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   ملخص البحث
 تف اأوألقت دا ألا حرااألا ر  عتاألففأل راأـ اف  ااتل  أل ار ا ط  أل فر اط ا ر  عا اهدارؼألا  طارأل إف أل

فألأفعتألطر لاأل أفعتألالس   إألاهدار األألاس تداـا   دوألا  راأـألا فررفاألىاألألالأ س إفررفاكألاا 
ألا فت اةاكأل ألا حلاؿألبا ألا فراافاألففألفل درى  ا  األ  ف ن ألفعألف طاا  ألا رلرألفاألسربا

ألإدارو ألا فت افألألا رد ألرفع ألفا أل سيـ ألا  ا ألاهدار ا ألالس   إ ألىكه ألاأفعت ألأحد  ألفف ا فررفا
فس اػألا أة تاأل د يـألفاألا نياضأل إداروألا نن يألألار ة عا فررفاأل لت دا ألا حرااألا ر  عتاألاا     األ

اوأل فس اػألا طفا ألبا ألا لر د فألا فحااألاا دا األكألافف أل لدـأل أففألأىفتاألألااالر ل ءا ر  عاأل
كأل فاا ألإا ر  عتاألا ةربتاألفاألا رراؽألكألألاال ح دا  ن ءألفلت سألإداروألا فررفاأل رؤس ءألألا اح ألفا

أل ألفلت س ألاةاد ألبدـ ألفا ألا اح  ألألهداروفنااا ألا رراؽأل ي ح دا ا فررفا ألفا ألا ةربتا ألكا ر  عتا
ا ر  عتاألا ةربتاألففألاةياألنظرألأل ي ح دا ا فررفاألألهداروا فاتألىدؼألا دراساألفاأل ن ءألفلت سأل

ألاألأبع  ي ألأف أل . ألا اح . ألط ترا أل فيءف و ألا فسحا ألا لسااإ ألا الةا ألا فني  ألا ا حا ف اس تدـ
اا ن ألألكا  حا تألا ر فااألا س تداـتطاا أل ن ءألا فلت سألألإةراءا ألا اح ألا ف دانتاألفلدأل عفن 

ألا اح ألىاأل ن ءألفلت سألهداروألا فررفاألا ر  عتاأل.ألاس ن  ة  أىـأل
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Abstract 
    The development of Administration in sports is connected with a 
strong relation to leaderships of athletic movement because of having 
an accumulation in knowledge. The best way to increase and acquire 
accumulation of knowledge is by using better ways of administration to 
keep pace with the demands of the present time in order to get the 
information from its different sources. Administrative knowledge is 
considered one of the most modern and best in administrative methodsك 
which contributes in raising the stock of knowledge concerning 
leadership of athletic movement and by that to raise of the level of 
efficiency in administrating activities in sports and to develop the 
ambition to both local and international levels. As mentioned previouslyك 
the importance of this research is building an administrative knowledge 
scale for presidents in sub-athletic unions in Iraq from the viewpoint of 
its member's. The problem of the research showed that there is no 
scale in building an administrative knowledge for presidents in sub-
athletic unions in Iraq from the viewpoint of its member's. The aim of 
this research is building an administrative knowledge scale for 
presidents in sub-athletic unions in Iraq from the viewpoint of its 
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member's. The researchers used Descriptive Procedure in a survey 
method because it is suitable with research items. 
    As for the field study in this researchك it contained steps in building a 
scale by using analytical factors. The most important conclusions were 
that is Building measure for the management of mathematical 
knowledge. 

ألالمقدمة:  – 1
(ألففألأىـألفدتي ألا  طا رألاا  ص  رألKnowledge Managementاروألا فررفاأل  لدألألاح ألإد

ا ؤادألألا فؤسس  كفاألبلرن ألا ح  األاكألاس ط ب ألإحدا ألنلااألنابتاألفاألفس اػألأداءألفت افأل
ا رد دألففألا دراس  ألأفأل  ناألإداروألا فررفاألفاألا فنظف  ألتحلقألا رد دألففألا ةاا دألفني ألبا ألس  تأل

ألا أة ء أل   دو ألا فا ؿ: ألبفاتا أل حس ف ألاا ةر  تاك ألاهن  ةتاكألألا ت كو أل   دو ألالداءك أل حس ف ا لرارا ك
أل أل ن فستاألاسربا أل حل قألف  و أل:ألألاالس ة اا حس فألاه داعك أل ا  طفا ألا فحتطا  ا ص را ألفاألا    ا

ا ةيدألا فنظـألا ااباألا فاةوألففألق تألا فنظفاألففألألىا.ألا ررؼألاداروألا فررفاألا ني ألأل(2:ألأل2011
 نن يأل اؾألا فنظفاألألا فر اطاألي ات نألي ا نظتفألي ا لنتةألي اةفرأنااعألا فررفاألا فاألأةتألا  ل يأل

ا لرارا ألألا ت كاةراي ألة ى وأل ا دااؿألاا فن رااأل  فألأفرادألاأقس ـألااحدا ألا فنظفاألاف أل رفعألاة ءوأل
أل(أل.أل93:ألأل2010االداءألا  نظتفاأل ا ط ىر:أل

األفاألا فؤسس  ألا ر  عتاألتردألأفرا ألفيف  ألاةاىر   ألا لنت  ألإداروألا فررفألاس را  ةت  أفأل َ ناألألألألأل
كاألف أل ـأل ط تلوألاةر  تاكألفإنوألقدألتاافألب في ألفيف  أل رفعألففألفس اػأل اف ألىاألفاألقط عألالبف ؿكألاا 

أل ألاهدار ا أل ف  ألأل افسؤا  فا أة تا ألإ   أل داره ألسترفت ألاىكا ألا رراؽ ألفا ألا ر  عتا ألا حراا بف
ا لرارا ألاحتألا فناي ألا حل قألا  ف  ألاهدارؼألاف ألألت كا ا فؤسس  ألا ر  عتاألفاألقدرا ي ألبا أل

أل  لفأل أل      ألفا ألاا ال ء ألااالس فرار ألا  ن فستا ألقدر ي  ألا   دو ألأدا ي  ألاة ءو ألفس اػ ألفف  رفع
ألا  فن فساألا ند دوألا ف نتاألبا ألفدػألاف يؾألا فررفا.أل

ألا فسؤاألألااال ح دا ألألألأل ألا  نظتفا ألا يتات أللت  ألفف أللتصا ألىا ألا ةربتا ألإداروألا ر  عتا ألبف  ا
ر تسألتردألألا ح داتلفألفاألأبا ألا ساـألاهدارؼأل أتألألا فاكا رفتألا ر  عاألفاألا فح فظ  ألا رراقتاأل

ا ةرباألففألإداروألألاال ح د كاألفأفألف ألتف اأوألر تسألألاال ح د.فاألإداروألبفتألألاا فسؤاؿألا فا نرا ل  دأل
 انياضألألاال ح د  اتاألك ؾألاا     األبا ألقألاال ح د افررفاأل ؤارألاناتألأاألاأترألبا ألفس اػألأداءأل

ا فرا  األألاال ح دا  ي ألااأل ؤدؼألدارهألا فرساـألففألق تألألاالر ل ءافس اػألا ةر  تاألا  األ رب ى ألاأل
ألا اطنا.فاألفس روألا نياضألا ل ر إألا ر  عتاألبا ألا لر دأل

ألف اف  ااتل  أل ار ا ط  أل فر اط ا ر  عا ا  طارألاهدارؼأل إف ألألألألأل ألا ر  عتا ألقت دا ألا حراا فألتف اأو
فألأفعتألطر لاأل  راأـ ألا  راأـألا فررفاألىاألألالأ س إفررفاكألاا  أفعتألالس   إألألاس تداـا   دو
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ألفل درى أل ألفف ألا فراافا ألبا  ألا حلاؿ ألسربا ألفا ألا رلر ألف طاا   ألفع أل  ف ن  ألا  ا اهدار ا
ألرفعأل ألفا أل سيـ ألا  ا ألاهدار ا ألالس   إ ألىكه ألاأفعت ألأحد  ألفف ألا فررفا ألإدارو ألا رد ا فت اةاك

ألاا     األا فت افألا ف ألا ر  عتا ألفاألا نياضألألار ة عررفاأل لت دا ألا حراا أل د يـ فس اػألا أة تا
ألاوأل فس اػألا طفا ألبا ألا لر د فألا فحااألاا دا ا.ألااالر ل ء إداروألا نن يألا ر  عاأل

افف أل لدـأل أففألأىفتاألا اح ألفاأل ن ءألفلت سألإداروألا فررفاأل رؤس ءألاال ح دا ألا ر  عتاألا ةربتاأل
ألاأل ألفف ألا رراؽ ألإفا نتاألفا ألفدػ أل س أنف ألا دراسا ألىكه ألأف ألف ي . ألا ر فا ف ألالبع ء ألنظر ةيا

