %0.0 0 غر  رلو

 %100 209 املجمو   

 

جلــغ 4ًاحــ  مــً خــاى الجــدوىب    ن الخاؼــلرن علــى درجــة الجهــالورٍوس ًمسلــون املرثجــة ةولــى ٍو

مسلــون اليصـــجة فــرد 191عــددَم  ــرجي فــي املرثجــة الساهُـــة  فــراد العُىــة الخاؼــلرن علـــى 91.4ٍو %. ٍو

%. رــم علــى الحــوالي الخاؼــلرن علــى درجــة الــدلحوراٍ 7.7بيصــجة  فــرد 16درجــة املاجصــحر  وعــددَم

%. لمــا ًحضــ  وجــود ةعــق ةفــراد مــً عُىــة الدراشــة ًحملــون 0.5والــدبلوم واحــد ف ــن بيصــجة 

ل دون درجة الجهالورٍوس  حُ  مان ٌصمذ في فا ة شاب ة با ظُذ معلمرن للعمل في مرالز  مَؤ

ات املخحلفة ٌ ؼـدرت ــوابن جدًـدة 1429/ 1428. وفـي عـام مؽادر الحعلم مً  دخاا املَؤ

لُاثــ  وم لــا مرالــز مؽــادر الــحعلم واليــي حــدد ف لــا ـــوابن  لحهلُــ  ظــاغلي الو ــاب  الحعلُمُــة ًو

لُاثـــ   وملـــد ورد فـــي الجـــاا السالـــ  الفؽـــل ةوى بـــرن ًهـــون املر ـــخرن للعمـــل فـــي مرالـــز  الا ظـــُذ ًو

الورٍوس م  إعداد ثرتوي  وت ً ل ث دًٍر مؽادر الحعلم على ةملل ممً حؽلوا على درجة الجه

 للفوابن العامة.
ي
ل العل ي وف ا  (17، ص1428وزواي وا مبُم وواممعُ ، -)واسمى ًمعً جُد في املَؤ

 

 :ُ الدراشُــات العمىًُ لعًٍــالتخصص
  

ــــ  الحخؽؽــــــات العلمُــــــة للعــــــاملرن فــــــي مرالــــــز مؽــــــادر الــــــحعلم فــــــي مــــــدارس الحعلــــــُم العــــــام  ثخحلــ

وضــــ  الجـــــدوىب اخحؽاصـــــ ي   الحخؽؽــــات العلمُــــة لعُىـــــة الدارشــــة مــــً 5بمراحلهــــا املخحلفــــة ٍو

 مرالز مؽادر الحعلم.
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 ( وامق  ال وامعمُم امُنم واااوسم5جاول)

 وانسبم واما  وامق ص تا وإلالهر واممرا

 %16.3 34 وممعىمالمكمبال 

 %13.4 28 اغم عكبُم

 % 11.0 23  اوسال إس مُم

 %9.6 20 ععىو

اطُال  %9.1 19 ٍا

 %5.7 12 إحُا 

 %5.7 12 جغكواُا

 %4.8 10 وجمماعُال

خ  %4.3 9 تاٍا

 %3.8 8 تقنُال واممعُ 

مم  %3.3 7 لَك

 %2.9 6  اوسال  كآنُم

 %2.4 5 عع  وجمماع

 %1.9 4 ونجعيزي 

 %1.4 3 حاسأ آلا

 %1.4 3 فُمُا 

 %1.4 3 مناهج وطكق تاَا 

م   %0.5 1 إ واي تكبٍى

 %0.5 1 تكبُم انُم

ا   %0.5 1 ايًز

 %100 209 وإلاجمىع
 

   ن ثخؽــؾ املنحجــات واملعلومــات ًــرجي فــي املرثجــة ةولــى وتلــغ عــدد ةفــراد 5فــي الجــدوى ب ًاحــ 

 فـــــي ثخؽـــــؾ املنحجـــــات واملعلومـــــات 
ي
ا فـــــرد ًمسلـــــون  34مـــــً عُىـــــة الدراشـــــة الـــــةًً ًحملـــــون مـــــَؤ

ــرجي فــي املرثجــة الساهُــة16.3  فــي َــةا  %. ٍو
ي
ا ثخؽــؾ لغــة عرتُــة وعــدد ةفــراد الــةي ًحملــون مــَؤ

ل لا في املرثجة السالسة ثخؽؾ الدراشات إشامُة 13.4فرد ًمسلون وصجة  28الحخؽؾ   %. ٍو
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 فـــي َـــةا الحخؽـــؾ
ي
ا احـــ  فـــي 11.0فـــرد بيصـــجة  23وتلـــغ عـــدد ةفـــراد الـــةًً ًحملـــون مـــَؤ %. ٍو

 الحخؽؽات العلمُة  ن ثخؽؾ املنحجات واملعلومات ًحظى برَمُـة 
ي
ثويَ  عُىة الدراشة وف ا

ـــةا مـــا ثؤلـــدٍ   لُا لـــا  حُـــ  جعمـــي عالُـــة َو  ــــوابن ثهلُـــ  ظـــاغلي الو ـــاب  الحعلُمُـــة ًو
ي
ًفـــا

ــة عىــد ثهلُــ  املعلمــرن بالعمــل فــي مرالــز مؽــادر الــحعلم للمعلمــرن املحخؽؽــرن فــي مجـــاى  ةولٍو

املنحجــــات واملعلومــــات  وثــــم بظــــارة إلــــى رلــــو فــــي الفــــوابن الخاؼــــة باخحؽاصــــ ي مرالــــز مؽــــادر 

ً مً ـو  لُاث  الؽـادرة الحعلم في الؽفحة رملم ععٍر ابن ثهلُ  ظاغلي الو اب  الحعلُمُة ًو

مـــً ملجــــل ويارة الا بُـــة والحعلــــُم باململنـــة العرتُــــة الصـــعودًة. ومــــان الجاحســـان ًحوملعــــان  ن ًهــــون 

عــدد العــاملرن فــي مرالــز مؽــادر الــحعلم مــً املحخؽؽــرن فــي مجــاى املنحجــات واملعلومــات  لبــ  مــً 

ــة العــدد واليصــجة املوجــودة بالجــدوى الصــا بق  لــُعنض اَحمــام الــويارة خاؼــة و  لــا جعمــي ةولٍو

ملً ًرغق العمل في مرالز مؽادر الحعلم للمحخؽؽرن في مجاى املنحجات واملعلومات في ـوابن 

 الا ظُذ.
 

 :تىزيع العًٍُ حبصب احملافظات
 

ثــــــم ثويَـــــــ  عُىـــــــة الدراشـــــــة علـــــــى خمـــــــض محافظــــــات ثمســـــــل املىـــــــالق الربِصـــــــُة للمملنـــــــة العرتُـــــــة 

ــــاؿ وجــــدة وثجــــوك وبحصــــا  وهجــــران وفــــق وصــــق محــــددة ثــــم إًفــــاحها فــــي الصــــعود ـــي: الٍر ًة و ـ

  .6الجدوىب
 

 ( تىزَع وامُنم بحسأ وإلاحاايال وات  شجكي ايها واااوسم6جاول)
 

ل
يا

اا
ح

وإلا
 

 

اض  نجكون ؤلاحسا  تبىص جاي واٍك

 وانسبم واما  وانسبم واما  وانسبم واما  وانسبم واما  وانسبم واما 

102 49 % 51 24 % 19 9 % 20 10% 17 8 % 

وإلا
ج

ىع
م
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 للمحافظات اليـي ثـم ثحدًـدَا للدراشـة بيصـجة 
ي
% مـً املجحمـ  النلـي فـي 25ثم ثويَ  العُىة وف ا

