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 معوقات إدارة المعرفة في كلية التربية بجامعة دمشق
 
 

 *ػتمد أزتد حالؽ.د
 الملخص

 
يهدف البحثددلا بددفا معوددتا مارد اا علفةالب معوددتاودديا بجددتالبمعقجددتاقه  مدتاع  دد ا دد ا  هددتا  ددعا

ب قمعح اابمطدايعا لردإا علفةالب معودت،التحدإاأعض ءالبهجئتالبمففيسجت،اوضاًلاع اتقفيما ه اعتا  ال
لبحثدددلالب دددوهفالبا ددد يا ددد الدددالدالبمددداعةا بدددفالقعقجددد اا لبحثدددايالب ممبقدددتاقددد علفةالب معودددتاوددديا
لب ؤسس االبمعقايت،العم فالبحثلاعبفا سمح  تابع فا مار اا علفةالب معوتا  قمعح االبمطايعا  ا

ثق ا د ا دفاالتسدمح  تا تح تهد ،اتدماتدماتطحجقهد اوديا  هتا  عاأعض ءالبهجئتالبمففيسجت،ا رفاتمالبم
(اعضاًلا57ماعبفاعجوتا ؤب تا  ا)8002/8002أتو ءالب صلالبففلسيالبث  يا  البم مالق  عي يا

(اقودددفلًاحدددادا مارددد اا علفةا00(اقودددفًل،ا)16 ددد اأعضددد ءالبهجئدددتالبمففيسدددجت،اتةب ددد التسدددمح  تا ددد ا)
 علفةالب معودت،ا  د اتدمارجد راأتدعا ملجدعالبهدورا لب حدعةاا(اقوفًلاحادا قمعحد ااتطدايع86لب معوتا )

ا لب عتحتالبمب جتاوياعف تا مار اا علفةالب معوتا  قمعح االبمطايع.
 رفاأظهعاالبوم ئفا مار اا حجعةاتال ها علفةالب معوتاويا بجدتالبمعقجدتاقه  مدتاع  د ا د ا  هدتا

م دددلالبحثثدددي،ا ربدددتا   يدددتالباسددد ئ ا  دددعاأعضددد ءالبهجئدددتالبمففيسدددجتاوجهددد ا ددد اأ  هددد  ا جددد  اودددعاالب
لالبكمع  جددتالب و سددحتاببقجدد ماقدد بحثاي،ا أددج ا ردد اأعضدد ءالبهجئددتالبمففيسددجت،ا أ ا ودد  اوع ردد ًاودديا
تقددفيعاتبددعالتع ردد اابصدد بااأعضدد ءالبهجئددتالبمففيسددجتا دد البددة افا ق ددث  الب عتحددتالبمب جددتاقعتحددتا

سد تةةا ه اعدتا د الب قمعحد اا د ا ففرا ق ث  الب حدعةاأردلا د ال دراسدوالا،ا  د اردفمالق
أ  ه  اأع فةالالفتح طاق حكتالبكمع  جتاوج  اقج ا بجتالبمعقجتا  بج االبمعقجتالقلعىاويالبقطعا وديا
لباط البمعقي،ا لتسه ماويا    ءار عفةاوهعستاععقجتا  مع ت،ا    د ءا ع دإا حصد ئياتد قإا بدفا دلا

ابحعل فالبمعقايتا لبممبج جت.رسماويالبكبجت،ا ألجعلًا    ءا ع إات م جال
ا
ا
ا
 سورية. -جامعة دمشق –كلية الرتبية   –الرتبية اظتقارنة  كلية* 
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 مؼدمة: -1

حتدد أيداؼ اصتامعات يف مهمات أساسية ثالث يي: التدريس والبحث العلمي وخدمة اجملتمع، ومن 
نكههػػا مػػن ذلػػهم مػػن أ هػػا  بػػ  أجػػا القيػػاـ بو يجلػػة اصتامعػػة بجلايليػػة ياليػػة يتتلػػم وليهػػا امػػتالؾ مقومػػات دت

مجلهـو ودارة اظتعرفة اظتتعلقة بقياـ ودارة اصتامعات مبهمات ستس أساسية يي: اضتصوؿ يلى اظتعرفة و تويريا 
 ونشريا واستخدامها وحجلظها.

لقػد أثبتػػد ودارة اظتعرفػة يف اصتامعػػات ؾتاحهػا يف حت ػػن أداا امدارة اصتامعيػة يف أثهػػاا القيػاـ بعملهػػا مػػن 
ويف  لبية حاجات اجملتمػع مػن جهػةخ أخػرم، كمػا بػرزت بواػجلها يػامال  مػن أيػا العوامػا اظت ػا ة يف  جهة،

يعػػ  مجلهػػـو ودارة اظتعرفػػة، ومػػا يمليا ػػى ق ومػػا اظتعودػػات الػػ  حتػػوؿ دوف ديػػاـ  ذايمليػػة التهميػػة الشػػاملة، فمػػا
 اصتامعات يف ؽتارسة ودارة اظتعرفةق 

  مشؽؾة اليحث: - 2

دارة اصتامعػػة غتػػرد ػتاولػػة ادتهػػاا اظتعرفػػة بػػا أاػػبك األيػػا مػػن ذلػػهم كلػػى العمػػا يلػػى ونتػػاج مل  عػػد مهمػػة و
، 5002اظتعرفة ونشريا و تويريا وحجلظها ومن مث العودة وليها باستمرار وال عي وىل  قوميها، )يبد القادر، 

ر  و يػػ  ( ومل يعػػد اعتػػدؼ األساسػػي مػػن يمػػا اصتامعػػات نقػػا اظتعرفػػة مػػن جيػػا وىل  خػػر بػػا اػػا52ص 
اظتعرفػػة مبػػا رقػػق رملبػػات اظت ػػتجليدين مػػن خػػدمافا مػػن أيػػا أيػػداؼ اظتفس ػػات اصتامعيػػة، ويػػ ا فػػرض يلػػى 
اصتامعػات رػرورة  ػوفمل اظتهػػاخ اظتاليػا لتي ػمل يمليػػات ودارة اظتعرفػة، و ػدييا يمليػػات ال صػاؿ والتجلايػا مػػا 

ونيػة يف الواػوؿ وىل اظتعلومػة الدديقػة واظتهاسػبة بني األفراد والبيانات واظتعلومات، واستخداـ التقانػات اللنكرت 
 بأسرع ودد ؽتنكن، ووزالة اضتواجز والعقبات ال  حتوؿ دوف حتقيق ودارة اظتعرفة يف اصتامعة بصورة احيحة.
ودد ايتا القرار ال ياسي يف اصتمهورية العربية ال ورية بإدارة العملية اظتعرفية يف اصتامعات وأنشئ غتلػس 

" وكل  بادرتاح سياسة التعليا العايل والبحوث العلمية يف اصتامعات، وكػاف مػن 5792يل ياـ "التعليا العا
 مهاـ ي ا اجمللس:

ادػػرتاح ال ياسػػة العامػػة للبحػػوث العلميػػة و وجيههػػا ؿتػػو معاصتػػة اظتشػػنكالت الجتماييػػة والدتصػػادية  -
 ومتابعة  هجلي يا.

 صادر اظتعرفة.العهاية باظتنكتبات اصتامعية ورفديا باستمرار مب -

 ولزاـ األد اـ بورع برامج ػتددة ودديقة للبحوث العلمية وربتها خبتط التهمية. -

، 5791اسػػتنكماؿ التيهيػػزات العلميػػة الػػ   تتلبهػػا هػػوث أيدػػاا يينػػة التدريس.)اظتهظمػػة العربيػػة،  -
 ( 555ػ505ص

لػ  فػتا بعمليػة ودارة اظتعرفػة ( أنى يلػى الػرملا مػن  لػهم التشػريعات ا5009ودد أكد العمايرة وال رايب )
رعيجلة ودوف  /ويي أيا يمليات ودارة اظتعرفة/يف اصتامعات مازالد يمليات ونتاج اظتعرفة و تويريا ونشريا 

كمػػا أكػػدت غتمويػػة مػػن الدراسػػات يف الػػو ن ،  (505، ص5009اظتعػػدؿ اظتتلػػوا. )العمػػايرة وال ػػرايب، 
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وململيػػػػػا( أف البػػػػػاحاني وأيدػػػػػاا اعتينػػػػػة  5005ف ، وكهعػػػػػا5772، و هػػػػػاش 5775العػػػػػريب ماػػػػػا )ػتافظػػػػػة 
 .التدري ية  واجهها مشنكالت وحتديات كاملة حتوؿ دوف الههوض بعملية ونتاج اظتعرفة و تويريا

( غتمويػة مػن اضتقػايق 5009/5007كما بني التقرير ال هوي لنكلية الرتبية يف جامعة دمشق لعػاـ ) -
عرفػػػة دػػػدـ التقريػػػر بيانػػػات يامػػػة  ػػػر بط بعمليػػػ  ادتهػػػاا اظتعرفػػػة حػػػوؿ وادػػػع كليػػػة الرتبيػػػة، وفيمػػػا  ػػػ  ودارة اظت

وحجلظها: فاظتعدؿ ال هوي للنكتم ال  ي تعمليا يدو اعتينة التدري ية ست ة كتم وىل كا يدو، وامنجلاؽ 
، ويػػدد العػػاملني يف منكتبػػة النكليػػة سػػتة أيدػػاا،  يلػػى اػػراا النكتػػم األجهبيػػة واللنكرتونيػػة عتػػ ا العػػاـ معػػدـو

لعما فيها  قليدي ل   تخدـ فيػى األجهػزة التقهيػة، وأف العػاملني يف اظتنكتبػة ملػمل خارػعني لػدورات ونظاـ ا
 خبصوص التقهيات واضتاسم والعما يف اظتنكتبات، وأهنن من امناث فقط.

 بني اضتقايق ال ابقة ختل  اظتنكتبة يػن يمليػة مواكبػة التتػورات اطتارجيػة، فالهظػاـ التقليػدي ل يػارة ل 
م مع األيداد النكبملة مػن التلبػة وأيدػاا اعتينػة التعليميػة وحاجػافا اظتلحػة لل ػرية يف اضتصػوؿ يلػى يتهاس

اظتعلومة، ويداؼ وىل ذلهم كلى رع  كجلاية العاملني فيها، وأف  أنيث العاملني يف اظتنكتبة جيعا فرتة العما 
نكتبػة  نكػوف منكتظػة بالتلبػة يف فػرتة يف اظتنكتبة اػباحية فقػط، وبػ لهم  نكػوف فػرتة اميػارة ملػمل كافيػة، وأف اظت

دصػػػملة، وأف اظتقايػػػد ملػػػمل كافيػػػة، وأف الدػػػييج رػػػوؿ دوف العمػػػا بشػػػنكا فعػػػاؿ، فدػػػال  يػػػن نػػػدرة النكتػػػم 
 اظترترتة من دبا الزمالا ، ويف حاؿ  رجا كتاا ل يورع ن خة مهى يف منكتبة النكلية.

عتينػة التدري ػية يف كليػة الرتبيػة مبيمويػة أما فيما يتعلق بعملية نشر اظتعرفة و تويريا فقد اارؾ أيدػاا ا
( 2من اظتفدترات يي: "مفدتر دور اظتعلا يف يصر التدفق اظتعريف" يف جامعة جرش األيلية ويدد اظتشػاركني )

أيداا، و"مفدتر التعليا وحتديات اظت تقبا" برياية رتعية الاقافة من أجا التهمية يف مصر ويػدد اظتشػاركني 
ر التعليا اللنكػرتوو وجػودة التعلػيا والتػدريم" يف البحػرين ويػدد اظتشػاركني يدػو يدو واحد فقط، و"مفدت

واحػػد فقػػط، واظتشػػاركة يف "الجتمػػاع الدليمػػي مدراج الرتبيػػة يلػػى فػػملوس نقػػ  اظتهايػػة اظتنكت ػػبة" رػػمن 
يدػاا مهايج  دريم اظتعلمني ويدد اظتشاركني يدو واحػد فقػط، ومػن رػمن اصتهػود العلميػة الػ  دػاـ  ػا أ

اعتينة التدري ػية اظتشػاركة يف اضتصػوؿ يلػى موافقػات للهشػر بلػ  يػدديا ذتانيػة هػوث يف غتلػة جامعػة دمشػق 
للعلـو الرتبوية وذتانية هوث يف غتلة رتعية كليات الرتبية يف الو ن العريب، ويداؼ وىل ذلهم أف كلية الرتبية 

للعلػػػـو الرتبويػػػة والهجل ػػػية يف رػػػوا حتػػػديات  يف جامعػػػة دمشػػػق  قػػػـو بالتحدػػػمل ظتػػػفدتر "ؿتػػػو اسػػػتامار أفدػػػا
، ودد بل  يدد اظتشاركني من كليػة الرتبيػة يف جامعػة دمشػق 5007( اظتقبا من العاـ 55العصر" يف اهر )

 ( مشاركا  حىت  اريخ وجراا البحث اضتايل.52)
نشػر اظتعرفػة وادتهايهػا يتبني من اضتقايق ال ابقة مشاركة أيداا اعتينة التدري ية يف كلية الرتبيػة يف يمليػة 

( هاػا ، فدػال  يػن اظتشػاركة بػاظتفدترات اطتارجيػة 57مشاركة جيدة، فعدد البحوث اظتهيزة كما نالحػ  بلػ  )
ة، كمػػػا أف يػػػدد ػلنكػػػن  بقػػػى يػػػ و اظتشػػػاركات فرديػػػة  عيػػػم يههػػػا فػػػرؽ العمػػػا البحاػػػي واظتشػػػاركات اصتماييػػػ

 حيث نالح  مشاركة  األيداا اظتشاركني يف اظتفدترات اطتارجية دليا جدا  
 واحدة فقط يف بعض اظتفدترات. 
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أما يلى اعيد وسهاـ النكلية يف خدمة اجملتمع وحتقيق يملية اسػتخداـ اظتعرفػة فقػد سػا د كليػة الرتبيػة 
 (TOT)( يف غتمويػػػة مػػػن الػػػدورات التدريبيػػػة ووراػػػات العمػػػا يػػػي: "دورة 5009/5007العػػػاـ اضتػػػايل )

( يدوا ، 52ت التعليا اصتامعي" ويدد اظتشاركني من أيداا اعتينة التدري ية ) دريم اظتدربني يف غتاؿ  قهيا
ودورة " دريم  لبة كلية الرتبية يف اظتع نكرات التليعيػة يلػى اكت ػاا مهػارات األنشػتة الالاػجلية" ويػدد 

ني ( أيدػػػاا، ووراػػػة "امراػػػاد الهجل ػػػي ميػػػداد اظتراػػػدين الهجل ػػػيني و ػػػدريبها" ويػػػدد اظتشػػػارك1اظتشػػػاركني )
( يدوا ، ووراة "العما الجتمايي" بالتعاوف مع اصتامعة العربية الدولية وجامعػة دار مشػتات األظتانيػة 50)

( أيدػػػاا، ووراػػػة " ػػػدريم العػػػاملني مػػػع األ جلػػػاؿ يف غتػػػاؿ زتايػػػة التجلػػػا مػػػن امسػػػااة 1ويػػدد اظتشػػػاركني )
 ( أيداا.4والعه " بالتعاوف مع وزارة الرتبية ويدد اظتشاركني )

ضتقايق ال ابقة  بني أف كلية الرتبية سا د خبمس فعاليات  جليد يف خدمػة اجملتمػع، لنكػن مػا يفخػ  وف ا
يلى  لهم الجلعاليات:  دلة الجلعاليات اظت ا ة يف خدمة اجملتمع واسػتخداـ اظتعرفػة و و يجلهػا، ورػع  ن ػبة 

فههاؾ فنات اجتمايية أخػرم  مشاركة أيداا اعتينة التدري ية فيها، كما أف ي و اظتشاركات  بدو ململ كافية
مل  توااػػا معهػػا كليػػة الرتبيػػة ماػػا:  مراكػػز اطتدمػػة الجتماييػػة، ومراكػػز ريايػػة اظتتجلػػودني واظتويػػوبني، ومراكػػز 
 أييا ذوي اضتاجات اطتااة و دريبها، ومراكز رياية التجلولة واألمومة والرتبية الوالدية، فدػال  يػن رػع  

ة لسيما من خػالؿ رفػديا بػالبحوث العلميػة الػ   عػاال اظتشػنكالت الرتبويػة التعاوف والتوااا مع وزارة الرتبي
يف مػدارس القتػػر، كمػػا اسػػتهتج الباحػػث مػػن خػػالؿ لقااا ػػى مػع الػػزمالا يػػدـ معرفػػة ن ػػبة كبػػملة مػػن الػػزمالا 

 بانعقاد  لهم الجلعاليات!.
دمشػػق يػػي يمليػػة نشػػػر ون ػػتهتج مػػن التقريػػر ال ػػابق أف أكاػػػر يمليػػات ودارة اظتعرفػػة حتققػػا  يف جامعػػػة 

اظتعرفة،  ليها يملية ادتهاا اظتعرفة، وأف أدا العمليات حتققا  يي يملية  توير اظتعرفة واستخدامها، وخالاػة 
القوؿ يبني التقرير أف يمليات ودارة اظتعرفة يف كلية الرتبيػة اامعػة دمشػق ل  تحقػق بدرجػة كافيػة ؽتػا يلجلػد 

 ىل ذلهم.النتباو وىل أف يهاؾ أسبابا  أدت و

ويػػ ا مػػا ديػػا الباحػػث وىل النكشػػ  يػػن األسػػباا الػػ  حتػػوؿ دوف القيػػاـ بعمليػػات ودارة اظتعرفػػة اطتم ػػة 
ها،  توير اظتعرفة، نشر اظتعرفة، استخداـ اظتعرفة، حجل  اظتعرفة" مػن وجهػة نظػر أيدػاا ي"حتديد اظتعرفة وادتها

 فالني التاليني:ري ية يف كلية الرتبية اامعة دمشق،  ارحا  ال داعتينة الت
مػػا أيػػا معودػػات يمليػػات ودارة اظتعرفػػة يف كليػػة الرتبيػػة يف جامعػػة دمشػػق مػػن وجهػػة نظػػر أيدػػاا اعتينػػة ػػػ 