ا فؤسس  ألا ر  عتاألفاألا رراؽألاا ف فاااألا ال ح دا ألا ر  عاألا ةربتاألفاأل ط  قألإداروألا فررفاأل.أل
ا أففألا فناااألفاألبدـألاةادألفلت سألالداروألا فررفاأل يكهألاال ح دا ألتلتسألفلدارألإداروألا فررفاأل

ح دا ألا ر  عتاألا ةربتاألفاألا رراؽأل.ألاىدؼألا اح ألا  أل ن ءألفلت سألإداروألا فررفاألأل دػألرؤس ءألاال 
ألفة ال أل ألانفا  أل. ألأبع  ي  ألنظر ألاةيا ألفف ألا رراؽ ألفا ألا ةربتا ألا ر  عتا ألاال ح دا   رؤس ء

أل ألفا ألا ةربتا ألا ر  عتا ألاال ح دا  ألاأبع ء ألا ف فات ألا انرؼ ألا فة ؿ ألبا  أل افاسـا اح  ألا رراؽ
أل أل2015أل–أل2014ا ر  عا ألا فف دو ألا  فدو ألا  ف نا ألاا فة ؿ أل. ألأل ص تا-أل2015\2\13فف

ألاف أل2015\5\21 ألأل. ألفلرا  ألفا ف ألا فا نا ألةفيار األألاال ح دا ا فة ؿ ألفا ألا ةربتا ا ر  عتا
 ا رراؽأل.

 . اجراءات البحث:2
ألط تراألأل:منهج البحث2-1 أل فيءف و ألا فسحا ألا لسااإ ألا الةا ألا فني  ألا ا حا ف اس تدـ

ألا اح .
أنػػ فتألفة فػػعألا احػػ ألباػػ ألأبعػػ ءألاال حػػ دا ألا ر  عػػتاألا ةربتػػاألفػػاألا رػػراؽأل حللث:عينللة الب2-2

(ألبعػػػػػػػػػػػاألاا اػػػػػػػػػػػ   ألنسػػػػػػػػػػػ  يـأل200ا فااػػػػػػػػػػػ ألب نػػػػػػػػػػػاألا احػػػػػػػػػػػ ألإ ألكأل*(أل878ا اػػػػػػػػػػػ   ألبػػػػػػػػػػػددىـأل 
أل.ألأل%أب فدااألهةراءا أل ن ءألفلت سألإداروألا فررفا779ك22
ألوسائل جمع المعلومات: 2-3

 (  ا دراس  ألاا احا ألا فر اطاأل، ا دا تاألا فل درألالةن تاألاا رربتاألاناااألا فرااف  ) 
 الدوات والجهزة المستخدمة :  2-4

اس تدـألا ا حا فألالداا ألاالةي وألالأارألأىفتاألفاألفاعاعألا اح ألاصتاألا لت ـأل إةراءا ألا اح أل
اس ف را ألةفعألا  ت ن  ألا ةر صي ألألكفر قألا رفتألا فس بدألألكاهس  ت فألألكا فل  ااألألا ف دانتاألاىاأل:أل 

ألناعألألك ألااف  ا ر ألLAP TOP ( hp.core.i3ةي   أل ألك( ألناع أل داتا -SHARP-E1ح ساا
ألا اس  تألاهحل  تاأل(أل.ألك(أل531
 : إجراءات بناء المقياس 2-5

                                                           

.* رى ادصبء ػذد االرذبداد انزٚبظٛخ انفزػٛخ يٍ خيل االيبَخ انؼبيخ  ٙ انهجُخ االٔنًجٛخ انٕغُٛخ انؼزاقٛخ  
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ألتن رافألألا اع  حل قألىدؼألا اح ألألألأل ألإك أل بياؼألارعااف( إ  ألا ا حا فألا تطاا ألا  األحددى 
ألإ األ"أف ألا  األتفاف ألالس ستا ألا تطاا  ألفف ألفةفابا ألىن ؾ أل ن ء ألبند ألا فلت سألألاالت ا ر بي  أا

ألأاأل ألا لةا ألأا ألا سفا ألأا أل افي رو ألا أاتا ألا ةاانإ أل لت س ألا فلت س ألاحدا  أل  ف ألا ربط ااتةتا
(ألكألفعي ألبفألارضألا تطاا ألا  ةل اتاألا  األأل332أل-319أل:2000ارعااف:ألألا لدرو" بياؼأل

 ااف ألتأ ا: تح  ةي ألا ا ح أله ف ـألبفاتاألا  ن ء
ا اح ألا ح  األىاأل ن ءألفلت سألإداروألا فررفاأل ا صرضألففاء المقياس: الررض من بن 2-5-1 

ف ألتف اأوألرؤس ءىـألر  عتاألا ةربتاألفاألا رراؽأل صرضأل ررؼألا ط تلوألبا ألأبع ءألاال ح دا ألا 
          .ففألإداروألفررفا

ألتاافألتحديد الظاهرة المطلو  قياسها:  2-5-2 ألاأف ألقت سي  ألا فطااإ ألا ظ ىرو أل حد د  ناصا
 ألاحدادى ألااعح فأل ف ف  ألاأفألا ظ ىروألا  األ يدؼألا اح ألإ  ألقت سي ألىاألإداروألا فررفاألفةيافي

أل      فاألا فة ؿألا ر  عاأل.
أل:تحديد المنطلقات النظرية لبناء المقياس 2-5-3
ألإداروألا فررفاكألااالب ف دألأل-1أل اب ف دألا ا ح ألبا ألالد ت  ألا نظر األكا ألا ريقاألفاأل حد دألفةيـا

ا سفاألإ  ألبن لرى ألالا تاألكألإكألتفاتألاتألبنلرألفة ال ألفر ن  ألأاألإط را ألفرةرت  ألألبا ألف دأأل حا ت
ا حد دألالىفتاألا نس تاأل أتألفة ؿألأل(ألكأل74:أل2004  ـألان ل ؽألا ةلرا ألاا    ي ألفنوأل ألا ن ي ف:

أل1996فاألا لت سألاا ب ف دى ألفاأل حد دألبددألا ةلرا ألا  األ ناصاألإبدادى أل لت سألا فة ؿ ا صر إ:أل
أل.أل(598:أل
اب ف دألأسااإألا را را ألا  لر ر األفاأل ن ءألفلرا ألا فلت سألا كؼألتردألففألالس   إألا ن  راألفاألأل-2

أل.(143أل-142:ألأل1987 ن ءألا فل  تسأل ا أ تسا:أل

اب ف دألا نظر األا أيستاتاألفاألا لت سألكألا  األ نطاقألففألاافأل ا  عألدرة  ألالفرادألفاألا سفاألأل-3
درةاألا حاـألأل(ألكألاافBrown:1983: 118حناألاالب دا ا ا  األتلتسي ألاالت ا رأل  تكألناتألا فن

فاألا فلت سألىاألدا األتطتاألفطردوألكألافرن ألانوألااف أل اد ألدرةاألا فلت سأل ادألفلدارألاةادألا سفاأل
أل               أاألا ت لتاأل دتو.ألأل

ألتحديد مجاالت المقياس:  2-5-4 ألاا فل درألألاالطيعارد ألا س الا ألاا دراس   ألالد ت   با 
أل ألا رافتا أل حد د ألإ   ألا ا حا ف أل الت ألا فررفا ألإدارو ألافةيـا ألا ريقا ألفربت  ألألااناكا  بنرألفة ال 

ألننرألا فررفاكأل ت  فألا فررفاكأل تطتطألا فررفاكأل ا  دألااأ س إألا فررفاكأل نتتصألا فررفااىا: 
ألا ل تفي ألك ألا فررفا أل نظتـ ألا فررفاك أل ا  ع أل حد  ألك ألا فررفاك ألاس رة ع ألا فررفاك ألا ن رؾ  ل سـ

داف ألا فررفااا  ألا ألبا ي ك ألاا رق اا ألا فررفا ألف  ارا ألا فررفاك أل حد دألألك( ط  ق أللحا ألفف ا ا ا  
ألإداروألا فررفاكألق ـألا ا حا فأل إبدادأل   عففألا فة ال ألا  األألاس ا ناا فة ال ألافدػأل فا اي أل فةيـا

ألبا ألفةفاباألففألا ت راءألا ف تلل فألاطاإألفنيـأل حد دألفدػأل ألاففألاـألبرعي   ـأل حد دى 
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فة ال ألا فل رحاألافدػأل صط  ي أل فةياـألإداروألا فررفاألكألافاألعاءألفيحظ  يـألاآرا يـألليحتاألا 
 ـألاس ار دألارضألا فة ال ألادف ألا ارضألاآلترألااني أل ـأل أفألدا األإحل  ت  ألا س تداـألفربعألا ؼأل