عـود اؿ وجدة وثجوك وبحصا  وهجران. َو اخـحاف عـدد عُىـة الدراشـة  املحافظات الخمض الٍر

احـــ   ن  لبـــ   مـــً محافظـــة إلـــى محافظـــة إلـــى حجـــم مجحمـــ  الدارشـــة النلـــي فـــي مـــل محافظـــة. ٍو

اؿ وتلغ  رجي في املرثجـة الساهُـة 49فرد ًمسلون وصجة  102وصجة مً  فراد العُىة مان في الٍر %. ٍو

م محافظـــة بحصـــا  %. رـــ 24فـــرد ًمسلـــون وصـــجة  51محافظـــة جـــدة وتلـــغ عـــدد  فـــراد العُىـــة ف لـــا

جلغ حجم العُىة ف لا   بيصجة  20ٍو
ي
 % مً الدجم النلي لعُىة الدراشة. 10فردا

 

 ىات اخلدوُ لعًٍُ الدارشُ يف جماه وصادر التعميـشٍ
 

ثمسل شىوات الخدمة في مجـاى مرالـز مؽـادر الـحعلم الخبـ ات اليـي الخصـملا  فـراد العُىـة علـى مـر 

منـــً  ن ٌصـــحفاد مـــً  دـــخاا َـــةٍ الخبـــ ات شـــىوات العمـــل فـــي مجـــاى مرالـــز مؽـــاد ر الـــحعلم  ٍو

خجـــرن مـــً اخحؽاصـــ ي واملهـــارات فـــي عملُـــة جعـــارك املعرفـــة وثجادلهـــا مـــ  بـــاقي الـــزما  مـــً  املرالـــز ٍو

   شىوات الخدمة  فراد عُىة الدراشة.7الجدوىب
 

 ( سنىول ولخامم امُنم وااواسم تا مجال م ا ا واممع 7جاول)

 وانسبم واما  سنىول ولخامم

 % 41 85 شىوات   5 - 1

 %30 62 شىوات      10  -  6 

 % 24 51 شىة  15 - 11 

 % 5 11  لث  مً رلو 

 %100 209 املجمو 
 

 5 –1  إلى  ن  لب  وصجة مً  فـراد العُىـة ث ـ  ــمً الفئـة اليـي خب  لـا بـرن7هحاب  الجدوىب جعر  

جلــغ عــدد  فرادَــا  ــرجي فــي املرثجــة الساهُــة ةفــراد الــةًً خــدمتلم 41فــرد بيصــجة 85شــىوات ٍو %. ٍو

 %. رم ًرجي في املرثجة السالسة ةفراد الةًً خدمتلم30فرد بيصجة 62شىوات وعددَم10–6مابرن

ــرى الجاحســان %. 24فــرد بيصــجة  51شــى  وعــددَم 15-11فــي مجــاى مرالــز مؽــادر الــحعلم مــابرن ٍو

 
ي
 ن شىوات الخدمة فـي مجـاى مرالـز مؽـادر الـحعلم ملمـا ماهـد لجرـ ة ف ـد ٌع ـي رلـو ثـوفر رؼـُدا
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 مـــً املهـــارات والخبـــ ات لـــدى ةعـــق  فـــراد العُىـــة  وتالحـــالي ًمنـــً الاشـــحفادة م لـــا فـــي عملُـــة 
ي
جُـــدا

 مرالز مؽادر الحعلم. اخحؽاص ي ارك باملعرفة وثجادى الخب ات واملهارات برن الخع

 واممر ولحالا امُنم واااوسم

ًحم العمل في مرالز مؽادر الحعلم في مراحل الحعلُم العام وفق لٍر ـة الحفـرغ الهامـل  و الحفـرغ 

 ةعهل جزةي بىا  على ـوابن محددة مً ملجل ويارة الا بُة والحعلُم.
 

 ( واممر ولحالا امُنم واااوسم8جاول)

 وانسبم واما  واممر ولحالا

ـــم  ــ ــ ــ ــ ــ ـــم ب معلــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــادر جعلــ ــ ــ ــ ــ ـــ ي مؽــ ــ ــ ــ ــ ــ اخحؽاصــ

 مفرغ  

 203 97.1% 

 %2.9 6  اخحؽاص ي مؽادر جعلم بمعلم غر  مفرغ     

 %100 209 املجمو 

 

العمـل فـي مرالــز مؽـادر الـحعلم بحهلُــ  رشـ ي مـً ملجــل إدارات الا بُـة والحعلـُم باملحافظــات  ًـحم

مرلــز مؽــادر جعلــم فــي املــدارس بمراحلهــا الحعلُمُــة املخحلفــة ةعــهل جزةــي  و اخحؽاصــ ي للعمــل م

  ًحضــــ   ن  غلــــق  فــــراد عُىــــة الدراشــــة ٌعملــــون فــــي مرالــــز مؽــــادر 8للــــي. وتــــالىظر إلــــي الجــــدوى ب

ـــــحعلم و  ــــددَم الــ ـــغ عـــ ــ ــــ  بلــ ـــي املرالـــــــز  حُـــ ــ ـــل فــ ــ ـــل للعمــ ــ ـــــرغ الهامــ ـــ  الحفــ ــ ــ ـــق ـو ــ فـــــــرد ًمسلـــــــون  203فــ

ةا ًدى على اَحمام وحرػ ويارة الا بُة والحعلُم في اململنة العرتُـة الصـعودًة 97.1وصجة %. َو

ة ملـادرة علـى ال ُـام  على ثفعُل مرالز مؽادر الحعلم وثح ُق  َـدافها املرجـوة وثـوفر  مـوادر ةعـٍر

ا املحــددة لهــا. لمــا ًاحــ  فــي الجــدوى  ن عــدد ةفــراد العــاملرن فــي مرالــز مؽــادر بــدورَا ومهامهــ

%. و ـــي 2.9 فـــراد ف ـــن بيصـــجة 6الـــحعلم بىظـــام الحفـــرغ الجزةـــي مـــً عُىـــة الدراشـــة ًجلـــغ عـــددَم 

غهم الحـام للعمـل بـاملرالز لـجعق ةشـجاا م لـا  وصجة جعد ـعُفة وملد ٌعود الصـحق فـي عـدم ثفـَر

ــــنُات ا ـــق الخعــ ــــــغ ثمجُـــ ــــي اخحؽاصــــــ ي ملدرشــــــُة اليــــــي ثفــــــ  معــــــاًر  لحفَر مرالــــــز مؽــــــادر الــــــحعلم فــ

املـــدارس فـــي مراحـــل الحعلـــُم العـــام اليـــي ًوجـــد  لـــا مرالـــز مؽـــادر جعلـــم  حُـــ  ثحـــدد الخعـــنُات 

فؽـل دراسـ ي وفـي املرحلـة  12املدرشُة  ن ت ً ل عـدد فؽـوى املدرشـة فـي املرحلـة تبحدابُـة عـً 

ــــة ت ً ــــل عــــدد  9ي املدرشــــة عــــً املحوشــــمة ت ً ــــل عــــدد الفؽــــوى فــــ فؽــــوى وفــــي املرحلــــة الساهٍو
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للعمـــل فـــي املرالـــز بىظـــام  اخحؽاصـــ يفؽـــوى دراشـــُة حيـــ  ًـــحم ثهلُـــ   6الفؽـــوى باملدرشـــة عـــً 

 الحفرغ الهامل.

