
 0253 العدد الثامن عشر ديسمبرأبحاث اقتصادية وإدارية 
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فؼبهٍج خطتٍق ػيوٍبح إدارث اهيؼرفج فٌ اهيؤششج  زٍبدث دور اهتٍئج اهخٌظٍيٍج فٌ
 -توػرٍرٍز  ترر هإلهنخروٌٍم توالٍج دراشج حبهج يؤششج نوٌدور .االكخضبدٍج

 هؼذور ضورٍج.أ
 اهسؽائؼ -تؼر تّؽؼٖؼٖزسبيؾج 

 :اهيوخص
ؽٖبغث  اهيؿبؽغث ؽوٓ ُغفح ُػٍ اهغؼاؿج إهٓ اهخؾؼف ؽوٓ يغْ خّفؼ اهتٖئج اهخٌغٖيٖج    

ّتؾغ خضوٖل اهٌخبئز خّضوٌب إهٓ أً  .فٕ يؤؿؿج نٌّغّؼ ح إغاؼث اهيؾؼفجخعتٖق ؽيوٖبفؾبهٖج 
اهتٖئج اهخٌغٖيٖج يخّفؼث ّخؾختؼ كبؽغث سٖغث هٌٞعٞق ٌضّ خعتٖق سٖغ هؾيوٖبح إغاؼث 

ج ً عٞل ييبؼؿاؿخعغاى اهيؤؿؿج ٛغاؼث اهيؾؼفج يّأغِؼح اهٌخبئز نػهم  .اهيؾؼفج
نػهم أغِؼح اهٌخبئز ّسّغ ؽٞكج يؾٌّٖج ؽٌغ يؿخّْ اهغٝهج اٛضضبئٖج . ؽيوٖبخِب اهيعخوفج

(0.05 (α≤ تًٖ ؽٌبضؼ اهتٖئج اهخٌغٖيٖج ّخعتٖق ؽيوٖبح إغاؼث اهيؾؼفج. 
 يؾؼفج، اهتٖئج اهخٌغٖيٖج، اهيؾؼفج، اغاؼث اهيؾؼفج، ؽيوٖبح اغاؼث اه :اهنويبح اهداهج   

Abstract 

     This study aimed to identify the extent of the regulatory environment to help 

provide leverage to increase the effectiveness of the application of knowledge 

management processes in the Condor Foundation. After analyzing the results we 

determined that the regulatory environment is available and is a good base for some 

good application of knowledge management processes. The results also showed the 

use of enterprise knowledge management through the exercise of various operations. 
The results also showed a significant relationship at the level of statistical significance 

α≤ 0.05 between the regulatory environment and the application of knowledge 

management processes elements.  

Keywords: knowledge, knowledge management, knowledge management processes, 

the regulatory environment. 

 يلديج
تؼؽ اُخيبيبح اهيٌغيبح فٕ تٖئج اٙؽيبل اهضبهٖج  ضٖد خلؼ ؽوٓ أأضتضح اهيؾؼفج يً    

يؿؤّهٖخِب اهتضد ؽً اهيؾؼفج اهيٌبؿتج ّاهيٞئيج فٕ اهّكح اهيٌبؿة ّاهؾيل ؽوٓ خسغٖغُب 
هِػا ّسة  ،ّخعّٖؼُب تبهشنل اهػٔ ٖؾؽؽ يً خٌبفؿٖج اهيٌغيج ّٖظيً تلبءُب فٕ اهؿّق

 ّخٌغٖى ّخضٌٖف ّسيؼ اهخلبع سلأ يً اهيّسَ اهسِغ تبؽختبؼُب إغاؼث ُػا اهيّسّغ اهضؼر

 أفؼاغ تًٖ ّاهيشبؼنج هوخغاّل سبُؽث ّسؾوِب ،تٌشبعِب اهؾٞكج ػاح اهيؾؼفج أٌّاػ ّخعؽًٖ
، جاهيٌغي غاعل ّاٙغاء اهلؼاؼاح اخعبػ نفبءث يؿخّْ يً ٖؼفؼ تيب اهيٌغيج ّّضغاح ّأكؿبى
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 تًٖ اهؾٞكبح إكبيج إهٓ يً عٞل اهؿؾٕ خّفٖؼ اهتٖئج اهيٌبؿتجخى ضلق اٝ اػا ُّػا ٝ ٖخ
 اهفؼغٔ ىاهخؾو ىٖخغؽّ ، اهخنٖف ؽوٓ ّاهلغؼث ّاهخؾوى اهعتؼاح فٕ يشبؼنخِى ّخشسٖؼ اٙفؼاغ

ّاهسيبؽٕ ّخشسٖؼ اهضّاؼ اهيختبغل تًٖ اٝغاؼث ّاهؾبيوًٖ ّتًٖ اهؾبيوًٖ تبٛظبفج اهٓ خّفٖؼ 
يً ُػا اهيٌعوق ٖينً ضٖبغج  .اهظ...ئل اهخنٌّهّسٖج هختبغل ّانخؿبة اهيؾبؼفنبفج اهّؿب

فؼبهٍج خطتٍق زٍبدث  هل هخوفر اهتٍئج اهيٌبشتج إلدارث اهيؼرفج دور فٌ :اٝشنبهٖج اهخبهٖج
 توػرٍرٍز؟ فٌ والٍج ترر هإلهنخروٌٍم اهيٌخسج ػيوٍبح إدارث اهيؼرفج تيؤششج نوٌدور

 :اهيعؼّش اؼخأٌٖب عؼش اهخؿبؤٝح اهخبهٖج ّهٜسبتج ؽً اٛشنبل   

يب يؿخّْ خّفؼ اهتٖئج اهخٌغٖيٖج اهيٌبؿتج هخعتٖق ؽيوٖبح إغاؼث اهيؾؼفج فٕ يؤؿؿج  -1
 .؟هٞهنخؼٌّٖم نٌّغّؼ

 .يب يؿخّْ خعتٖق ؽيوٖبح اغاؼث اهيؾؼفج فٕ يؤؿؿج نٌّغّؼ اهيٌخسج هٞهنخؼٌّٖم؟ -2

عتٖق سٖغ ّفؾبل هؾيوٖبح إغاؼث اهيؾؼفج فٕ غّؼ فٕ خ ؾٌبضؼ اهتٖئج اهخٌغٖيٖجه ُل -3
ّؽوٓ سيٖؼ ّيعخوف يؿخّٖبخِب؛ يً  اهيٌخسج هٜهنخؼٌّٖم تتؼر تّؽؼٖؼٖز يؤؿؿج نٌّغّؼ

 .؟يؿخّْ ضٌؼ اٝؿخؼاخٖسٖبح إهٓ يؿخّْ خّؽٖؼ ّتٖؼ يٌخسبخِب
 :ح اهخبهٖجفٕ يضبّهج هٜسبتج ؽً اٛشنبل اهيعؼّش نبً ٝتغ يً ّظؼ اهفؼظٖب: اهفرضٍبح

تًٖ  (≥0.05α)خّسغ ؽٞكج يؾٌّٖج ؽٌغ يؿخّْ اهغٝهج اٝضضبئٖج : اهفرضٍج االوهي -1
 .ؽيوٖبح إغاؼث اهيؾؼفج اهِٖنل اهخٌغٖيٕ هويٌغيج ّخعتٖق

تًٖ  (≥0.05α)خّسغ ؽٞكج يؾٌّٖج ؽٌغ يؿخّْ اهغٝهج اٝضضبئٖج : اهفرضٍج اهذبٌٍج -2
 .هيؾؼفجاهذلبفج اهخٌغٖيٖج هويٌغيج ّخعتٖق ؽيوٖبح إغاؼث ا

 تًٖ (≥0.05α)خّسغ ؽٞكج يؾٌّٖج ؽٌغ يؿخّْ اهغٝهج اٝضضبئٖج  :اهفرضٍج اهذبهذج -3
 .خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح ّخعتٖق ؽيوٖبح إغاؼث اهيؾؼفج

 : خخؼنؽ أُغاف اهغؼاؿج فٖيب ٖأخٕ:  أهداف اهدراشج
 .ٌغيج اهغاعوٖج،  تٖئج اهي"KM"اهيؾؼفج، إغاؼث اهيؾؼفج : اهؿؾٕ هتوّؼث اهيفبُٖى اٙؿبؿٖج -
هؾيوٖبح إغاؼث اهيؾؼفج، ّخلغٖى ّاهسٖغ  ّ خؾٖق اهخعتٖق اهفؾوٕ أخضغٖغ اهؾّائق اهخٕ خؾؼكل  -

 .ٌِب خأؿٖؾ يٌغيج كبئيج ؽوٓ اهيؾؼفجأاكخؼاضبح يً ش
فؾبهٖج خعتٖق ؽيوٖبح اغاؼث ؽٖبغث اهؼفؼ يً خضوٖل اهؾٞكج تًٖ ؽٌبضؼ اهتٖئج اهخٌغٖيٖج ّ -

 .اهيؾؼفج
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تبهيؤؿؿبح اهيٌخسج هٜهنخؼٌّٖبح فٕ " KM"ؿؾ اهخٕ ضغغح يؼاضل ؽيوٖج يؾؼفج اٙ -
 . ّٖٝج تؼر تّؽؼٖؼٖز