 Chi Square) أل(أل   فألك ؾ.1(ألكألاا ةداؿأل 0.05بندألفس اػألدال األ 
بة وداللتها المعنوية التفاق السادة الخبراء حول أبعاد ( المحسو 2( يبين قيم ) كا1جدول )

 مقياس إدارة المعرفة

 (.3.84(تساو  )0.05ونسبة خطأ ) 1(=1-2عند درجة حرية ) الجدولية 2*قيمة كا        
ا فة ؿألا ا ناأل  تطتطألا فررفا(ألألاس ار دأل(ألفة ال كألإكأل ـ7ابك ؾألألاحألبددألا فة ال أل     

أل  ألا   سع أللنوألألاس رة عاا فة ؿ ألبا ي ( ألاا رق اا ألا فررفا ألا ا ناألبنرأل ف  ارا ألاا فة ؿ ا فررفا(
(ألااك ؾأل ـألدف أل1(ألبندألدرةاألحر األ 84ك3ا فحساااألا ن ألأقتألففألا ةدا تاألا ا  صاأل 2قتفاألا 

ألا س اع ألا فة ؿ ألفع ألا فررفا( أل ننر ألا ت فس أل  ل سـألألا فة ؿ ألا ا فف ألاا فة ؿ ألا فررفا(   ا  ع
ا ن رؾألا فررفا(أل ح ألفسف أل ننرألا رفتـألا فررفا(ألاا  األ دتتألةفتري ألعففألفةياـأل ا  ن رؾأل
ألابك ؾأل فحار أل دػألا ا حا فألاردألرأؼألا ت راءألساراألفة ال أل  ن ءألفلت سألإداروأل فاألا فررفا(ك

عدد  المجال ت
 ال يصلح يصلح الخبراء

 2قيمة كا
المحسو 
 بة

 2قيمة كا
 الجدولية

مستو  
 الداللة

 7،14 2 12 14 تشخيص المعرفة 1

3،84 

 دال

 1،14 5 9 14 تخطيا المعرفة 2
غير 
 دال

 دال 10،28 1 13 14 فةتوليد وا تسا  المعر  3
 دال 4،57 3 11 14 تخزين المعرفة 4
 دال 14 صفر 14 14 نشر المعرفة 5
 دال 10،28 1 13 14 تنظيم المعرفة وتقييمها 6
 دال 14 صفر 14 14 توزيع المعرفة 7
 دال 7،14 2 12 14 تقاسم وتشارك المعرفة 8

غير  0،28 6 8 14 استرجاع المعرفة 9
 دال

1
دامة المعرفة 0  دال 4،57 3 11 14 تحديث وا 

1
 دال 14 صفر 14 14 تطبيق المعرفة 1

1
2 

متابعة المعرفة والرقابة 
غير  2،57 4 10 14 عليها

 دال
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ألا نس  ألالىفتا ألا  لد ر أل ي . ألا ةلرا  ألالت ها ألق ـألا فررفا ألك ألا فة ال  ألىكه ألفف ألفة ؿ أل أت تا
ألالىفتاأل أل حد د ألفنيـ ألاطاإ ألاا فت ل ف ألا ت راء ألفف ألفةفابا ألبا  ألا فة ال  ألاررض ا ا حا ف

أل  ألفف أل  أاف ألف در  ألفلت س ألافق ألبا  أل افة ال  أل 10-1ا نس تا ألا درةا أل رط  ألدرة   (أل10(
أل  ألاا درةا ألك ألأىفتا ألالأار أل1 افة ؿ ألبدد ألاه ة د ألك ألأىفتا ألالقت أل افة ؿ ألفة ؿأل( أل أت ا ةلرا 

(ألفلروأل افلت سكألااعرإألالىفتاألا نس تاأل أتألفة ؿأل125حسإألأىف  وألا نس تاألأق ر ألا ا حا فأل ا
ألا ن   ألبا أل  ألا ةلرا ألا أااأل افلت سألا لستـ ألا ةلرا أل أتألفة ؿأل100فاألبدد أل حد دألبدد أل ـ )

ألك ؾ.ألألأل(أل   ف2حسإألأىف  وألا نس تاألاردأل لر إألا ن   ألإ  ألأقرإألبددأللحتحألاا ةداؿأل 
 ( يبين مجاالت إدارة المعرفة ونسبتها المئوية وأهميتها النسبية وعدد الفقرات ل ل مجال2جدول )

 
(ألفلروأل125اق ر ألا ا حا فأل فلت سألإداروألا فررفاألأل إعداد الصيرة الولية لفقرات المقياس:  2-6

فا باألبا ألا فة ال ألاحسإألا فألأىفتاألاتألفة ؿ.ألالتص ألا ةلرا ألبا ألناتألبا را أل لر ر األ
 قا ااألةدا (.أل-قا ااألأل-ف اسطألأل-ا  روألأل-ا تأل إلة ااألىاأل درةا ا  روألةدا أل دألا  اعألاتألفلروألتفس

ألا فلت سألألاب فدألتحديد أسلو  صياغة فقرات المقياس: 2-6-1 ألفلرا  أللت ها ألفا ا ا حا ف
با ألأسااإأل ارس اف(ألاىاألأناوألاأسااإألاالت ت رألا ف رددألاا كؼألتردألففألالس   إألا ن  راألفاأل

تاألاا نةستاألكألإكألتلدـأل افس ة إألفاقة  ألاتطاإألفنوأل حد دألاة   وألا ت ت رألا لت سألفاألا احا ألا  رباأل
 .أل(404:أل1998 د تألففألبدوأل دا تأل ي ألأا افألفت اةا ألبادو:أل

 المجاالت ت

الدرجة 
التي 
حصل 
عليها 
 المجال

الهمية 
النسبية 
 للمجال

النسبة 
المئوية 
لألهمية 
 النسبية

عدد 
 الفقرات

عدد 
الفقرات 
بعد 
 التقري 

 17 17،26 13،81 86،42 121 تشخيص المعرفة 1

 وا تسا توليد  2
 المعرفة

132 94،28 15،06 18،82 19 

 17 17،11 13،69 85،71 120 تخزين المعرفة 3
 19 18،97 15،18 95 133 نشر وتعميم المعرفة 4

تنظيم المعرفة  5
 17 17،11 13،69 85،71 120 وتقييمها

دامة  6 تحديث وا 
 المعرفة

119 85 13،58 16،97 17 

 19 18،68 14،95 93،57 131 المعرفةتطبيق  7
 125 125 100 625،69 876 المجموع
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ألبددى ألألصالحية الفقرات )التحليل المنطقي(: 2-6-2 ألاا ا    ألا فلت س ألفلرا  أللت ها ارد
(ألت  رأل صرضأل18برع ألبا أل فة ال ألألا(ألفلروألفاأللار ي ألالا تاألاا فا باألبا ألسار125 

أل ألك ألليح  ي  ألأا ألا ةلرا  أللت ها ألح   ألفف ألبا ي  ألإحل  ت ألا حاـ ألا ت راء ألا س دو ألآراء ا  حا ت
أل-اقدألا ن ألفيحظاألا س دوألا ت راءألبا ألا نحاألاآل ا:أل(.Chi Squareا ا حا فألات ا ر ألاس تدـ

أل(ألفلروأل ردـألليح  ي .46 ـألحكؼأل أل-1
أل ةلرا ألبا ألنحاألأفعتألففألق تألا ت راء. ـأل رد تأللت هاألفةفاباألففألاأل-2
ا  روألأل- درةا ا  روألةدا ألألحسإألرأؼألا ت راءألاىاا ـألاب ف دألفة   ألا  دا تألا تف ساأل افلت سألأل-3
ألألقا ااألةدا (.أل-قا ااألأل-ف اسطألأل-

ألاب ف دأل ألألألألألألأل ألا  ردتي أل ـ ألفاحقأل 79افاألعاءألىكه ألفلرو ألبا ألب ناأل4( أل ط تلي  ألا  األ ـ )
ألأل اعحألك ؾ.أل(3ا  ن ءألاا ةداؿ 

 ( يبين عدد الفقرات الصالحة وغير الصالحة والنس  المئوية ل ل مجال3جدول )