 وإلاكحعم واممعُمُم وات  ٌممر ايها شاكو  عُنم واااوسم

 

ثويَ  مرالز مؽادر الحعلم في املُدان الا بوي برن املراحل الحعلُمُـة الابحدابُـة واملحوشـمة  ًخىو 

ـــة  وتالحـــالي ًحـــوي   فـــراد العُىـــة مـــً  مرالـــز مؽـــادر الـــحعلم بـــرن ثلـــو املراحـــل اخحؽاصـــ ي والساهٍو

  .9الحعلُمُة لما َو موض  في الجدوىب

 

   عُنم واااوسم( وإلاكحعم واممعُمُم وات  ٌممر ايها شاكو9جاول )

 وانسبم واما  وإلاكحعم واممعُمُم

 %47.4 99 ابحداةي      

 %25.4 53 محوشن

 %27.3 57 راهوي 

 %100 209 املجمو 

 

  ثويَــ  عُىــة الدراشــة علــى املراحــل الحعلُمُــة فــي مــدارس الحعلــُم العــام فــي 9ًحضــ  مــً الجــدوىب

خجــرن مــً الجــدوى  ن  غلــق عُىــة الدراشــة ثرلــزت فــي  املحافظــات اليــي ثــم إجــرا  الدراشــة ف لــا  ٍو

 فـــرد 99مــدراس املرحلــة الابحدابُـــة وتلــغ عــدد  فـــراد العُىــة الـــةًً ٌعملــون فــي مـــدارس الابحدابُــة 

%. وملــد ٌعــود شــحق رلــو لنثــ ة عــدد املــدارس فــي َــةٍ املرحلــة اليــي  لــا مرالــز مؽــادر 47.4بيصــجة 

جلــــغ  ــــة ٍو ــــرجي فــــي املرثجــــة الساهُــــة  فــــراد العُىــــة الــــةًً ٌعملــــون فــــي مــــدارس املرحلــــة الساهٍو جعلــــم  ٍو

ـــرجي فـــي املرثجـــة السالســـة  فـــراد العُىـــة العـــاملرن فـــي مرالـــز م27.3فـــرد بيصـــجة  57عـــددَم ؽـــادر %. ٍو

جلغ عددَم  %.25.4فرد ًمسلون  53الحعلم في مدارس املرحلة املحوشمة ٍو
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 ثاًًٌا: احملىر الجاٌٌ: العىاون املؤثرَ يف تشارك املعرفُ:

 أواًل: العىاون التكًٍُ:

هجـد  العوامل الح ىُة املؤررة في جعارك املعرفـة  الخاػ باملحور السال : 10ةعد دراشة الجدوىب

 و ي هخُجة جعر  إلى درجة  وافق حصق م ُاس لُنرت السازي.  2.34 ه  حؽل على 

  إلــى العجــارات اليــي حؽــلد علــى مواف ــة ةعــدة  حُــ  1  والعــهلب10وجعــر  الىحــاب  فــي الجــدوىب

مرالــز اخحؽاصــ ي ًــرجي فــي املرثجــة ةولــى  َمُــة اشــحخدام الح ىُــة فــي عملُــة جعــارك املعرفــة بــرن 

وثل لـا فـي املرثجـة الساهُـة ثـوفر  دلُـل حاشـوثي لححدًـد  %.76.1الـحعلم وحؽـلد علـى وصـجة مؽـادر 

الخبــ ات واملهــارات اليــي ًمحلنهــا الــزما  ممــا ٌصــهل جعــارك املعرفــة مــ  مــً لــدالم الخبــ ة واملهــارة 

ُــ61.2 وببــدا  واملعرفــة وحؽــلد علــى وصــجة ــد الالنا ووــي ح   %. وثل لــا فــي املرثجــة السالســة البً 

%. لمـا 56.5 ٌعحب  مهم لعملُة جعارك وثجادى املعرفة مـ  الـزما  فـي مرالـز مؽـادر الـحعلم بيصـجة

العوامــل الح ىُــة املــؤررة فــي شــلولُات جعــارك املعرفــة لـــدى جعــر  الىحــاب  فــي الجــدوى الصــابق إلــى 

ـــــُم فـــــــراد العُىـــــــة اليـــــــي حؽـــــــلد علـــــــى درجـــــــة  وافـــــــق  حُـــــــ  ًـــــــرجي  ــــى  دوات الحعلــ ــ ــــة ةولـ ـــي املرثجـــ ــ  فــ

ــــرى  فــــراد العُىــــة   لــــا مهمــــة فــــي جعــــارك املعرفــــة مــــ   اخحؽاصــــ ي الالنا ووــــيبالىظم الحفاعلُــــة  ٍو

ـــجة  ــ ــ ــ ــــى وصــ ــ ــ ــ ــلد علــ ــ ــ ــ ــ ـــــز وحؽـ ــ ــ ــــؤثمرات 59.3املرالــ ــ ــ ــ ــــً مــ ــ ــ ــ ـــحفادة مـ ــ ــ ــ ـــــة الاشـــ ــ ــ ـــــة الساهُــ ــ ــ ـــي املرثجـــ ــ ــ ــ ـــا فــ ــ ــ ــ %. ثل لـــ

 املرالـــز وحؽــلد علــى وصــجةاخحؽاصــ ي   فــي جعــارك املعرفـــة مــ  Video Conferenceالفُــدًوب

ملرثجة السالسة اشحخدام العجنة الداخلُة لخعارك املعرفة م  الزما  في مرالـز %. وثل لا في ا57.9

ــــى وصـــــجة ـــلد علـ ـــل لمـــــا ًحضـــــ  مـــــً الىحـــــاب  فـــــي الجـــــدوى  ن %. 56.9مؽـــــادر الـــــحعلم وحؽــ العوامـــ

فــي الح ىُــة املــؤررة فــي جعــارك املعرفــة اليــي لــم ثلــق مواف ــة مــً ملجــل  فــراد عُىــة الدراشــة  فُــرجي 

دم غــرف الدردظــة لخعــارك املعرفــة والخبــ ات واملهــارات فــي مجــاى العمــل مــ  املرثجــة ةولــى اشــحخ

%. وثل لـا فـي املرثجـة الساهُـة اشـحخدم خدمـة الرشـابل 32.1 املرالز وحؽلد على وصـجةاخحؽاص ي 

 مرالـــز مؽـــادر الـــحعلم وحؽـــلد علـــى وصـــجةاخحؽاصـــ ي   فـــي جعـــارك املعرفـــة مـــ  SMSالىؽـــُة ب

  فـي جعـارك Video Conferenceة الاشحفادة مً مؤثمرات الفُـدًوب%. وثل لا في املرثجة السالس27.8

 %.14.8املرالز وحؽلد على وصجة اخحؽاص ي املعرفة م  
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 :ن األخالقًُــالعىاو :ثاًًٌا
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 جاول)11( وامىومر ألال  ُم وإلالوكي تا ى ااص وإلامكام

 
 

  الخــــاػ بيحــــاب  املحــــور السالــــ : العوامــــل ةخاملُــــة املــــؤررة فــــي جعــــارك 11دراشــــة الجــــدوىب ةعــــد

ـــى محوشــــن حصــــاثي   ي  ن هخُجحــــ  اثجهــــد هحــــو درجــــة  وافــــق  2.71املعرفــــة هجــــد  هــــ  حؽــــل علـ

 ةعدة حصق م ُاس لُنرت السازي.