 : خخظيً سّاٌة اُٙيٖج يب ٖوٕ: أهيٍج اهدراشج
ّؽيوٖبخَ ّخأذٖؼٍ ؽوٓ يعخوف أٌشعج اهيٌغيج، ّيب ٖؾتؼ " KM"اهخؼنٖؽ ؽوٓ يّظّػ  -

اهفبؽوٖج  هويٌغيبحّاؿخسبتًج، ّٖضلق ؽً ٖلغج اهؾلل اهخٌغٖيٕ اٝؿخؼاخٖسٕ ؼضغًا ّخفنٖؼًا 
 .اٝؿخؼاخٖسٖج ّاهؿيؾج ّاهتلبء

ّاؽختبؼُب نأضغ أؿبؿٖبح اهيٌبط  "KM"خّسَٖ خفنٖؼ إغاؼث اهيؤؿؿبح اهسؽائؼٖج ٝؽخيبغ  -
 .اهيضفؽ ؽوٓ اٝتخنبؼ غاعوِب

فٕ خغؽٖى يؿخّٖبح اٙغاء هغْ " KM"ضد اهيٌغيبح ؽيّيًب ؽوٓ غؼاؿج ّخفضص أذؼ  -
 .ً فٕ اهيٌغيبح، ّأذؼُب فٕ ختٌٕ اهيٌغيج هيفِّى إغاؼث اهيؾؼفجاهؾبيوٖ

 االطبر اهٌظرً هوتحد: أوال
I. جاهيؼرف  
 :اهيؾؼفج يب ٖوٕأتؼؽ يب سبء فٕ خؾؼٖف إً : اهيؼرفج يفهوى -1
ُّٕ خؾٌٕ إغؼام ّ " ٖؾؼف"ُٕ اؿى يشخق يً اهفؾل  (KNOWLEDGE) اهيؾؼفج :هغج -

 . (566، ص2001، هؿويٕؽوٕ ا) فِى اهشٕء ؽوٓ يب ُّ ؽوَٖ
يٌخز اهخفؿٖؼ ّاهخؼسيج ّاهخضوٖل اٌٛؿبٌٕ، ُّٕ يّسّغ  :خؾٌٕ اضطالحبّاهيؾؼفج  -

، 2005 ، يٖوّغ خّيٕ) يؾٌّٔ غٖؼ يويّؾ هنً هٌب كغؼث كٖبؿَ ُّّ ٖعوق اهذؼّث هويٌغيج
 .(1ص
 فِى ينخؿة يً عٞل اهعتؼث أّ اهيٞضغج أّ اهغؼاؿج،: " ؽوٓ أٌِب خؾؼف اهيؾؼفج -

 Lisa) "فبهيؾؼفج ُٕ يؾوّيبح يسخيؾج يؼ اهفِى ّ اهلغؼاح اهيّسّغث فٕ أػُبً اٙفؼاغ

mariemangas, 2005, p22). 
 أؿبهٖـة اٙضنبى، اٗؼاء، اهٌغؼ، ّسِبح اهضلبئق، يسيّػ: "أٌِب ؽوٓ خى خؾؼٖفِب نيب -

 اهخٕ ّاهيتبغا اٝؿخؼاخٖسٖبح اهيفبُٖى، اهتٖبٌبح، اهيؾوّيبح، ّاهخسبؼة، اهعتؼاح اهؾيل،
 أّ يؾًٖ تغؼف اهيخؾولج اهيؾوّيبح هخفؿٖؼ اهيؾؼفج ّخؿخعغى. اهيٌغيج أّ اهفؼغ ٖيخونِب

 (.11ص، 2005، ضسبؽٔ ؽوٕ ُٖذى) "اهضبهج ُػٍ أّ اهغؼف ُػا ّيؾبهسج يؾٌٖج ضبهج
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 تضفج فؾبهج يً ُػٍ اهيؾؼفج ّ خضؿًٖ يً اهيؾؼفج خى اٝؿخفبغثهنٕ ٖ :اهيؼرفج أٌواع -2
 :(5-4، ص2005 فؼٖغ نّؼخل،) أشِؼ ٌيّػر هػهم يب كغيَ ٌٌّبنبّ ِب ٖسة اهلٖبى تخضٌٖفِب اؿخعغاي

اهيؾتؼ  ُّٕ اهيؾؼفج اهؼؿيٖج، اهلٖبؿٖج، اهيّسّغث ؽوٓ شنل ؼيّؽ،: اهيؼرفج اهضرٍحج -
ّاهخٕ خخيذل فٕ اهيونٖج اهفنؼٖج اهيضيٖج كبٌٌّب  ّتؼاءاح . ؽٌِب نيٖب، ّ كبتوج هوٌلل ّاهخؾوٖى

نيب  ٖينً أً ٌسغُب  .خؼاػ، ضلّق اهٌشؼ، اٙؿؼاؼ اهخسبؼٖج، اهخضيٖيبح اهضٌبؽٖج اٝع
يسؿغث فٕ يٌخسبح اهشؼنج ّ عغيبخِب، إسؼاءاح اهؾيل، ّعععِب ّيضفّفبح خلٖٖى أؽيبهِب 

 .إهٓ غٖؼ ػهم 
فِٕ "   ٌؼرف أنذر ييب ٌشخطٍغ أً ٌلول:" خخسؿغ يً عٞل اهؾتبؼث :  اهيؼرفج اهضيٌٍج -

ج غٖؼ اهؼؿيٖج، اهػاخٖج، ّاهيؾتؼ ؽٌِب تبهعؼق اهٌّؽٖج ّاهضغؿٖج غٖؼ اهلبتوج هوٌلل اهيؾؼف
 اهيؾؼفج خوم ّتبهخبهٕ فِٕ. ّاهخؾوٖى، ّاهخٕ خّسغ تلّث فٕ ؽيل اٙفؼاغ ّاهفؼق غاعل اهشؼنج

 خخضف ؿبتلج ّاهخٕ عتؼاح خؼانى عٞل يً ّاهينخؿتج اٙفؼاغ ؽلّل فٕ اهيعخؽٌج
 ّاهخٕ تؿِّهج ه٘عؼًٖ خضّٖوِب أّ ٌلوِب ٖينً ٝ اهخٕ اهشعضٖج ّاهلغؼاح تبهيِبؼاح

 (..27ص   ،2007،  ٖبؿؼ اهضبّٔ) ؽوِٖب اهؼكبتج ٖضؾة
ُّٕ اهٌّػ اّ اهٌعبق اهتؿٖع يً اهيؾؼفج ّاهػٔ ٖنًّ يعوّتب يً : اهيؼرفج اهسوهرٍج -
ً هويؤؿؿج سل خشغٖل اهضٌبؽج ضؿة  يؾبٖٖؼ اكخضبغٖج ، ُّػا اهٌّػ يً اهيؾؼفج ٝ ٖؤيأ

ؼغى اً ُػٍ اهيؾؼفج خيذل اهيؾؼفج اٙؿبؿٖج اهعبضج , كبتوٖج تلبء خٌبفؿٖج عّٖوج اٙيغ
 .تبهضٌبؽج هخلّى تغّؼُب نلٖيج غعّل إهِٖب 

يً أً خلّغ ضٌبؽخِب، ّ يٌبفؿِٖب  اهيٌغيجُّٕ اهيؾؼفج اهخٕ خينً : اهيؼرفج االتخنبرٍج -
هٌّػ يً اهيؾؼفج ٖخّكف ؽوٓ اٝتخنبؼ هيب ُّ فِػا ا. ّخيٖؽ ٌفؿِب تشنل نتٖؼ ؽً يٌبفؿِٖب

سغٖغ فٕ اهيؾؼفج، ضخٓ ٖنًّ يضغؼ كّث ، تعؼٖلج خؿيص هوشؼنج تخغٖٖؼ كّاؽغ اهؾيل 
 . ّاهيٌبفؿج ٌفؿِب فٕ يسبل ضٌبؽخِب

II.  اهيؼرفج إدارث: 
 :اهيؼرفج إدارثيفهوى  -1

خؿخعغى اهيؾؼفج يسيّؽج يً اهؾيوٖبح اهخٕ خخضنى ّخعوق ّخٌشؼ، ّ" :ُٕ إغاؼث اهيؾؼفج -
يً كتل اهييبؼؿًٖ هخؽّغُى تبهعوفٖج اهٌغؼٖج اهيؾؼفٖج اهٞؽيج هخضؿًٖ ٌّؽٖج اهلؼاؼاح 
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اهيؾؼفج  فٕ ُػا اهخؾؼٖف ُٕ  إغاؼث إً.  (136، ص2008ؼتضٕ يضعفٓ اهؾوٖبً،) "ّخٌفٖػُب 
 .ٌشبع إٌؿبٌٕ خخؾوق تبهؾيوٖبح اهؾلوٖج اهغاعوٖج هعوق ٌّشؼ اهيؾؼفج ّاؿخعغايِب