الفقرات  المجاالت ت
 الصالحة

النسبة 
 المئوية

الفقرات غير 
 الصالحة

النسبة 
 المجموع المئوية

1 
تشخيص 
 17 %35.3 6 %64.7 11 المعرفة

توليد وا تسا   2
 19 %42.1 8 %57.9 11 المعرفة

 17 %35.3 6 %64.7 11 ين المعرفةتخز  3

نشر وتعميم  4
 19 %36.8 7 %63.2 12 المعرفة

تنظيم المعرفة  5
 17 %35.3 6 %64.7 11 وتقييمها

6 
دامة  تحديث وا 

 17 %35.3 6 %64.7 11 المعرفة

 19 %36.8 7 %63.2 12 تطبيق المعرفة 7
 125  46  79 المجموع ال لي

 
ألأفألا فلت سألىاأللهراضألا اح ألا رافاألفلدألطاإألففألأل:إعداد تعليمات المقياس 2-6-3 اف 

أل أل اا اا ألتن ر ألإك ألاهة اا ألبند ألأسف  يـ ألكار ألبدـ ألا ر نا ألب فتألWylieأفراد ألبا  ألا  صاإ ألأف" )
أل:أل6 ا ريـ:ألاالف ح فألا فرهاااألاالة ف بتاأل  ـألففألتيؿألعف فألا فس ة إألاسر األاس ة ا  يـ"

 ااألالراحاألابدـأل رؾألأؼألفلروألايألإة اا.(ألكألاأأد ألا  راتف  ألبا ألعراروألاهة 44
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ألةفعألأل:تصحيح المقياس 2-6-4 ألاارد ألك أل ارس اف( ألطر لا ألا ا حا ف ألا اع ألا فلت س   لحتح
أل ألا  ن ء( ألففألق تألألا س تداـاالس ف را أللحح ألإة ا  أل ب نا فة   ألا  لحتحألا تف ساألا فرد

أل(.4ا ا حا فألاحسإألا ةداؿأل 
 وبدائل اإلجابة عليه ( يبين مقياس التقدير الخماسي4جدول )

بدرجة كبيرة  الفقرات
بدرجة  بدرجة كبيرة جداً 

بدرجة قليلة  بدرجة قليلة متوسطة
 جداً 

 5 4 3 2 1 
ا درةاألا أاتاأل افلت سألةفعألا ا حا فألا درة  ألا  األحلتألبا ي ألا فس ة إألألاس ترا الةتألألألألأل

(ألاأدن أل395لاؿألبا ي ألىاأل ففألإة   وألبا ألفلرا ألا فلت سألكألاباتوألفإفألأبا ألدرةاألتفافألا ح
ألىاأل  ألفياأل 79درةا ألا حت د ألدرةا ألأف  ألففألتيؿأل237( ألتفافألا حلاؿألبا ي  ألا حت د (ألادرةا

أل-ا فر د األا    تا:
 (100عدد فقرات المقياس)( × 15مجموع درجات بدائل اإلجابة )ألألألألألألألألألألألألألألألأل

                         300=                      الحياد  =                                                درجة
 ( 5عدد البدائل )                                         

 السس والمعامالت العلمية للمقياس: 2-7
ألانااعألا لدؽأل ا حلقألففألألصدق المقياس : 2-7-1 ألا ا حا فألا لدؽألا ر فااألاأحد اس تدـ

دوأل  حا تألا ةلرا أل ا حلقألففأللدؽألا ر فااألاىاأل:ألأسااإألااح لدؽألا فلت سألا ـألاب ف دألطر لا
 ا  حا تألا ر فااأل:

ألطر لاألألثبات المقياس: 2-7-2 ألا ا حا ف ألاس رفت ألا فلت س ألاا   ألفف ألا  حلق ألأةت فف
 ا ة أرابن  :

  فألا ةلرا ألفاألألاالر ا ط  ىكاألا ناعألففألا اا  ألتسف أل ػ"ألا  ة نسألا داتااألا كؼألتن رألإ  ألقاوأل
أل ألاالت ا ر أل" ألا اا  ألأل(151:أل1998بادو: ألاه ة د ألا  ةرباألألاب فد. ا ا حا فألبا أل ت ن  ألب نا

فر فتألألاس ترا (ألابندألspss(ألبعاا ألكألإكألأس تدـألا  رن ف ألاهحل  األ 200الس ستاألا ا  صاأل 
ألفاألاحا ألا  ربتاألا ر  عتا0.984ا اا  ألا ن ألقتف وأل   .(ألاىاألفر فتألاا  ألب ؿ 

 التجربة االستطالعية :  2-8
أل      ألاس طيبتا أل ةربا أل إةراء ألا ا حا ف أل ق ـ ألقاافي  ألب نا ألفرباأل36با  ألإ ح د ألبعا )

أل  أل   ر خ ألبناا تا ألالارو ألات ت رىـ أل ـ ألاااسطك ألدىاؾ ألا ص تاأل7/11/2014 فح فظ ا )
 -ال تا:اك ؾأل  حل قألالىداؼأل(أل15/11/2014 
ألا  أأدألففألفدػألاعا أل راتف  ألا فلت سأل. .1
أل سألابدـألاةادألأتط ءألف ي أل.ا  أأدألففألاعا ألفلرا ألا فلت .2
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 فدػأل ةيـألب ناألا اح ألهس ف روألاهس  ت فأل ا فلت س(أل.أل ررؼ .3
 األ. األقدأل حد ألأان ءألا  ةرباألا ر تس نتتصألا فراق  ألاا سا ت  ألا  .4
  ا  أأدألففألااةا  ألفر قألا رفتألا فس بدألااتةتاأل نظتـألبفتألفتءألاهس ف روألا ا  ري . .5
ألالدراسة الرئيسة : 2-9

فألسيفاألالحاألةفتعألاهةراءا ألااف ألف ي ألا نرايألا رافتاأل ـألإةراءألا دراساألاردألا  أأدألف
أل-أل25/11/2014(ألبعاا أل افدوألفف 200ا ف دانتاألبا ألب ناألا  ط  قألا ر تستاألاا ا   ألبددىـأل 

أل(.2015/أل25/3
أل(.ألألألألألألألSPSSا ا حا فألا حل ااألاهحل  تاأل ألاإلحصائية: استخدمالوسائل  2-10
 تحليلها ومناقشتها :عرض النتائج و  -3
  عرض نتائج التحليل العاملي:  3-1

ا ا حاػ فألىػػكاألا فػني ألاالحلػػ  األفػفألأةػػتأل حد ػدألاةػ ءوألفلػػرا ألا فلتػ سألفػػاألقػدر ي ألباػػ ألألا اػعألألألأل
قتػػػ سألفػػػ ألاعػػػر أل لت سػػػوأل ػػػدػألب نػػػاألا احػػػ أل.ألااػػػك ؾأل حد ػػػدألاةػػػ ءوألفةػػػ ال ألا فلتػػػ سألا فاانػػػاأل

ألاداروألا فررفػػػاألكأل ػػػكاأل ػػػـألادتػػػ ؿأل  (أل200فلػػػروأل ا حا ػػػتألا رػػػ فااألفػػػفألتػػػيؿألإتعػػػ عأل أل(79 فةيػػػـا
(ألبػػػ في ألق ػػػتألا  ػػػدا رألإ ػػػ ألأفألىػػػكهأل14كألا فتعػػػ ألن ػػػ   ألا  حا ػػػتألا رػػػ فااألبػػػفأل اػػػاروأل ألاسػػػ ف رو

ا راافتأله رألق  ااأل ا ةس رألإالألاردأل دا رى أل.أل كاألاسػ تدـألا ا حاػ فألأسػااإألا  ػدا رألا ف ر فػدأل ا ةػ رأل
 ػػؤدؼألإ ػػ ألأفعػػتألا حاػػاؿألا  ػػاأل سػػ افاألتلػػ  صأل(أللنػػوألKaiser ا ػػ رألألػ(أل ػػVarimaxتفػػ أسأل

 .ألأل(293:ألأل1997ا  را إألا استطأل ارس اف ا  ت  األ:
 ألالبينية: االرتباطاتالتحليل العاملي لمصفوفة  3-1-1

(ألفلػػػػروألا عػػػػفن ألا فلػػػػةافاأل79ا   نتػػػػاأل ػػػػػ ألاالر ا طػػػػ  فلػػػػةافاألألا سػػػػ ترا قػػػػ ـألا ا حاػػػػ فألألألألألألأل
(أل0.739ىػػاأل ألار اػػ يا  ػػ فألأفألأباػػ ألفر فػػتألاألفنيػ كأل(ألفرػ في أل ػػـأل حسػػإألا تيتػػ ألا لطر ػػ3081 

  نتاألب  تػاألتنػ رألألار ا ط     فألاةادألفة فتعألففألا ةلرا ألكا ألاأل(كأل31-30ظيرأل  فألا ةلر  فأل 
فألا ر فتألىاأل" أا فألاف راعاألفسػ ن  ألإا ألبددألففألا راافتألا فس لااكألإكألإ  ألإفا نتاألا حلاؿألب