حضـــ  مـــً ملـــرا ة الىحـــاب  فـــي الجـــدوىب ؤررة فـــي جعـــارك    ن العوامـــل ةخاملُـــة املـــ2  والعـــهلب11ٍو

املعرفـــة لـــدى اخحؽاصـــ ي مرالـــز مؽـــادر الـــحعلم فـــي اململنـــة العرتُـــة الصـــعودًة اليـــي حؽـــلد علـــى 

مواف ــــة ةعــــدة مــــً ملجــــل عُىــــة الدراشــــة  فهــــان فــــي املرثجــــة ةولــــى عجــــارة ت املجــــل الفــــرر بــــا فراد 

 في املرثجة %. وثل لا81.8مرالز مؽادر الحعلم بيصجةاخحؽاص ي واملجحم  عب  جعارك املعرفة م  
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املرالـز اخحؽاصـ ي الساهُة الععور باتعاماي والاحا ام ٌصهم فـي ثجـادى املعرفـة ةعـهل اًجـاثي بـرن  

ة فـــي جعـــارك املعرفـــة  80.9وحؽـــلد علـــى وصـــجة %. وثل لـــا فـــي املرثجـــة السالســـة عجـــارة ةماهـــة ــــروٍر

 رلر مؽدر املعرفة وحؽلد على وصجة 
ي
 %.78.9ومهم جدا

  الجدوى  ن العوامل ةخاملُة املؤررة في جعارك املعرفـة لـدى  فـراد العُىـة لما ًحض  مً هحاب 

مــً حُــ  درجــة موافــق  فهــان فــي املرثجــة ةولــى املصــؤولُة عــً املعرفــة امل دمــة مجــد  مهــم ل جــوى 

وثل لـــا فـــي  %.55.5مرالـــز مؽـــادر الـــحعلم وحؽـــلد علـــى وصـــجةاخحؽاصـــ ي الخعـــارك باملعرفـــة مـــ  

مرالـز اخحؽاصـ ي ر الخؽوؼُة واحا امها  مر ـروري في جعـارك املعرفـة مـ  املرثجة الساهُة ث دً

ثل لـــا فـــي املرثجـــة السالســـة ــــرورة العـــدى واملصـــاواة فـــي  %.37.3مؽـــادر الـــحعلم وحؽـــلد علـــى وصـــجة

 %.34.9الحعامل برن الزما  عىد ثجادى املعرفة وحؽلد على وصجة

رة فـي جعـارك املعرفـة لـدى اخحؽاصـ ي مرالــز لمـا جعـر  هحـاب  الجـدوى  ن العوامـل ةخاملُـة املــؤر

مؽـــادر الـــحعلم اليـــي لـــم ثلـــق مواف ـــة  حُـــ  ًـــرجي فـــي املرثجـــة ةولـــى عجـــارة ت  ملجـــل باهتلـــاك ح ـــو  

ـــــ ي الحـــــــرلُ  واليعـــــــر عىـــــــد جعـــــــارك املعرفـــــــة مـــــــ   ــــى اخحؽاصــ ــلد علـــ ــ ـــــحعلم وحؽـــ ـــــادر الــ ـــــز مؽــ مرالــ

ات وال ـواهرن عىـد جعـارك املعرفـة مـ  وثل لا في املرثجة الساهُة احا ام الع ود واملعاَد %.2.4وصجة

ــلد علـــــى وصـــــجةاخحؽاصـــــ ي  %. وثل لـــــا فـــــي املرثجـــــة السالســـــة ــــــرورة 1.9مرالـــــز مؽـــــادر الـــــحعلم وحؽـــ

 %.1.4العدى واملصاواة في الحعامل برن الزما  عىد ثجادى املعرفة وحؽلد على وصجة
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63.2 

 ( عىومر واثقاام وامنيُمُم وإلالوكي تا ى ااص وإلامكام12ولجاول)

 

 



 

 

 

137 
 

 

 

مجلة علمية محكمةاعلم   

 

 (14)عشر رابعالعدد ال

 

 فرباير
2015

  الخــــاػ بيحــــاب  املحــــور السالــــ : عوامــــل الس افــــة الحىظُمُــــة املــــؤررة فــــي 12ةعــــد دراشــــة الجــــدوىب

 ي  ن هخُجحــ   وافــق ةعــدة حصــق  2.36جعــارك املعرفــة هجــد  هــ  حؽــل علــى محوشــن حصــاثي 

 م ُاس لُنرت السازي.

  الخــاػ ةعوامــل الس افــة الحىظُمُــة املــؤررة فــي جعــارك 3  والعــهلب12الىحــاب  فــي الجــدوىب وجعــر  

ق لس افـة ًيجعـي  ن هحـرػ  املعرفة لدى  فراد عُىة الدراشـة  حُـ  جـا  فـي املرثجـة ةولـى الحـدٍر

ُـــة 66.0عل لـــا للخؽـــوى علـــى ثجـــادى وجعـــارك املعرفـــة وحؽـــل علـــى وصـــجة %. وثل لـــا فـــي املرثجـــة الساه

 %.56.1مرالــز مؽــادر الــحعلم مفُــدة فــي جعــارك املعرفــة وثجادلهــا بيصــجةاخحؽاصــ ي اعــات اجحم

وثل لــا فــي املرثجــة السالســة ــــرورة الــحخلؾ مــً ر افــة  ن املعرفـــة ملــو خــاػ بــا فراد واشـــخجدالها 

 %.57.4بس افة املعارلة وحؽلد على وصجة

ة في جعارك املعرفة لدى اخحؽاصـ ي لما جعر  هحاب  الجدوى إلى عوامل الس افة الحىظُمُة املؤرر 

مرالــــز مؽــــادر الــــحعلم ماهـــــد مــــً حُــــ   وافــــق علـــــى الىحــــو الحــــالي: فــــي املرثجـــــة ةولــــى عجــــارة ال ـــــُم 

الس افُــة الصــابدة  جــدَا مىاشــجة لعملُــة الــحعلم مــً خــاى جعــارك املعرفــة وحؽــلد علــى وصــجة 

اخحؽاصـــ ي  جـــدَا موجـــودة لـــدي %. وثل لـــا فـــي املرثجـــة الساهُـــة عجـــارة ر افـــة جعـــارك املعرفـــة 55.5

ـــــجة ــــى وصــ ــلد علــ ــ ـــــحعلم وحؽـــ ـــــادر الـ ـــــز مؽــ %. وثل لــــــا فـــــــي املرثجــــــة السالســـــــة عجــــــارة الس افـــــــة 49.85مرالـ

ــــــــق العمـــــــل فـــــــي جعــــــــارك املعرفـــــــة وحؽـــــــلد علــــــــى  الحىظُمُـــــــة املشـــــــجعة علــــــــى املعـــــــارلة ــــــــمً فٍر

 %.48.8وصجة

رك املعرفــــة لــــدى لمــــا ًحضــــ  مــــً ملــــرا ة الجــــدوى  ن عوامــــل الس افــــة الحىظُمُــــة املــــؤررة فــــي جعــــا

اخحؽاصــ ي مرالــز مؽــادر الــحعلم واليــي لــم ثلــق مواف ــة  حُــ  ًــرجي فــي املرثجــة ةولــى عجــارة اظــعر 

ـــــدمها  ــ ـــي ً ــ ــ ــ ـــــة اليـ ــ ـــً املعرفــ ــ ــ ــــدة مـ ــ ــــ  ت فابـــ ــ ـــــ ي برهــ ــ ــــى اخحؽاصـ ــ ــلد علـــ ــ ــ ـــــحعلم وحؽــ ــ ـــــادر الــ ــ ـــــز مؽـ ــ مرالــ

ت واملهارات وثل لا في املرثجة الساهُة عجارة ةعق الزما  ًىظرون بره  ت ملُمة للخب ا%. 61.7وصجة

%. وثل لــا فـــي املرثجـــة السالســة عجـــارة ال ـــُم الس افُـــة 27.3واملعرفــة اليـــي لـــدالم وحؽــلد علـــى وصـــجة 

 %.11.5الصابدة  جدَا مىاشجة لعملُة الحعلم مً خاى جعارك املعرفة وحؽلد على وصجة 
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 رابعًا : الٍتائج والتىصًات
 