 التدري يةق
ما أيا مقرتحات  توير يمليات ودارة اظتعرفة يف كلية الرتبية يف جامعة دمشػق مػن وجهػة نظػر أيدػاا ػ 

 اعتينة التدري يةق
 أهؿقة اليحث: -3

 البحث اضتايل من غتموية من العواما من أ ها: أ ية ودارة اظتعرفة يف العملية الرتبوية   هتلق أ ية
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أ يػػة ودارة اظتعرفػػة يف اظتفس ػػات اصتامعيػػة بعامػػة ويف كليػػات الرتبيػػة خااػػة، وأخػػملا  أ يػػة حتديػػد و والتهمويػػة، 
ة مػػن اظتقرتحػػات مػػن دبػػا أيدػػاا معودػػات ودارة اظتعرفػػة يف كليػػة الرتبيػػة اامعػػة دمشػػق ومػػن مث  قػػد  غتمويػػ

 اعتينة التدري ية يف سبيا الههوض بعملية ودارة اظتعرفة.
 :األسنلة التاليةمجابة ين وىل ا البحث هدؼي اليحث: هدافأ - 4
 ودارة اظتعرفة يامة ويف اظتفس ات الرتبوية خااةق  مدموفما  -0-6
عتينػػة التدري ػػية يف كليػػة الرتبيػػة اامعػػة مػػا أيػػا معودػػات ودارة اظتعرفػػة مػػن وجهػػة نظػػر أيدػػاا ا -0-8

 دمشقق 

مػػػا أيػػػا مقرتحػػػات  تػػػوير ودارة اظتعرفػػػة يف كليػػػة الرتبيػػػة اامعػػػة دمشػػػق مػػػن وجهػػػة نظػػػر أيدػػػاا اعتينػػػة  
 التدري يةق 

 :فرريتني أساسيتني  اراوؿ البحث مهادشة  فرضقات اليحث: -5

عودػػات ودارة اظتعرفػػة يف كليػػة الرتبيػػة فػػروؽ ذات دللػػة وحصػػايية يف درجػػة  قػػدير ملػػيس يهػػاؾ ا-7-6
، واطتػػ،ة، واظتر بػػة اصتػػهس)متعػػمل وىل كػػا مػػن اامعػػة دمشػػق مػػن وجهػػة نظػػر أيدػػاا اعتينػػة التدري ػػية  عػػزم 

 .العلمية(

فػػروؽ ذات دللػػة وحصػػايية يف درجػػة  قػػدير مقرتحػػات  تػػوير ودارة اظتعرفػػة يف كليػػة لػػيس يهػػاؾ ا-7-8
، واطت،ة، واظتر بة اصتهس)متعمل من ظر أيداا اعتينة التدري ية  عزم وىل كا الرتبية اامعة دمشق من وجهة ن

 .العلمية(

 حدود اليحث: - 5

أيدػاا اعتينػة التدري ػية القػايمني يلػى رأس يملهػا يف كليػة الرتبيػة اامعػة :حلدود اليشروةا -5-1
 ـ5009/5007دمشق يف العاـ األكادميي 

 ـ5009/5007او من العاـ األكادميي الجلصا الا احلدود الزمانقة: -5-2 
من كافة  يتأل  اجملتمع األالي للبحث من أيداا اعتينة التدري ية  جمًؿع اليحث وعقـًه: - 6

يف كليػة  ـ5009/5007زتلة اػهادة الػدكتوراو يف الرتبيػة والقػايمني يلػى رأس يملهػا يف العػاـ األكػادميي 
 .داا( أي509والبال  يدديا ) الرتبية اامعة دمشق،

، ودد بلعد ن بة التمايا من اجملتمع األالي أما ييهة البحث فقد مت اختياريا بتريقة يشوايية مقصودة
 ٪(، وفيما يلي جدوؿ مياا  وزع أفراد العيهة وفق متعمل اصتهس واطت،ة واظتر بة العلمية.94)

ا
ا
ا
ا
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ا(6لبهف دافرما)
البمب جتتازعاأوعلعالبمجوتا و ا ملجعالبهورا لب حعةا لب عتحتا

 اصتهس العلمي اظتفيا
 فوؽ فما 51 سهوات 52-1 سهوات 2-5 اجملموع اطت،ة سهوات يدد

 مدرس
 
 

 15 4 5 6 ذكور

 29 1 6 22 وناث

 44 5 11 28  ه اع

 م ايد أستاذ
 

 15 12 3 0 ذكور

 0 0 0 0 وناث

 15 12 3 0  ه اع

 أستاذ
 
 

 11 11 0 0 ذكور

 5 4 1 0 وناث

 16 15 1 0  ه اع

 75 32 15 28 لب ه اعالبكبي

من  ، ويو مههج يتدمن الوا  والتحليا، وذلهما بع البحث اظتههج الواجلي مـفج اليحث: -7
وحتليػػا مدػػموهنا مػػن أجػػا التواػػا وىل  خػػالؿ مراجعػػة األدبيػػات والدراسػػات ال ػػابقة اظتتعلقػػة بػػإدارة اظتعرفػػة

  مينكن أف حتوؿ دوف حتقيقها بصورة أفدا.منكونات ودارة اظتعرفة واستخالص اظتعودات ال 
وستبانة مت  صميمها بعية راد أيػا معودػات ودارة اظتعرفػة ومقرتحػات  تويريػا  :أدوات اليحث -8

ودػػػػد مت التواػػػػا وىل اظتعودػػػػات مػػػػن وجهػػػػة نظػػػػر أيدػػػػاا اعتينػػػػة التدري ػػػػية يف كليػػػػة الرتبيػػػػة اامعػػػػة دمشػػػػق، 
دراسات ال ابقة ومراجعة األدبيات اظتتعلقة بػإدارة اظتعرفػة فدػال  واظتقرتحات يف الستبانة من خالؿ حتليا ال

ودػد  ألجلػد امسػتبانة مػن ثالثػة أد ػاـ أساسػية، يما ددمى الزمالا أيداا اعتينة التدري ية من مالحظػات. 
الق ا األوؿ: يشما بيانات يامة ين يدو اعتينة التدري ية، أما الق ا الااو: يتهػاوؿ أيػا معودػات ودارة 

( بهػػػدا ، أمػػػا الق ػػػا الاالػػػث: فيتهػػػاوؿ أيػػػا 40عرفػػػة يف كليػػػة الرتبيػػػة اامعػػػة دمشػػػق وبلػػػ  يػػػدد اظتعودػػػات )اظت
 (  بهدا . 55مقرتحات  توير ودارة اظتعرفة يف كلية الرتبية اامعة دمشق ودد بل  يدد اظتقرتحات )

 خطة اليحث وإجراءاته:   - 9

إدارة اظتعرفػة يامػة ويف اظتفس ػات الرتبويػة خااػة بػ ةال الع يلى األدبيات والدراسات اظتتعلقػا-2-6
والعما يلى حتليا مدموهنا لتعرؼ منكونات يمليات ودارة اظتعرفة، وراد ما  تردد وليى من معودات وما 

ويف رويها مت  صميا وستبانة معودات ودارة اظتعرفة ومقرتحات  تويريا يف  ددمتى من  وايات ومقرتحات، 
 ى غتموية من ػػدمشق بصورفا األولية، مث يررد يلكلية الرتبية اامعة 

 وذلهم للتحقق من اددها الظايري. 5( ػتنكما  55بل  يدديا ) احملنكمني
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أرتػػع احملنكمػػوف يلػػى مهاسػػبة البهػػود اظتقرتحػػة لقيػػاس اظتعودػػات واظتقرتحػػات اظتقدمػػة، ودػػد ادػػرتح ا-2-8
اح بعػػض البهػػود أو العبػػارات، وبعػػد بعدػػها  عػػديا بعػػض العبػػارات لتصػػبك أكاػػر ورػػوحا ، فدػػال  يػػن ادػػرت 

( 40، ودد كاف يدد البهود اظتتعلقة باظتعودات )وجراا التعديالت اظتتلوبة خلصد الستبانة بصورفا الههايية
( بهػػػدا  دبػػػا التحنكػػػيا ودتػػػد 50بهػػػدا  ومل يتعػػػمل بعػػػد التحنكػػػيا، أمػػػا البهػػػود اظتتعلقػػػة باظتقرتحػػػات فقػػػد كانػػػد )

  :وفيما يلي جدوؿ بالتعديالت التحنكيا ،ورافة مقرتح واحد فقط بعد 
ا(8لبهف دافرما)

 لبممفيالااويالالسمح  تالب قمعحت

 التعديا ال ابق البهد

 )معودات(55
يػػػدـ ال جلػػػاؽ يلػػػى معػػػايمل أخالديػػػة حتػػػدد  بيعػػػة 

 العما اصتامعي ويالدا ى

مليػػػػػػػاا اظتعػػػػػػػايمل األكادمييػػػػػػػة الػػػػػػػ  حتػػػػػػػدد  بيعػػػػػػػػة 
 العالدات امن انية يف النكلية

 )معودات(52
ضتػػػػد معػػػػني مػػػػن  خدػػػػوع رتيػػػػع األيمػػػػاؿ العلميػػػػة

 الرا م

خدػػػػػوع اظتنكافػػػػػات اظتاديػػػػػة اظتخصصػػػػػة ل يمػػػػػاؿ 
  5العلمية ضتد معني من الرا م

 )معودات(57
مليػػػػاا و بػػػػاع أسػػػػس انتخابيػػػػة يف  ػػػػويل اظتهااػػػػم  يدـ  نكافف الجلرص يف  ويل اظتهاام امدارية

 امدارية يف النكلية

 اظتتوافرة واردةالصادرة وال )مقرتحات(1

 )مقرتحات(51
ديػػاـ نظػػاـ الرتديػػة يلػػى أسػػس ونتاجيػػة ومورػػويية 

 أو مفس ية( وليس باألددمية اظتتلقة

ديػػػػػاـ نظػػػػػاـ الرتديػػػػػة يلػػػػػى أسػػػػػس ونتاجيػػػػػة ولػػػػػيس 
 باألددمية اظتتلقة

 ورافة مقرتح ونشاا مركز منتاج ال،امج التدريبية والتعليمية يف كلية الرتبية )مقرتحات(57

(ا د  اUرج دتا)اا ػكما ح ػم الصػدؽ احملنكػي وذلػهم بأسػلوبني األوؿ اظتقارنػة الترفيػة ه ػ -2-3
 ، واألسلوا الااو ه اا ادؽ ال  اؽ الداخلي، وفيما يلي يرض عتما: يموي

ا فاالب ق ف تالبطعوجت ا-2-3-6
ديا ، ومػػن مث ودػػد مت ح ػػاا اػػدؽ اظتقارنػػة الترفيػػة مػػن خػػالؿ  ر يػػم درجػػات أفػػراد العيهػػة  ر يبػػا   صػػاي

٪ مػن أد  الػػدرجات ويػػد 52٪ من أيلى الدرجات ويد متوستها اظتعيػار األيلػى، وأخػ  أيدػا  52أخ  
متوستها اظتعيار األد ، مث مت اختبػار الجلػرؽ بػني اظتتوسػتني باسػتخداـ دػانوف مػاف ويتػ  الالمعلمػي لتهاسػبى 

 مع العيهات الصعملة.
ا

ا
ا(3لبهف دافرما)

اوجت فاالب ق ف تالبطعا
                                                                                                                             

1
 ( لمعرفة أسماء السادة المحكمين.1يمكن العودة إلى الملحق رقم )   

وهو ما قصد ته تحد معين  من  12يمكن حساب سقف الراتة من خالل عملية ضرب مقدار الراتة المقطوع تالعدد   2

 الراتة.
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  ه اعالبعتب  ماس البعتب لبمفع لب ه اعت لبفف تالبكبجت
(اUرج تا)

    ا يموي
 لبفف تالب مج فيت

عف تا
 لبفالبت

 لب مار ا
 190 10 19 الدنيا

0.000 -5.379 0.000 
 551 29 19 العليا

 لب قمعح ا
 190 10 19 الدنيا

0.000 -5.657 0.000 
 551 29 19 العليا

( أف درجػػػػػػػػػة الدللػػػػػػػػػة يهػػػػػػػػػد اظتعودػػػػػػػػػات ويهػػػػػػػػػد اظتقرتحػػػػػػػػػات 5دوؿ ال ػػػػػػػػػابق ردػػػػػػػػػا )ن ػػػػػػػػػتهتج مػػػػػػػػػن اصتػػػػػػػػػ
 ( ؽتا يدؿ يلى أف بهود الستبانة دالة يف يملية دياس اظتعودات واظتقرتحات.0.02(>)0.00)

 ادؽ ال  اؽ الداخلي:  5.5.7
ا(0لبهف دافرما)

ا فاالالتس االبفللبيابب مار ا
 البهد

معامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 الر باط

درجػػػػػػػػػػػػػة 
 الدللة

 بهدال
معامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 الر باط

درجػػػػػػػػػػػػػة 
 الدللة

 البهد
معامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 الر باط

درجػػػػػػػػػػػػػة 
 الدللة

معامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  البهد
 الر باط

درجػػػػػػػػػػػػػة 
 الدللة

1 .649(**) .000 11 .412(**) .000 21 .139 .234 31 .592(**) .000 
2 .698(**) .000 12 .741(**) .000 22 .693(**) .000 32 .526(**) .000 
3 .488(**) .000 13 .490(**) .000 23 .630(**) .000 33 .578(**) .000 
4 .508(**) .000 14 .554(**) .000 24 .480(**) .000 34 .558(**) .000 
5 .601(**) .000 15 .331(**) .004 25 .634(**) .000 35 .743(**) .000 
6 .141 .228 16 .680(**) .000 26 .658(**) .000 36 .418(**) .000 
7 .604(**) .000 17 .673(**) .000 27 .465(**) .000 37 .536(**) .000 
8 .548(**) .000 18 .221 .057 28 .376(**) .001 38 .335(**) .003 
9 .558(**) .000 19 .128 .274 29 .019 .874 39 .555(**) .000 

10 .595(**) .000 20 .447(**) .000 30 .526(**) .000 40 .416(**) .000 

( أف معظػػا بهػػود معودػػات ودارة اظتعرفػػة دالػػة فيمػػا يػػدا البهػػود ذوات 4ن ػػتهتج مػػن اصتػػدوؿ ال ػػابق ردػػا )
 ( ودد دتد ويادة اوغ ي و البهود لتصبك أكار وروحا .57، 55، 57، 59، 1األرداـ )

ا(7لبهف دافرما)
ا فاالالتس االبفللبيابب قمعح ا

 ما الر باطمعا البهد درجة الدللة معاما الر باط البهد
درجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 الدللة
 درجة الدللة معاما الر باط البهد

1 .491(**) .000 8 .764(**) .000 15 .601(**) .000 
2 .365(**) .001 9 .620(**) .000 16 .454(**) .000 
3 .692(**) .000 10 .595(**) .000 17 .308(**) .007 
4 .503(**) .000 11 .656(**) .000 18 .315(**) .006 
5 .694(**) .000 12 .636(**) .000 19 .411(**) .000 
6 .529(**) .000 13 .511(**) .000 20 .668(**) .000 
7 .628(**) .000 14 .433(**) .000 21 .365(**) .001 

 ( أف رتيع بهود مقرتحات  توير ودارة اظتعرفة دالة فيما  قي ى.2صتدوؿ ال ابق ردا )ن تهتج من ا
 نكرونباخ، لهم من خالؿ ح اا معاما الابات ألجلا ػالتحقق من ثبات الستبانة وذل متا-2-0

 والتيزية الهصجلية وفق سبملماف براوف وجتماف، كما يو مبني يف اصتدولني الالحقني:

ا(1لبهف دافرما)
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  م  لاتح ااأب  ابكع  ح خ

 اظتقرتحات اظتعودات الدرجة النكلية معاما الابات

 0.941 0.755 0.757 درجة ألجلا لنكرونباخ

ا(5لبهف دافرما)
ا م  لالبثح ااق بمهإئتالبوص جت

 اظتقرتحات اظتعودات الدرجة النكلية معاما الابات

 0.702 0.754 0.745 سبملماف براوف

 0.704 0.755 0.740 جيتماف

 (0.941)يعػادؿ لنكرونباخ لػدم اظتقرتحػات ألجلا نالح  من اصتدولني ال ابقني أف معاما الابات وفق 
، كما أف معاما جدا   ا  ويعد ياما ثبات مر جلع( 0.755ويعد ياما ثبات مر جلعا ، ولدم اظتعودات يعادؿ )

، ( ويي معامالت ثبات مر جلعة جدا  0.704تماف )ي( وج0.702) براوف للمقرتحات الابات وفق سبملماف
 .ت مر جلعة جدا  ( وفق جيتماف ويي معالت ثبا0.755( و)0.754وك لهم للمعودات وفق سبملماف )

مت  تبيق الستبانة بتوزيعها يلى أيداا اعتينة التدري ية القايمني يلى رأس يملها يف كلية ا-2-7
الرتبيػػة اامعػػة دمشػػق، كمػػا  هػػادع الباحػػث مػػع الػػزمالا يف بعػػض اظتعودػػات واظتقرتحػػات حػػوؿ مػػا أبػػدوو مػػن 

ية يف أثهاا   ليمها ل ستبانات، ومن مث  عليقات متعلقة بالوادع واظتعودات واظتقرتحات والتيارا الشخص
امحصػػايي، ودػػد مت التواػػا وىل معلومػػات حػػوؿ مػػدم  SPSS دتػػد معاصتػػة البيانػػات باسػػتخداـ برنػػامج

 ػػأثمل اميادػػات يف يمليػػة ودارة اظتعرفػػة يف كليػػة الرتبيػػة اامعػػة دمشػػق، وأثػػر اصتػػهس واظتر بػػة العلميػػة وسػػهوات 
ات جتػػاوز اظتعودػػات، ودتػػد مهادشػػة  لػػهم اظتعلومػػات للواػػوؿ وىل معرفػػة اطتػػ،ة فيهػػا، فدػػال  يػػن  عػػرؼ  ليػػ

ورعد من خالؿ مقرتحات البحث، وب لهم مت  تبيق مراحا يمليات ودارة اظتعرفة ين  ريق الواوؿ وىل 
 بيانات ومن مث معلومات وأخملا  اضتصاد أو ونتاج اظتعرفة.