ألاالت اػػػ را  ػػػ فألبػػػددألفػػػفألا ف ص ػػػرا ألأاألألاالر اػػػ يق  ألفػػػفألإةػػػراءألبفاتػػػ  ألا  حا ػػػػتألا ر فاػػػػاأل رػػػػي
باػػػػ ألألاالر ا طػػػػ  اقػػػػدأل عػػػػففألفلػػػػةافاألأل.أل(65:أل1981ا ف رالػػػػاأل إحػػػػدػألا ظػػػػااىر" ألالحفػػػػدأل:أل

أل.%130ك0(ألفلرا أله رألفرناتاأل نسااأل4%ألا 870ك99(ألفلروألفرناتاألفاةااأل نسااأل3077 
ألألالعوامل االولية قبل التدوير: 3-1-2

ا ا حاػػ فألطر لػػاألا فاانػػ  ألالس سػػتاألألاسػػ تدـ ألا  نػػ ءألا رػػ فااألا اسػػتطألفػػفألأةػػتألا حلػػاؿألباػػألألألأل
(ألفػػػاأل حا ػػػتألا فلػػػةافاألب فاتػػػ  أل؛أللنيػػػ ألHottelling Principle Components يػػػا ان أل 

(أل  حد ػدألا راافػتألKaiser افلةافاألااػك ؾأل ل ايػ ألفحػؾألاػ   رأل ألار ا طا س تاصألأقل أل ا  فأل
 ػػػػدال ألفػػػػفألفر فػػػػتألااػػػػ  ألألاالر اػػػػ ي ألا لطر ػػػػاأل فلػػػػةافاألا ااحػػػػدألا لػػػػحتحألفػػػػاألا تيتػػػػألااسػػػػ تدافي 
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.ألا فتعػػ ألن ػػ   ألا  حا ػػتألا رػػ فااألق ػػتألا  ػػدا رألبػػفأل اػػاروألأل(11:ألأل1999 االنلػػ رؼأل:االت ا ر
(ألب في ألاىكهألا راافتأل سف ألا راافتألا فا نػروألافػفألا لػرإأل ةسػ رألا راافػتألا فا نػروألإالألارػدأل14 

تـألفػفألا ن حتػاألا ةنتػاألإالألأفأل ةسػ رهأللػرإأل.ألاا صػرضأل دا رى ألرهػـألأفألا  نػ ءألا رػ فااألاللػااألسػا
ففألا  دا رألىاألا حلاؿألبا ألف ألتسف ألا  ن ءألا استطأل.ألأؼألا كؼألتح ػاؼألباػ أل نػاعألفر ةػعألباػ أل

ألأل(أل.272:ألأل2002 ا حس ن ف:ألالترػألب فتألااحدألا نار  ألأقتألبا ألا راافتأل
ألألالعوامل االولية بعد التدوير: 3-1-3

ا ف ر فدألىاألا حلاؿألبا ألباافتألكا ألدال األالأل  ص رألففأل حا ػتألإ ػ ألألإفألا يدؼألففألا  دا رألألألأل
ألباػ أل ا صػرضألألاػ ت يؼفكى تػاأل ت اػفألألاب اػ را آترألبا ألا رهـألففألأفألبفاتاألا  دا رألىكهأل لـا

.ألاارػػدألأفأل ػػـأل ػػدا رألا راافػػتألاأسػػااإألأل(669:ألأل1989:ألألاآنػػ ألتػػا األكةافألانسػػ   ؼألفػػفألا احػػ  
دألا راافػتألا ل  اػاأل ا ةسػ رأل ن  تػ  ألباػ أل نػاعألا ةلػرا ألاا راافػتألكألإكألا ة رألتف أسألق ـألا ا حا فأل  حد ػ

اق ػاؿألا راافػتألا  ػاأل نػار ألف يػ ألاػي ألألك(ألاحػدألأدنػ أل ل ػاؿألا ةلػرا ألأل50ك0 ـألاسػ تداـأل نػاعأل أل
(أل8ىكاألا فحؾألأفافألق اؿأل ألاا ب ف د(.أل50ك0فلرا ألأاألأأارألاا ن أل ناري ألتس اؼألأاأل   دألبفأل 

سألإداروألا فررفػاأل رؤسػػ ءألاال حػ دا ألا ر  عػػتاألا ةربتػاألفػػاألا رػراؽأل.ألاىػػكهألباافػتأل  أػػافألفنيػ ألفلتػػ 
 ا ن  ةاأل  ةقألفعألاهط رألا نظرؼألففألأفألفةياـألإداروألا فررفاألف رددألا فة ال .

 تفسير العوامل المستخلصة : 3-2
حرصألا ا حا فألبا ألفراب وألارضألا نرايألالس ستاألفاألق اؿألا راافتألا ةس رى ألافػ ألفاعػحألألألألأل

أل(ألاىاأل:8ةداؿأل فاألا 
تل ػتألا ر فػتألا ػكؼأل  نػاعألباتػوألاػي ألفلػػرا ألدا ػاألباػ ألالقػتألكألك ػؾألطالػ  أل فحػؾألة اةػػاردأل -1

أل.أل(45:أل2004( ا ا ىاأل:أل0.30  
 ػػػػػػػ ـأل ةسػػػػػػػػ رألا راافػػػػػػػػتألفػػػػػػػاألعػػػػػػػػاءألا  نػػػػػػػػار  ألا أ ػػػػػػػػرػألا  ػػػػػػػاأل سػػػػػػػػ اؼألأاأل   ػػػػػػػػدألباػػػػػػػػ أل -2

أل.أل(110ألكأل2006( ا ت س فألب دألا ر اؽأل:0.50  
ؼألةػػكرى ألا أػػ ففألا ااحػػدألا لػػحتحألباػػ ألالقػػتألافلػػ  أل فحػػؾألا راافػػتألا دا ػػاألىػػاألا  ػػاألتسػػ األ -3

 ا   ر.
إ ا عأل راتف  ألارسػ افألا  ػاأل  عػففألاهق لػ دألفػاألا الػفألا رػ فااأل انػااحاألا ةر ػدوألفػعأل -4

 (أل.257:ألأل1999ا  را  ألبا ألا ةاانإألا  األ ي ألفرن أل صرضأل ةس رى  ا فحفادألأل أل:أل
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وتشبعاتها ومكوناتها للعوامل الثمانية  هالسلوتسيوضح عدد الفقرات النهائية  (8الجدول )
 مرتبة تنازلياًّ حس  قيمة التشبع

 المكون  التشبع فقرات العامل الول الفقرة ت

 يشجع االتحاد العاملين على ممارسة المعرفة المكتسبة 69 1
 والمتجددة في واجباتهم اليومية هاوتطبيق

 تطبيق المعرفة 0،750

2 68 
 ل افي إلدارة االتحاد في تطبيق برامج وعملياتيتوافر اإلستعداد ا

 تطبيق المعرفة 0،655 إدارة المعرفة في عملياتها اإلدارية

3 38 
 تحرص إدارة االتحاد على تفعيل دور وسائل اإلعالم وتوظيفها في

 مشاركة المعرفة 0،629 عملية نقل ومشاركة المعرفة

 ة لسد الفجوة المعرفيةيسعى االتحاد إلى تنمية اللا رة التنظيمي 46 4
تنظيم المعرفة  0،595 من خالل عمليات إدارة المعرفة

 وتقييمها

5 34 
 يتقبل الفراد في االتحاد التريير والتحول نحو إدارة المعرفة وللك
 باإلقبال على المشاركة وتبادل المعلومات والمعارف وعدم إحت ارها

 كمصدر قوة يعزز من موقعهم الوظيفي
 ة المعرفةمشارك 0،583

 تشجع إدارة االتحاد التبادل والمشاركة بالمعرفة من خالل عقد 35 6
 مشاركة المعرفة 0،566 المؤتمرات واإلجتماعات وحلقات النقاش

 يعي االتحاد أهمية المعرفة التي يمتل ها في مجال عمله كميزة 53 7
ة تنظيم المعرف 0،560 قياسًا بما تمتل ه االتحادات الخر   تنافسية

 وتقييمها

8 39 
 توفر إدارة االتحاد تسهيل عملية اإلستشارات بين االتحاد ومرا ز

 مشاركة المعرفة 0،537 البحث والتطوير

 نقل وتقليد الممارسات المتميزة من قسم آلخر أمر تقدر  اإلدارة 41 9
 العليا لإلتحاد

 مشاركة المعرفة 0،537

1
 تخزين المعرفة 0،515 ارف الجديدة المبت رةيقوم االتحاد بتوثيق الف ار والمع 33 0

1
1 37 

 يوفر االتحاد حرية اإلتصال وتبادل المعلومات عبر المستويات
 مشاركة المعرفة 0،513 اإلدارية المختلفة