ؽيوٖج خععٖع ّخٌغٖى ّؼكبتج ّخٌؿٖق ّخّهٖغ :" أٖظب ؽوٓ أٌِب إلدارث اهيؼرفجٌغؼ ّٖ -
اهيؾؼفج ّنبفج اٙيّؼ اهيخؾولج تؼأؾ اهيبل اهفنؼٔ هخضلٖق أنتؼ يب ٖينً يً اهخأذٖؼ 

 (. Wiig, karl,  , 2002, p 13" )اٖٝسبتٕ فٕ اهيٖؽث اهخٌبفؿٖج اهخٕ خؿؾٓ إهِٖب اهيٌغيج 
إغاؼث اهيؾؼفج فٕ اهييبؼؿبح اهخعتٖلٖج خضخبر إهٓ اهيؾؼفج  إً:هيؼرفجا إدارث ػيوٍبح -2

 ٕ اخعبػ اهلؼاؼاح،ّخلّى تخٌغٖيِب هخينًٖ اٙفؼاغ يً اهضضّل ؽوِٖب ّاٝؿخفبغث يٌِب ف
أً ٌُبم أؼتؼ ؽيوٖبح سُّؼٖج خخيذل  ّؼغى اٝعخٞف فٕ خضغٖغ ؽيوٖبح إغاؼث اهيؾؼفج إٝ

     (01)ِب، خّؽٖؾِب ّخعتٖلِب نيب ّٖظضِب اهشنل ؼكى خّهٖغ اهيؾؼفج، عؽٌِب، ضفغ: فٕ

 
ؽيوٖج اٌٝشبء اهّاؽٕ ّاهؾيغٔ هويؾؼفج فٕ غل  ٖلضغ تخّهٖغ اهيؾؼفج: خوهٍد اهيؼرفج -أ

ضيغ خؼنٕ ). يً أسل ؽٖبغث يعؽٌِّب يً اهيؾؼفجيتبغؼاح ّأٌشعج يؾٌٖج خلّى تِب اهيٌغيبح 
ً اهتبضذًٖ إهٓ ّسّغ يضغؼًٖ ٝنخؿبة اهيؾؼفج ّهلغ أشبؼ اهؾغٖغ ي( 64، ص 7002اهتعبٌٖج، 

( خؾختؼ اهيؾؼفج اهظيٌٖج أضغ اهيضبغؼ اهغاعوٖج ٝنخؿبة اهيؾؼفج) ُّٕ اهيضبغؼ اهغاعوٖج 
اهضضف ّاهيسٞح ّاهيّاغ اهيٌشّؼث فٕ شتنج اهيؾوّيبح اهؾبهيٖج، )ّاهيضبغؼ اهعبؼسٖج 

ؽتغ اهؿخبؼ اهؾٕو ) (ّغٖؼُب ..يؤخيؼاحسيؼ اهيؾوّيبح ؽً اهؽتبئً ّاهيٌبفؿًٖ ّاهيشبؼنج فٕ اه

 .(295ص، 2005، ّآعؼًّ

ّٖلضغ تخعؽًٖ اهيؾؼفج؛ اضخفبغ اهيؤؿؿج تبهيؾؼفج ّإغايخِب تضّؼث  :خخزًٍ اهيؼرفج -ة
ح يعخوفج يٌِب يؿخيؼث فٕ اهػانؼث اهخٌغٖيٖج ّيؿخّغؽبح اهيؾؼفج هنٕ خؿخعغى فٕ خعتٖلب

 (.197، ص ؼتضٕ يضعفٓ ؽوٖبً  )اٛتغاػ ّاٝتخنبؼ
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إً ٌشؼ اهيؾؼفج ّخشبؼنِب غاعل اهيٌغيج  (:اهيشبرنج أو ٌلل اهيؼرفج)خوزٍغ اهيؼرفج  -ر
اهيشبؼنج تبهيؾؼفج فؾبهٖج اسخيبؽٖج خضخى ؽوٓ اٙفؼاغ  (San) ٖؾغ أيؼا ضّٖٖب، فضؿة

 San, 2002, P) اٝخضبل تؾظِى تتؾط ّاؿخؾيبل يب ٖؾؼفٌَّ فٕ ضل اهيشنٞح تشنل سٖغ

غؼٖة فٖوؾة غّؼا يِيب فٕ خلبؿى اهيؾؼفج تبٛظبفج إهٓ ؽيوٖبح اٝخضبل اهخٕ اهخ أيب .( .05
خخلبؿى اهيؾوّيبح اهلٖيج تؿؼؽج ّاٌؿٖبتٖج ؽتؼ ضغّغ اهيٌغيج تبٛظبفج إهٓ اهشتنبح 
اٌٛؿبٌٖج ضٖد ٖختبغل اٙفؼاغ اٗؼاء ضّل يّاظٖؼ ِٖخيًّ تِب نذٖؼا، ّفٕ اغوة اٙضٖبً 

 McChan &Glinow , 2000.P24) ج كّٖج خؿِى فٕ خعّٖؼ خفنٖؼُىخلّغ إهٓ تٌبء ؽٞكبح شعضٖ

.)   
إً خعتٖق اهيؾؼفج ُّ غبٖج إغاؼث اهيؾؼفج ُّّ ٖؾٌٕ اؿخذيبؼ اهيؾؼفج،  :خطتٍق اهيؼرفج -د

فبهضضّل ؽوِٖب ّعؽٌِب ّاهيشبؼنج فِٖب ٝ خؾغ نبفٖج يب هى خضّل ُػٍ اهيؾؼفج إهٓ اهخٌفٖػ، 
تٖق اهسٖغ هويؾؼفج ٖخعوة خؾًٖٖ يغٖؼ هويؾؼفج اهػٔ ٖلؼ ؽوٓ أً اهخع إهٓ (Burk)ّهلغ أشبؼ

ؽبخلَ اهضد ؽوٓ اهخعتٖق اهسٖغ، ّأنغ ؽوٓ أً اٝؿخعغاى ّإؽبغث اٝؿخعغاى خخظيً 
اٝخضبٝح غٖؼ اهؼؿيٖج ّاهضضّل ؽوٓ اهخلبؼٖؼ ّاهخعتٖلبح اهسٖغث ّاهلضص اهٌبسضج 

ؿخعغيح ؽغح أؿبهٖة هخعتٖق ّهلغ ا. أعؼْ تيب فِٖب اهؾؼط ّسوؿبح اهخغؼٖة ّأشنبل
اهفؼق يخؾغغث اهعتؼاح اهغاعوٖج، يتبغؼاح اهؾيل، يلخؼضبح اهعتٖؼ اهغاعوٕ، : اهيؾؼفج يٌِب

  ,Burk) اؽخيبغ يلبٖٖؾ هوؿٖعؼث ؽوٓ اهيؾؼفج، اهخغؼٖة اهفؼكٕ يً كتل عتؼاء يخيؼؿًٖ

1990 , P 103 .) 
III. اهتٍئج اهخٌظٍيٍج إلدارث اهيؼرفج: 
 تٖئجاهيٌغيج ّاه تًٖفخص كٌّاح اٝخضبل  خعوةاٛغاؼث تبهيؾؼفج ٖ إً اٙعػ تيٌِسٖج   

 ِبؽظبء اهيٌغيج هخغاّهخِب ٙيً أسل خضضٖل اهنى اٙنتؼ يً اهيؾؼفج ّإخبضج تِب اهيضٖع
خؽغاغ ضبسخِب إهٓ ٌغى اٝخضبٝح ّ. (220، ص2005 ؽوٕ اهؿويٕ،)ب تبٝؿخعغاى ّاهخعتٖقّخٌيٖخِ

اؼث اهيّاؼغ اهتشؼٖج اٛؿخؼاخٖسٖج، ٌغى إغاؼث اٙغاء خّفؼ ّاهيؾوّيبح اهيخعّؼث، ٌغى إغ
هولبئيًٖ تبهؾيل اهيؾوّيبح اٙؿبؿٖج ؽً اُٙغاف ّاهٌخبئز اهيعوّتج،  خؾيٖق اؿخعغاى فؼق 
اهؾيل ػاخٖج اٛغاؼث فٕ أغاء اهيِبى ّاٙؽيبل اهيعخوفج، ّاهؾيل تٌغى اهيخبتؾج ّخلّٖى اٙغاء 

 خخنًّ تٖئج اهيٌغيج اهخٌغٖيٖج يًّ. (222، ص2005 ؽوٕ اهؿويٕ،)ؽوٓ أؿبؾ اهٌخبئز ّاٌٛسبؽاح
 :اهؾٌبضؼ اهخبهٖج
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إً اهيضّؼ اهسُّؼٔ هويٌغيبح ٖلّى ؽوٓ ػهم اهِٖنل اهخٌغٖيٕ : اههٍنل اهخٌظٍيٌ-1
اهؾظّٔ ّاهٌغبى اٛغاؼٔ اهيؼً اهػٔ ٝ ٖخضف تبهسيّغ أّ اهخؾلٖغ، ّإٖسبغ اهٌغى 

خٌغٖيٖج ػاح كٖيج ّغٖفٖج، ّّظؼ أُغاف عيّضج هوخٌغٖى ّاٙؿبهٖة اهخٕ خسؾل اهؾيوٖج اه
خٌفػ ؽوٓ ععّاح ّيؼاضل تضٖد ٝ ٖخى اٌٝخلبل إهٓ اهععّث اهٞضلج كتل اهخأنغ يً ٌسبش 