 الدرادات السابؼة: -11

 غتالني، اجملاؿ األوؿ: يتهاوؿ ما  علق بإدارة اظتعرفة يف اظترحلة اصتامعية، مت  صهي  الدراسات ال ابقة وىل
أما اجملاؿ الااو: فيتهاوؿ الدراسات ال   تردد ظتعودات البحث العلمػي وذلػهم ألف البحػث العلمػي يػر بط 

مػػػي حيػػػر بدرجػػػة كبػػػملة مبجلهػػػـو ودارة اظتعلومػػػات اظتر بتػػػة مبجلهػػػـو ودارة اظتعرفػػػة، حيػػػث يشػػػنكا البحػػػث العل
األساس يف يمليات ودارة اظتعرفة اظتتعلقة بالبحث ين اظتعلومة و هظيمها وحجلظها و تويريا و تبيقها، وفيما 

 يلي ييهة من الدراسات ال   هاولد كال من غتاؿ:
 
 

 درادات يف إدارة ادلعرفة:  -11-1

وفػدؼ  ت"م(اقموال ا" دفىاتاظجداالب و  د االقفع جدتاتعلفةالب معود8000عفلستاحه زيا) -
الدراسػػة وىل  عػػرؼ فيمػػا وذا كانػػد اظتهظمػػات األردنيػػة  تبػػق مجلهػػـو ودارة اظتعرفػػةق ووىل أي مػػدم يػػتا يػػ ا 
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التو ي ق ودد أ هرت الدراسة أف  و ي  ودارة اظتعرفة يتا بشنكا ػتػدود وبػدرجات متجلاو ػة يف اظتهظمػات 
يو نقا اظتعلومات ونشريا، وأف يملية  تػوير ، وأف أكار العمليات حتققا  من يمليات ودارة اظتعرفة األردنية

، كمػا يواجػى  تبيػق ودارة اظتعرفػة غتمويػة مػن العقبػات مػن أ هػا نػدرة اظتعلومة واستخدامها يعػد أدلهػا حتققػا  
، فدػال  اظتوارد الدتصادية والتبيعية يف األردف، ورع  حتقيق التهمية الشاملة العصم الرييس مدارة اظتعرفػة

 ـ(5009.)نقال  ين  اانكهدي، ني ودلة  وافر اطت،ات التنكهولوجيةين مللبة الرو 
م(اقمودال ا"لبدف فالبهفيدفاب هودتالب مبا د ااودياعصدعا وفسدتالب معودتا8007عفلستافز ريا) -

ودػد أ هػرت   يف اصتامعػات النكويتيػة، فدؼ الدراسػة وىل حتديػد متتلبػات ودارة اظتعرفػة وأسػاليبها  علفته "ا
تلبػػػات ودارة اظتعرفػػػة  بػػػ  مبػػػدأ العمػػػا اظتعػػػريف وامداري رػػػمن فريػػػق، والبتعػػػاد يػػػن الهتػػػايج أف مػػػن أيػػػا مت

رػػرورة ورػػع فل ػػجلة وادعيػػة م ػػتمدة مػػن الهظػػرة اصتديػػدة مدارة و الػػرو ني والعػػادات يف اظتمارسػػات امداريػػة، 
رتند.)نقال  ين اظتعلومات واظتعرفة، وررورة امتالؾ مهارة التعاما مع التقهية للحد من فورى معلومات الن

 ـ( 5009 اانكهدي، 

م(اقمودال ا" علفةالب معودتا دفللاباقدفلعالبمو ج دياوديالبه  مد اا8007عفلستاعحفالبقد عفا) -
وفدؼ الدراسة وىل  قد  بعػض اظتر نكػزات الػ   صػلك أساسػا  مسػرتا ييية ودارة اظتعرفػة بواػجلها  لب صعيت"

مػن نتػايج دراسػة يبػد القػادر راػد وادػع ودارة اظتعرفػة يف  مدخال  ل بداع التهظيمي، وما يجليد البحث اضتػايل
اصتامعات اظتصرية حيث أ هرت الدراسة غتموية من الهتايج من أ هػا: دصػور اصتامعػات اظتصػرية يف حتقيػق 
اضتدػػور العلمػػي باطتػػارج فدػػال  يػػن القصػػور يف حتقيػػق التوااػػا بػػني اصتامعػػات اظتصػػرية، فدػػال  يػػن دصػػور 

 حتقيق ونتاجية اظتعرفة وخدمة اجملتمع، كمػا أ هػرت الدراسػة أف مػن أيػا اظتعودػات الػ  اصتامعات اظتصرية يف
 واجى ودارة اظتعرفة يدـ استجلادة أيداا اعتينة التدري ية من خ،ات اصتامعات األخرم سواا أكاف يف مصر 

ثر سػلبيا  يف البحػث أـ خارجها، والتهادض بني الورػع الدتصػادي ل سػتاذ اصتػامعي ومنكانتػى العلميػة ؽتػا يػف 
ومللبػػة الػػرو ني وسػػيترة اظتركزيػػة، فدػػال  يػػن سػػوا حالػػة اظتنكتبػػات  العلمػػي و تػػوير اظتعرفػػة واظتهمػػة التدري ػػية،

 ويدـ حتدياها، ورع  الستجلادة من  نكهولوجيا اظتعلومات يف اضتصوؿ يلى اظتعرفة وختزيهها و تويريا. 
أ  جمه ا  فىاتطحجد اع بج تهد ا د ا  هدتا(اقموال ا" علفةالب معوت،ا8002عفلستاط شكوفيا) -

مػن أيػداؼ الدراسػة حتليػا الوادػع اضتػايل    عالتعلفي االب  عو ااق علفةالبمعقجتا لبممبجماق كدتا  دفة"
مدارة اظتعرفة يف مهتق  منكة اظتنكرمة وجدة، ومن أيا الهتايج اظتتعلقة بالبحث اضتايل ما أ هر ى الدراسة أف 

فػػػة وأكاريػػػا ؽتارسػػػة  يمليػػػة اكت ػػػاا اظتعرفػػػة و تويريػػػا، ومػػػن مث يمليػػػة نقػػػا اظتعرفػػػة أيػػػا يمليػػػات ودارة اظتعر 
وؽتارسػػػتها، وأخػػػملا  يمليػػػة  هظػػػيا اظتعرفػػػة و قييمهػػػا، كمػػػا أ هػػػرت الدراسػػػة رػػػع  معرفػػػة ن ػػػبة كبػػػملة مػػػن 

حػات مههػا امداريات مبايية ودارة اظتعرفة رملا دهايتهن بأ يتها، ودد خلصػد الدراسػة وىل غتمويػة مػن اظتقرت 
 ررورة  و ي  التنكهولوجيا يف يمليات ودارة اظتعرفة، و وفمل البينة اظتهاسبة لتحقيق التمنكن اظتعريف. 

فػدؼ   م(اقموال ا"أسدرا علفةالب معودتا لسدمعلتجهج ته البمكوابا جدت"8002عفلستاروفيبهيا)ا-
، وأ هػػػرت يف األردف فيهػػا وحتويلهػػاالدراسػػة وىل معرفػػة دور  نكهولوجيػػا اظتعلومػػات يف نقػػػا اظتعرفػػة واظتشػػاركة 
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الدراسة أف من معاو ودارة اظتعرفة حتقيق التوافق بني األفراد واظتعلومات ؽتا ينك م اظتنكتبة منكانة مرمودػة يف 
يمليػػػة ودارة اظتعرفػػػة، كمػػػا حػػػددت الدراسػػػات موااػػػجلات اظتعلومػػػات اظتتلوبػػػة يف يمليػػػة ودارة اظتعرفػػػة بالددػػػة 

و يػػة وام احػػة والقابليػػة للتحقػػق، وأف مػػن أيػػا حلػػوؿ ودارة اظتعرفػػة اليتمػػاد يلػػى والورػػوح والشػػمولية واظتود
التقهيػػػة والتنكهولوجيػػػا بواػػػجلها أداة أساسػػػية يف  وليػػػد اظتعرفػػػة و هظيمهػػػا ونقلهػػػا وأف مػػػن أيػػػا  لػػػهم األدوات 

وات الػػػػ كاا التقهيػػػػة: النرتنػػػػد والنرتانػػػػد ونظػػػػا ودارة الوثػػػػايق املنكرتونيػػػػة ونظػػػػا الػػػػ كاا الاػػػػتهايي وأد
 ال ي .  

تقججماع فالب كمح االبه  مجتاويا علفةالب معوتاوياقجئ تهد اام(اقموال ا"8002عفلستالبح عيا) -
وذلػهم يف جامعػة ال ػلتاف دػابوس يف  لبممبج جتا د ا  هدتا  دعاطبحدتا بجدتالوعل ا لبمبدامالال م  عجدت"

عرفػة ومػدم ررػا اظت ػتجليدين مػن خػدمافا وفدؼ الدراسة وىل معرفة دور اظتنكتبة يف يمليػة ودارة اظتم قط. 
ين دوريا يف ودارة اظتعرفة فدال  ين معرفة مدم استجلادفا من  نكهولوجيا اظتعلومات يف يملية ودارة اظتعرفة، 
ودد أ هرت نتايج الدراسة ن بة متوستة من الررا يػن خػدمات اميػارة والتعامػا مػع النرتنػد يف اظتنكتبػة 

يف اظتنكتبػػة وىل مزيػػػد مػػػن اميػػػداد والتػػدريم ودلػػػة يػػػدد اضتواسػػػم وحاجتهػػػا  وذلػػهم ب ػػػبم حاجػػػة العػػػاملني
اظت ػػتمرة وىل الصػػيانة ورػػع  مهػػارات التعامػػا مػػع التقهيػػة، كمػػا يػػ،ت ن ػػبة كبػػملة مػػن أفػػراد الدراسػػة يػػن 
راد ررػػايا يػػن اسػػتجلادة اظتنكتبػػة مػػن التنكهولوجيػػا يف يمليػػة األراػػجلة والتوثيػػق والجلهرسػػة ا ليػػة، وأخػػملا  دػػدـ أفػػ

الدراسػػػة غتمويػػػة مػػػن اظتقرتحػػػات لتح ػػػني وادػػػع ودارة اظتعرفػػػة يف اظتنكتبػػػة مػػػن أ هػػػا: زيػػػادة يػػػدد اضتواسػػػم 
 وررورة  وفمل خدمات الرترتة والتعاما مع التقهية يف البحث ين اظتعلومات وونتاجها.  ،وايانتها باستمرار

فػدؼ   قب جدتالبث بثدت"(اقمودال ا"لبداعيالب مبا د تيا مطبدبالبثضدافاق8002عفلستا ا عيا)ا-
يف يف اظتملنكػػة العربيػػة ال ػػعودية الدراسػػة وىل بيػػاف ماييػػة الػػويي اظتعلومػػات والتحػػديات الػػ   واجػػى اصتامعػػة 
 ،وازديػاد أيػداد  ػالا اصتامعػات ،حتقيقى، ومن أيا ي و التحديات: النجليػار اظتعػريف والاػورة التنكهولوجيػة

ورػػع   لبيػػة اصتامعػػات يف خدمػػة اجملتمػػع، ودػػد  ،يمليػػة اميػػدادومللبػػة اصتوانػػم الهظريػػة يلػػى العمليػػة يف 
خلصد الدراسة وىل غتموية من اظتعودات ال  حتوؿ دوف حتقيق الويي اظتعلومات من أ ها: التدفق اظت تمر 

يػدـ ورػوح الرةيػة و  ،و نكلجلػة الواػوؿ وىل اظتعلومػات ،و نكلجلة التيهيزات ا ليػة للمعلومػات ،يف اظتعلومات
الـ يف  قػػدميها ػا اميػػػايػػػودصػػور دور وس ،فػػراد مبجلهػػـو ثػػورة اظتعلومػػات ومتتلبػػات الػػويي اظتعلومػػاتأمػػاـ األ

 وأخملا  رع  التمويا والديا النكايف حملور الويي  ،للاورة اظتعلوما ية
 اظتعلومات. 

 درادات يف معوقات اليحث العؾؿي يف ادلرحؾة اجلامعقة: -11-2

 ا"  دكالاالبحثددلالبمب ديا  مار تددهاوديا   مددتا ؤتدتا  دد ام(اقموددال6223عفلسدتا ث و دتا) -
ودد أ هرت الدراسة أف من أيػا معودػات البحػث العلمػي كمػا يرايػا أيدػاا  يعل  اأعض ءا جئتالبمففير"

يينة التدريس يف جامعة مف ة: رع  الت هيالت البحاية واطتدمات اظتنكتبية وملياا اظتهاخ العلمي اظتشيع 
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دوافع البحػث العلمػي يػي: الرتديػة الو يجليػة، واظتنكانػة العلميػة، والهمػو اظتهػ  يف  ، وأف من أيايلى البحث
 .حقا التخص ، والبحث ين اظتعرفة ونشريا

م(اقموددال ا"لبحثددلالبمب دديابدفىاأعضدد ءالبهجئددتالبمففيسددجتاودديالبه  مددتا6227عفلسدتاطودد  ا) -
العلمػي: انشػػعاؿ أيدػػاا اعتينػػة  ودػػد أ هػػرت الدراسػػة أف مػن أيػػا اظتشػػنكالت الػ   واجػػى البحػػثلقفع جدت"ا

التدري ػػػية بالتػػػدريس يلػػػى ح ػػػاا البحػػػث العلمػػػي ويػػػدـ التشػػػييع يلػػػى اظتشػػػاركة يف البحػػػوث واظتػػػفدترات 
، كمػػا ومل  ظهػػر الدراسػػة فرودػػا  والتػػأخر يف حتنكػػيا البحػػوث اطتارجيػػة ويػػدـ الػػديا اظتػػادي مجػػراا البحػػوث

هوات اطتػ،ة يف مشػنكلة يػدـ  ػوفر الودػد النكػايف مجػراا ذات دللة  رجع وىل متعمل اصتهس ونوع النكلية وسػ
البحوث العلمية، يف حني أ هرت فرودا  ذات دللة  يف مشنكلة التأخمل يف حتنكيا البحوث  رجع وىل متعمل 

 اطت،ة.

م(اقموددال ا"لبحثددلالبمب دديابددفىاأعضدد ءالبهجئددتالبمففيسددجتاودديا   مددتا8006عفلسددتا ومدد  ا) -
ودد أ هرت الدراسة أف مػن أيػا معودػات البحػث العلمػي  حلالبمطايع"ع   ،الق فل ،الب مار ا،اس

دصػػػور  تبيػػػق ختػػػة مركزيػػػة ، و يف جامعػػػة دمشػػػق: دلػػػة التعػػػاوف مػػػا بػػػني اصتامعػػػة واصتهػػػات اظتعهيػػػة خبػػػدمافا
ونقػػ  دتويػػا  ،ونقػػ  يػػدد اظتوفػػدين للبحػػث العلمػػي ،للبحػػوث العمليػػة يلػػى م ػػتوم اصتامعػػة والنكليػػات

ن أيػا مقرتحػػات التتػػوير يػي: الػػديا اظتػػادي مجػراا البحػػوث،  و ػػوفمل اظتنكافػػات، ، وأف مػػالبحػث العلمػػي
 .و وفمل اظتراجع واظتصادر األجهبية واضتدياة مهها

م(اقموددال ا"البحثدلالبمب ديابدفىاأعضدد ءا جئدتالبمدففيراودديا8006عفلسدتالب طجدبا حدفلعا) -
العلمي يف جامعة أربد األيليػة:  ودد أ هرت الدراسة أف من أيا مشنكالت البحث    متا فقفالق بجتا"

، ورػػع  ويػػدـ  ػػوافر الػػديا اظتػػادي للبحػػث العلمػػي ،األهػػاث العلميػػةبيػػدـ  ػػوافر الودػػد النكػػايف للقيػػاـ 
، ومل  ظهر الدراسة فرودا  يف مشنكالت البحث العلمي التشييع يلى اظتشاركة بالبحوث واظتفدترات اطتارجية

 .ة ونوع التخص واظتر بة العلمي  رجع وىل متعمل اطت،ة

م(اقموددال ا"البحثدددلالبمب ددديابددفىاأعضددد ءا جئدددتالبمدددففيرا8002عفلسددتالبم ددد يعةا لبسدددعلقيا) -
ودػد أ هػرت الدراسػة فرودػا  ذات دللػة  "قه  متالتسعلءالب   تاقد قفع ا) مار تدها  قمعحد ااتطدايع (

حل امنػاث، يف حػني مل وحصايية يف درجة  قدير معودات البحث العلمي وفقا  وىل متعمل اصتهس وذلػهم لصػا
 ظهر فرودا   رجع وىل متعمل اظتفيا العلمي، بيهما  هرت الجلروؽ وفقا  وىل متعمل نوع النكلية لصاحل النكليػات 

، وكاند من أيا معودات البحث العلمي واظتشنكالت ال  يواجهها أيداا اعتينة التدري ية: يدـ امن انية
ادة مػػن نتػػايج البحػػوث العلميػػة، دلػػة التعػػاوف مػػا بػػني اصتامعػػات  ػػوافر غتلػػة ػتنكمػػة يف اصتامعػػة، ورػػالة امفػػ

واصتهات اظت تجليدة من البحث العلمي، ودلة  وافر اضتوافز واظتنكافات اظتادية للباحاني، وريق الودد النكايف 
مجراا البحوث، ونق  التمويا النكايف لديا األهاث العلمية، ونق  اظت ايدين والختصاايني الجلهيني، 

 . اظتراجع ومصادر اظتعرفةونق  
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م(اقموددال ا"أتددعات ددعيم االبممبددجمالبمدد بياودديا  م  جددتالبحثددايالبمب جددتا8002عفلسددتاياسدداا) -
ودد أ هرت نتايج الدراسة أف التشريعات اظتتعلقة بالبحث  بفىاأعض ءالبهجئتالبمففيسجتاقه  متاع   "

ا اظتتعلقػػة بتح ػػني الورػػع اظتعيشػػي العلمػػي دػػد اػػيعد يلػػى زياد ػػى لػػدم أيدػػاا اعتينػػة التدري ػػية لسػػيم
معظا  ي،وزيادة اضتوافز اظتشيعة يلى البحث ال   عد الدافع األساسي مجراا البحوث العلمية، يف حني 