 أواًل: الٍتائج :
 

ـــــة اليـــــي ثاـــــ اوح  - م فـــــي الفئـــــة العمٍر   هـــــرت هحـــــاب  الدراشـــــة  ن  غلـــــق  فـــــراد العُىـــــة ث ـــــ   عمـــــاَر

ــــددَم  39 – 31مـــــابرن ــــغ عـ ــــ  بلـ ـــىة حُــ مسلــــــون وصـــــجة  109شــ ــــة 52.2ٍو ـــي املرثجـ ــــرجي فـــ ٍـ ــــة % و الساهُــ

ـــة مـــابرن م فـــي الفئــــة العمٍر مسلـــون وصــــجة  84شـــىة وعـــددَم  50 -40ةفـــراد الـــةًً ث ـــ   عمـــاَر ٍو

ــــة مــــابرن40.2 م فــــي الفئــــة العمٍر شــــىة  30- 22%. و ًــــرجي فــــي املرثجــــة السالســــة ةفــــراد الــــةًً  عمــــاَر

 .%6.7فرد ًمسلون وصجة  14وعدَم 

لورٍوس مــً عُىــة الدراشــة ًمسلــون املرثجــة جعــر  هحــاب  الدراشــة  ن الخاؼــلرن علــى درجــة الجهــا -

جلغ عددَم  رجي فـي املرثجـة الساهُـة  فـراد العُىـة الخاؼـلرن علـى 91.4بيصجة فرد 191ةولى ٍو %. ٍو

 % .7.7بيصجة  16درجة املاجصحر  وعددَم

ًحضـــ  مــــً هحــــاب  الدراشــــة  ن ثخؽـــؾ املنحجــــات واملعلومــــات ًــــرجي فـــي املرثجــــة ةولــــى وتلــــغ عــــدد  -

 فـــي ثخؽـــؾ املنحجــــات واملعلومـــات  فـــراد ا
ي
ا %. 16.3فـــرد ًمسلــــون  34لعُىـــة الـــةًً ًحملــــون مـــَؤ

ــرجي فــي املرثجــة الساهُــة ثخؽــؾ لغــة عرتُــة وتلــغ عــدد ةفــراد مــً عُىــة الدراشــة الــةي ًحملــون  ٍو

 فـــي َـــةا الحخؽـــؾ 
ي
ا لـــي رلـــو فـــي املرثجـــة 13.4فـــرد مـــً  فـــراد العُىـــة ًمسلـــون وصـــجة  28مـــَؤ %. ٍو

ـــــؾ  ــ ـــــة ثخؽــ ــ  فـــــــــي َــــــــــةا السالســ
ي
ا الدراشــــــــــات إشـــــــــامُة وتلــــــــــغ عـــــــــدد ةفـــــــــراد الــــــــــةًً ًحملـــــــــون مــــــــــَؤ

 %. 11.0فرد مً عُىة الدراشة بيصجة  23الحخؽؾ

اليي ٌعمل ف لا  فراد عُىة الدراشة: ًخجرن مً هحاب  الدراشة  ن  غلق عُىة  وإلاكحعم واممعُمُم -

الـــةًً ٌعملـــون فـــي مـــدارس  الدراشـــة ثرلـــزت فـــي املرحلـــة الابحدابُـــة  حُـــ  بلـــغ عـــدد  فـــراد العُىـــة

ـرجي فـي املرثجـة الساهُـة  فـراد العُىـة الـةًً ٌعملـون فـي 47.4فـرد بيصـجة  99املرحلة الابحدابُة  %. ٍو

جلـــــغ عـــــددَم ـــــة ٍو ـــجة  57مـــــدارس املرحلـــــة الساهٍو ـــي املرثجـــــة السالســـــة  فـــــراد 27.3فـــــرد بيصــ ـــــرجي فــ %. ٍو

ـــ ـــي املرحلــــة املحوشـ ـــي مرالــــز مؽــــادر الــــحعلم فـ ـــغ عــــددَمالعُىــــة العــــاملرن فـ جلـ فــــرد ًمسلــــون  53مة ٍو

25.4.% 
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 :عدد مً الخصامتت الدراشة لرح الجاحسان في َةٍو  
 

 :شؤاه الدراشُ األوه
 

ما العوامل املؤررة في شلولُات جعـارك املعرفـة لـدى اخحؽاصـ ي مرالـز مؽـادر الـحعلم باململنـة  -

 العرتُة الصعودًة؟

 ًحض  ةعد إجرا  الدراشة  ن ثررر  العوامل محل الدراشة مان على الىحو آلاجي:

: 
 
ــــى  العوامـــــل ةخاملُــــــة املــــــؤررة فــــــي جعــــــارك املعرفــــــة شوال ــلد علــ ــ ـــل ملــــــد حؽــ هجـــــد  ن َــــــةٍ العوامـــ

  ي  ن هخُجح  اثجهد هحو درجة  وافق ةعدة. 2.71محوشن حصاثي 

 
 
ـــل الس افـــــة الحىظُمُـــــة املـــــؤررة فـــــي  : وانُاااااا ـــى محوشـــــن  جعـــــارك املعرفـــــةعوامــ ــلد علــ هجـــــد   لـــــا حؽـــ

 و ن الىخُجة ماهد  وافق ةعدة. 2.36حصاثي 

 
 
و ــي هخُجـة جعـر  إلــى  2.34هجـد   لــا حؽـل علـى  العوامـل الح ىُــة املـؤررة فـي جعــارك املعرفـة: وااثاا

 درجة  وافق.

ــرى الجاحســان  ن َىــاك ث ــارا فــي الىحــاب  اليــي ثــم الحوؼــل إل لــا فــي َــةٍ الدراشــة و  الىحــاب  اليــي ٍو

خــرون بثوؼــلد إل لــا دراشــة  فــي ثحدًــد العوامــل املــؤررة فــي جعــارك  Islam, et al,2014)إشــام ًو

ة والعوامل الحنىولوجُة.  املعرفة  وماهد ثحمسل في العوامل الحىظُمُة والعوامل الحعٍر
 

 شؤاه الدراشُ الجاٌٌ:
 

 ما العوامل الح ىُة املؤررة في جعارك املعرفة؟  -

الىحاب  إلى  ن العجارات اليي حؽلد على مواف ـة ةعـدة  حُـ  ًـرجي فـي املرثجـة ةولـى  َمُـة  جعر  

مرالــز مؽــادر الــحعلم وحؽــلد علــى اخحؽاصــ ي اشـحخدام الح ىُــة فــي عملُــة جعــارك املعرفــة بـرن 

ا %. وثل لا في املرثجة الساهُة ثوفر  دلُل حاشوثي لححدًد الخب ات واملهارات اليي ًمحلنه76.1وصجة

الـزما  ممــا ٌصـهل جعــارك املعرفــة مـ  مــً لــدالم الخبـ ة واملهــارة وببــدا  واملعرفـة وحؽــلد علــى 

ــد الالنا ووـــي حُــ  ٌعحبـــ  مهــم لعملُـــة جعــارك وثجـــادى 61.2وصــجة %. وثل لــا فـــي املرثجــة السالســـة البً 

امـــل العو لمـــا جعـــر  الىحـــاب  إلـــى  ن  %.56.5مرالـــز مؽـــادر الـــحعلم بيصـــجةاخحؽاصـــ ي املعرفـــة مـــ  

الح ىُــة املــؤررة فــي شــلولُات جعــارك املعرفــة لــدى  فــراد العُىــة واليــي حؽــلد علــى درجــة  وافــق  