 المكون  التشبع فقرات العامل الثاني الفقرة ت

1 14 
 للبحث والتطوير يبحث في المستجدات اً يمتلك االتحاد قسم

 العالمية ومتخصص في كل مجاالت عمل االتحادالمعرفية 
0،839 

توليد وا  تسا  
 المعرفة

2 16 
 تقوم إدارة االتحاد بإجراء محا اة مع االتحادات العالمية من أجل

 0،726 تعزيز مستوياتها المعرفية
توليد وا  تسا  

 المعرفة

 إلى ئهيقيم االتحاد برامج إلرسال ال ادر المتقدم والفني لعضا 21 3
توليد وا  تسا   0،675 االتحادات العالمية لجل التواصل إستلهام المعرفة

 المعرفة

 يعمل االتحاد على توفير سياسات عمل داعمة لحرية البحث 15 4
توليد وا  تسا   0،672 العلمي وتقديم الدراسات والبحاث الخاصة بأنشطته المختلفة

 المعرفة

 رفة على أسلو  العرضتعتمد إدارة االتحاد في تشخيص المع 7 5
 الصور  بخرائا المعرفة )مخططات ورسوم داللية(

 تشخيص المعرفة 0،649

6 17 
قتنائها بتوفير  يسعى االتحاد إلى إستقطا  المعرفة الخارجية وا 

 خبرات وكوادر متخصصة تقوم بتدري  العاملين فيه
0،637 

توليد وا  تسا  
 المعرفة

بت ار المعارفيستخدم االتحاد أسلو  البحث ا 13 7 توليد وا  تسا   0،575 لعلمي إلنشاء وا 
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 المعرفة الجديدة المتعلقة بأهدافه اإلستراتيجية

 يعتمد االتحاد في توليد المعرفة عن طريق المعالجة النظامية 22 8
توليد وا  تسا   0،531 للمعرفة الضمنية )إستنباط دروس متعلمة(

 المعرفة

9 23 
 والتجار  التي يقوم بها الخبراءيتم تدوين اآلراء والخبرات 

 والفنيين وحفظها في قواعد البيانات كأنظمة خبيرة )ترميز
 المعرفة وتوثقها(

 تخزين المعرفة 0،503

 المكون  التشبع فقرات العامل الثالث الفقرة ت

1 72 
 تقوم إدارة االتحاد بتوفير هيا ل وصالحيات وأنظمة وقواعد تجعل

 تطبيق المعرفة 0،668 يدة ممكنةعملية تطبيق الف ار الجد

2 74 
 تناقش إدارة االتحاد بإستمرار أعضاء  في إمكانية تحويل الف ار

 تطبيق المعرفة 0،645 الجديدة إلى ميدان التطبيق

 يعتمد االتحاد على اإلتصاالت الشفوية المباشرة كوسيلة في 42 3
 معرفةمشاركة ال 0،575 عملية نشر المعرفة بين القسام والشع 

 تسعى إدارة االتحاد إلى تطوير عالقاتها مع المدربين والالعبين 63 4
دامة المعرفة 0،536 إلثراء معرفتها بمتطلباتهم  تحديث وا 

 المكون  التشبع فقرات العامل الرابع الفقرة ت

 تقوم إدارة االتحاد بتوفير هيا ل وصالحيات وأنظمة وقواعد تجعل 56 1
تنظيم المعرفة  0،664 لجديدة ممكنةعملية تطبيق الف ار ا

 وتقييمها

 في إمكانية تحويل الف ار ئهقش إدارة االتحاد بإستمرار أعضاتنا 58 2
دامة المعرفة 0،656 الجديدة إلى ميدان التطبيق  تحديث وا 

 يعتمد االتحاد على اإلتصاالت الشفوية المباشرة كوسيلة في 59 3
 شع عملية نشر المعرفة بين القسام وال

دامة المعرفة 0،504  تحديث وا 

 المكون  التشبع فقرات العامل الخامس الفقرة ت

 يعتمد االتحاد في نشر المعرفة عن طريق التدري  من قبل 45 1
 مشاركة المعرفة 0،614 زمالء الخبرة القدامى

وفق أهمية المعرفة على ُتًقِيم إدارة االتحاد مستويات أداء العاملين  52 2
 المقدمة

تنظيم المعرفة  0،572
 وتقييمها

 يقوم االتحاد بإنشاء تصميمات لمستويات أداء العمال تعمل سوية 49 3
 على ت امل المعرفة وآلية تنفيلها

تنظيم المعرفة  0،526
 وتقييمها

4 44 
يركز االتحاد على تسهيل تدفق المعلومات الجديدة بفتح قنوات إتصال 

 وبرامج
 ا ومع االتحادات الخر  المحلية والعالميةمشتركة بين القسام وخارجه

 مشاركة المعرفة 0،521

 المكون  التشبع فقرات العامل السادس الفقرة ت

 يقوم االتحاد بتوثيق البحوث والدراسات المرتبطة بعمل االتحاد 25 1
 تخزين المعرفة 0،535 التي تطرح في المؤتمرات والندوات العلمية

 بيانات مت املة لخزن المعرفة الخاصة بعمله تمكنيوفر االتحاد قواعد  29 2
 تخزين المعرفة 0،517 أ ثر من مستفيد في نفس الوقت وبطريقة متداخلة من الوصول إليها

 يعزز االتحاد توثيق الخزين المعرفي لألعضاء العاملين فيه 31 3
 ومساهماتهم المتميزة

 تخزين المعرفة 0،503

 المكون  التشبع فقرات العامل السابع الفقرة ت
 تشخيص المعرفة 0،686على إ تشاف  الفجوة  المعرفية  بين  ما  يمتل ه  االتحادتركز إدارة  1 1
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 ػػـأل ر  ػػإأل نػػار  ألا ةلػػرا ألباػػ ألىػػكاألا ر فػػتأل ر  اػػ  أل ن   تػػ  ألارػػدألألتفسللير العامللل الول :3-2-1
(ألفػأأارألابنسػااأل0.50ا ر فػتألالػتـألكا ألدال ػاأل  أل(ألفلروألبا ألىػكا11ا  دا رألا ف ر فدألإكأل نار أل 

%(ألفػػفألا رػػددألا أاػػاأل اةلػػرا ألا فرنػػحاأل ا حا ػػتألكألاقػػدأل اػػ ألا ةػػكرألا أػػ ففأل ار فػػتألاالاؿأل13.92 
%(.ألافػػػػػػاألعػػػػػػاءأل799ك11(ألابنسػػػػػػااأل راأفتػػػػػػاأل اصػػػػػػ أل 799ك11(ألاا  اػػػػػػ  فألا فةسػػػػػػرأل 9.321 

ألك46ألك38ألك68ألك69ا ألاآل تػاأل: ا  نار  ألا أ ػرػألباػ ألىػكاألا ر فػتأل  ػداألأنػوأل نػار ألباتػوألا ةلػرأل
(أل اعػػػػحألك ػػػػؾ.ألاتيحػػػػعألفػػػػفألتػػػػيؿألفحػػػػصأل8(ألاا ةػػػػداؿأل 37ألك33ألك41ألك39ألك53ألك35ألك34

(ألأل2(ألفلػػرا ألفػفألا فاػػافألفنػػ رااألا فررفػػاألا أل6ا ةلػرا ألا فاانػػاأل ار فػػتألالاؿألأنيػ أل ح ػػاؼألباػػ أل 
(ألفلػػروأل1فػػاألا  ط  ػػقألا فررألأل(ألفلػػر  فألفػػفألا فاػػافأل2ا أل نظػػتـألا فررفػػاألا ل تفيػػ ألفلػػر  فألفػػفألا فاػػافأل

كألاقدألا فألأفعتأل نػاعألباػ ألا ر فػتألالاؿأل لػ  حألا فاػافألفنػ رااألألااحدوأل افاافأل ت  فألا فررفا
 ا فررفاألكأل ك ؾأل ـأل سف  وأل فن رااألا فررفا(أل.