أفػػراد الدراسػػة يػػن يػػدـ كجلايػػة التشػػريعات يف التشػػييع يلػػى البحػػث العلمػػي، كمػػا يػػ، أفػػراد الدراسػػة يػػن 
لنشعاعتا بالتدريس لعدـ وجود  ػوازف بػني الودػد اظتخصػ   وجود بعض اظتعودات من أ ها: ريق الودد
فدػال  يػن رػع  ن ػبة اظتشػاركة يف البحػوث اطتااػة والعربيػة  ،للتدريس والودد اظتخص  للبحث العلمي

والدولية نتيية نق  اممنكانات اظتادية وامجرااات امدارية اظتعقدة، ومن أيا مقرتحات الدراسة: اليتماـ 
 وورع سياسات وختط لتهميتى و جلعيلى. ،لعلميبتختيط البحث ا

ااػرتكد رتيػع الدراسػات ال ػابقة يف  تمبج اعبفالبففلسد االبسد ققتا  ك  دتالبففلسدتالبث بجدتا وهد  
 أكيد أ ية ودارة اظتعرفة وما  شملى من يمليات حتصيا يلى اظتعرفة و تويريا وحجلظها واستخدامها، فدال  

لػػػ ي يعػػػد ختػػػوة مػػػن ختػػػوات يمليػػػة ودارة اظتعرفػػػة فيمػػػا يتعلػػػق هصػػػاد يػػػن  أكيػػػد أ يػػػة البحػػػث العلمػػػي ا
اظتعلومة واستخدامها وأورحد الدراسات أف يهاؾ غتموية من اظتعودػات الػ   واجػى ودارة اظتعرفػة، واصتػدير 
بال كر أف اظتعودات  هرت مشرتكة يف أدتار الو ن العريب رملا اختالؼ بعض الظروؼ احمللية يف كا دتر 

ر و ركزت أيا ي و اظتعودات يف رع  دتويا يمليات ودارة اظتعرفة، ورع  استخداـ التنكهولوجيا ين ا خ
دلة اضتػوافز واظتنكافػات،  رػيق الودػد النكػايف وانشػعاؿ يدػو اعتينػة يف التعاما مع اظتعلومات وودارة اظتعرفة، 

ؿ يلػػى دتاثػػا الظػػروؼ و شػػابى فدػػال  يػػن التعقيػػدات امداريػػة والػػرو ني ؽتػػا يػػدالتدري ػػية يف مهػػاـ التػػدريس، 
اظتعودات بني أدتار الو ن العريب، ودد استجلادت الدراسػة اضتاليػة مػن الدراسػات ال ػابقة يف ال ػالع يلػى 

 ،ومػػن جهػػة أخػػرم يف اسػػتخالص معودػػات ودارة اظتعرفػػة والبحػػث العلمػػي ،ودارة اظتعرفػػة مػػن جهػػة منكونػػات
ت يهها يف ختصي  معودات أخرم مت ااتقادها من  تػور ومن مث الستجلادة من اظتقرتحات اظتقدمة، وانجلرد

ومن خصواية كلية الرتبية يف جامعة دمشق من جهة أخػرم، فدػال   ،الهظرة وىل يلا ودارة اظتعرفة من جهة
اصتػػهس واظتفيػػا العلمػػي وسػػهوات اطتػػ،ة لػػدم أيدػػاا اعتينػػة التدري ػػية يف كليػػة الرتبيػػة متعػػمل يػػن دراسػػة أثػػر 
 اامعة دمشق.

اامصطؾحات اليحث: -11
 غتموية من العمليات ال  ميارسها امداريوف وأيداا اعتينة التدري ية  علفةالب معوتاويا بجتالبمعقجت  

 يف كلية الرتبية  تحدد يف ونتاج اظتعرفة واختياريا و هظيمها واستخدامها ونشريا و تويريا وحجلظها، 
 ؾتاز واطتدمات ال   قدمها النكلية. دؼ  وجيى العمليات اظتعرفية والر قاا مب توم ام

غتمويػة مػن احملػددات اظتاليػة واظتاديػة واظتعهويػة والبشػرية والتقهيػة الػ  حتػوؿ دوف  مار اا علفةالب معودت ا
الواػػوؿ وىل م ػػتوم مهاسػػم مػػن العمػػا امداري اعتػػادؼ وىل الر قػػاا بالعمليػػات اظتعرفيػػة يف كليػػة الرتبيػػة، 
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ة النكلية لتقدير أيداا اعتينة التدري ية يف كلية الرتبية ين مػدم حػدة اميادػة و قاس  لهم اظتعودات بالدرج
 يف امستبانة اظتخصصة يف البحث.

يػػػا األفػػػراد أو مػػػا ي ػػػمى وفػػػق مجلهػػػـو يلػػػا ودارة اظتعرفػػػة   أعضددد ءالبهجئدددتالبمففيسدددجتاوددديا بجدددتالبمعقجدددت 
ف يلػى رأس يملهػا يف و يف الرتبيػة والقػايمف يلػى اػهادة الػدكتوراو و اانعو اظتعرفػة أو مهتيػو اظتعرفػة اضتااػل

 ـ.5009/5007العاـ األكادميي 
ر بػة األكادمييػة لعدػو يينػة التػدريس اضتااػا يلػى اػهادة الػدكتوراو يف الرتبيػة، : ويي اظتلب عتحتالبمب جت

مػػن دػػانوف  هظػػيا اصتامعػػات يف  19و صػػه  يف جامعػػة دمشػػق وىل أسػػتاذ، أسػػتاذ م ػػايد، مػػدرس. )اظتػػادة 
 .(5792لعاـ 5ورية العربية ال ورية الصادر بالقانوف ردااصتمه

يينة  دري ية يف كلية الرتبية اامعة دمشق، وحددت  و  د  بواجلى ي   : ويي يدد سهوات التدريسلب حعة
 52وىل 1سػػػهوات(، )مػػػن 2وىل  5ية يػػػي: )مػػػن سػػػهوات اطتػػػ،ة يف البحػػػث اضتػػػايل يف ثالثػػػة غتػػػالت أساسػػػ

 .سهة( 51ار من كسهة(، )أ
 اإلجابة عن أدىؾة اليحث: -12

 اإلجابة عن السؤال األول لؾيحث: -12-1
 ودارة اظتعرفة يامة ويف اظتفس ات الرتبوية خااةق  مدموفما 

وف  عػػػرؼ مدػػػموف ودارة اظتعرفػػػة يتتلػػػم الودػػػوؼ يلػػػى  عريػػػ  مجلهػػػـو ودارة اظتعرفػػػة مػػػن جهػػػة، و عػػػرؼ 
 نكونافاق منكونافا من جهة أخرم، فما معىن ودارة اظتعرفة وما م

 تعروف إدارة ادلعرفة:   -12-1-1

بأهنػػػا: العمليػػػات الػػػ    ػػػايد اظتهظمػػػات يلػػػى  وليػػػد اظتعرفػػػة   علفةالب معودددت( 5001) لبممجحدددياويعػػػرؼ
واضتصوؿ يليها واختياريا و هظيمها واستخدامها ونشريا مث حتويا اظتعلومػات وىل مهمػات وداريػة ماػا اختػاذ 

 (5001. )العتييب، القرارات، حا اظتشنكالت، التختيط
بأهنػا: يمليػات مههييػة أو غتمويػة ؽتارسػات   علفةالب معوت( 5009)  و ا تالق مالب مثفةو عرؼ 

  تخدمها اظتفس ات يف حتديد اظتعرفة و  ييلها وختزيهها ودتايلهػا و جل ػمليا و وزيعهػا ألملػراض السػتخداـ 
 (5009والتويية والتعلا. )لرابورو، 
ال ابقني مينكن الواوؿ وىل  عري  مدارة اظتعرفػة يف كليػة الرتبيػة بأهنػا: غتمويػة مػن  ومن حتليا التعريجلني

اظتمارسات ال    ايد يف حتديد اظتعارؼ اظتتلوبة ومن مث العما يلى ختزيهها و تويريا ونشريا و و يجلها مبا 
 ظهر من خالؿ القدرة  رقق األيداؼ األساسية لنكلية الرتبية، ومبا ي ها يف حتقيق مهمات ودارية أساسية

 يلى التختيط واختاذ القرار وحا اظتشنكالت.
   عؿؾقات إدارة ادلعرفة: -12-1-2
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وف  عري  ودارة اظتعرفة يبني أف مدارة اظتعرفة يمليات  عتمد يليهػا يػي: اضتصػوؿ يلػى اظتعرفػة وونتاجهػا 
ودارة اظتعرفػػة وىل ستػػس  و هظيمهػػا واسػػتخدامها ونشػػريا و تويريػػا وحجلظهػػا، ومػػن اظتمنكػػن  صػػهي  يمليػػات

يمليات أساسػية يػي: حتديػد اظتعرفػة وادتهاةيػا،  تػوير اظتعرفػة، نشػر اظتعرفػة، اسػتخداـ اظتعرفػة، حجلػ  اظتعرفػة 
 وفيما يلي  وريك موجز وىل كا يملية:،

:  صػػػػه  اظتعرفػػػػة يف اظتفس ػػػػات اصتامعيػػػػة وفػػػػق حتديػػػػد تثفيددددفالب معوددددتا لرمو   دددد ا-68-6-8-6
اخلية  تماا هدور األاخاص العاملني يف النكلية لسيما أيداا اعتينة التدري ية ؽتػن مصدريا وىل معرفة د

 يقوموف بأنشتة معرفية كالبحث العلمي، أو برغتة اضتاسم، أو اظتختتني ووارعي اظتهايج.
أمػػػػا اظتعرفػػػػة الػػػػ  حتػػػػدد مبصػػػػادر خارجيػػػػة فهػػػػي اظتعرفػػػػة الػػػػ   تماػػػػا يف اظتجلهومػػػػات واألفنكػػػػار والتيػػػػارا 

يػػات اظتتػػوافرة يف مفس ػػات أخػػرم  ػػر بط باظتفس ػػة اصتامعيػػة ماػػا اظتفس ػػات اصتامعيػػة يف ػتافظػػات أو والتقه
 (594، ص5779مها ق أو دوؿ أخرم. )ال لمي، 

وف يمليػػػة حتديػػػد اظتعرفػػػة وادتهايهػػػا يف اظتفس ػػػات اصتامعيػػػة يتتلػػػم ونشػػػاا دايػػػدة بيانػػػات اػػػاملة حػػػوؿ 
فيهػا وحتديػد مػا يلزمهػا مػن معرفػة اظتفس ػات اصتامعيػة األخػرم أو  ومنكانات أيداا اعتينة التدري ػية العاملػة

دتايات الدولة وي ا يقود وىل وجراا يتتلم  بادؿ اطت،اا من اظتفس ات األخرم أو التعادد معهػا، فدػال  
يػػػن ونشػػػاا ؼتػػػازف للمعرفػػػة رػػػمن كػػػا مفس ػػػة جامعيػػػة  تدػػػمن اظتهشػػػورات والبحػػػوث واظتػػػفدترات والهػػػدوات 

 تعلقة  ا.والتعليمات اظت
يقصد  ا العمليات ال   قـو  ا اظتفس ات اصتامعية مجياد أفنكار  تطايعالب معوت ا-68-6-8-8

وحلوؿ مبتنكرة وي و اظتهمة ال   تي د يف القياـ ها اظتشنكالت  عد وحدم اظتهمات امدارية لعملية ودارة 
التحديػػػد والهقػػػا وىل يمليػػػة ونتػػػاج اظتعرفػػػة اظتعرفػػػة، و هتلػػػق اظتفس ػػػات اصتامعيػػػة يف يػػػ و اطتتػػػوة ؿتػػػو جتػػػاوز 

، 5005و تويريػػا وذلػػهم مػػػن خػػالؿ البحػػػث العلمػػي الػػػ ي يقػػـو بػػػى أيدػػاا اعتينػػػة التدري ػػية. )العلػػػواو، 
 .(551ص

و تتلػم يمليػػة ونتػػاج اظتعرفػة و تويريػػا مػػن اصتامعػػة  ػوفمل اظتهػػاخ اظتهاسػػم مجػراا البحػػوث العلميػػة ماػػا: 
، و شػػييع فػػػرؽ العمػػػا البحاػػػي والوحػػدات اظتههيػػػة، و ػػػوفمل التمويػػػا النكػػػايف ديػػا يمليػػػات ال صػػػاؿ التقهيػػػة

 وململيا.
يقصػػد  ػػا العمليػػات الػػ   قػػـو  ػػا اصتامعػػة مػػن أجػػا جعػػا اظتعرفػػة    ددعالب معوددت ا-68-6-8-3

متاحة وىل كا من يقصديا سواا أكاف ذلهم داخا اصتامعة أـ خارجها وي ا يتتلم اليتماد يلػى التقانػة 
ويصاؿ اظتعرفة ؽتا جعا يملية الواوؿ وىل اظتعرفة يملية سهلة وسريعة ولسيما بعد الستجلادة من  يف م ألة

 (51، ص 5002خدمة النرتند. )يبد القادر، 
يي: الددة واظتودو ية،  قسحإالصد ئصال  جيم حجلظها ونشريا    د االب مبا تودد حدد دهديليي 

 اظتهاؿ، والقابلية للمراجعة والتقو . )دهديليي،  والوروح، والشمولية، والعاليقية، وسهولة
 (55، ص5005وسامرايي، 
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ومن اظتمنكن استهتاج متتلبات نشر اظتعرفة بعدة يوامػا مػن أ هػا: التوثيػق واألراػجلة الدديقػة للمعلومػة، 
تقهيػة وودامة وسايط  وااا  قهية متهوية لسيما اليتماد يلى ابنكة النرتند، فدال  ين ديا اظتهػارات ال

أليدػػاا اعتينػػة التدري ػػية، وورػػع سياسػػة وارػػحة للمعرفػػة ؽتػػا رػػوؿ دوف الودػػوع يف فورػػى اظتعلومػػات يلػػى 
 ابنكة النرتند.

يقصػػػد  ػػػ و العمليػػػة السػػػتجلادة مػػػن اظتعرفػػػة لسػػػيما البحػػػوث  لسدددم فلمالب معودددت ا-68-6-8-0
اؼ اظتفس ػػات اصتامعيػػة ويػػراو بعػػض اظتهيػػزة يف اصتامعػػات مبػػا  ػػدـ اجملتمػػع ويتػػورو ويػػ ا يعػػد مػػن أيػػا أيػػد

البػػاحاني مػػن أيػػا يمليػػات ودارة اظتعرفػػة، و تدػػك يمليػػة خدمػػة اظتفس ػػات اصتامعيػػة للميتمػػع مػػن خػػالؿ 
 قػػػد  اصتامعػػػة لالستشػػػارات البحايػػػة الػػػ  ي ػػػتجلاد مههػػػا يف يمليػػػة  تػػػوير اظتهتيػػػات الرتبويػػػة والتعليميػػػة أو 

ويات هاية ضتا مشنكالت  ربوية أو خدمية أو ادتصادية معيهة. اظتهتيات الدتصادية وململيا، أو  ب  مشر 
 .(559، ص 5779)ييد، ويتا، 

يتتلػػػػم مػػػػن اصتامعػػػػة راػػػػد معودػػػػات ودارة اظتعرفػػػػة، و قػػػػد    ػػػػهيالت للحصػػػػوؿ يلػػػػى البيانػػػػات  اويػػػػ 
ا واظتعلومػػات واظتعػػػارؼ ب ػػػرية وسػػػهولة، وجتػػاوز الػػػرو ني و شػػػييع األفنكػػػار امبداييػػة، و شػػػييع فػػػرؽ العمػػػ

البحاػػػي لسػػػيما الوحػػػدات اظتههيػػػة داخػػػا كػػػا جامعػػػة ينكػػػوف حػػػا اظتشػػػنكالت و قػػػد  اظتشػػػورات والت ػػػويق 
 البحاي من مهمافا األساسية.

يػػتا مػػن خػػالؿ يػ و العمليػػة انتقػػاا اظتعرفػة وحجلظهػػا النكرتونيػػا  ويػػ ا ح د الب معوددت اا-68-6-8-7
عتػػدؼ مػػن يمليػػة حجلػػ  اظتعرفػػة ختزيههػػا ي ػػتديي ددػػة ودخػػاؿ اظتعلومػػات مبػػا يدػػمن سػػهولة اسػػرتجايها. وا

اػػوهنا مػػن الدػػياع مػػن جهػػة ومػػن مث سػػهولة العػػودة وليهػػا واسػػرتجايها والسػػتجلادة مههػػا يف الودػػد اظتهاسػػم 
، ويعػػد اسػػتخداـ اضتاسػػوا وبراغتػػى مػػن أكاػػر أدوات حجلػػ  اظتعرفػػة انتشػػارا ،  وب ػػهولة وبشػػنكا دديػػق وكػػاؼخ

لية اضتجل  ومنكانية  توير اظتعرفة و قوميها باستمرار. )يبد القادر، وجيم التأكيد يف ي و اظترحلة أف  تيك يم
 (57، ص5002

يف غتمويػة مػن العوامػػا مػن أ هػػا: يػدـ ومنكانيػػة اضتصػوؿ يلػػى  أسدح  اأددج عالب معوددتودػد حػدد فػػرج 
اظتعرفة بالشػنكا الصػحيك والودػد اظتهاسػم، يػدـ اسػتخداـ اظتعرفػة و و يجلهػا، وحػالؿ معػارؼ جديػدة بػدل  

، 5007ظتعارؼ القدمية، ملياا فرؽ العما البحاي، يػدـ نشػر البحػوث اظتقدمػة وىل اظتػفدترات. )فػرج، ين ا
 (50ص

 دديقا ،  حجلظا  ا حجلظهوف يملية حجل  اظتعرفة  تتلم من اظتفس ات اصتامعية القياـ بتوثيق اظتعارؼ و 
لبحاػػػي، وأخػػػملا   و يػػػ   ػػػوفمل  لػػػهم اظتعرفػػػة يف الودػػػد اظتهاسػػػم وبالشػػػنكا اظتتلػػػوا،  شػػػييع فػػػرؽ العمػػػا ا

 والقياـ بعملية التتوير والتقو  باستمرار.االبحوث واستخدامها
 وؽتا سبق مينكن حتليا خصاي  يمليات ودارة اظتعرفة وحتليا متتلبافا ومعودافا كما يف اصتدوؿ التايل:

ا
اا(2لبهف دافرما)

الص ئصاع بج اا علفةالب معوتا  مطبح ته ا  مار ته 
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 اظتعودات اظتتتلبات  اطتصاي العملية

5
يا:
هاة
وادت
رفة 
 اظتع
ديد
ػ حت

 

غتمويػػػة مػػػن األفنكػػػار واطتصػػػاي  
 واظتجلهومات والتيارا

 ػ ونشاا دايدة بيانات ااملة.