ّخؾخيغ إغاؼث اهيؾؼفج تضّؼث نتٖؼث ؽوٓ اهِٖنل اهخٌغٖيٕ فٕ اهيٌغيج، . اهععّث اهؿبتلج
ِٖنل اهخٌغٖيٕ خؤذؼ ؽوٓ اٙفؼاغ اهؾبيوًٖ ُؼيٖج اه :ضٖد خّسغ اهؾغٖغ يً اٙتؾبغ هَ، ُّٕ

يً اهيينً اً خؿبٌغ اهِٖبنل اهخٌغٖيٖج غاعل ، فٕ اهيٌغيج ّؽوٓ اهؾٞكبح فٖيب تٌِٖى
خؿخعٖؼ اهِٖبنل ، اهيٌغيج ؽيوٖج خفؾٖل إغاؼث اهيؾؼفج يً عٞل اهخعتٖلبح اٝسخيبؽٖج اهؾبيج

ؿبٌغ تضّؼث عبضج ّاهلّاؽغ اهخٕ خاهخٌغٖيٖج يً خفؾٖل إغاؼث اهيؾؼفج يً عٞل اهِٖبنل اه
 .( 304-303 ، ص 2005ؽوٕ ؽتغ اهؿخبؼ ّاعؼًّ،) يتبشؼث إغاؼث اهيؾؼفج

ُى اهؾّايل اهخٕ ٖينً يً عٞهِب اهخيٖٖؽ أخؾختؼ اهذلبفج اهخٌغٖيٖج يً : اهذلبفج اهخٌظٍيٍج-2
 (Wheleen)تًٖ يعخوف اهيٌغيبح تبهٌغؼ اهٓ خٌّػ ّخؾغغ اهؾٌبضؼ اهخٕ خخظيٌِب، فضؿة 

ٖشخؼم تِب اؽظبء يسيّؽج يً اٝؽخلبغاح ّاهخّكؾبح ّاهلٖى اهخٕ " ٖينً اهٌغؼ اهِٖب 
 ّٖينً خوعٖص أُيٖج اهذلبفج اهخٌغٖيٖج فٖيب ٖوٕ(. 61، ص 2011،  تّؽؽٖؽ شٖشًّ)،"اهيٌغيج

 (:335ص  ،2004، ضؿًٖ ضؼٖى)

اهلٖى اهذلبفج خّضغ اهؿوّنٖبح ّخؾعٕ يؾٌٓ هٚغّاؼ ّخلّٔ اٝخضبٝح ّخؾؽؽ  -
 اهيشخؼنج ّيؾبٖٖؼ اٙغاء اهؾبهٕ؛

 اهذلبفج اهخٌغٖيٖج خعّؼ اٛضؿبؾ تبهؾظّٖج ّاٌٝخيبء ّخؾعٕ اؿخلؼاؼا ّغٖفٖب؛ -

ؽٖبغث اهختبغل تًٖ اٙؽظبء يً عٞل اهيشبؼنج تبهلؼاؼاح ّخعّٖؼ فؼق اهؾيل  -
 .ّاهخٌؿٖق تًٖ اٛغاؼاح اهيعخوفج ّاهسيبؽبح ّاٙفؼاغ

ٛغاؼث اهيؾؼفج اؿخعغاى خلٌٖج  اهيخعوتبح اٙؿبؿٖجيً : خنٌوهوسٍب اهيؼوويبح -2
سل عوق اهيؾؼفج ّخٌغٖيِب ّخلبؿيِب ّخعتٖلِب، ّاهخٕ كّايِب أاهيؾوّيبح ّاٝخضبل يً 

اهتؼيسٖبح ّيضؼنبح اهتضد اٝهنخؼٌّٕ، تّاتبح : اهضبؿّة ّاهتؼيسٖبح اهعبضج تػهم يذل
ّخّفؼ خنٌّهّسٖب . (85، ص2007ونبّٔ،إتؼاُٖى عوّف اهي) ّ ينبيً اهؾيل اٝفخؼاظٕأ اهيّاكؼ

نخّفٖؼ شتنج اهيؾوّيبح ّاهشتنج اهغاعوٖج  اهيؾوّيبح اهنذٖؼ يً اٝينبٌٖبح ٝغاؼث اهيؾؼفج
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ّيعبؽً اهتٖبٌبح ّاهتؼيسٖبح ييب ٖؿِل ؽيوٖبح ، Browsersاٌٝخؼٌح، ّتؼايز خضفص 
 (.657، ص 2013ج،ضيغ ضخبيوأؼائغ اؿيبؽٖل ؽتبتٌج ّيبسغ ) اغاؼث اهيؾؼفج فٕ اهيٌغيج

 اهدراشج اهخطتٍلٍج: بذبٌٍ
I.  اهدراشجػٌٍج خلدٍى: 

ٙسل اعختبؼ اهفؼظٖبح اعخؼٌب يؤؿؿج نٌّغّؼ ٌٛخبر اٝهنخؼٌّٖبح نيسخيؼ غؼاؿج،    
فبهيؤؿؿج خضّٔ يسيّؽج يخغاعوج يً اهّؿبئل اهيبغٖج ّاهيبهٖج ّاهتشؼٖج، نيب أً اهيّؼغ 

ص ّاٙكؿبى ّػهم ضؿة اهخعضضبح اهيؿعؼث، اهتشؼٔ ٖخّؽػ غاعل اهيؤؿؿج تًٖ اهيضبه
هنً اهفئج اهخٕ خعغى أُغاف اهتضد ُٕ يسيّؽج اٛغاؼًٖٖ ّاٙفؼاغ اهيؿئّهًٖ اهؾبيوًٖ 

   .ٌج اهغؼاؿج اهيلضّغث تبٝؿختٖبًتبهيؤؿؿج، ّكغ خى اؽختبؼ ُػٍ اهفئج ؽٖ

II.  سيغ اهتٍبٌبح ويخغٍراح اهدراشج أدواح: 
خضلٖق أُغاف اهغؼاؿج خى خضيٖى ّخعّٖؼ إؿختبٌج ه :أدواح سيغ اهتٍبٌبح وخحوٍوهب -1

 ينٌّج يً سؽئًٖ، اؿخِغف اهسؽء اّٙل  يؾؼفج اهتٖئج اهيٌبؿتج هخعتٖق ؽيوٖبح إغاؼث
ؽيوٖبح إغاؼث اهيؾؼفج فٕ  اهيؾؼفج، تٌٖيب ؼنؽ اهسؽء اهذبٌٕ ؽوٓ يؾؼفج يؿخّْ خعتٖق

هًٖ ؤّاٙفؼاغ اهيغؼاء ّاهيؿ ّهلغ  خى اعخٖبؼ ؽٌٖج كضغٖج خيذوح فٕ. اهيؤؿؿج يضل اهغؼاؿج
%. 100ّخى اؽخيبغُب تٌؿتج  )36(إؿختبٌج اؿخؼسؼ يٌِب 40تيؤؿؿج نٌّغّؼ، ضٖد خى خّؽٖؼ 

 (.SPSS)ّاؽخيغٌب فٖخضوٖل تٖبٌبح اٝؿختٖبً ؽوٓ تؼٌبيز اٛضضبء 
اهػٔ  Likertأيب عؼٖلج اٛسبتج ؽً اٙؿئوج اهعبضج تبٝؿختٖبً فلغ نبٌح ّفق يلٖبؾ    

ّهِب  غٍر يوافق، (1)ّهِب غؼسج ّاضغ  غٍر يوافق تشدث)ؽوٓ عيؾ غؼسبح ٖضخّٔ 
 يوافق تشدث، (4)ّهِب غؼسج أؼتؾج  يوافق، (3)ّهِب غؼسج ذٞذج  يحبٍد، (2)غؼسج اذٌبً 
 :ّضؿة اهغؼاؿبح اهؿبتلج خى خلؿٖى يلٖبؾ هٖنؼح نيب ٖوٕ (.5)ّهِب غؼسج 

 خلشٍى يلٍبس هٍنرح                                               
 درسج اهيوافلج اهيشخوى اهيخوشط اهيرسح

 يٌعفط سغا غٖؼ يّافق اعٞكب 1.79  - 1
 يٌعفط غٖؼ يّافق 1.80-2,59
 يخّؿع يضبٖغ 3,39 -2,60
 ؽبهٖج يّافق 3,40-4,19

 ؽبهٖج سغا يّافق تشغث 4,20-5
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 :يخغٍراح اهدراشج واهيؤشراح اهتحذٍج -2
ّٖلضغ تئغاؼث اهيؾؼفج خوم اهؾيوٖج اهيٌخغيج  (:ػيوٍبح إدارث اهيؼرفج)اهيخغٍر اهخبتغ  - أ

اهخٕ ختغأ تبٝنخؿبة ّاهخّهٖغ ذى اهخعؽًٖ فبهخّؽٖؼ ّأعٖؼا اهخعتٖق، ّؽيغٌب إهٓ كٖبؾ ُػا 
 :اهيخغٖؼ يً عٞل اٙتؾبغ اهخبهٖج