فــي املرثجــة ةولــى  دوات الحعلــُم الالنا ووــيبالىظم الحفاعلُــة  حُــ  ًــرى  فــراد العُىــة حُــ  ًــرجي 
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املرثجــــة  % ثل لـــا فـــي59.3  لـــا مهمـــة فــــي جعـــارك املعرفـــة مــــ  الـــزما  فـــي املرالــــز وحؽـــلد علـــى وصــــجة

اخحؽاصـ ي   فـي جعـارك املعرفـة مـ  Video Conferenceالساهُة الاشـحفادة مـً مـؤثمرات الفُـدًوب

% وثل لــا فــي املرثجـة السالســة اشــحخدام العـجنة الداخلُــة لخعــارك 57.9املرالـز وحؽــلد علــى وصـجة 

حــاب  لمــا ًحضــ  مــً الى %.56.9املعرفــة مــ  الــزما  فــي مرالــز مؽــادر الــحعلم وحؽــلد علــى وصــجة 

العوامــــــل الح ىُــــــة املــــــؤررة فــــــي جعــــــارك املعرفــــــة واليــــــي لــــــم ثلــــــق مواف ــــــة مــــــً ملجــــــل  فــــــراد عُىــــــة  ن 

فــــــي املرثجــــــة ةولــــــى اشــــــحخدم غــــــرف الدردظــــــة لخعــــــارك املعرفــــــة والخبــــــ ات الدراشــــــة  حُــــــ  ًــــــرجي 

ــلد علــــى وصــــجةاخحؽاصــــ ي واملهــــارات فــــي مجــــاى العمــــل مــــ   % وثل لــــا فــــي املرثجــــة 32.1املرالــــز وحؽــ

مرالـز مؽـادر اخحؽاصـ ي   في جعارك املعرفة م  SMSشحخدم خدمة الرشابل الىؽُة بالساهُة ا

ـــــجة ــ ــ ــــى وصـــ ــ ــ ــ ـــلد علـ ــ ــ ــ ـــــحعلم وحؽـــ ــ ــ ــــؤثمرات 27.8الــ ــ ــ ــ ــــً مــ ــ ــ ــ ـــحفادة مــ ــ ــ ــ ـــــة الاشــ ــ ــ ـــــة السالســـ ــ ــ ـــي املرثجـــ ــ ــ ــ ـــا فــ ــ ــ ــ % وثل لـــ

ـــــدًوب ـــــ ي   فـــــــي جعـــــــارك املعرفـــــــة مـــــــ  Video Conferenceالفُــ ــــى اخحؽاصــ ــ ـــلد علـ ــ ـــــز وحؽــ املرالــ

 %.14.8وصجة
 

 شؤاه الدراشُ الجالح:
 

 ما عوامل الس افة الحىظُمُة املؤررة في جعارك املعرفة؟ -

ق لس افــة الس افــة الحىظُمُــة املــؤررة فــي جعــارك املعرفــة  ن جعــر  الىحــاب  الخــاػ ةعوامــل  الحــدٍر

حُــ  %. 66.0ًيجعــي  ن الخــرػ عل لــا للخؽــوى علــى ثجــادى وجعــارك املعرفــة وحؽــل علــى وصــجة

مرالــز مؽــادر الــحعلم مفُــدة اخحؽاصــ ي جــة الساهُــة اجحماعــات فــي املرثجــة ةولــى وثل لــا فــي املرثجــا  

%. وثل لـا فـي املرثجـة السالسـة ــرورة الـحخلؾ مـً ر افـة  ن 65.1في جعارك املعرفـة وثجادلهـا بيصـجة

 %.57.4املعرفة ملو خاػ با فراد واشخجدالها بس افة املعارلة وحؽلد على وصجة

املــؤررة فــي جعــارك املعرفــة لــدى اخحؽاصــ ي مرالــز  الس افــة الحىظُمُــةلمــا جعــر  هحــاب   ن عوامــل 

فـــي املرثجـــة ةولـــى عجـــارة ال ـــُم الس افُـــة  مؽـــادر الـــحعلم ماهـــد مـــً حُـــ   وافـــق علـــى الىحـــو الحـــالي:

%. 55.5الصـــابدة  جـــدَا مىاشـــجة لعملُـــة الـــحعلم مـــً خـــاى جعـــارك املعرفـــة وحؽـــلد علـــى وصـــجة

مرالــــز اخحؽاصــــ ي عرفــــة  جــــدَا موجــــودة لــــدي وثل لــــا فــــي املرثجــــة الساهُــــة عجــــارة ر افــــة جعــــارك امل

%. وثل لــــا فــــي املرثجــــة السالســــة عجــــارة الس افــــة الحىظُمُــــة املشــــجعة علــــى 49.8مؽــــادر الــــحعلم بيصــــجة

ق العمل في جعارك املعرفة وحؽلد على وصجة  .   %48.8املعارلة ـمً فٍر
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ارك املعرفة اليي لم ثلق الس افة الحىظُمُة املؤررة في جعلما ًحض  مً ملرا ة  الىحاب   ن عوامل 

ــــ   ــــة  حُـــ ًـــــــرجي فـــــــي املرثجـــــــة ةولـــــــى عجـــــــارة اظـــــــعر برهـــــــ  ت فابـــــــدة مـــــــً املعرفـــــــة اليـــــــي ً ـــــــدمها مواف ـــ

وثل لا في املرثجـة الساهُـة عجـارة ةعـق . %61.7مرالز مؽادر الحعلم وحؽلد على وصجةاخحؽاص ي 

%. 27.3وحؽـلد علـى وصـجة الزما  ًىظرون بره  ت ملُمـة للخبـ ات واملهـارات واملعرفـة اليـي لـدالم

وثل لــا فــي املرثجــة السالســة عجــارة ال ــُم الس افُــة الصــابدة  جــدَا مىاشــجة لعملُــة الــحعلم مــً خــاى 

 %.11.5جعارك املعرفة وحؽلد على وصجة
 

 شؤاه الدراشُ الرابع:
 

 ما العوامل ةخاملُة املؤررة في جعارك املعرفة؟ -

حض  مً ملرا ة الىحاب   ن  العوامل ةخاملُة املؤررة في جعارك املعرفة لدى اخحؽاصـ ي مرالـز ٍو

ــلد علــــى مواف ــــة ةعــــدة مــــً ملجــــل عُىــــة  مؽــــادر الــــحعلم فــــي اململنــــة العرتُــــة الصــــعودًة اليــــي حؽــ

فــي املرثجــة ةولـى عجــارة ت املجــل الفـرر بــا فراد واملجحمــ  عبـ  جعــارك املعرفــة الدراشـة  حُــ  مـان 

وثل لـــا فـــي املرثجـــة الساهُـــة العـــعور بـــاتعاماي  %.81.8حعلم بيصـــجةمرالـــز مؽـــادر الـــاخحؽاصـــ ي مـــ  

ـــرن  ــ ــ ــــاثي بــ ــ ـــهل اًجــ ــ ــ ــــة ةعـ ــ ـــــادى املعرفـــ ــ ـــي ثجـ ــ ــ ـــهم فــ ــ ــ ـــ ام ٌصـ ــ ــ ـــــ ي والاحاـ ــ ــــى اخحؽاصـ ــ ــلد علـــ ــ ــ ـــــز وحؽــ ــ املرالــ

 رلــر  .%80.9وصــجة
ي
ة فــي جعــارك املعرفــة  ومهــم جــدا وثل لــا فــي املرثجــة السالســة عجــارة ةماهــة ـــروٍر

 %.78.9مؽدر املعرفة وحؽلد على وصجة 

العوامــل ةخاملُــة املــؤررة فــي جعــارك املعرفــة لــدى  فــراد العُىــة مــً لمــا ًحضــ  مــً الىحــاب   ن  