 ػ حتديد ما يلـز من معرفة.

 ػ ررورة  بادؿ اطت،اا.

 ػ ررورة ونشاا ؼتازف للمعرفة

ػػػػ رػػػع   ػػػوافر النكػػػوادر البشػػػرية 
 اظتفيلة.

5
عرفة
ر اظت
توي
ػ  

: 

وجياد حلوؿ مبتنكػرة، وجتػاوز الهقػا 
 وىل امنتاج

 

ػػػػػػ  ػػػػػوفمل اصتػػػػػو اظتهاسػػػػػم للبحػػػػػث 
العلمػػػػػػػػي ماػػػػػػػػا: ديػػػػػػػػا التوااػػػػػػػػا 
التقػػػػػػػ ، و شػػػػػػػييع فػػػػػػػرؽ العمػػػػػػػا 
البحاي والوحدات اظتههية، و وفمل 

 التمويا النكايف

 ػ رع  كجلاية التمويا.

 ػ يدـ كجلاية التوااا التق .

5
رفة:
 اظتع
شر
ػ ن

 

يميػػػػػػػػػع جعػػػػػػػػا اظتعرفػػػػػػػػػة متاحػػػػػػػػػة لل
 ب رية وسهولة وددة

 ػ التوثيق واألراجلة الدديقة.

ػػػػػ ايتمػػػػاد وسػػػػايط  وااػػػػا  قهيػػػػة 
 متهوية.

ػػػػ ديػػػا اظتهػػػارات التقهيػػػة للعػػػاملني 
 يليها.

ػػػػ رػػػع  اليتمػػػاد يلػػػى التقانػػػػة 
 يف التوثيق واضتجل  والهشر.

ػػػػػػػ دلػػػػػػػة كجلايػػػػػػة اظتهػػػػػػػارات التقهيػػػػػػػة 
 للعاملني يلى اظتعرفة.

ػػػػػ رػػػػع   ػػػػوافر سياسػػػػة وارػػػػحة 
عرفػػػػػػػة حتػػػػػػػػوؿ دوف الودػػػػػػػػوع يف للم

 فورى اظتعلومات

4
رفة:
 اظتع
داـ
ستخ

ػا
 

السػػػػػتجلادة مػػػػػن اظتعرفػػػػػة يف خدمػػػػػة 
 اجملتمع

ػػػػػػ ونشػػػػػاا وحػػػػػدات يمػػػػػا مههيػػػػػة 
 وفرؽ يما هاي.

 ػ  شييع فرؽ العما البحاي.

ػػػػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػػػد    ػػػػػػػػػػػػهيالت ماديػػػػػػػػػػػػة 
 ومعهوية.

 ػ رع  اضتوافز اظتادية واظتعهوية.

 ػ مللبة الرو ني وسيترة اظتركزية.

ػ ملياا فرؽ البحث، والوحػدات 
 اظتههية.

2
رفة:
 اظتع
جل 
ػ ح

 

 معارؼ مهتقاة وػتجلو ة النكرتونيا  

 ػ  وثيق اظتعارؼ  وثيقا  دديقا .

ػػػػػػػػػ اسػػػػػػػػتخداـ التقانػػػػػػػػة يف يمليػػػػػػػػة 
 اضتجل .

ػػػ رػػع  النكػػوادر البشػػرية اظتفيلػػة 
 لستخداـ التقانة.

ػ يدـ نشػر البحػوث اظتشػارؾ  ػا 
 يف اظتفدترات اطتارجية 

 ر ـما أهم معوقات إدارة ادلعرفة من وجفة نظ اني:ــن السؤال الٌــابة عــاإلج -12-2

 أعضاء اهلقىة الًدروسقة يف كؾقة الرتبقة جبامعة دمشق؟

 مت التواا وىل دايمة معودات ودارة اظتعرفة ين  ريق غتموية من اطتتوات أوعتا حتديد اظتعودات ال  
 ( الها ج من 9، فدال  ين اظتعودات ال  وردت يف اصتدوؿ ردا )وردت يف الدراسات ال ابقة من البحث
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حتليػػػا مدػػػموف يمليػػػات ودارة اظتعرفػػػة، وأخػػػملا  السػػػتعانة بػػػاراا الػػػزمالا مػػػن أيدػػػاا اعتينػػػة التدري ػػػية، وبعػػػد 
ني الواوؿ وىل دايمة اظتعودات بصورفا الههايية و تبيقها يلى ال ادة الزمالا، دتد اظتعاصتة امحصػايية، ويبػ

 (  ر يم معودات ودارة اظتعرفة من وجهة نظر أيداا اعتينة التدري ية:7اصتدوؿ التايل ردا )
ا(2لبهف دافرما)

  مار اا علفةالب معوتا  ا  هتا  عاأعض ءالبهجئتالبمففيسجت

 ردا 

 اظتعوؽ
 متوسط اظتعوؽ

اؿتراؼ 
 معياري

درجة 
 اظتعوؽ

 كبملة جدا 0.327 4.88 ملياا فرؽ العما البحاي والعما اظتشرتؾ 21

 كبملة جدا 0.460 4.76 رع  كجلاية الوسايط اللنكرتونية اظتهاسبة للبحث العلمي 20

 كبملة جدا 0.596 4.68 انشعاؿ األسا  ة بالعما التدري ي يلى ح اا البحث العلمي 36

37 
حتديػد سػايات منكتبيػة يف  ػروؼ منكتبيػػة ملػمل مشػيعة يلػى امنتػػاج 

 العلمي
 جداكبملة  0.479 4.65

18 
مليػػػاا دهػػػوات ا صػػػاؿ مػػػا بػػػني كليػػػة الرتبيػػػة وكليػػػات الرتبيػػػة يف الػػػو ن 

 العريب
 كبملة جدا 0.483 4.64

26 
مليػػػػػػاا نشػػػػػػر و و يػػػػػػػ  اظتعػػػػػػارؼ الهاجتػػػػػػػةين اظتشػػػػػػاركة يف اظتػػػػػػػفدترات 

 اطتارجية أو اميجلاد اطتارجي
 كبملة جدا 0.536 4.64

30 
  واسػتخراج رع   و يػ  التنكهولوجيػا يف يمليػة األراػجلة والتصػهي

 اظتعلومات يف اظتنكتبة
 كبملة جدا 0.941 4.63

 كبملة جدا 0.613 4.61 البيانات واظتعلومات واظتعارؼ يف منكتبة النكلية ململ كافية 29

 كبملة جدا 0.722 4.55 التأخر يف حتنكيا البحوث العلمية 38

 ة جداكبمل  0.578 4.49 سوا حالة اظتنكتبة ودلة حتديث النكتم والدوريات فيها 12

 كبملة جدا 0.760 4.49 ملياا دهوات ا صاؿ سريعة ما بني كليات الرتبية يف القتر 17

 كبملة جدا 0.760 4.48 اظتفدترات الرتبوية يف النكلية ململ كافية 27

32 
رػػع   و يػػ  نتػػايج اظتعلومػػات واسػػتخدامها يف خدمػػة اظتفس ػػات 

 الرتبوية واجملتمع
 كبملة جدا 0.947 4.43

 كبملة جدا 0.802 4.37 وح مجلهـو ودارة اظتعرفة رع  ور 28

 كبملة جدا 1.183 4.37 رع  ومنكانات الجلهيني العاملني يف اظتنكتبة 31

 كبملة جدا 0.997 4.37 يدـ  وافر مركز وحصايي ظت ايدة العما البحاي يف النكلية 34

 كبملة جدا 0.949 4.33 يهاؾ سياسة ململ وارحة ل هاث يف كا د ا 9

 كبملة جدا 0.718 4.25 دهوات ا صاؿ النكرتونية سريعة ما بني النكلية واصتامعة ااملي 4

 كبملة جدا 0.988 4.25 رع  و قاف يدو يينة التدريس للعة أجهبية 40

 كبملة جدا 1.004 4.21 دلة التشييع يلى اظتشاركة يف اظتفدترات اطتارجية 24

 كبملة 0.940 4.19 ملياا الجلل جلة الوادعية 7

 كبملة 0.891 4.17 رتود األنظمة وامجرااات اصتامعية 2
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 كبملة 0.921 4.17 ملياا ختة وارحة مسرتا ييية ودارة اظتعرفة 8

 كبملة 0.685 4.17 دلة الستجلادة من اطت،ات امدارية ظتعظا أيداا اعتينة التدري ية 13

 كبملة 0.891 4.17 دتويا البحث العلمي ململ كاؼخ  19

 كبملة 0.982 4.15 قرارات يف كلية الرتبيةمركزية ال 5

 كبملة 1.082 4.13 اخصهة القرارات يلى ح اا اظتورويية 10

 كبملة 0.879 4.11 خدوع اظتنكافات اظتادية ين األيماؿ العلمية ضتد معني من لرا م 35

 كبملة 1.016 4.09 يدـ و باع أسس انتخابية يف  ويل اظتهاام امدارية يف النكلية 39

 كبملة 1.245 4.07 رع   شييع البحوث العلمية 23

 كبملة 1.004 4.07 فرص الستجلادة من اميجلاد العلمي ململ متنكافنة 25

 كبملة 0.899 4.05 ملياا اظتعايمل األكادميية احملددة لتبيعة العالدات امن انية يف النكلية 11

16 
ي ػػػػية يف الفتقػػػػار وىل دايػػػػدة بيانػػػػات كافيػػػػة يػػػػن أيدػػػػاا اعتينػػػػة التدر 

 النكلية
 كبملة 1.138 4.05

 كبملة 0.761 4.04 مللبة الرو ني وسيترة اظتركزية يف امدارة اصتامعية 3

 كبملة 0.914 3.95 رع  امتالؾ مهارة التعاما مع التقهية لدم أيداا اعتينة التدري ية 33

 كبملة 1.252 3.80 رع  دهاية امدارة بأ ية البحث العلمي 22

 كبملة 0.991 3.73 واظتعلومات الواردة وىل النكلية ململ كافية البيانات 14

 كبملة 0.802 3.71 الهشرات والتعليمات واألدلة اصتامعية ململ وارحة بشنكا  اـ 6

 كبملة 1.045 3.49 ربابية الرةية واأليداؼ يف كلية الرتبية 1

 متوستة 1.277 3.33 دلة وروح حقوؽ األستاذ اصتامعي وواجبا ى 15

( أف معظػػا اظتعودػػات كانػػد بدرجػػة كبػػملة جػػدا  وكبػػملة، فيمػػا يػػدا 7تهتج مػػن اصتػػدوؿ ال ػػابق ردػػا )ن ػػ
أي أف مليػػاا أو دلػػة ورػػوح  ( حصػػا يلػػى  قػػدير متوسػػط بػػرأي أيدػػاا اعتينػػة التدري ػػية،52اظتعػػوؽ ردػػا )
األمػر ظتعرفػة األسػا  ة ستاذ اصتامعي مل  شنكا يايقا  كبملا  برأي أيداا اعتينة التدري ية ورمبا يعود حقوؽ األ

هقػػودها أو لدػػع  الر بػػاط مػػا بػػني معرفػػة األسػػا  ة ضتقػػودها ويمليػػات ودارة اظتعرفػػة، كمػػا أف أوؿ يشػػر 
(، ويػػػػػػ و اظتعودػػػػػات  تجلػػػػػق مػػػػػػع 55، 59، 57، 50، 51، 59، 59، 51، 50، 55معودػػػػػات كانػػػػػد )

( و) ػػػػافع 5775افظػػػػة ( و)ػت5005اظتعودػػػػات الػػػػ  أكػػػػدفا الدراسػػػػات ال ػػػػابقة ماػػػػا دراسػػػػة )كهعػػػػاف 
( اظتر بة األوىل من بني اظتعودات، ودد بني معظا أيداا اعتينة التدري ية 55(، ودد اعا البهد ردا )5772

يف أثهاا مهادشتها أف العما اظتشرتؾ سواا أكاف يلى اػعيد البحػوث أـ يلػى اػعيد التػألي  والرترتػة ملػمل 
لعالدات امن انية فيما بني أيداا اعتينة التدري ية متوافر يف النكلية ويعتقد بعدها أف سبم ذلهم رع  ا

واعور بعض األسا  ة باختالؼ الجلروؽ الجلردية يف القدرة يلى األداا وامؾتاز فيمػا بيػهها، وف  ر يػم يػ ا 
اظتعػػػػوؽ بالدرجػػػػة األوىل مػػػػن بػػػػني اظتعودػػػػات يػػػػدؿ يلػػػػى  عػػػػارض ودارة اظتعرفػػػػة يف كليػػػػة الرتبيػػػػة مػػػػع اظتػػػػدخا 

( 50اظتعرفػػة الػػ ي يهػػتا بالعالدػػات امن ػػانية والعمػػا اظتشػػرتؾ، أمػػا فيمػػا يتعلػػق بالبهػػد )الجتمػػايي مدارة 
اظتتعلق بدع  كجلاية الوسايط اللنكرتونية فتعػود ألسػباا كاػملة وأ هػا رملبػة معظػا أيدػاا اعتينػة التدري ػية 
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 النكلية، فدال  بدرورة  وافر حواسم يف منكا بها متصلة بشبنكة النرتند وي ا ململ متوافر بشنكا كاؼ يف
يػػن رملبػػتها يف اضتصػػوؿ يلػػى حاسػػم ػتمػػوؿ ويػػ ا ل يتجلػػق مػػع دػػدرافا اظتاديػػة يلػػى الػػرملا مػػن أف جامعػػة 
دمشق  قـو بالتقدـ بعروض  جل ك اجملاؿ ل سا  ة يف اضتصوؿ يلى حاسم ػتموؿ بالتق يط ول أف ماػا 

 يف اظتعػػامالت امداريػػة، وؽتػػا يػػو يػػ و العػػروض ملػػمل مهتظمػػة وحتتػػاج وىل ودػػد  ويػػا مػػن النتظػػار والػػرو ني
جدير بال كر يها أف جامعة دمشق مل  قا مباا ي و العروض مه  أكار من ستس سهوات، فدال  ين يدـ 
 ػػوافر الجلهرسػػة اللنكرتونيػػة ظتػػا يػػو حػػديث مػػن مراجػػع يف منكتبػػة النكليػػة مػػع رػػع  الر بػػاط مػػا بػػني النكليػػة 

 ػفمن حصػاد اظتعرفػة ونشػريا و تويريػا بػأك، دػدر ؽتنكػن، كمػا وكليات الرتبية األخػرم يػ، اػبنكة النكرتونيػة 
ي، معظا أيدػاا اعتينػة التدري ػية يػن أسػجلها جتػاو دػرارات اصتامعػة الػ   تػالبها بالتقيػد ب ػايات منكتبيػة 

( ساية أسبوييا  ولو فررها أف ماا ي ا القرار يهجل  حرفيا فإف األستاذ اصتػامعي متالػم بػدواـ  51حتدد بػ )
بع سايات خالؿ ست ة أياـ ويي أياـ الدواـ الرشتي يف  روؼ منكتبيػة ملػمل مشػيعة ماػا ازدحػاـ يعادؿ س

النكليػػة بأيػػداد كبػػملة مػػن التلبػػة اظتػػراجعني أليدػػاا اعتينػػة التدري ػػية يف منكػػا بها واكتظػػاظ العرفػػة بال ػػػادة 
يف العما أو القياـ بعما الزمالا حيث ردر يف العرفة الواحدة ما يقارا سبعة زمالا ؽتا روؿ دوف الراحة 

يلمي يف أثهاا حدور يدو يينة التدريس يف منكتبى، فدال  ين دداا معظا الودػد يف العمػا التدري ػي، 
ويف حاؿ ديامى ببحث يلمي فإنى يدتر وىل النتظار ألكاػر مػن ثالثػة أو أربعػة أاػهر للحصػوؿ يلػى الػرد 

صوؿ يلى حتنكيا مرة أخرم ؽتػا ي ػتعرؽ مػا يقػارا األوؿ ومالها يف حاؿ اضت اظتهتظر نتيية يملية التحنكيا
يلى م توم  ، كما أف التعاوف اظتشرتؾ فيما بني كليات الرتبيةذتانية أاهر للحصوؿ يلى اظتوافقة يلى الهشر

الػػو ن العػػريب يعػػد مػػن اظتعودػػات اعتامػػة حيػػث أكػػدت الجلهيػػات يف منكتبػػة كليػػة الرتبيػػة  القتػػر ويلػػى م ػػتوم
تابعػػة يف رياسػػة جامعػػة دمشػػق أهنػػن يرسػػلن ن ػػخا  مػػن الرسػػايا اصتامعيػػة وىل بعػػض واظتو جلػػات يف منكتػػم اظت

األدتػػػار العربيػػػة دوف اضتصػػػوؿ يلػػػى رسػػػايا مػػػن التػػػرؼ ا خػػػر، ويػػػ ا يعػػػ  أف يمليػػػة  ػػػوافر اظتعلومػػػات يف 
يمليػات  اظتنكتبة ولسيما اضتدياة مهها رعيجلة ؽتا يفثر سلبيا  يف يملية ادتهاا اظتعرفة و تويريػا ويػي مػن أيػا

 ودارة اظتعرفة. 