اهيّسّغث اهفِى ّاٝؿخٖؾبة هويؾؼفج  :ّخى كٖبؿِب فٕ اهغؼاؿج يً عٞل :خوهٍد اهيؼرفج -
شؼاء اهيؾؼفج اهيخعضضج ،  فٕ اهيٌغيج ّاهضوّل اهيلغيج هويشبنل اهخٕ ّاسِح اهيٌغيج

اؽخيبغ اهخؾوى اهخٌغٖيٕ يضغؼا هخّهٖغ ، إتغاػ اهؾبيوًٖ فٕ اهيٌغيج، يً اهتٖئج اهعبؼسٖج
 . اهضضّل ؽوٓ اهيؾؼفج يً يضبغؼ عبؼسٖج، اهيؾؼفج

، اهخغؼٖة ّاهضّاؼ هضفغ اهيؾؼفج اهظيٌٖج :لّخى كٖبؾ ُػا اهتؾغ يً عٞ :خزً اهيؼرفج -
ٖخى ، اٝؿخفبغث يً خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح فٕ عؽً اهيؾؼفج، اهخّذٖق هضفغ اهيؾؼفج اهضؼٖضج
 .عؽً اهيؾؼفج ؽوٓ أؿبؾ اٌخلبئٕ

اهّذبئق ، ختٌٕ أؿوّة اهؾيل اهسيبؽٕ :ّخى كٖبؾ ُػا اهتؾغ يً عٞل :خوزٍغ اهيؼرفج -
اؿخعغاى فؼق اهعتؼث ّضولبح ، اٝخضبٝح غٖؼ اهؼؿيٖج، حّاهٌشؼاح ّشتنج اهيؾوّيب

 .اهيؾؼفج

خؾًٖٖ يغٖؼ  :ّخى اٝؽخيبغ فٕ كٖبؾ ُػا اهيخغٖؼ ؽوٓ اٝتؾبغ اهخبهٖج: خطتٍق اهيؼرفج -
، إؽعبء اهضؼٖج اهٞؽيج هوؾبيوًٖ هخعتٖق يؾبؼفِى، اهيؾؼفج هظيبً خعتٖق سٖغ هويؾؼفج

 .ؾيوٖجخؿخفٖغ إغاؼث اهيٌغيج يً اهيؾؼفج اه
ٖلضغ تِب  (:اهتٍئج  اهيشبػدث ػوي خطتٍق ػيوٍبح إدارث اهيؼرفج)اهيخغٍر اهيشخلل  - ة

ّ خؾٖق خعتٖق ؽيوٖبح إغاؼث اهيؾؼفج غاعل اهيٌغيج، ّخى أتٖئج اهؾيل اهغاعوٖج اهخٕ كغ خؿِل 
 :تبٙتؾبغ اهخبهٖج خضغٖغُب

اهيؿخّٖبح اٛغاؼٖج خلّى اهؾٞكبح تًٖ  :ّخلٖؿَ اهغؼاؿج يً عٞل :اههٍنل اهخٌظٍيٌ -
، اهيعخوفج ؽوٓ يؿبؽغث اهؾبيوًٖ ؽوٓ ختبغل اهيؾبؼف ّاهيؾوّيبح تغًّ خؾلٖغاح تٖؼّكؼاعٖج

خختٌٓ اهيٌغيج ، خّفؼ اهيٌغيج ٌّؽب يً اهٞيؼنؽٖج اهػٔ ٖؿبؽغ ؽوٓ عؼش اٙفنبؼ اهسغٖغث
اهؾٞكبح غٖؼ  خؿّغ اهيٌغيج، اهؾٞكبح اٙفلٖج ّخؾختؼُب ػاح أّهّٖج ؽوٓ اهؾٞكبح اهؾيّغٖج

 .اهؼؿيٖج اهخٕ خؿيص هوختبغل اهيؿخيؼ هويؾؼفج
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يغْ خشسٖؼ اهيٌغيج  :ّهلغ خى كٖبؾ أتؾبغ ُػا اهيخغٖؼ يً عٞل: اهخٌظٍيٍج اهذلبفج -
يغْ انخشبف اٙععبء ، ّاُخيبيِب تبهؾٞكبح تًٖ اٛغاؼث ّاهؾيبل ّفٖيب تًٖ اهؾيبل

خخلتل اهيٌغيج يلخؼضبح اهؾبيوًٖ  ب يضغؼا هوخؾوى؛ّاٝؽخؼاف تِب ّخضّٖتِب ّاؽختبؼُ
 .اٛتغاؽٖج ّخؾيل ؽوٓ خٌفٖػُب

يغْ اؽخيبغ اهيٌغيج : ّهلغ خى كٖبؾ أتؾبغ ُػا اهيخغٖؼ يً عٞل :خنٌوهوسٍب اهيؼوويبح -
 يغْ خّفٖؼ اهيٌغيج، ؽوٓ شتنبح اخضبل غاعوٖج ّعبؼسٖج يً أسل نؿة ّختبغل اهيؾبؼف

 .سٖج اهيؿبؽغث ؽوٓ خّهٖغ ّانخؿبة اهيؾؼفجهنبفج اهّؿبئل اهخنٌّهّ

 :ٌيوذر اهتحد -3

 
III. أشئوج اهدراشج خحوٍل ٌخبئز: 
 :اهتٍئج اهخٌظٍيٍج اهيٌبشتج هخطتٍق ػيوٍبح إدارث اهيؼرفج فراخو شخوىي -1

 :اههٍنل اهخٌظٍيٌ -أ

اهيخوشطبح اهحشبتٍج واالٌحرافبح اهيؼٍبرٍج السبتبح ػٌٍج (: 01)اهسدول ركى 
 هالهنخروٌٍم اههٍنل اهخٌظٍيٌ فٌ يؤششج نوٌدور حول اهتحد

 اهؾتبؼاح
اهّؿع  يضبٖغ اخفق اخفق خيبيًب

 اٌٝضؼاف اهيؾٖبؼٔ اهضؿبتٕ
 % ح % ح % ح

1 14 38.9 22 61.1 0 0 39.4 0.49 

2 14 38.9 21 58.3 1 2.8 4.36 0.54 
3 14 38.9 21 58.3 1 2.8 4.36 0.54 

4 15 41.7 18 50 3 8.3 4.33 0.63 

 اهّؿع اهضؿبتٕ اهؾبى

 

 

 
 
 
 

     4.36  

 SPSSيً اؽغاغ اهتبضذج تبٝؽخيبغ ؽوٓ ٌخبئز  :اهيضدر
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أً يؤؿؿج نٌّغّؼ هٞهنخؼٌّٖم خؾيل  ُّ (01)ٌخبئز اهسغّل ؼكى  يب ٌٞضغَ يً عٞل   
توغح كٖيج  خّفٖؼ اهِٖنل اهخٌغٖيٕ اهيٌبؿة هخّهٖغ ّختبغل اٙفنبؼ اهسغٖغث، ضٖدؽوٓ 
كٖى نيب ٌٞضغ أً  .ُّٕ كٖيج يؼخفؾج 4.36 اهتضدع اهضؿبتٕ اهؾبى ٛسبتبح ؽٌٖج اهيخّؿ

تغؼسج يّافلج ؽبهٖج  4.39ّ 4.33تًٖ خؼاّضح  اهيخّؿعبح اهضؿبتٖج ٛسبتبح ؽٌٖج اهتضد 
ً أٖؤنغًّ ت (%100)اهيتضّذًٖ  نل ضؿة يلٖبؾ هٖنؼح اهيؾخيغ فٕ اهتضد، ضٖد ٌسغ

تيخّؿع  غٖؼ اهؼؿيٖج اهخٕ خؿيص تبهختبغل اهيؿخيؼ هويؾؼفجيؤؿؿج نٌّغّؼ خخيٖؽ تبهؾٞكبح 
ً اهؾٞكبح تًٖ اهيؿخّٖبح اٛغاؼٖج اهيعخوفج خخى أ ، ُّػا يب أغْ اهٓ 4.39ضؿبتٕ توغ 

تغًّ خؾلٖغاح تٖؼّكؼاعٖج ّٖخّفؼ هغْ اهيؤؿؿج ٌّػ يً اهٞيؼنؽٖج اهخٕ خؿبؽغ ؽوٓ 
ػاح أّهّٖج ؽوٓ  ّخؾختؼُبٞكبح اٙفلٖج اهؾ خختٌٓ بهيؤؿؿجفػا نُّاهسغٖغث،  عؼش اٙفنبؼ

 .ج اهتضدأفؼاغ ؽٌٖ اهؾٞكبح اهؾيّغٖج ّفلب ٙؼاء
 :اهذلبفج اهخٌظٍيٍج -ة

اهيخوشطبح اهحشبتٍج واالٌحرافبح اهيؼٍبرٍج إلسبتبح ػٌٍج (: 02)اهسدول ركى 
 هإلهنخروٌٍم حول اهذلبفج اهخٌظٍيٍج فٌ يؤششج نوٌدور اهتحد