فـــي املرثجـــة ةولـــى املصـــؤولُة عـــً املعرفـــة امل دمـــة مجـــد  مهـــم ل جـــوى حُـــ  درجـــة موافـــق  فهاهـــد 

 %. وثل لـا فـي املرثجـة55.5مرالـز مؽـادر الـحعلم وحؽـلد علـى وصـجةاخحؽاصـ ي جعارك املعرفة م  

مرالز مؽادر اخحؽاص ي الساهُة ث دًر الخؽوؼُة واحا امها  مر ـروري في جعارك املعرفة م  

ثل لا في املرثجة السالسة ـرورة العدى واملصاواة في الحعامل بـرن  %.37.3الحعلم وحؽلد على وصجة

 .%34.9الزما  عىد ثجادى املعرفة وحؽلد على وصجة

 إلــى  ن 
ي
ةخاملُــة املــؤررة فــي جعــارك املعرفــة لــدى اخحؽاصــ ي مرالــز العوامــل وجعــر  الىحــاب   ًفــا

فـــي املرثجـــة ةولــى عجـــارة ت  ملجــل باهتلـــاك ح ـــو  مؽــادر الـــحعلم واليــي لـــم ثلـــق مواف ــة  حُـــ  ًــرجي 

مرالــز مؽــادر الـــحعلم وحؽــلد علــى وصـــجة اخحؽاصـــ ي الحــرلُ  واليعــر عىــد جعـــارك املعرفــة مــ  

 م الع ود واملعاَدات وال واهرن عىد جعارك املعرفة م وثل لا في املرثجة الساهُة احا ا %.2.4
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ــلد علــــى وصــــجةاخحؽاصــــ ي   %. وثل لــــا فــــي املرثجــــة السالســــة ـــــرورة 1.9مرالــــز مؽــــادر الــــحعلم وحؽــ

 %.1.4العدى واملصاواة في الحعامل برن الزما  عىد ثجادى املعرفة وحؽلد على وصجة

 : وامىصُال ووإلاق محال:
 
 وانُا

سرن ًوؼـُان بالحوؼـُات وامل ا حـات  بىا        على ما ثوؼلد إلُـ  الدراشـة مـً هحـاب  فـئن الجـاح 

مرالز مؽادر الحعلم في اخحؽاص ي الحالُة اليي ًمنً  ن جعزي مً شلولُات جعارك املعرفة برن 

 اململنة العرتُة الصعودًة:

حُة وورط عمل ليعر ر افة جعارك املعرفة برن  -1  ملرالز.ااخحؽاص ي  ملامة دورات ثدٍر

ارات املُداهُة برن  -2 مرالـز مؽـادر الـحعلم ملـا لهـا مـً اخحؽاص ي ثنسُ  عملُة ثجادى الٍز

ر ةدا .   رر في جعارك الخب ات وةفهار اليي جصاعد على ثمٍو

معـارلة ال مـا  الخـاػ فـي إملامـة ل ـا ات وورط ثدرتُـ  خاؼـة فـي مجـاى املصـححدرات  -3

رك ف لـــا اخحؽاصـــ ي مرالـــز مؽـــادر الـــحعلم الح ىُـــة فـــي مجـــاى مرالـــز مؽـــادر الـــحعلم ٌعـــا

 تلخصاا الخب ات واملهارات اململوتة.

  عداد دلُل إرظادي ًجرن مؽادر املعرفة ومواملعها ولُفُة الوؼوى إل لا ومعارلتلا. -4

ً فــــي مرالــــز  –5 ــــة اليــــي ثحفــــز علــــى جعــــارك املعرفــــة مــــ  آلاخــــٍر ــــ  الخــــوافز املادًــــة واملعىٍو ـو

 مؽادر الحعلم.

عـــر ر افـــة جعـــارك املعرفـــة بـــرن اخحؽاصـــ ي مرالـــز مؽـــادر الـــحعلم واملؤشصـــات الاَحمـــام بي-6

 املعلوماثُة.

     7-.ً  ثؽمُم مومل  الالنا ووي ٌصاعد على الخعارك باملعرفة وثجادلها م  آلاخٍر

ـــد -8      الاشـــحفادة مـــً ةدوات اليـــي ثخُحهـــا الح ىُـــة فـــي عملُـــة لخعـــارك باملعرفـــة مـــً خـــاى البً 

ا.الالنا ووي ومو   امل  الحواؼل الاجحمامي وغرَ 

 الاشحفادة مً الخب ات والحجارا املحلُة والدولُة في مجاى الخعارك باملعرفة. -9

إجــــــرا  دراشــــــة ث ــــــِض فاعلُــــــة الخعــــــارك باملعرفــــــة مــــــً خــــــاى ةخــــــة بالعوامــــــل السارــــــة  -10

ـُة  ن َىـاك ثـررر  بـرن ال عوامـل املةمورة في الدراشة مً حُ  ملُاس درجة الحررر . وتفـر

 ة.ـــــــةٍ الفاعلُـــر  على َـــــــــــــــوامل ل  ثررُـــــــارك باملعرفة و ي مً العـــــــــــارة وفاعلُة الخعــــــــــــالس
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 قائىُ املراجع
 

 أواًل: املراجع العربًُ :
  

 حدً  إداري  لحوج  املعرفة إدارة .  17-15  دٌصمب  2012ب بً   مجارك  ومىؽور  لُلُابىع م

املـؤثمر العل ـي الـدولي: عوملـة بدارة فـي عؽـر املعرفـة. لجىـان: جامعـة العوملـة.  عؽـر فـي للمىظمـات

 ٌ مً 10/2/1435الجىان  ثم اشا جاعها بحاٍر 

http://www.jinan.edu.lb/conf/MGKE/8/130.pdf 

 . الحعلــــُم فــــي ـــــو  مصــــحجدات ثنىولوجُــــا املعلومــــات الخدًســــة. 2000ؼــــال  مجــــارك ب الدباســــ ي 

 .10مجلة ثنىولوجُا الحعلُم  شلصة دراشات وتحوذ  

ـــــادات  محمـــــد عـــــواد ب  . اثجاَـــــات معاؼـــــرة فـــــي إدارة املعرفـــــة. عمـــــان: دار ؼـــــفا  لليعـــــر 2008الٍز

 والحويَ .

م ب ـــــدالنٍر ـــىا  عجــ ــ ـــــاهق  شــ املعلومـــــــات والاثؽـــــــاتت فـــــــي عملُـــــــات إدارة  . دور ثنىولوجُـــــــا 2005الخــ

املعرفــــــة. امللح ــــــى الـــــــدولي السالــــــ  حــــــوى جصـــــــُر  املؤشصــــــات: املعرفــــــة الرلرـــــــمة الجدًــــــدة والححـــــــدي 

الحىافس ي للمؤشصات والاملحؽادًات  الجزابر: ملُة العلوم الاملحؽادًة والخصُر  بجامعة محمد 

 خُفر ةصنرة.

ـــــادى شــــــُد ب ـــ2008شــــــراًا  عـ ــ ـــــا الحعلـ ـــــات  . ثنىولوجُـ ــــة وثمجُ ـ ــ ـــاَُم هظٍر ـــــحعلم: مفـــ ُم ومؽــــــادر الـ

اؿ: منحجة الرظد2عملُة: الجز  ةوى. ك  .لليعر والحويَ  . الٍر

لُاثــ  ـــوابن ثهلُـ  . 1428ويارة الا بُــة والحعلــُم ب -الصـعودًة  . ظــاغلي الو ــاب  الحعلُمُــة ًو

اؿ: ويارة الا بُة والحعلُم  ٌ م22/9/1435ً   ثم اشا جاعها بحاٍر الٍر

cic.pdf-http://qedu.gov.sa/02/qedu 

ـــاؿ: ويارة  وزواي وإلاماااااف -واسااامى ًم  بد. ت. . مرالـــز مؽـــادر الـــحعلم فـــي العؽـــر املعلومـــاجي. الٍر

 املعارف.