وخالاػػة القػػوؿ وف وجػػود معودػػات يلػػى درجػػة كبػػملة مػػن التػػأثمل بػػرأي أيدػػاا اعتينػػة التدري ػػية يف كليػػة 
الرتبية يػدؿ يلػى رػع  ؽتارسػة ودارة اظتعرفػة يف كليػة الرتبيػة ألسػباا كاػملة: مههػا مػا يعػود لقلػة اظتعرفػة بعلػا 

ة والتهموية اظتعاارة كما يو مبني من خالؿ الهتايج حوؿ اظتعوؽ ردا ودارة اظتعرفة ألنى أحد اظتجلهومات الرتبوي
(، فدػػال  يػػن أسػػباا أخػػرم مػػن أ هػػا رػػع  التمويػػا 5009( وكمػػا يتجلػػق مػػع دراسػػة ) ااػػنكهدي 59)

ورػػع  الر بػػاط اللنكػػرتوو ورػػع  اظتشػػاركة اطتارجيػػة فدػػال   يػػن ململيػػا مػػن اطتصػػاي  اظتتعلقػػة باظتػػدخا 
 ي واللنكرتوو لعلا ودارة اظتعرفة.   الدتصادي والجتماي

تقفماويالبمس  الاالبم بجت  ا يم ععاع البسؤلدالبث  يا ه اعتا  البمس  الااٌ
 ما أيا معودات ودارة اظتعرفة من وجهة نظر أيداا اعتينة التدري ية يف كلية الرتبية ا-68-8-6

 اامعة دمشق وفق متعمل اصتهسق
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عرفػػػة مػػػن وجهػػػة نظػػػر أيدػػػاا اعتينػػػة التدري ػػػية يف كليػػػة الرتبيػػػة مػػػا أيػػػا معودػػػات ودارة اظتا-68-8-8
 اامعة دمشق وفق متعمل اطت،ةق

مػػػا أيػػػا معودػػػات ودارة اظتعرفػػػة مػػػن وجهػػػة نظػػػر أيدػػػاا اعتينػػػة التدري ػػػية يف كليػػػة الرتبيػػػة ا-68-8-3
 اامعة دمشق وفق متعمل اظتر بة العلميةق
 وفيما يلي نهادع  لهم الت اةلت:

هم معوقات إدارة ادلعرفة من وجفة نظر أعضـاء اهلقىـة الًدروسـقة يف كؾقـة     ما أ -12-2-4

 الرتبقة جبامعة دمشق وفق مًغري اجلـس؟

ا(60لبهف دافرما)
ا مار اا علفةالب معوتا و ا ملجعالبهورا
 وناث ذكور

 اؿتراؼ معياري متوسط ردا اظتعوؽ اؿتراؼ معياري متوسط ردا اظتعوؽ

30 4.90 0.300 21 4.94 0.239 

21 4.83 0.381 20 4.71 0.524 

20 4.80 0.401 37 4.71 0.462 

9 4.78 0.419 27 4.65 0.774 

29 4.78 0.419 36 4.65 0.485 

26 4.76 0.435 38 4.65 0.544 

36 4.71 0.680 18 4.59 0.500 

18 4.68 0.471 17 4.53 0.992 

28 4.68 0.471 12 4.50 0.663 

39 4.63 0.488 26 4.50 0.615 

40 4.63 0.488 29 4.41 0.743 

37 4.61 0.494 16 4.38 1.101 
24 4.59 0.670 19 4.32 0.806 

32 4.59 0.499 4 4.29 0.799 

8 4.54 0.711 30 4.29 1.292 

31 4.51 1.003 32 4.24 1.281 

34 4.51 0.506 23 4.21 1.149 

12 4.49 0.506 31 4.21 1.366 

17 4.46 0.505 34 4.21 1.366 

38 4.46 0.840 2 4.15 0.857 

7 4.44 0.923 10 4.09 1.190 

27 4.34 0.728 5 4.06 0.952 

13 4.27 0.708 13 4.06 0.649 

25 4.24 0.830 28 4.00 0.953 
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35 4.24 0.860 6 3.94 0.814 

4 4.22 0.652 33 3.94 0.952 

5 4.22 1.013 35 3.94 0.886 
2 4.20 0.928 3 3.88 0.686 

11 4.20 0.749 7 3.88 0.880 

3 4.17 0.803 11 3.88 1.038 

10 4.17 0.998 22 3.88 1.122 

19 4.05 0.947 25 3.85 1.158 

23 3.95 1.322 9 3.79 1.122 

33 3.95 0.893 40 3.79 1.225 

1 3.88 1.029 24 3.76 1.156 

14 3.88 1.100 8 3.74 0.963 

16 3.78 1.107 14 3.56 0.824 

22 3.73 1.361 39 3.44 1.106 

6 3.51 0.746 15 3.24 1.281 
15 3.41 1.284 1 3.03 0.870 

، 55، 50( أف أوؿ يشػػرة معودػػات كانػػد بػػرأي الػػ كور يػػي: )50ن ػػتهتج مػػن اصتػػدوؿ ال ػػابق ردػػا )
، 59، 51، 59، 59، 50، 55(، أما لدم امناث فنكاند )57، 59، 59، 51، 51، 57، 7، 50
، 55، 50( ون تهتج من مقارنة اظتعودات العشرة األوىل لدم اصته ني أف البهود ردا )51، 55، 59، 59
( كاند مشرتكة لدم اصته ني يف اضتصوؿ يلى  ر يم متقدـ يف درجة اميادة، حيث يبدو 59، 51، 51

م ػػألة النشػػعاؿ  ال جلػػاؽ وامضتػػاح يف م ػػألة العمػػا اظتشػػرتؾ وفػػرؽ العمػػا البحاػػي، فدػػال  يػػن ال جلػػاؽ يف
( ودراسػػػػة 5005( ودراسػػػة )حػػػداد وختيػػػم 5772بالعمػػػا التدري ػػػي، ويػػػ ا يتجلػػػق مػػػع دراسػػػػة ) هػػػاش 

 (5009)يوس 
ما أهم معوقات إدارة ادلعرفة من وجفة نظر أعضـاء اهلقىـة الًدروسـقة يف كؾقـة      -12-2-5

 الرتبقة جبامعة دمشق وفق مًغري اخلربة؟

اا(66لبهف دافرما)
  معوتا و ا ملجعالب حعة مار اا علفةالب

 فما فوؽ 51 سهة 52-1 سهوات 5-2

ردا 
 اظتعوؽ

 متوسط
اؿتراؼ 
 معياري

 متوسط ردا اظتعوؽ
اؿتراؼ 
 معياري

 متوسط ردا اظتعوؽ
اؿتراؼ 
 معياري

38 4.96 0.189 21 5.00 0.000 24 4.84 0.369 

27 4.93 0.262 30 4.93 0.258 6 4.81 0.397 

21 4.89 0.315 40 4.93 0.258 12 4.81 0.397 

12 4.86 0.356 29 4.87 0.516 25 4.81 0.397 

23 4.86 0.356 32 4.80 0.414 28 4.75 0.508 
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26 4.86 0.356 18 4.73 0.458 5 4.69 0.644 
20 4.79 0.418 20 4.73 0.458 3 4.66 0.602 

37 4.79 0.418 19 4.60 0.828 34 4.63 0.660 

10 4.71 0.713 34 4.60 0.507 7 4.63 0.707 

36 4.68 0.476 37 4.60 0.507 8 4.56 0.504 

5 4.57 0.742 4 4.47 0.516 10 4.56 0.504 

28 4.57 0.742 17 4.40 0.507 22 4.56 0.564 

2 4.54 0.744 36 4.33 0.976 23 4.56 0.564 

17 4.54 1.071 38 4.33 0.488 20 4.53 0.879 

9 4.50 0.745 26 4.20 0.414 33 4.53 0.803 

24 4.50 0.745 27 4.20 1.014 35 4.53 0.507 

16 4.46 1.105 39 4.13 0.990 19 4.50 0.842 

22 4.46 0.744 6 4.07 0.884 39 4.50 0.508 
29 4.46 0.508 15 4.07 0.961 17 4.44 0.619 

11 4.43 0.920 28 4.07 1.033 29 4.41 0.756 

18 4.39 0.497 12 3.93 0.258 36 4.38 0.793 

25 4.29 0.713 14 3.87 0.915 11 4.38 0.793 

31 4.29 1.410 31 3.87 1.457 31 4.34 0.701 

13 4.25 0.441 33 3.87 0.990 13 4.34 0.701 

30 4.25 1.404 2 3.80 0.775 21 4.28 0.683 

35 4.25 0.887 3 3.80 0.775 1 4.28 0.924 

8 4.21 0.499 16 3.80 1.014 15 4.25 0.880 

7 4.18 0.863 13 3.60 0.507 37 4.22 0.975 

3 4.11 0.629 7 3.47 0.834 16 4.22 0.751 
32 4.07 1.359 25 3.47 1.302 9 4.22 0.870 

34 4.07 1.464 5 3.40 0.828 4 4.19 0.738 

4 3.96 0.693 8 3.40 1.242 2 4.16 0.987 

19 3.86 0.848 9 3.40 1.242 32 4.13 1.040 

33 3.68 0.863 35 3.27 0.458 40 4.09 0.856 

14 3.61 0.832 11 3.07 0.258 14 4.06 0.914 

39 3.54 1.170 24 3.00 0.926 30 4.03 0.967 

40 3.54 1.170 10 2.87 0.834 27 3.81 1.148 

6 3.43 0.634 1 2.33 0.617 18 3.78 0.832 

1 3.21 0.833 22 2.00 0.926 38 3.78 1.157 

15 2.93 0.979 23 2.00 0.926 26 3.34 1.494 

( أف أوؿ يشر معودات كاند وفقا  وىل متعػمل اطتػ،ة كانػد 55نالح  من دراسة اصتدوؿ ال ابق ردا )
سػهة فمػا 51( سهة واجملمويػة الاالاػة مػن )1/52( سهة واجملموية الاانية من )5/2لدم اجملموية األوىل من)
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، 50، 55(، )51، 50، 59، 50، 51، 55، 55، 55، 59، 59وايل )فػػػػػوؽ(،  كمػػػػػا يلػػػػػي يلػػػػػى التػػػػػ
(، كما أف 9، 9، 54، 5، 2، 59، 52، 55، 1، 54(، )59، 54، 57، 50، 59، 55، 57، 40

اظتقارنة بني اظتعودات العشرة  بػدو متجلاو ػة فيمػا بػني اجملمويػات الػاالث، لنكػن  تجلػق اجملمويػة األوىل والاانيػة 
( يفكد رع  التعاوف والعمػا اظتشػرتؾ يف م ػالة البحػث العلمػي 55( ، فالبهد )59، 50، 55يف البهود )

( يػػدـ كجلايػػة الوسػػايط اللنكرتونيػػة، 50(، والبهػػد )5002وامنتػػاج اظتشػػرتؾ ويػػ ا يتجلػػق مػػع دراسػػة )رزودػػي 
ارسة ( حتديد سايات منكتبية ؽتا جيعا ودد اظتدرس اصتامعي مشعول  يف النكلية ؽتا روؿ دوف ؽت59والبهد )

نشاط البحث العلمي لديق الودد ويدـ  وافر الظروؼ اظتررة، يف حني  شرتؾ اجملموية األوىل مع اجملوية 
( ال ي يفكد سوا حالة اظتنكتبات ودلة حتديث النكتم والدوريات فيها، ويػ ا يتجلػق مػع 55الاالاة يف البهد )
، اظت ػتجليدين مػن خػدمات اظتنكتبػة( حيػث  بػني دلػة ررػا 5775( ودراسة )ػتافظة 5009دراسة )البادي، 

 .5009/5007ويتجلق مع ما مت مالحظتى يف التقرير ال هوي لنكلية الرتبية لعاـ 
ما أهم معوقات إدارة ادلعرفة من وجفة نظر أعضـاء اهلقىـة الًدروسـقة يف كؾقـة      -12-2-6

 الرتبقة جبامعة دمشق وفق مًغري ادلرتية العؾؿقة؟

اا(68لبهف دافرما)
الب معوتا و ا ملجعالب عتحتالبمب جت مار اا علفةا

 أستاذ أستاذ م ايد مدرس

ردا 
 اظتعوؽ

 متوسط
اؿتراؼ 
 معياري

 متوسط ردا اظتعوؽ
اؿتراؼ 
 معياري

ردا 
 اظتعوؽ

 متوسط
اؿتراؼ 
 معياري

21 4.84 0.37
0 

2 5.00 0 21 4.88 0.342 

38 4.80 
0.46

2 
3 5.00 0 18 4.81 0.403 

37 4.75 
0.43

8 
5 5.00 0 20 4.81 0.403 

20 4.73 
0.49

9 
7 5.00 0 30 4.81 0.403 

27 4.59 
0.72

6 
8 5.00 0 36 4.75 0.447 

26 4.57 
0.50

1 
9 5.00 0 7 4.63 0.806 

29 4.57 
0.50

1 
21 5.00 0 31 4.63 0.806 

12 4.55 
0.50

4 
25 5.00 0 8 4.56 0.727 

36 4.55 
0.69

7 
26 5.00 0 9 4.56 0.727 

18 4.52 
0.50

5 
27 5.00 0 26 4.50 0.730 

17 4.48 0.9028 5.00 0 4 4.44 0.512 
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2 

30 4.43 
1.16

9 
29 5.00 0 24 4.44 0.814 

28 4.36 
0.83

8 
30 5.00 0 32 4.44 0.512 

32 4.30 
1.15

3 
31 5.00 0 11 4.38 1.025 

34 4.20 
1.21

2 
34 5.00 0 29 4.38 0.957 

19 4.16 
0.83

4 
36 5.00 0 17 4.25 0.447 

2 4.11 
0.86

8 
37 5.00 0 34 4.25 0.447 

16 4.11 
1.24

3 
39 5.00 0 39 4.19 0.403 

31 4.07 
1.38

8 
40 5.00 0 40 4.19 0.403 

9 4.02 
1.04

5 
4 4.80 0.414 10 4.13 0.342 

11 4.02 
0.95

2 
10 4.80 0.414 6 4.06 0.680 

13 4.02 
0.54

9 
12 4.80 0.414 12 4.06 0.680 

40 4.02 
1.17

1 
13 4.80 0.414 37 4.06 0.250 

4 4.00 
0.74

7 
14 4.80 0.414 5 4.00 0.632 

24 4.00 
1.07

8 
17 4.80 0.414 13 4.00 0.894 

3 3.93 
0.62

5 
18 4.80 0.414 23 4.00 0.632 

5 3.91 
1.09

6 
20 4.80 0.414 35 4.00 0.894 

10 3.91 
1.30

9 
32 4.80 0.414 1 3.88 0.500 

23 3.91 
1.47

6 
35 4.80 0.414 19 3.81 0.981 

35 3.91 
0.88

4 
38 4.80 0.414 28 3.81 0.655 

25 3.89 
0.97

0 
1 4.60 0.828 25 3.69 1.078 

33 3.82 
0.87

0 
15 4.60 0.828 27 3.69 0.602 

7 3.75 
0.89

2 
16 4.60 0.828 33 3.69 0.873 
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8 3.75 
0.89

2 
19 4.60 0.828 38 3.63 0.806 

39 3.75 
1.14

4 
22 4.60 0.828 2 3.56 0.814 

22 3.66 
1.41

3 
23 4.60 0.828 3 3.44 0.629 

14 3.57 
0.99

8 
24 4.60 0.828 22 3.44 0.727 

6 3.48 
0.90

2 
33 4.60 0.828 16 3.38 0.719 

15 3.36 
1.08

0 
6 4.00 0.000 14 3.19 0.544 

1 2.98 
0.90

2 
11 3.80 0.414 15 2.06 0.854 

( أف أوؿ يشػػرة معودػػات وفػػق متعػػمل اظتر بػػة العلميػػة لػػدم 55ال ػػابق ردػػا )ن ػػتهتج مػػن دراسػػة اصتػػدوؿ 
اجملمويػػة األوىل )مػػدرس( واجملمويػػة الاانيػػة )أسػػتاذ م ػػايد( واجملمويػػة الاالاػػة )أسػػتاذ( كانػػد يلػػى التػػوايل: 

(55 ،59 ،59 ،50،59  ،51 ،57 ،55 ،51 ،59( ،)5 ،5 ،2 ،9 ،9 ،7 ،55 ،52 ،51 ،
(، و بػػني الهتػػايج  جلاو ػػا  يف اظتعودػػات العشػػرة بػػني 51، 7، 9، 55، 9، 50،51، 50، 59، 55(، )59

( مشرتؾ فيمػا بػني اجملمويػات الػاالث، ؽتػا يفكػد وضتػاح اظتعػوؽ اظتتعلػق بعيػاا 55اجملمويات، ول أف البهد )
وىل (، بيهمػا  شػرتؾ اجملمويػة األ5002فرؽ البحث العلمي والعمػا اظتشػرتؾ ويػ ا يتجلػق مػع دراسػة )رزودػي 

( ودراسػػة )حػػداد وختيػػم 5009( ويػػ ا يتجلػػق مػػع دراسػػة )يوسػػ  51، 50، 59والاالاػػة يف اظتعودػػات )
ويتجلػػػق مػػػع مػػػا دتػػػد مالحظتػػػى يف التقريػػػر ال ػػػهوي لنكليػػػة الرتبيػػػة لعػػػاـ (، 5772(، ودراسػػة ) هػػػاش 5005
 تجلق مع دراسة  ( وي و الهتيية51، 59أما اجملموية األوىل والاانية فتتجلق يلى اظتعودني )، 5009/5007
( الػ  أكػدت أف اظتعػوؽ اظتتعلػق 5002( ودراسة )يبد القادر 5004( ودراسة )حيازي 5009)يوس  

، ويتجلػق بالستجلادة من البحوث و و يجلها، واظتعوؽ اظتتعلق بدع  اظتشاركة يف البحوث اطتارجية واظتػفدترات
ا.  5009/5007مع ما دتد مالحظتى يف التقرير ال هوي لنكلية الرتبية لعاـ 

ما أهم مؼرتحات تطوور إدارة ادلعرفة مـن وجفـة    اإلجابة عن السؤال الٌالث: -12-3

 نظر أعضاء اهلقىة الًدروسقة يف كؾقة الرتبقة جبامعة دمشق؟

ا(63لبهف دافرما)
  قمعح ااتطايعا علفةالب معوت

 متوسط اظتقرتح الردا
اؿتراؼ 
 معياري

درجة 
 األ ية

2 
شػبنكة النكرتونيػة مػع بقيػة كليػات الرتبيػة يف القتػر ار باط كلية الرتبيػة ب

 والو ن العريب
 كبملة جدا 0.115 4.99

 كبملة جدا 0.115 4.99 امسهاـ يف ونشاا دايدة فهرسة يربية مشرتكة 21

 كبملة جدا 0.197 4.96 ونشاا مركز وحصايي للبحوث الرتبوية يف النكلية 1
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 كبملة جدا 0.352 4.89 والتعليمية  ابع لنكلية الرتبيةونشاا مركز منتاج ال،امج التدريبية  19