 اهؾتبؼاح
 اهّؿع خفقا اخفق خيبيًب

 اهضؿبتٕ
اٌٝضؼاف 
 % ح % ح اهيؾٖبؼٔ

5 19 52.8 17 47.2 4.53 0.50 

6 18 50 18 50 4.50 0.50 
7 19 52.8 17 47.2 4.53 0.50 

8 12 3333 24 6637 4.33 0.47 

  4.47     اهّؿع اهضؿبتٕ اهؾبى

 SPSSيً اؽغاغ اهتبضذج تبٝؽخيبغ ؽوٓ ٌخبئز  :اهيضدر                

أً اهيؤؿؿج خؿؾٓ إهٓ عوق ذلبفج خٌغٖيٖج  (02)يً ٌخبئز اهسغّل ؼكى هٌب  ٖخظص    
 توغح كٖيج اهيخّؿع اهضؿبتٕ اهؾبى يشسؾج هٜتغاػ ّختبغل اهيؾبؼف ّاهعتؼاح، ضٖد 

 .تغؼسج يّافلج ؽبهٖج ضؿة يلٖبؾ هٖنؼح اهيؾخيغ فٕ اهتضد 4.47اهتضد ٛسبتبح ؽٌٖج 
  4.53تّؿع ضؿبتٕ توغ ػؼّخَ تـ  (5ّ7 )اهيخغٖؼ اهؾتبؼخًٖ  ّاهػٔ ؿبُى فٕ اٖسبتٖج ُػا

ؽوٓ انخشبف اٙععبء ّاٝؽخؼاف تِب ّاؽختبؼُب يضغؼا هوخؾوى،  اهيؤؿؿج خؾيلضٖد 
ّاُخيبيِب اهنتٖؼ هوؾيل اهسيبؽٕ ّخشسٖؼ اهؾٞكبح اهسٖغث  تًٖ يعخوف اهّضغاح ّاٙكؿبى 

 .سل ختبغل اهيؾبؼف ّاهعتؼاحأيً 
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 :اهيؼوويبح خنٌوهوسٍب -ح
اهيخوشطبح اهحشبتٍج واالٌحرافبح اهيؼٍبرٍج إلسبتبح ػٌٍج (: 03)اهسدول ركى 

 .هإلهنخروٌٍم حول خنٌوهوسٍب اهيؼوويبح فٌ يؤششج نوٌدور اهتحد

 اهؾتبؼاح
اهّؿع  يضبٖغ اخفق اخفق خيبيًب

 اهضؿبتٕ
 اٌٝضؼاف
 % ح % ح % ح اهيؾٖبؼٔ

9 12 33.3 23 63.9 1 2.8 4.31 0352 

10 3 8.3 32 88.9 1 2.8 4.06 0.33 
  4.18       اهضؿبتٕ اهؾبى اهّؿع

 SPSSيً اؽغاغ اهتبضذج تبٝؽخيبغ ؽوٓ ٌخبئز   :اهيضدر                  
تشنل نتٖؼ ؽوٓ ّٖؤنغًّ اهتضد يً ؽٌٖج  (%97.2)ل أؽٍٞ ٌٞضغ أً اهسغٌّخبئز  يً    

ّعبؼسٖج يً أسل انخؿبة ّختبغل اهيؾبؼف  أً اهيؤؿؿج خؾخيغ ؽوٓ شتنبح اخضبل غاعوٖج
ً اهيؤؿؿج خؾيل ؽوٓ خّفٖؼ نبفج اهّؿبئل أ، ّاخفلح ٌفؾ اهٌؿتج ت4.31تيخّؿع ضؿبتٕ توغ 

إً ُػٍ اٛسبتبح .4.06اهخنٌّهّسٖج اهيؿبؽغث ؽوٓ خّهٖغ ّانخؿبة اهيؾؼفج تيخّؿع ضؿبتٕ 
ُػا ّ ،غ ّانخؿبة اهيؾبؼفخؾتؼ ؽً إغؼام اهيؤؿؿج ُٙيٖج خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح فٕ خّهٖ

 . 4.18ضّل ُػا اهيخغٖؼ  اهتضد اهيخّؿع اهضؿبتٕ اهؾبى ٛسبتبح ؽٌٖج يب أنغخَ كٖيج
 يشخوى خطتٍق ػيوٍبح إدارث اهيؼرفج -2
 :خوهٍد وانخشبة اهيؼرفج -أ

 اهتحداألوشبط اهحشبتٍج واالٌحرافبح اهيؼٍبرٍج إلسبتبح ػٌٍج (: 04)اهسدول ركى 
 .حول خوهٍد اهيؼرفج

 اهؾتبؼاح
اهّؿع  ٝ اخفق يضبٖغ اخفق اخفق خيبيًب

 اهضؿبتٕ
اٌٝضؼاف 
 % ح % ح % ح % ح اهيؾٖبؼٔ

11 6 16.7 28 77.8 2 5.6 0 0 4.11 0.46 

12 4 11.1 31 86.1 1 2.8 0 0 4.08 0.36 
13 3 8.3 32 88.9 0 0 1 2.8 4.03 0.44 

14 3 8.3 32 88.9 1 2.8 0 0 4.06 0.33 

15 3 8.3 33 91.7 0 0 0 0 4.08 0.28 

16 4 11.1 32 88.9 0 0 0 0 4.11 0.31 

17 8 22.2 28 77.8 0 0 0 0 4.22 0.42 

اهّؿع اهضؿبتٕ 
 اهؾبى

        4.09  

 SPSSيً اؽغاغ اهتبضذج تبٝؽخيبغ ؽوٓ ٌخبئز   :اهيضدر



 ج حبهجدراش.فؼبهٍج خطتٍق ػيوٍبح إدارث اهيؼرفج فٌ اهيؤششج االكخضبدٍج زٍبدث دور اهتٍئج اهخٌظٍيٍج فٌ 
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اظضب هؾيوٖج ً يؤؿؿج نٌّغّؼ خّهٕ اُخيبيب ّيً عٞل ٌخبئز اهسغّل أؽٍٞ ٌٞضغ أ    
ؽوٓ  اهتضداهضؿبتٖج ٛسبتبح ؽٌٖج  اهيخّؿعبحخّهٖغ ّانخؿبة اهيؾؼفج ضٖد خؼاّضح كٖى 

، تغؼسج يّافلج ؽبهٖج سغا ضؿة يلٖبؾ هٖنؼح  4.22ّ  4.03فلؼاح ُػٍ اهؾيوٖج تًٖ 
اهيؤؿؿج خؾخيغ ضٖد  (17)ّاهػٔ ؿبُى فٕ اٖسبتٖج ُػٍ اهؾيوٖج اهؾتبؼث  .اهيؾخيغ فٕ اهتضد

خوِٖب فٕ اهيؼختج ، 4.22ؾوى اهخٌغٖيٕ نيضغؼ هخّهٖغ اهيؾؼفج تأنتؼ يخّؿع ضؿبتٕ توغؽوٓ اهخ
خيخوم اهيؤؿؿج اهلغؼث ؽوٓ خضوٖل  أًٖ 4.11تيخّؿع ضؿبتٕ  (11ّ16)اهذبٌٖج اهؾتبؼخًٖ 

اهيؾؼفج اهيخبضج هغِٖب ّٖخفبؽل اٙفؼاغ يؼ تؾظِى اهتؾط ٖٛسبغ اهضوّل هويشبنل اهيعؼّضج 
خختٌٓ ؽيوٖج خّهٖغ نٌّغّؼ هٞهنخؼٌّٖم  يؤؿؿج ٌؿخٌخز تأً ّيٌَ  .ٖغثسغ ّخّهٖغ أفنبؼ

 .4.09كٖيج اهيخّؿع اهضؿبتٕ اهؾبى  ، ُّػ يب أنغخَّانخؿبة اهيؾؼفج ّاهخشبؼم فِٖب
 :خخزًٍ اهيؼرفج -ة

اهيخوشطبح اهحشبتٍج واالٌحرافبح اهيؼٍبرٍج إلسبتبح ػٌٍج (: 05)اهسدول ركى 
 اهدراشج حول خخزًٍ اهيؼرفج

 اهؾتبؼاح
اهّؿع  يضبٖغ اخفق اخفق خيبيًب

 اهضؿبتٕ
اٌٝضؼاف 
 % ح % ح % ح اهيؾٖبؼٔ

18 15 41.7 20 55.6 1 2.8 4.39 0.54 

19 22 61.1 14 38.9 0 0 4.61 0.49 
20 22 61.1 14 38.9 0 0 4.61 0.49 

اهّؿع 
اهضؿبتٕ 

 اهؾبى 

      4.53  

 SPSSوٓ ٌخبئز  يً اؽغاغ اهتبضذج تبٝؽخيبغ ؽ :اهيضدر
خعؽًٖ ّاؿخؼسبػ تؾيوٖج  اُخيبى يؤؿؿج نٌّغّؼ  (06)أغِؼح ٌخبئز اهسغّل ؼكى    

 4.53ّ  4.39تًٖ  ؾيوٖجاه ٍضٖد خؼاّضح كٖى اهيخّؿعبح اهضؿبتٖج هؾتبؼاح ُػ ،اهيؾؼفج
ّاهػٔ ؿبُى فٕ اٖسبتٖج ُػٍ  .تغؼسج يّافلج ؽبهٖج ضؿة يلٖبؾ هٖنؼح اهيؾخيغ فٕ اهتضد