ز بوا اااكهان  الحعلُمُـــة ومصـــحجدات ثنىولوجُـــا الحعلـــُم.   . الوشـــابل2000  جمـــاى بـــً عجـــدالعٍز

اؿ: مماة  الخمُع ي  . الٍر

. عمـــان: دار م دمـــة فـــي ث ىُـــات الحعلـــُم . 2008  هـــادر شـــعُد  وإشـــماعُل  شـــامذ شـــعُد بلااام  

 الفنر لليعر والحويَ .

http://www.jinan.edu.lb/conf/MGKE/8/130.pdf
http://www.jinan.edu.lb/conf/MGKE/8/130.pdf
http://qedu.gov.sa/02/qedu-cic.pdf
http://qedu.gov.sa/02/qedu-cic.pdf
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ـــً  وا ااااااالح  ــ ـــً عجداملحصـ ــ ـــــد بـ ـــــُم   حمـ ـــــالم  وحنـ ـــً شـ ــ ـــــدن بـ ـــــامي  عجـ ـــــدن  واملىـ ـــً عجـ ــ ـــدر بـ ــ   بـ

ــاؿ: بلــار املرج ــي العــامل ملرالــز مؽــادر الــحعلم . 1423بــً عجــدالرحمً ب والجــدري   حمــد . الٍر

 منحق الا بُة العرثي لدوى الخلُ .

   3ب 30  رشــــالة املنحجــــة . فــــي الحجدًــــد الا بــــوي: مرالــــز مؽــــادر الــــحعلم. 1995  عجــــدن بصااااىتا 

53–64. 

ـــــة.  2009   شـــــــــمهان ماجـــــــــد. ومىؽـــــــــور  إبـــــــــراَُم محمـــــــــود بواطااااااااااهك ــ ـــارلة املعرفــ ــ ــ ــــات معــ ــ  محملجـــ

ٌ  8/5/1434 ثم اشا جاعها بحاٍر واملعوملات اليي ثواج  ثمجُ ها في ظرمات الاثؽاتت ةردهُة  

 مً

https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&

-faculty%2Fwpuact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Feco.asu.edu.jo%2Feco

content%2Fuploads%2F2011%2F04%2F20.doc&ei=XnZDVLOnLKjB7Abl_oBo&usg=A

FQjCNGriSFaWPZyJrPQZw6PcKEgqoETxA 

د: 2 . ثنىولوجُا الا بُة. ك1980  حصً بواطىبيا  .لليعر والحويَ  دار ال لم. الهٍو

والح ىُات والخلوى. عمان :  . إدارة املعرفة: الححدًات 2010  خفر مؽجاح إشماعُل بواطُط 

 دار الخامد لليعر والحويَ .

 . املنحجـــــات املدرشـــــُة ومرالـــــز مؽـــــادر الـــــحعلم. عمـــــان: دار الفنـــــر 2001  رتحـــــي مؽـــــمفى بععُاااااان

 للمجاعة واليعر والحويَ .

مرالــــز مؽـــــادر الــــحعلم. عمـــــان: دار   . إدارة2006  رتحــــي مؽـــــمفى. وشــــامة  عجـــــدالخاف  بععُااااان

 الُايوري العلمُة لليعر والحويَ .

 . إدارة مرالــــز مؽــــادر الــــحعلم. عمــــان: دار 2002  رتحــــي مؽــــمفى. وشــــامة  عجــــدالخاف  بععُااااان

 الُايوري العلمُة لليعر والحويَ .

ة: دراشـة  . مرالـز مؽـادر الـحعلم فـي اململنـة العرتُـة الصـعود1427ً  حمد بً إبـراَُم بواممكون 

للواملـ  مــ  الحخمـُن ملرلــز همــورجي. رشـالة دلحــوراٍ  جامعـة بمــام محمــد بـً شــعود بشــامُة  

اؿ.  الٍر

حاااال ًـــدة.    ظـــعجان . مرلـــز مؽـــادر الـــحعلم فـــي عؽـــر املعلومـــات:1424  عؽـــام باٍك ُـــات جد معم

 . 8-6  4 مجلة املعلوماثُة

https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Feco.asu.edu.jo%2Fecofaculty%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F04%2F20.doc&ei=XnZDVLOnLKjB7Abl_oBo&usg=AFQjCNGriSFaWPZyJrPQZw6PcKEgqoETxA
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Feco.asu.edu.jo%2Fecofaculty%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F04%2F20.doc&ei=XnZDVLOnLKjB7Abl_oBo&usg=AFQjCNGriSFaWPZyJrPQZw6PcKEgqoETxA
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Feco.asu.edu.jo%2Fecofaculty%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F04%2F20.doc&ei=XnZDVLOnLKjB7Abl_oBo&usg=AFQjCNGriSFaWPZyJrPQZw6PcKEgqoETxA
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Feco.asu.edu.jo%2Fecofaculty%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F04%2F20.doc&ei=XnZDVLOnLKjB7Abl_oBo&usg=AFQjCNGriSFaWPZyJrPQZw6PcKEgqoETxA
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ـــــة:  مكوفااااا  ـــا الا بُـــــةاثجـــــاٍ مؽـــــادر الـــــحعلم وإدارة الح ىُـــــات الا بٍو  . 1982ب جدًـــــد فـــــي ثنىولوجُــ

ر: مؽـجاح الخـاج عِسـ    ثوفُـق املؽـري  إًـاد ملخـم ـد: منحجـة الفـاح 2. كثرجمة وثحٍر . الهٍو

 لليعر والحويَ . 

 . إدارة املعرفـة: املمارشــات واملفــاَُم. عمـان: مؤشصــة الــورا  2007  إبــراَُم الخلــوف بوإلاعكااوي 

 لليعر والحويَ .

. اشهامات املنحجة الجامعُة في رفد املعرفة لملجة جامعة الزرملا  الخاؼة  2011  الخمزة بمنيم

 .125 -95   45  ب11  3000با ردن  العرتُة 

 . إدارة املعرفة: املفاَُم  الىظم  الح ىُات. عمان: دار املىا ج لليعر 2007  شعد غالق بًاسين

 والحويَ .
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Influencing Factors in Knowledge Sharing Conducts 

among Learning Resources Center' Specialists in KSA  

 

Abstract: 
 

The  study  aimed to    identify   the  

Factors  that  influence  in knowledge 

Sharing   conduct  practiced   by 

'learning resource  center' specialists  

in KSA. Descriptive Survey approach 

 had been used in this research. Study data had been collected 

through the questionnaire. Sample size was 209 of centers' 

specialists in five governorates representing 93.7% The most 

important results; ethical factors influencing knowledge sharing 

had the highest arithmetic mean 2.71 with the result "strongly 

agree". Then organizational culture factors with arithmetic mean 

2.36 with the result "I agree very much". This study also found 

out that technology usage is very important in knowledge 

sharing with percentage 76.1% and providing computerized 

guide to identify education sources centers' specialists skills and 

experience in order to facilitate knowledge  sharing with others 

who have experience, skills, creativity and knowledge with 

percentage 61.2%. Intensive training is necessary for knowledge 

sharing with percentage 66%.  Study sample agreed that 

learning resource center specialists meetings are very important 

for knowledge sharing with percentage 65%.  Study sample 

refused harming both individuals and society through 

knowledge sharing with percentage 80.9%. This study 

recommended that the same study shall be applied on similar 

sample of information specialists in different information 

organizations, performing the necessary training and deploying 

knowledge share concept. 
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