 كبملة جدا 0.366 4.88 ونشاا دايدة بيانات ين كا يدو من أيداا النكلية 3

 كبملة جدا 0.401 4.88 ايتماد التقانة يف يملية التوااا فيما بني النكلية واصتامعة 13

 كبملة جدا 0.342 4.87 ورع ختط لستامار البحوث الرتبوية اظتودية يف النكلية 20

6 
فهرسػػػػػة و وثيػػػػػق البيانػػػػػات واظتعلومػػػػػػات واظتعػػػػػارؼ اظتتػػػػػوافرة يف النكليػػػػػػة 

 بشنكا دديق
 كبملة جدا 0.456 4.85

 كبملة جدا 0.392 4.85 ودامة مفدترات وورش يما  ربوية دورية 11

 بملة جداك 0.392 4.85 مد ج ور التعاوف ما بني النكلية واظتفس ات الرتبوية والجتمايية 12

 كبملة جدا 0.494 4.84 ونشاا مركز لجلرؽ العما البحاي يف النكلية 4

 كبملة جدا 0.476 4.83 حتديد سياسة وارحة لعما كا د ا من أد اـ النكلية 7

 كبملة جدا 0.501 4.79 ورساا سياسة وارحة للعما البحاي يف النكلية 5

 كبملة جدا 0.552 4.79 ر قد  جوايز دورية لتشييع البحث والتألي  والهش 10

 كبملة جدا 0.452 4.77 ديا اظتهارات التقهية أليداا اعتينة التدري ية 15

 كبملة جدا 0.589 4.76 وحياا حركة الرترتة الرتبوية 9

8 
 شػػػييع اظتشػػػاركة يف اظتػػػفدترات اطتارجيػػػة بعػػػض الهظػػػر يػػػن اله ػػػبة يف 

 الق ا والتنكالي  اظتادية
 كبملة جدا 0.522 4.75

 كبملة جدا 0.605 4.72 حيم نظاـ ال ق  اظتادي للهشاط العلمي ل ستاذ اصتامعي 17

 كبملة جدا 0.622 4.67 دياـ نظاـ الرتدية يلى أسس ونتاجية وليس باألددمية اظتتلقة 16

 كبملة جدا 0.626 4.65 حتييا اظتركزية اصتامعية والرو ني يف القرارات الرتبوية 14

 كبملة 0.921 4.17 ار الشابة لتويل اظتهاام امداريةو احة الجلرص للعها 18

 ( أف رتيع اظتقرتحات كاند كبملة جدا  من حيث 55ن تهتج من دراسة اصتدوؿ ال ابق ردا )
( اظتتعلػػق بتوليػػة العهااػػر 59األ يػػة لػػدم أيدػػاا اعتينػػة التدري ػػية يف كليػػة الرتبيػػة، يف حػػني أف البهػػد ردػػا )

يلػى  قػدير كبػمل فقػػط، ورمبػا يعػود ال ػبم وىل دهايػة أيدػاا اعتينػة التدري ػػية الشػابة مهااػم وداريػة حصػا 
بأ ية اطت،ة واظتر بة العلمية يف ذلهم،  ومهما ينكن من األمر فإف الهتيية  بني ورتاع أيداا اعتينة التدري ية 

، 55، 5)يلى أ ية اظتقرتحات اظتقدمة يف البحث، كمػا أف أوؿ يشػر مقرتحػات مػن حيػث األ يػة كانػد 
( فالبهد  اظتتعلق بدرورة ربط كلية الرتبية بشػبنكة النكرتونيػة مػع بػادي  55، 55، 1، 50، 55، 5، 57، 5

كليات الرتبية يعد من اظتتتلبػات األساسػية يف يمليػة ادتهػاا اظتعرفػة و تويريػا ونشػريا ويػ ا يتجلػق مػع دراسػة 
ني اصتامعػػات مػػن أجػػا حتصػػيا اظتعلومػػة ( الػػ  أكػػدت أ يػػة التوااػػا اللنكػػرتوو فيمػػا بػػ5009)دهػػديليي 

( ال ي يفكد أ ية امسهاـ يف ونشاا دايدة فهرسة يربيػة 55وونتاجها ونشر اظتعرفة، أما فيما يتعلق بالبهد )
مشرتكة فهو من أيا مزايا اظتدخا اللنكرتوو مدارة اظتعرفة، وف ي ا اظتقرتح يتجلق مع ما نادم بى مفدتر ودارة 

حيث نادم اظتفدتر  5009ني اف  5/2ة يف غتتمع اطتليج العريب واظتهعقد يف اظتهامة بتاريخ اظتعلومات واظتعرف
( اظتتعلق بإنشاا مركز وحصايي يف النكلية يعد أيدا  5بإنشاا دايدة فهرسة خلييية مشرتكة، أما البهد ردا )

ة مبػػا يػػو جػػار يف بعػػض  مػػن اظتقرتحػػات اعتامػػة، ودػػد أكػػد السػػا  ة يف أثهػػاا اظتهادشػػة يػػن رملبػػتها  لػػهم أسػػو 
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كليػػات الرتبيػػة يف الػػو ن العػػريب حيػػث ي ػػايد يػػ ا اظتركػػز األسػػتاذ اصتػػامعي يف  قػػد  اظتشػػورات امحصػػايية 
( اظتتعلػق بإنشػاا 57واطتدمات امحصايية ؽتا ي ها يف ددة اظتعلومة وسرية اضتصوؿ يليها، أما البهػد ردػا )

بع للنكليػػة فهػػو يتجلػػق مػػع مػػا أكػػدو اظتػػدخا الدتصػػادي يف ودارة مركػػز منتػػاج الػػ،امج التدريبيػػة والتعليميػػة  ػػا
اظتعرفة والػ ي بػني أ يػة اظتعرفػة كقػوة ادتصػادية   ػها يف خدمػة اجملتمػع و هميتػى، وخالاػة القػوؿ فػإف رتيػع 
اظتقرتحات كاند ذات أ ية يف يمليات ودارة اظتعرفة اطتم ة ال   بهايػا البحػث، كمػا أهنػا  تجلػق مػع الهظػرة 

 مولية ظتداخا ودارة اظتعرفة اظتدخا الدتصادي، واظتدخا التق ، واظتدخا الجتمايي.  الش
 مـاقشة فرضقات اليحث: -13

لقس هــا  فـروذ تات دةلـة إحصـايفقة يف مًودـا درجـات        الػرضقة األوىل: -13-1

تؼدور معوقات إدارة ادلعرفة يف كؾقة الرتبقة جبامعة دمشق من وجفة نظر أعضاء اهلقىـة  

 .، واخلربة، وادلرتية العؾؿقة(اجلـس)مًغري من الًدروسقة تعزى إىل كل 

يهد دراسة العالدة بني درجة  قدير أيداا اعتينة التدري ية يف كلية الرتبيػة اامعػة دمشػق ظتعودػات ودارة 
اػر  قػديرا  اظتعرفة واختالؼ اصتهس سواا  أكاف ذكرا  أـ أناى،  بني أف أيدػاا اعتينػة التدري ػية مػن الػ كور أك

 (  لهم الدللة:55صتدوؿ التايل ردا )ظتعودات من وجهة نظريا، ويبني امن امناث لتلهم ا
ا وق ًا بفا ملجعالبهوراويالب مار اا(ابب ع ااقج الب ماسط اT-test)ا(60لبهف دافرما)

 ؽاطتتأ اظتعياري للجلر  فرؽ اظتتوستني درجة الدللة درجات اضترية احمل وبة ت اظتتوسط اصتهس

 173.80 ذكور
 164.88 وناث 4.021 8.923 0.030 73 2.219

ا  (، ؽتػا يػدؿ يلػى أف يهػاؾ فردػ0.02(> )0.05( أف درجػة الدللػة )54نالح  من دراسة اصتػدوؿ )
لصاحل ال كور فيما يتعلق بدرجة معودات ودارة اظتعرفة يف كلية الرتبيػة اامعػة دمشػق، أي  ذا دللة وحصايية

أكاػػر  ػػأثرا  بدرجػػة معودػػات ودارة اظتعرفػػة مػػن وجهػػة نظػػريا، ويػػ و الهتييػػة  تعػػارض مػػع دراسػػػة ف الػػ كور و
( الػ  كانػد فيهػا الهتييػة لصػاحل امنػاث يف جامعػة وربػد، كمػا  تعػارض مػع دراسػة 5009)يمايرة وسرايب 

 ( ال  مل  ظهر فرودا   عزم وىل متعمل اصتهس.5772) هاش 
ا بني درجة  قػدير  لػهم اظتعودػات وخػ،ة يدػو اعتينػة التدري ػية يف العمػا يف  أما فيما يتعلق بالعالدة فيم

 (:52كلية الرتبية، فيورحها اصتدوؿ التايل ردا )
اا(67لبهف دافرما)

ا(الب ممب اق ب حعةOne-Way ANOVAتثبجلالبمح ي القح عيا)
 ةالدلل درجة اؼ اظتربعات متوسط اضترية درجات اظتربعات غتموع مصدر التباين

 0.003 6.454 1780.032 2 3560.064 اجملمويات بني
 - - 275.800 72 19857.616 اجملمويات داخا

 - - - 74 23417.680 النكلي
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(، أي أف يهػاؾ  0.02(> )0.005( أف درجػة الدللػة )52نالح  من دراسة اصتدوؿ ال ابق ردا ) 
 ة اظتعرفة.فردا  بني اجملمويات الاالث فيما يتعلق بدرجة معودات ودار 
اا(61لبهف دافرما)

(LSDابحج  اعالبتالب ماسط اا وق ًا بفا ملجعالب حعة)ا

 يدد سهوات اطت،ة يف التدريس

 (156.27سهة ) 52-1 (171.46سهوات ) 5-2
فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ  51
(174.59) 

درجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  فرؽ اظتتوستني
 الدللة

 فرؽ اظتتوستني
درجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 الدللة

فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ 
 اظتتوستني

درجػػػػػػػػػػػػػة 
 الدللة

 - - - - - - (171.46ت )سهوا 5-2

 - - - - 0.006 (*)15.198- (156.27سهة ) 1-52

 - - 0.001 (*)18.327 0.469 3.129 (174.59فما فوؽ ) 51

( أف يهػػاؾ فردػػا  ذا دللػػة وحصػػايية بػػني اجملمويػػة الاانيػػة واجملمويػػة 51نالحػػ  مػػن اصتػػدوؿ ال ػػابق ردػػا )
ة مػػػػػن أاػػػػػحاا اطتػػػػػ،ة فيمػػػػػا بػػػػػني أيدػػػػػاا اعتينػػػػػة التدري ػػػػػياألوىل وذلػػػػػهم لصػػػػػاحل اجملمويػػػػػة األوىل، أي أف 

سهوات( أكار  أثرا  بدرجة اظتعودات اظتتعلقة بػإدارة اظتعرفػة مػن وجهػة نظػريا مػن أاػحاا اطتػ،ة فيمػا 5/2)
سػػهة(، أف يهػػػاؾ فردػػا  ذا دللػػة وحصػػػايية بػػني اجملمويػػػة الاانيػػة واجملمويػػة الاالاػػػة وذلػػهم لصػػػاحل  1/52بػػني )

سػهة فمػا فػوؽ( أكاػر  ػأثرا  بدرجػة  51اة، أي أف أيداا اعتينة التدري ية من أاػحاا اطتػ،ة )اجملموية الاال
سػهة(، ويػ ا  تلػ  مػع دراسػة )حػداد  1/52معودات ودارة اظتعرفة من وجهة نظريا من أاػحاا اطتػ،ة )

  ( ال  مل  بني فرودا   عزم وىل متعمل اطت،ة.5772( ودراسة ) هاش 5005وختيم 
( العالدة فيما بني  قدير اظتعودات واظتر بة العلمية لعدو اعتينة التدري ية 59دوؿ التايل ردا )ويورك اصت
 يف كلية الرتبية:

اا(65لبهف دافرما)
ا(ا وق ًا بفا ملجعالب عتحتالبمب جتOne-Way ANOVAتثبجلالبمح ي القح عيا)

 الدللة رجةد اؼ اظتربعات متوسط اضترية درجات اظتربعات غتموع مصدر التباين

 4810.128 2 9620.256 اجملمويات بني
25.10

1 
0.000 

13797.42 اجملمويات داخا
4 

72 191.631 -  -  

23417.68 النكلي
0 

74 -  -   - 

(، أي أف يهػاؾ 0.02(> )0.000( أف درجػة الدللػة )59نالح  مػن دراسػة اصتػدوؿ ال ػابق ردػا )
الرتبية فيما يتعلق بدرجة معودات ودارة اظتعرفة  عزم وىل متعمل اظتر بة فردا  بني أيداا اعتينة التدري ية يف كلية 

 العلمية. 
ا(62لبهف دافرما)

ا(ابب ع ااقج الب ماسط اا وق ًا بفا ملجعالب عتحتالبمب جتLSD)ا
 (163.44أسم ذا) (192.40أسم ذا س عفا) (164.34 ففر) لب عتحتالبمب جت
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وعاا
 لب ماسطج 

عف تا
 لبفالبت

عف تااماسطج وعاالب 
 لبفالبت

وعاا
 لب ماسطج 

عف تا
 لبفالبت

 - - - - - -ا(164.34 ففر)
 - - - - 0.000 (*)28.059 (192.40أسم ذا س عفا)

 - - 0.000 (*)28.963- 0.824 0.903- (163.44أسم ذا)

ية يف  يهاؾ فردػا  فيمػا يتعلػق بوجهػة نظػر أيدػاا اعتينػة التدري ػ ( أف59نالح  من دراسة اصتدوؿ ردا )
كليػػة الرتبيػػة اامعػػة دمشػػق  عػػزم وىل متعػػمل اظتر بػػة العلميػػة، ألف يهػػاؾ فردػػا  ذا دللػػة وحصػػايية بػػني اجملمويػػة 
األوىل واجملموية الاانية وذلهم لصاحل اجملموية الاانية، أي أف أيداا اعتينة التدري ية يف اظتر بة العلمية أستاذ 

من اظتدرسني من أيداا اعتينة التدري ية، يف حػني أف يهػاؾ فردػا  ذا م ايد أكار  أثرا  مبعودات ودارة اظتعرفة 
دللة وحصايية بني أيداا اعتينة التدري ية يف اجملموية الاانية واجملموية الاالاة وذلهم لصاحل اجملموية الاانية، 

اظتعرفػة، ويػ ا يعػىن  أي أف أيداا اعتينة التدري ية من اظتر بة العلمية أستاذ م ايد أكار  أثرا  مبعودػات ودارة
أف األسػػتاذ م ػػايد أكاػػر  ػػأثرا  مػػن اظتػػدرس ومػػن األسػػتاذ بدرجػػة  معودػػات ودارة اظتعرفػػة، ويػػ ا  تلػػ  مػػع 

 فرودا  ذات دللة وحصايية  عود وىل متعمل اظتر بة العلمية. ( ال  مل  ظهر5009دراسة )يمايرة وسرايب 
حصايية  عزم وىل متعمل اصتهس وذلهم لصاحل ال كور، وخالاة القوؿ،  بني أف يهاؾ فرودا  ذات دللة و

( 5/2ذات دللة وحصايية  عزم وىل متعمل اطت،ة وذلػهم لصػاحل أاػحاا اطتػ،ة فيمػا بػني ) ا  فرودأف يهاؾ و 
 سهوات، وأف يهاؾ فرودا  ذات دللة وحصايية  عزم وىل متعمل اظتر بة العلمية وذلهم لصاحل األستاذ م ايد.

لقس هـا  فروذ تات دةلة إحصايفقة يف مًودا درجات  :ٌانقةالالػرضقة  -13-2

 ة الرتبقة جبامعة دمشق من وجفة نظر ــرفة يف كؾقــرحات تطوور إدارة ادلعــر مؼًـتؼدو

 ، واخلربة، وادلرتية العؾؿقة(اجلـس)مًغري من أعضاء اهلقىة الًدروسقة تعزى إىل كل 

 توستات يف  قدير مقرتحات التتوير وفق متعمل اصتهس:( الجلروؽ بني اظت59يبني اصتدوؿ التايل ردا )
اا(62لبهف دافرما)

(T-testابب ع ااقج الب ماسط ااويالب قمعح اا وق ًا بفا ملجعالبهور)ا
 اطتتأ اظتعياري للجلرؽ فرؽ اظتتوستني درجة الدللة درجات اضترية احمل وبة ت اظتتوسط 

 101.02 ذكور
 100.41 اثون 1.207 0.613 0.614 73 0.508

ليس يهاؾ فػرؽ  (، أي أف0.02(<)0.154ة الدللة )( أف درج57نالح  من دراسة اصتدوؿ ردا )
، وي ا أف يهػاؾ ا جلادػا  بػني الػ كور وامنػاث فيما يتعلق مبقرتحات  توير ودارة اظتعرفة  عزم وىل متعمل اصتهس
يقػدمها البحػث يف يمليػة  تػوير ودارة اظتعرفػة يف  من أيداا اعتينة التدري ية يف  قػدير أ يػة اظتقرتحػات الػ  

 .كلية الرتبية اامعة دمشق
( درجػػات  قػػدير أيدػػاا اعتينػػة التدري ػػية ظتقرتحػػات  تػػوير ودارة اظتعرفػػة 50صتػػدوؿ التػػايل ردػػا )ويبػػني ا 

 وفق متعمل اطت،ة:
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اا(80لبهف دافرما)
ا قمعح ا((ا و ا ملجعالب حعةا)One-Way ANOVAتثبجلالبمح ي القح عيا)

 الدللة درجة اؼ اظتربعات متوسط اضترية درجات اظتربعات غتموع مصدر التباين

 0.001 7.836 168.761 2 337.521 اجملمويات بني

 -   - 21.537 72 1550.665 اجملمويات داخا

 -   -  - 74 1888.187 النكلي

(، أي أف يهاؾ فردا  فيما 0.02(> )0.005( أف درجة الدللة )50نالح  من دراسة اصتدوؿ ردا )
 يتعلق باظتقرتحات بني أيداا اعتينة التدري ية  عزم وىل متعمل اطت،ة. 