 ػػـأل ر  ػػإأل نػار  ألا ةلػػرا ألباػ ألىػػكاألا ر فػػتأل ر  اػ  أل ن   تػػ  ألارػػدألألتفسلير العامللل الثللاني : 3-2-2
(ألفػأأارألابنسػااأل0.50(ألفلرا ألبا ألىكاألا ر فػتألالػتـألكا ألدال ػاأل  9ا  دا رألا ف ر فدألإكأل نار أل 

%(ألفػػفألا رػػددألا أاػػاأل اةلػػرا ألا فرنػػحاأل ا حا ػػتألكألاقػػدأل اػػ ألا ةػػكرألا أػػ ففأل ار فػػتألا اػػ ناأل11.39 
%(أل.ألافػػػػػاألعػػػػػاءأل330ك23(ألابنسػػػػػااأل راأفتػػػػػاأل اصػػػػػ أل 531ك11(ألاا  اػػػػػ  فألا فةسػػػػػرأل 9.110 

ألك51ألك21ألك16ألك14وأل نػار ألباتػوألا ةلػرا ألاآل تػاأل: ا  نار  ألا أ ػرػألباػ ألىػكاألا ر فػتأل  ػداألأنػ
تيحػػعألفػػفألتػػيؿألفحػػصألا ةلػػرا ألا فاانػػاأل(أل اعػػحألك ػػؾ.ألاأل8(ألاا ةػػداؿأل 23ألك22ألك13ألك17ألك7

(ألفلػروألااحػدوأل1ا فررفػاألا ألااأ سػ إ(ألفلػرا ألفػفألا فاػافأل ا  ػدأل7 ار فتألا اػ ناألأنيػ أل ح ػاؼألباػ أل 
كألاقػػدألاػػ فألأفعػػتأل نػػاعألأل تػػ  فألا فررفػػا(ألفلػػروألااحػػدوأل افاػػافأل1 نػػتتصألا فررفػػاألا ألفػػفألا فاػػافأل

ألااأ سػػ إا فررفػػاألكأل ػػك ؾأل ػػـأل سػػف  وأل  ا  ػػدألألااأ سػػ إباػػ ألا ر فػػتألا اػػ ناأل لػػ  حألا فاػػافأل ا  ػػدأل
أل.ا فررفا(

بعض الفراد  وما يمتل ه االتحاد  كأساس  للبدأ  ببرامج  وعمليات إدارة 
 المعرفة.

2 9 
تركز  إدارة  االتحاد  على  تنوع  مهارات  وقدرات  الفراد  كمعيار 

 تشخيص المعرفة 0،656 س إلختيار العاملين للوظائف المختلفة.أسا

3 54 
يمتلك  االتحاد  خبرة  بإستخدام  الخصائص  التنظيمية التي تتصف 

 0،544 بسرعة اإلستجابة للترييرات البيئية العالمية.
تنظيم المعرفة 
 وتقييمها

 المكون  التشبع فقرات العامل الثامن الفقرة ت

1 10 
ة االتحاد اإلحتياجات المعرفية في التدري  على المستو  تحدد إدار 

 تشخيص المعرفة 0،590 الشخصي لألفراد واالتحاد بصورة عامة.

2 2 
يمتلك  االتحاد  الخبرة  في  إستخالص المعرفة  التي  يحتاجها  من 

 تشخيص المعرفة 0،537 الخبراء ومن قاعدة البيانات والمعلومات والمعارف.

االتحاد  القدرة  على  تحديد   الفراد   خارج  االتحاد  اللين  يمتلك  8 3
 تشخيص المعرفة 0،512 يمتل ون المعرفة الضرورية لعملياته المختلفة.
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ألا ر فتأل ر  ا  أل ن   ت  ألاردألألتفسير العامل الثالث : 3-2-3  ـأل ر  إأل نار  ألا ةلرا ألبا ألىكا
(ألفأأارألابنسااأل0.50ىكاألا ر فتألالتـألكا ألدال األ  أل(ألفلرا ألبا 4ا  دا رألا ف ر فدألإكأل نار أل 

ألا ا   أل5.06  أل ار فت ألا أ فف ألا ةكر أل ا  ألاقد ألك أل ا حا ت ألا فرنحا أل اةلرا  ألا أاا ألا ردد ألفف )%
أل 6.029  ألا فةسر ألاا  ا  ف أل 632ك7( أل اص  أل راأفتا ألابنساا ألعاءأل962ك30( ألافا أل. )%

(أل63ألك42ألك74ألك72 ةلرا ألاآل تاأل: ا  نار  ألا أ رػألبا ألىكاألا ر فتأل  داألأنوأل نار ألباتوألا
(أل اعحألك ؾ.ألاتيحعألففألتيؿألفحصألا ةلرا ألا فااناأل ار فتألا ا   ألأني أل ح اؼأل8اا ةداؿأل 

(أل1فن رااألا فررفاألا أل(ألفلروألااحدوألففألا فاافأل1(ألفلر  فألففألا فاافأل ط  قألا فررفاألا 2با أل 
ألا فررفا دافا ألاا  أل حد   أل افااف ألااحدو أل ناعفلرو ألأفعت ألا ف ألاقد أل ل  حألألك ألا ا    ألا ر فت با 

ألا فاافأل ط  قألا فررفاألكأل ك ؾأل ـأل سف  وأل  ط  قألا فررفا(أل.
ألاردألألتفسير العامل الرابع :أل3-2-4 أل ن   ت   ألا ر فتأل ر  ا   أل ر  إأل نار  ألا ةلرا ألبا ألىكا  ـ

(ألفأأارألابنسااأل0.50(ألفلرا ألبا ألىكاألا ر فتألالتـألكا ألدال األ  3ا  دا رألا ف ر فدألإكأل نار أل 
ألا رااعأل3.79  أل ار فت ألا أ فف ألا ةكر أل ا  ألاقد ألك أل ا حا ت ألا فرنحا أل اةلرا  ألا أاا ألا ردد ألفف )%
أل 4.640  ألا فةسر ألاا  ا  ف أل 873ك5( أل اص  أل راأفتا ألابنساا ألعاءأل836ك36( ألافا أل. )%

أل:  ألاآل تا ألا ةلرا  ألباتو أل نار  ألأنو أل  دا ألا ر فت ألىكا ألبا  ألا أ رػ (أل59ألك58ألك56ا  نار  
تيحعألففألتيؿألفحصألا ةلرا ألا فااناأل ار فتألا رااعألأني أل ح اؼألو .(أل اعحألك ؾ8اا ةداؿأل 

دافاألا فررفاألا 2با أل   نظتـألا فررفاألأل(ألفلروألااحدوألففألا فاافأل1(ألفلر  فألففألا فاافأل حد  ألاا 
دافاألا فررفاألكأل ك ؾألا ل تفي أل كألاقدألا فألأفعتأل ناعألبا ألا ر فتألا رااعأل ل  حألا فاافأل حد  ألاا 

د  افاألا فررفا(. ـأل سف  وأل  حد  ألاا 
 ـأل ر  إأل نار  ألا ةلرا ألبا ألىػكاألا ر فػتأل ر  اػ  أل ن   تػ  ألارػدألتفسير العامل الخامس :  3-2-5

(ألفػأأارألابنسػااأل0.50(ألفلرا ألبا ألىكاألا ر فػتألالػتـألكا ألدال ػاأل  4ا  دا رألا ف ر فدألإكأل نار أل 
ففأل ار فػػتألا تػػ فسأل%(ألفػػفألا رػػددألا أاػػاأل اةلػػرا ألا فرنػػحاأل ا حا ػػتألكألاقػػدأل اػػ ألا ةػػكرألا أػػ 5.06 
%(أل.ألافػػػػػػاألعػػػػػػاءأل517ك42(ألابنسػػػػػػااأل راأفتػػػػػػاأل اصػػػػػػ أل 681ك5(ألاا  اػػػػػػ  فألا فةسػػػػػػرأل 4.488 

(أل44كألأل49ألك52ألك45ا  نار  ألا أ رػألبا ألىكاألا ر فتأل  ػداألأنػوأل نػار ألباتػوألا ةلػرا ألاآل تػاأل: 
(أل اعحألك ؾ.ألاتيحعألففألتيؿألفحصألا ةلرا ألا فااناأل ار فتألا ت فسألأني أل ح اؼأل8اا ةداؿأل 

كأل نظتـألا فررفاألا ل تفي أل(ألفلر  فألففألا فاافأل2(ألفلر  فألففألا فاافألفن رااألا فررفاألكألا 2با أل 
  ك ؾأل ـأل سف  وأل  نظتـألا فررفاألافن را ي (أل.