اهيؤؿؿج يً اهيتضّذًٖ ّٖافلًّ تأً  %( 100) ضٖد ٌسغ ٌؿتج  ،(19ّ20)هؾتبؼخًٖ اهؾيوٖج ا
 إهٓ خؾخيغ ؽوٓ اهضبؿتبح هخعؽًٖ اهيؾؼفج ّاؿخؼسبؽِب ٌغؼا هنفبءخِب ّغكخِب تبٛظبفج

 ؽبيج يؤؿؿج نٌّغّؼضفج ّت. 4.61اٙؼشٖف ّاهيؿخٌغاح اهّؼكٖج، تيخّؿع ضؿبتٕ 
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 4.53ؾؼفج ضٖد توغح كٖيج اهيخّؿع اهضؿبتٕ اهؾبى هٜهنخؼٌّٖم خختٌٓ ؽيوٖج خعؽًٖ اهي
 .  ُّٕ كٖيج يؼخفؾج سغا

 :خوزٍغ اهيؼرفج -ر
اهيخوشطبح اهحشبتٍج واالٌحرافبح اهيؼٍبرٍج إلسبتبح ػٌٍج (: 06)اهسدول ركى 

 .اهدراشج حول ػيوٍج خوزٍغ اهيؼرفج

 اهؾتبؼاح
اهّؿع  اخفق اخفق خيبيًب

 اهضؿبتٕ
اٌٝضؼاف 
 % ح % ح اهيؾٖبؼٔ

21 15 41.7 21 58.3 4.42 0.50 

22 20 55.6 16 44.4 4.56 0.50 
23 16 44.4 20 55.6 4.44 0.50 

24 16 44.4 20 55.6 4.44 0.50 

25 16 44.4 20 55.6 4.44 0.50 
  4.46     اهّؿع اهضؿبتٕ اهؾبى

 SPSSيً اؽغاغ اهتبضذج تبٝؽخيبغ ؽوٓ ٌخبئز   :اهيضدر

هٜهنخؼٌّٖم خِخى  ّخختٌٓ خّؽٖؼ  أً يؤؿؿج نٌّغّؼ إهٓ اهتضدج خشٖؼ إسبتبح ؽٌٖ   
اهيؾؼفج نؾيوٖج يً ؽيوٖبح إغاؼث اهيؾؼفج ضٖد خؼاّضح كٖى اهيخّؿعبح اهضؿبتٖج هؾتبؼاح 

. تغؼسج يّافلج ؽبهٖج ضؿة يلٖبؾ هٖنؼح اهيؾخيغ فٕ اهتضد 4.56ّ 4.44تًٖ  ُػٍ اهؾيوٖج
اهيؤؿؿج فٕ ٌلوِب ٌّشؼُب  أًٖ خؾخيغ( 22)ؾتبؼث ّاهػٔ ؿبُى فٕ اٖسبتٖج ُػٍ اهؾيوٖج اه

ّؽوَٖ  ،4.56تيخّؿع ضؿبتٕ تغؼسج أّهٓ  هويؾؼفج ؽوٓ ؽلغ اهيؤخيؼاح ّاهٌغّاح اهغاعوٖج
اهيؤؿؿج خختٌٓ ّخعتق ؽيوٖج خّؽٖؼ اهيؾؼفج ضٖد توغح كٖيج اهيخّؿع ٖينً اهلّل تأً 

 .ُّٕ كٖيج يؼخفؾج 4.46اهضؿبتٕ اهؾبى 
 :خطتٍق اهيؼرفج -د

اهيخوشطبح اهحشبتٍج واالٌحرافبح اهيؼٍبرٍج إلسبتبح ػٌٍج (: 07)اهسدول ركى 
 .اهدراشج حول ػيوٍج خطتٍق اهيؼرفج

 اهؾتبؼاح
 اخفق اخفق خيبيًب

 اٌٝضؼاف اهيؾٖبؼٔ ع اهضؿبتٕؿاهّ
 % ح % ح

26 13 36.1 23 63.9 4.36 0.48 

27 13 36.1 23 63.9 4.36 0.48 
28 6 16.7 30 83.3 4.17 0.37 

29 6 16.7 30 83.3 4.17 0.37 

  4.26     اهّؿع اهضؿبتٕ اهؾبى

 SPSSيً اؽغاغ اهتبضذج تبٝؽخيبغ ؽوٓ ٌخبئز   :اهيضدر             
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ً اهيؤؿؿج خختٌٓ ؽيوٖج خعتٖق أت( 08)نيب ٖغِؼٍ اهسغّل ؼكى  اهتضدأغِؼح ٌخبئز    
هيؤؿؿج خؾخيغ ؽوٓ اهفؼق اهيخؾغغث تبً ا يّافلخِى (%100) أنغيب ٌؿتخَ  ضٖد ،اهيؾؼفج

 26)تبهٌؿتج هوؾتبؼخًٖ  4.36اهعتؼاح اهغاعوٖج ّيلخؼضبح اهعتٖؼ اهغاعوٕ تيخّؿع ضؿبتٕ 

أً اهيؤؿؿج خؾخيغ ؽوٓ اهخغؼٖة ظيً  (%100)  ٌفؾ اهٌؿتج اخفلح ّيً سبٌة أعؼ(. 27ّ
ؼفج تبهٌؿتج فؼق عتؼاء يخيؼؿًٖ ّخؾيل ؽوٓ ٌشؼ ذلبفج خغؽّ إهٓ اهخعتٖق اهفؾبل هويؾ

يؤؿؿج ٌخٖسج هيب ؿتق ٌسغ ّ .4.17اهخّاهٕ تيخّؿع ضؿبتٕ  ؽوٓ( 29ّ 28)هوؾتبؼخًٖ 
ُّٕ  4.26خختٌٓ ّخعتق ؽيوٖج خعتٖق اهيؾؼفج ضٖد توغح كٖيج اهيخّؿع اهضؿبتٕ نٌّغّؼ 

 .يؼخفؾج كٖيج
IV. اخختبر اهفرضٍبح: 
اهفرضٍج )ارث اهيؼرفج خطتٍق ػيوٍبح إدفؼبهٍج اخختبر اهؼالكج تًٍ اههٍنل اهخٌظٍيٌ و -1

ّخعتٖق  تًٖ اهِٖنل اهخٌغٖيٕ يؾٌّٖج ؽٞكج ّسّغ ؽوٓ اّٙهٓ اهفؼظٖج خٌص (:األوهي
 كٖيج اؿخعؼار خى فلغ اهفؼظٖج ُػٍ ّهفضص. ؽيوٖبح إغاؼث اهيؾؼفج فٕ يؤؿؿج نٌّغّؼ

 كٖيج ًأ أغٌبٍ، اهسغّل يً ٖخظص تًٖ اهيخغٖؼؼً، ضٖد  هوؾٞكج تٖؼؿًّ اؼختبع يؾبيل
 ،(≥0.05α) اهغٝهج يؿخّْ ؽٌغ إضضبئٖب غاهج ُّٕ (0.582)توغح تٖؼؿًّ اؼختبع ليؾبي

( سُّؼٖج)يؾٌّٖج  ؽٞكج ّسّغ خؤنغ اهٌخٖسج ُّػٍ اهفؼظٖج خضللح، أً هلّلا ٖينٌب ّتػهم
 .خعتٖق ؽيوٖبح إغاؼث اهيؾؼفج فٕ يؤؿؿج نٌّغّؼ ّفؾبهٖج اهِٖنل اهخٌغٖيٕ تًٖ

 األوهي اهفرضٍج ٌخبئز اخختبر (:08)سدول                     
 إغاؼث اهيؾؼفج ؽيوٖبح اهِٖنل اهخٌغٖيٕ 
 0.582)**(  1 اؼختبع تٖؼؿًّ يؾبيل ِٖنل اهخٌغٖيٕاه

 0.000  يؿخّْ اهغٝهج
 36 36 اهؾغغ

إغاؼث  ؽيوٖبح
 اهيؾؼفج

 1 0.582)**( يؾبيل اؼختبع تٖؼؿًّ
  0.000 يؿخّْ اهغٝهج

 36 36 اهؾغغ

 (≥0.05α)اهغٝهج   يؿخّْ ؽٌغ اضضبئٖب غال**                

اهفرضٍج )خطتٍق ػيوٍبح إدارث اهيؼرفج فؼبهٍج اخختبر اهؼالكج تًٍ اهذلبفج اهخٌظٍيٍج و -2
ّخعتٖق  تًٖ اهذلبفج اهخٌغٖيٖج يؾٌّٖج ؽٞكج ّسّغ ؽوٓ اهذبٌٖج اهفؼظٖج خٌص (:اهذبٌٍج

يً عٞل  اهفؼظٖج عختبؼ ضضج ُػٍّخى ا. ؽيوٖبح إغاؼث اهيؾؼفج فٕ يؤؿؿج نٌّغّؼ
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 أً أغٌبٍ اهسغّل يً ٖخظصاهيخغٖؼًٖ، ضٖد  هوؾٞكج تٖؼؿًّ اؼختبع يؾبيل كٖيج ضؿبة
 ،(≥0.05α) اهغٝهج يؿخّْ ؽٌغ إضضبئٖب غاهج ُّٕ (0.687)توغح تٖؼؿًّ اؼختبع يؾبيل كٖيج