اا(86لبهف دافرما)
(LSDاعالبتالب عااقج الب ماسط ااويالب قمعح اا وق ًا بفا ملجعالب حعة)ا

 يدد سهوات اطت،ة يف التدريس

 (97.07سهة ) 52-1 (102.93سهوات ) 5-2
فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ  51
(100.56) 

 فرؽ اظتتوستني
درجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 الدللة
 فرؽ اظتتوستني

درجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 الدللة

فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ 
 اظتتوستني

درجػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 الدللة

 - - - - - - (102.93سهوات ) 5-2

 - - - - 0.000 (*)5.862- (97.07سهة ) 1-52

 - - 0.019 (*)3.496 0.053 2.366- (100.56فما فوؽ ) 51

سػهة( يعولػوف أ يػة كبػملة  5/2أف أفػراد اجملمويػة األوىل ) (55دػا )ر ن تهتج مػن دراسػة اصتػدوؿ ال ػابق 
سػػهة(، كمػػا أف أفػػراد  1/52يلػػى اظتقرتحػػات اظتقدمػػة لتتػػوير ودارة اظتعرفػػة أكاػػر مػػن أفػػراد اجملمويػػة الاانيػػة )

 5/2سػػػهة/ فمػػػا فػػػوؽ( يػػػروف يف اظتقرتحػػات أ يػػػة أكػػػ، ؽتػػػا يرايػػػا أفػػػراد اجملمويػػػة األوىل )51اجملويػػة الاالاػػػة )
 ات(، ورمبا يعود ال بم وىل أف اطت،ة التويلة دتهك األسا  ة وجهات نظر كاملة حوؿ ما سهو 

 مينكن أف يقدـ من مقرتحات يف سبيا  توير ودارة اظتعرفة.
( درجات  قدير أيداا اعتينة التدري ية ظتقرتحػات  تػوير ودارة اظتعرفػة وفػق 55وينب اصتدوؿ التايل ردا )

 متعمل اظتر بة العلمية:
ا(88هف دافرما)لب

ا(اويالب قمعح اا و ا ملجعالب عتحتالبمب جتOne-Way ANOVAتثبجلالبمح ي القح عيا)
 الدللة درجة اؼ اظتربعات متوسط اضترية درجات اظتربعات غتموع مصدر التباين

 0.045 3.235 77.845 2 155.690 اجملمويات بني

 - - 24.062 72 1732.497 اجملمويات داخا

 - - - 74 1888.187 النكلي

يهػاؾ  (، أي أف0.02(> )0.042الدللػة ) ( أف درجػة55نالح  مػن دراسػة اصتػدوؿ ال ػابق ردػا )
 .فردا  بني اجملمويات يعود وىل متعمل اظتر بة العلمية

اا(83لبهف دافرما)
(LSDابفالبتالب عااويالب ماسط ااويالب قمعح اا و ا ملجعالب عتحتالبمب جت)ا
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 لب عتحتالبمب جت

 (98.06أسم ذا) (100.80)أسم ذا س عفا (101.70فر) ف

 وعاالب ماسطج 
عف تا
 لبفالبت

وعاا
 لب ماسطج 

عف تا
 لبفالبت

وعاا
 لب ماسطج 

عف تا
 لبفالبت

 - - - - - -ا(101.70 ففر)

 - - - - 0.539 0.905- (100.80أسم ذا س عفا)

 - - 0.125 2.737- 0.013 (*)3.642-ا(98.06أسم ذا)

( أف يهػاؾ فرودػا  يف  قػدير أ يػة اظتقرتحػات اظتتعلقػة بتتػوير 55دراسة اصتدوؿ ال ابق ردػا )نالح  من 
ودارة اظتعرفة يف كلية الرتبية اامعة دمشق  عود وىل متعمل اظتر بة العلمية وذلهم لصاحل أيداا اعتينة التدري ية 

زماليها األسا  ة، وليس يهاؾ  من مر بة مدرس حيث يروف أف ي و اظتقرتحات يامة بدرجة كبملة أكار من
 .فرؽ يف  رايها مقارنة  باألستاذ اظت ايد

وخالاػػػة القػػػوؿ، وف أيدػػػاا اعتينػػػة التدري ػػػية يلػػػى اخػػػتالؼ اصتػػػهس واطتػػػ،ة واظتر بػػػة العلميػػػة يػػػروف أف 
، وأف يهػػاؾ ا جلادػػا  بػػني الػػ كور وامنػػػاث يف اظتقرتحػػات يامػػة وجيػػم امسػػراع يف يمليػػة ورػػعها ديػػػد التهجليػػ 

( سػهوات ومػن يػا 5/2دير أ ية  لهم اظتقرتحات، بيهمػا يقػدر أيدػاا اعتينػة التدري ػية أاػحاا اطتػ،ة ) ق
 .يف مر بة مدرس أ ية  لهم اظتقرتحات  قديرا  أك، من زماليها ا خرين

 مؼرتحات اليحث: -14

 مؼرتحات مًعؾؼة بـًايفج اليحث:   -14-1

 ظتتعلقة مبا يلي:ويادة الهظر يف بعض التشريعات اصتامعية اا-60-6-6
 ال ايات اظتنكتبية اظتجلرورة يلى ال ادة أيداا اعتينة التدري ية.ا-60-6-6-6

 نظاـ الرتدية والرتفيع العلمي.ا-60-6-6-8

نظاـ اظتنكافات اظتادية لقاا دياـ أيداا اعتينة التدري ية بأيماؿ يلمية من حتنكيا أو ا-60-6-6-3
 . م، وررورة جعلها م تقلة ين سق  الراونتاج

نظاـ اظتشاركة يف اظتفدترات والبحوث اطتارجية وذلهم مػن خػالؿ جعلػى متاحػا  صتميػع ا-60-6-6-0
 الراملبني و قد  الت هيالت اظتادية وامدارية.

 ديا اليتماد يلى التقانة يف غتالت يدة من أ ها:ا-60-6-8

لنكلية، أـ فيما بني كليات سواا أكاف فيما بني اصتامعة وااللنكرتوو ال ريع التوااا ا-60-6-8-6
، وظتعرفػػػة الدراسػػات والبحػػػوث ال ػػػابقة مػػن جهػػػة، وذلػػػهم مػػن أجػػػا معرفػػػة الرتبيػػة يف القتػػػر والػػو ن العػػػريب

 .اظتفدترات ووراات العما من جهة أخرم
مػػػػن أجػػػػا اللنكرتونيػػػػة يف منكتبػػػػة كليػػػػة الرتبيػػػػة الجلهرسػػػػة والتوثيػػػػق واألراػػػػجلة ايتمػػػػاد ا-60-6-8-8

 ومن أجا حجل  اظتعرفة واوهنا من الدياع. ،لدديقة وال ريعة ب هولةاضتصوؿ يلى اظتعرفة ا

 ربط ختط البحث العلمي يف كلية الرتبية مبا رقق خدمة اجملتمع، ماال : ا-60-6-3
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أف  تعػػػاوف كليػػػة الرتبيػػػة مػػػع وزارة الرتبيػػػة يف وجػػػراا أهػػػاث ظتشػػػنكالت  عػػػرتض سػػػمل ا-60-6-3-6
 عقػػػػد دورات  دريبيػػػػة ل سػػػػا  ة واظتػػػػدربني واظتػػػػوجهني الرتبػػػػويني حػػػػوؿ العمليػػػػة الرتبويػػػػة يف اظتػػػػدارس، أو أف 

 اظت تيدات الرتبوية سواا أكاف يف  رايق التدريس أـ يف التوجيى وامرااد.

أف  تعػػػػاوف كليػػػػة الرتبيػػػػة يف ودامػػػػة بػػػػرامج ومشػػػػرويات مػػػػع مفس ػػػػات ريايػػػػة ذوي  ا-60-6-3-8
 ة من دبا  لهم اظتفس ات ونابعة من حاجافا.اضتاجات اطتااة يلى أف  نكوف  لهم اظتشرويات مقرتح

 اقرتاحات عامة: -14-2

 شييع فرؽ العما البحاي ووحياا الوحدات اظتههية ال    ها يف ونتػاج الػ،امج التعليميػة  -14-2-1
 والتدريبية و توير العما البحاي وخدمة اجملتمع.

جيػة بهشػر معػارفها، لسػيما مػن خػالؿ ولزاـ ال ادة اظتشاركني يف البحوث واظتػفدترات اطتار  -14-2-2
صتميػػع ة  متاحػػ ايف منكتبػػة النكليػػة وجعلهػػ ات الػػ  دػػاموا باظتشػػاركة فيهػػاويػػداع البحػػوث اطتااػػة وهػػوث اظتػػفدتر 
، فدػال  يػن  عريػ  زماليهػا باظتعػارؼ اصتديػدة ومبػا أفػادوا مػن اظتػفدترات الزمالا بدل  من احتنكاريا للمعرفة
 .رشتيا  من دبا األد اـ التابعني عتا )ال يمهارات ماال (من خالؿ لقااات خااة حتدد 

يقد دورات لل ادة أيداا اعتينة التدري ية لتعريجلها مبجلهـو ودارة اظتعرفة وأ يتى يف العملية  -14-2-3
 الرتبوية والتهموية.

 ورافة مقرر يف كلية الرتبية يتعلق مبجلهـو ودارة اظتعرفة يف العملية الرتبوية. -14-2-4

امسػػػهاـ يف ونشػػػاا مركػػػز وحصػػػايي ينكػػػوف يف خدمػػػة األد ػػػاـ الرتبويػػػة يف النكليػػػة، ومػػػزود  -14-2-5
 بأحدث ال،امج اللنكرتونية امحصايية.

، حيػث منكا ػم أيدػاا اعتينػة التدري ػية مر بتػة بشػبنكة النرتنػدرتيػع  وفمل حواسػم يف  -14-2-6
 .يف منكا بها( حواسم فقط أليداا اعتينة التدري ية 9ل  توافر سوم )

  قد    هيالت   مك صتميع أيداا اعتينة التدري ية بشراا حواسم اخصية. -14-2-7

ديػػػػا الػػػػدورات الػػػػ   قيمهػػػػا رياسػػػػة اصتامعػػػػة اظتوجهػػػػة أليدػػػػاا اعتينػػػػة التدري ػػػػية اظتتعلقػػػػة  -14-2-8
 (ICDL)باضتصوؿ يلى اهادة  

التقهية ال   ي ر يملية حجلػ  اظتعرفػة ديا منكتبة كلية الرتبية من خالؿ  زويديا باألجهزة  -14-2-9
 ونشريا و تويريا، ورفديا بصورة م تمرة باظتراجع والدوريات اضتدياة.

وأخػملا ، حتتػاج كليػة الرتبيػة وىل التوسػع يف اظتنكتبػة ووىل التوسػع يف اظتبػىن ووىل زيػادة أيػداد  -14-2-11
 .5009/5007ير ال هوي لنكلية الرتبية لعاـ منكا م أيداا اعتينة التدري ية وي ا يتجلق مع ما ادرتحى التقر 
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 املراجع

 لبمعقجت الب عل إ
 قيػيا دور اظتنكتبػات اصتامعيػة يف ودارة اظتعرفػة يف بينافػا التعليميػة  (.5009. )البادي، وليػد بػن يلػي -

 يػػػػػػػػػػن اظتودػػػػػػػػػػع اللنكػػػػػػػػػػرتوو: ،مػػػػػػػػػػن وجهػػػػػػػػػػة نظػػػػػػػػػػر  لبػػػػػػػػػػة كليػػػػػػػػػػة ا داا والعلػػػػػػػػػػـو الجتماييػػػػػػػػػػة

libwebserver.uob.edu.bh/sla07/Papers_pdf/Arabic/  50/4/5007اسػػػػػػػرتجع يف 
 من اظتصدر.

 ) قرير ململ مهشور( 5009/5007لعاـ  التقرير ال هوي لنكلية الرتبية يف جامعة دمشق -
الػػػػػػػػػػػػػػػويي اظتعلومػػػػػػػػػػػػػػػات متتلػػػػػػػػػػػػػػػم  واجػػػػػػػػػػػػػػػد يف األلجليػػػػػػػػػػػػػػػة الاالاػػػػػػػػػػػػػػػة،  (.5009) جػػػػػػػػػػػػػػػويري، يػػػػػػػػػػػػػػػزة. -
 4/5007/ 57 استػػرجع يف   http.//kavartinfo:blogspot.com/2009/blogpost:htmاظتودع:

 من اظتصدر.
، وحػػداد، مهػػاور.خ - البحػػث العلمػػي لػػدم أيدػػاا يينػػة التػػدريس يف جامعػػة  (.5005) تيػػم، حػػاـز

 .(5)4، غتلة اربد للبحوث والدراسات، أربد األيلية

 .(5)5، اجمللة الدولية للعلـو امدارية، امدارة باظتعرفةا(.5779) ال لمي، يلي. -

 .دار العريم :، القايرةودارة التميزا(.5005) ال لمي، يلي. -

ودارة اظتعرفة، أ يتها ومدم  تبيق يمليافا من وجهة نظػر امداريػات  (.5009)  اانكهدي، زكية. -
رتبيػػػة، ، ماج ػػػتمل، كليػػػة الواظتشػػػرفات امداريػػػات يف مػػػديريات الرتبيػػػة والتعلػػػيا مبهتقػػػ  منكػػػة اظتنكرمػػػة وجػػػدة

اسػػػػػػػرتجع يف  libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind3341.pdf :جامعػػػػػػة أـ القػػػػػػرم
 من اظتصدر. 55/4/5007

غتلػػة ، البحػػث العلمػػي لػػدم أيدػػاا يينػػة التػػدريس يف اصتامعػػة األردنيػػة (.5772)  هػػاش، سػػالمة. -
 .(4)55، أهاث الملموؾ

، مقالػػػػػة مػػػػػػأخوذة مػػػػػػن اظتودػػػػػػع التعلػػػػػػيا اصتػػػػػامعي يف  ػػػػػػا ودارة اظتعرفػػػػػػةا(.5007) العبػػػػػاس، يشػػػػػػاـ. -
مػػػػن  9/4/5007 اسػػػػرتجع يف  alyaseer.net/vb/showthread.php?t=5886 :اللنكػػػػرتوو
 اظتصدر.

غتلػػػة ، ودارة اظتعرفػػػة مػػػدخا ل بػػػداع التهظيمػػػي يف اصتامعػػػات اظتصػػػريةا(.5002) .يبػػػد القػػػادر، هنلػػػة -
 .(59)55، م تقبا الرتبية العربية

وو الهػػػػػػػػػػػور، مقالػػػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػػػن اظتودػػػػػػػػػػػع اللنكػػػػػػػػػػػرت  ودارة اظتعرفػػػػػػػػػػػة،ا(.5001) العتيػػػػػػػػػػػيب، سػػػػػػػػػػػعد مػػػػػػػػػػػرزوؽ. -
www.alnoor.infollearnltopicbodyID=119.  من اظتصدر. 4/2/5007اسرتجع يف 

اظتػػػفدتر العػػػريب الاػػػاو يف امدارة  ،اظتجلهػػػـو واظتػػػداخا الهظريػػػةودارة اظتعرفػػػة  (.5005العلػػػواو، ح ػػػن. ) -
 ايرة.نوفم،، الق 9ػ1، ة ل دارة العربيةالقيادة امبدايية يف مواجهة  التحديات اظتعاار 



 2102 –العدد األول -المجمد العاشر .  ...................……..... مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس

 
 

 11 

البحث العلمي لػدم أيدػاا يينػة التػدريس  (.5009) رة، ػتمد ح ن، وسرايب، سهاـ ػتمد.يماي -
 .(5) 54، غتلة جامعة دمشق للعلـو الرتبوية، اامعة امسراا اطتااة باألردف )معودا ى ومقرتحات  تويرو(

التهميػػػػة  ليػػػػات الػػػػربط بػػػػني البحػػػػث العلمػػػػي اصتػػػػامعي و ا(.5779) ييػػػػد، رمدػػػػاف، ويتػػػػا، ػتمػػػػود. -
 .(55) 2، غتلة الرتبية والتهمية الدتصادية،

 ، ودارة اظتعرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، مودػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػما(.5007) الجلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرج، حهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا. -
www.kutub.infollibrarylbook=1283  من اظتصدر. 5/2/5007 اسرتجع يف 

 ، يػػػػػن اظتودػػػػػع:فػػػػػة واسػػػػػرتا يييافا التنكهولوجيػػػػػةأسػػػػػس ودارة اظتعر  (.5009) دهػػػػػديليي، يػػػػػامر. -

pdf.http://libwebserver.uob.edu.bh/sla07/Papers/AMERKINDLICHIE  اسػػػػػػػػرتجع
 من اظتصدر. 59/4/5007يف 

، يمػاف: نكهولوجيػا اظتعلومػات و تبيقافػا لدتصػادية (. 5005) اف.دهديليي، يامر، وسامرايي، ومي -
 .دار الوراؽ

البحث العلمي لدم أيداا اعتينة التدري ية يف جامعة دمشق )األيداؼ  (.5005) كهعاف، أزتد. -
 .(4)59 ،غتلة جامعة دمشق للعلـو الرتبوية ،واظتعودات وسبا التتوير

 ومة األما اظتتحدة، وحدة التجلتػيع اظتشػرتؾ،ودارة اظتعارؼ يف مهظ (.5009) لرابورو، خواف لويس. -
 اسػػػرتجع يف www. Unjlu.orgl datal reportsl 2007l ar2007جهيػػػ ، يػػػن اظتودػػػع: 

 من اظتصدر. 9/2/5007

مشػػنكالت البحػث العلمػػي ومعودا ػى يف جامعػػة مف ػة كمػػا يرايػا أيدػػاا ا(.5775) ػتافظػة، سػامك. -
 .(4 تهصرية، )اصتامعة اظت، غتلة كلية الرتبية يينة التدريس،

.ظتهظمػػة اا -  شػػريعات البحػػث العلمػػي وأورػػاع البػػاحاني يف  (.5791) لعربيػػة للرتبيػػة والاقافػػة والعلػػـو
 ،  ونس.الو ن العريب

أثر  شريعات التعليا العايل يف ونتاجية البحوث العلمية لدم أيداا اعتينة  (.5009) يوس ، نبيلة. -
 .(4)59، لعلـو الرتبويةغتلة جامعة دمشق ل التدري ية اامعة دمشق،
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