( سُّؼٖج)ّٖج يؾٌ ؽٞكج ّسّغ خؤنغ اهٌخٖسج ُّػٍ اهفؼظٖج خضللح، أً اهلّل ٖينً ّتػهم
 .ّخعتٖق ؽيوٖبح إغاؼث اهيؾؼفج فٕ يؤؿؿج نٌّغّؼ تًٖ اهذلبفج اهخٌغٖيٖج

 اهذبٌٍج اهفرضٍج ٌخبئز اخختبر(: 09)سدول               
 ؽيوٖبح إغاؼث اهيؾؼفج اهذلبفج اهخٌغٖيٖج 
 0.687)**(  1 يؾبيل اؼختبع تٖؼؿًّ ذلبفج اهخٌغٖيٖجاه

 0.000  يؿخّْ اهغٝهج
 36 36 اهؾغغ

 1 0.687)**( اؼختبع تٖؼؿًّ يؾبيل إغاؼث اهيؾؼفج ؽيوٖبح
  0.000 يؿخّْ اهغٝهج

 36 36 اهؾغغ

 (≥0.05α)اهغٝهج   يؿخّْ ؽٌغ إضضبئٖب غال**             
تًٍ خنٌوهوسٍب اهيؼوويبح وفؼبهٍج خطتٍق ػيوٍبح إدارث اهيؼرفج  اخختبر اهؼالكج -2

تًٖ خنٌّهّسٖب  يؾٌّٖج ؽٞكج ّسّغ ؽوٓ اهذبهذج ٖجاهفؼظ خٌص (:اهفرضٍج اهذبهذج)
اهفؼظٖج  ّاعختبؼ ضضج ُػٍ. ّخعتٖق ؽيوٖبح إغاؼث اهيؾؼفج فٕ يؤؿؿج نٌّغّؼ اهيؾوّيبح

 يً ٖخظصضٖد  .اهيخغٖؼًٖتًٖ  هوؾٞكج تٖؼؿًّ اؼختبع يؾبيل كٖيج يً ؽغيِب خى اؿخعؼار
 يؿخّْ ؽٌغ إضضبئٖب غاهج ُّٕ (0.444) توغح تٖؼؿًّ اؼختبع يؾبيل كٖيج أً أغٌبٍ اهسغّل
 ؽٞكج ّسّغ خؤنغ اهٌخٖسج ُّػٍ اهفؼظٖج خضللح، أً اهلّل ٖينً ّتػهم ،(≥0.05α) اهغٝهج

خعتٖق ؽيوٖبح إغاؼث اهيؾؼفج فٕ  ّفؾبهٖج تًٖ خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح( سُّؼٖج)يؾٌّٖج 
 .يؤؿؿج نٌّغّؼ

 اهذبهذج اهفرضٍج ٌخبئز اخختبر(: 10)سدول                     
 ؽيوٖبح إغاؼث اهيؾؼفج خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح 

 0.444)**(  1 يؾبيل اؼختبع تٖؼؿًّ خنٌّهّسٖب اهيؾوّيبح
 0.007  يؿخّْ اهغٝهج

 36 36 اهؾغغ
 1 0.444)**( يؾبيل اؼختبع تٖؼؿًّ ؽيوٖبح إغاؼث اهيؾؼفج

  0.007 يؿخّْ اهغٝهج
 36 36 اهؾغغ

 (≥0.05α)اهغٝهج يؿخّْ ؽٌغ إضضبئٖب غال**        
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V. اهٌخبئز واهخوضٍبح: 
 فٕ اهيعخوفج اٛغاؼٖج اٌٙشعج هييبؼؿج ّظؼّؼٖج ُبيج أغاث إغاؼث اهيؾؼفج إً -1

 .اهيٌغيبح

هٜهنخؼٌّٖم خعتق سيٖؼ ؽيوٖبح إغاؼث اهيؾؼفج يً خّهٖغ ّانخؿبة  إً يؤؿؿج نٌّغّؼ -2
 . جهويؾؼفج ّتغؼسبح يخفبّخ( خعتٖق)ّخعؽًٖ ّاؿخؼسبػ ّخٌفٖػ 

3- ً  ّنل ؼ اهتٖئج اهيٌبؿتجأفؼاغ ؽٌٖج اهتضد يخفلًّ فٕ اهؼأٔ ضّل أُيٖج خّفٖ إ
 :يً عٞل ّنفبءث تفؾبهٖج اهيؾؼفج ؽيوٖبح إغاؼث خعتٖق خظيً اهخٕ اهيؿخوؽيبح

 .ّسّغ ُٖنل خٌغٖيٕ ٌّغبى إغاؼٔ يؼً ٖسؾل يً اهؾيوٖج اهخٌغٖيٖج ػاح كٖيج ّغٖفٖج -

هويؾؼفج، ّخأؿٖؾ يٌغيج كبئيج ؽوٓ أؿبؾ اهيشبؼنج عوق ذلبفج خٌغٖيٖج اٖسبتٖج غاؽيج  -
 .تبهيؾؼفج ّاهعتؼاح اهشعضٖج ّتٌبء شتنبح فبؽوج فٕ اهؾٞكبح تًٖ اٙفؼاغ

 اهخفبؽوٖج ّاهؾٞكبح اٙعٞكٕ ّاهؿوّم اهيختبغل ّاٝضخؼاى اهذلج ٖؿّغُب ؽيل تٖئج خّفؼ -
يٌخسج هٜهنخؼٌّٖم يؤؿؿج نٌّغّؼ اه فٕ اهيعخوفج اٛغاؼٖج اهيؿخّٖبح تًٖ اهفبؽوج

 .تّٖٝج تؼر تّؽؼٖؼٖز

 نّؿٖوج اٌٛخؼٌح تؼايز ّخعّٖؼ اٝهنخؼٌّٖج اٙسِؽث ّخّفٖؼ اهتشؼٖج، اهعبكج خٌيٖج -

 .ػهم ّختبغهِب ّغٖؼ اهيؾؼفج ٝنخؿبة

يؾٌّٖج تًٖ خّفٖؼ اهتٖئج اهخٌغٖيٖج ّفؾبهٖج خعتٖق اؼختبع اهٌخبئز ّسّغ ؽٞكج  أغِؼح -4
هيٌغيج اهخٕ خّفؼ اهيٌبط اهيٌبؿة هخعتٖق يؾبؼفِب ّاؿخعغايِب فٕ ؽيوٖبح إغاؼث اهيؾؼفج، فب

 .ضٖبخِب اهخٌغٖيٖج خنًّ أنذؼ فبؽوٖج ّكغؼث ؽوٓ خضلٖق أُغافِب يً اهيؤؿؿبح اٙعؼْ

 : اٗخٖج اهخّضٖبح إهٓ اهخّضل خى اؿخٌخبسبح، يً عؼضَ خى يب ظّء ّفٕ       
خُّٝب يغٖؼ إغاؼث اهيؾؼفج اّ ٖ )ٖؿخضؿً أً خٌشأ اهيٌغيج إغاؼث عبضج هويؾؼفج  -1

 خعتٖق يخبتؾج ؽوٓ ّاهؾيل اهيؾؼفج إغاؼث أٌشعج فٕ خعّٖؼ يخعضضج( يغٖؼ اهيؾؼفج

 .ؽيوٖبخِب

ؽوٓ اهيؤؿؿج خّفٖؼ اهيّاؼغ اهتشؼٖج اهوػًٖ  خلؼ ؽوٓ ؽبخلِى يؿؤّهٖج اهلٖبى  -2
 .تبهٌشبعبح اهٞؽيج هخّهٖغ اهيؾؼفج ّضفغِب، ّخّؽٖؾِب

3- ً  اهؾبيوًٖ كغؼاح خٌيٖج أسل يً خغؼٖتٖج غّؼاح ؽلغ ؽوٓ اهيؤؿؿج خؾيل أ
 .ّخشسٖؼ نل أٌّاػ اهؿوّم اهيؤغٔ إهٓ اهيؾؼفج  ّيؾبؼفِى يِبؼاخِى ّخعّٖؼ
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 يً ضؼٖضج يؾؼفج إهٓ اهؾبيوًٖ أػُبً فٕ اهنبيٌج اهيؾؼفج خضّٖل ؽوٓ اهؾيل -4
 .يخؾغغث تّؿبئل اهؾبيوًٖ تًٖ اهيؾؼفج ختبغل عٞل

 اهولبءاح ؽلغ عٞل ًي تٌِٖب فٖيب اهيؾؼفج حاهيؤؿؿب خختبغل ٖؿخضؿً أً  -5
 .  اهعتؼاح ّختبغل ّاهيؤخيؼاح

 :كبئيج اهيراسغ

 .2005غاؼ غؼٖة، اهلبُؼث، يضؼ،  ، -ٌيبػر ّخلٌٖبح ؽضؼ اهؾّهيج -اهؿويٕ ؽوٕ ، إغاؼث اهخيٖٖؽ  -1
 .2001، يضؼ، 1عّاعؼ فٕ اٛغاؼث اهيؾبضؼث، غاؼ غؼٖة هوٌشؼ، ع، اهؿويٕ ؽوٕ  -2
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