 ـأل ر  إأل نار  ألا ةلرا ألبا ألىػكاألا ر فػتأل ر  اػ  أل ن   تػ  ألارػدألتفسير العامل السادس :  3-2-6
(ألفػأأارألابنسػااأل0.50ا ألىكاألا ر فػتألالػتـألكا ألدال ػاأل  (ألفلرا ألب3ا  دا رألا ف ر فدألإكأل نار أل 

%(ألفػػفألا رػػددألا أاػػاأل اةلػػرا ألا فرنػػحاأل ا حا ػػتألكألاقػػدأل اػػ ألا ةػػكرألا أػػ ففأل ار فػػتألا سػػ دسأل3.79 
%(أل.ألافػػػػػػاألعػػػػػػاءأل596ك47(ألابنسػػػػػػااأل راأفتػػػػػػاأل اصػػػػػػ أل 079ك5(ألاا  اػػػػػػ  فألا فةسػػػػػػرأل 4.012 
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(أل31كألأل29ألك25ا ةلػػػرا ألاآل تػػػاأل: ألا  نػػػار  ألا أ ػػػرػألباػػػ ألىػػػكاألا ر فػػػتأل  ػػػداألأنػػػوأل نػػػار ألباتػػػو
تيحعألففألتيؿألفحصألا ةلرا ألا فااناأل ار فتألا س دسألأنيػ ألةفترػ  ألو (أل اعحألك ؾ.8اا ةداؿأل 

 ىكاألا فاافأل  سف  و.ألاح ةع(ألفلرا أل ك ؾأل3ففألا فاافأل ت  فألا فررفاألاا ا   ألبددى أل 
 فػتأل ر  اػ  أل ن   تػ  ألارػدأل ػـأل ر  ػإأل نػار  ألا ةلػرا ألباػ ألىػكاألا رتفسير العامل السلابع :  3-2-7

(ألفػأأارألابنسػااأل0.50(ألفلرا ألبا ألىكاألا ر فػتألالػتـألكا ألدال ػاأل  3ا  دا رألا ف ر فدألإكأل نار أل 
%(ألفػػفألا رػػددألا أاػػاأل اةلػػرا ألا فرنػػحاأل ا حا ػػتألكألاقػػدأل اػػ ألا ةػػكرألا أػػ ففأل ار فػػتألا سػػ اعأل3.79 
(أل.ألافػػػػػػاألعػػػػػػاءأل%509ك52(ألابنسػػػػػػااأل راأفتػػػػػػاأل اصػػػػػػ أل 914ك4(ألاا  اػػػػػػ  فألا فةسػػػػػػرأل 3.882 

(ألاا ةػداؿأل54كألأل9ألك1ا  نار  ألا أ رػألبا ألىكاألا ر فتأل  داألأنػوأل نػار ألباتػوألا ةلػرا ألاآل تػاأل: 
(أل2تيحعألففألتيؿألفحصألا ةلرا ألا فااناأل ار فتألا س اعألأني أل ح اؼألباػ أل و (أل اعحألك ؾ.8 

كألاقػدألل تفيػ  نظػتـألا فررفػاألا أل(ألفلروألااحدوألففألا فاافأل1فلر  فألففألا فاافأل نتتصألا فررفاألكألا 
ا فألأفعتأل ناعألبا ألا ر فتألا س اعأل ل  حألا فاافأل نتتصألا فررفػاألكأل ػك ؾأل ػـأل سػف  وأل  اا ػقأل

 ا فررفاألا ل تفي (أل.
 ػػـأل ر  ػػإأل نػػار  ألا ةلػػرا ألباػػ ألىػػكاألتفسللير العامللل الثللامن بعللد التللدوير المتعامللد :  3-2-8

را ألباػ ألىػكاألا ر فػتألالػتـألكا ألدال ػاأل(ألفلػ3ا ر فتأل ر  ا  أل ن   ت  ألاردألا  دا رألا ف ر فػدألإكأل نػار أل 
%(ألفػفألا رػددألا أاػاأل اةلػرا ألا فرنػحاأل ا حا ػتألكألاقػدأل اػ ألا ةػكرأل3.79(ألفأأارألابنسااأل 0.50  

%(أل517ك66(ألابنسػااأل راأفتػاأل اصػ أل 173ك3(ألاا  ا  فألا فةسرأل 2.506ا أ ففأل ار فتألا ا ففأل 
كألأل2ألك10باتػوألا ةلػرا ألاآل تػاأل: أل.ألافاألعاءألا  نار  ألا أ رػألبا ألىكاألا ر فتأل  داألأنوأل نػار 

تيحػػعألفػػفألتػػيؿألفحػػصألا ةلػػرا ألا فاانػػاأل ار فػػتألا اػػ ففألأنيػػ ألو (أل اعػػحألك ػػؾ.8(ألاا ةػػداؿأل 8
(ألفلػػػػرا أل ػػػػك ؾألإحػػػػ ةعألىػػػػكاألا فاػػػػافأل3ةفترػػػػ  ألفػػػػفألا فاػػػػافأل نػػػػتتصألا فررفػػػػاألكألاا اػػػػ   ألبػػػػددى أل 

 أل.  سف  و
-28-27-26-24-20-19-18-12-11-6-5-4-3اىاػػػػػكاأل ػػػػػـألإسػػػػػ ار دألا ةلػػػػػرا أل ألألألألأل

30-32-36-40-43-47-48-50-51-55-57-60-61-62-64-65-66-67-
(ألفػػػػػفألفلػػػػػرا ألفلتػػػػػ سألإداروألا فررفػػػػػاأل رؤسػػػػػ ءألاال حػػػػػ دا أل70-71-73-75-76-77-78-79

(ألفلػروأل79(ألفلػروأل ػدال ألفػفأل 40(ألفلروألكألاباتوألألػاحألا فلتػ سألفاانػ  ألفػفأل 79ا ر  عتاألا ةربتاألا ػ 
ألق تألا  حا ت.

 :.الخاتمة4
فة ال أل  ا عألألتاا ا حا فألإ  ألأفألا فلت سأل  عففألاف نألاس ن  عاءألا ن    ألا ف حللاألألفاألألألألألأل

ألا فررفاأل رؤس ءألاال ح دا ألا ر  عتاألففألاةياألنظرأل ألفلرا ألفلت سألإدارو ألاكألألأبع  ي با ي  كأل
ألا فررفاألبا أل  ألفلروأل11 عففألا فة ؿألالاؿأل نظتـألافن راا ألا فررفاألألك( اا فة ؿألا ا ناأل ا  د

أل9با أل  أل ألكفلرا أل( ألفلرا أل4اا فة ؿألا ا   أل ط  قألا فررفا دافاألألك( اا فة ؿألا رااعأل حد  ألاا 
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(ألفلرا ألكألاا فة ؿأل4(ألفلرا ألكألاا فة ؿألا ت فسأل نظتـألافن رااألا فررفاألبا أل 3ا فررفاألبا أل 
أل  ألبا  ألا فررفا أل ت  ف أل 3ا س دس ألبا  ألا ل تفي  ألا فررفا أل اا ق ألا س اع ألاا فة ؿ ألك ألفلرا  (أل3(

أل ألأف  ألفلرا ألابك ؾأل أافأل3ا فة ؿألا ا ففألاالت رأل نتتصألا فررفاألفلدأل عففألبا أل فلرا ك )
أل  ألا أاتا ألا فلت س ألفلرا  أل رؤس ءأل40فةفاع ألا فررفا ألادارو ألفلت س ألأار د ألا   ف أل اعح ألفلرو )

ألا ةربتاألففألاةياألنظرألأبع ءى .ألألألألألاال ح دا ألا ر  عتا
 والمراجع: المصادر

 بف فألكألدارألالفتأل اننرأل2فاألا رفاتاألا  در ستاألكيأحفدألساف فأل؛ألا لت سألاا  لاتـألألكبادو :
أل(أل.1998اا  ا  عألكأل

 ألساتف فألكبادو ألاألألأحفد ألاا راـا ألا  ربا ألفا ألا رافا ألا اح  ألأس ست   أل: ألفا اؼ ألحسف ف حا
 (.ألألألألأل1987اهنس نتاأل: ألبف فألكفا ااألا فن رأل اننرألاا  ا  عألكأل

 أل1997ألكفؤسساألا ال فاألا ر  فتاألألكألا فدتتألإ  ألا  حا تألا ر فااأل: اصدادألا  ت  ا؛أان س اسأل
أل(.أل

 ألأسااإألا  حا تألا ر فااألألكالنل رؼأل برضألفنيةاألنلدؼأل ر ناألففألا دراس  ألألك درأل أل؛
 أل(.أل1999ألكدفنقألألكسار  ألألكاس تدف ألا  حا تألا ر فااأل:أل اح ألفننارألألكا رربتاأل

 ب  ألكأل رةفاألأل:ألاآن ألتا األ؛ألستاا اةتاألا ةراؽألا ةردتاأل  فألالفرادألاا ةفألكألانس   ؼألةافأل 
 (.ألألألأل1989ألكا نرااألا رربتاأل اطا باألاا ننرألك:أل ألا ل ىروألأل2يألكا س دأل ألت رؼألاآترافأل

 أل: ا أا  كألألكبيـ ألاا نةسا ألا  رباؼ ألا لت س ألفا ألفر لرو أل لارا  أل؛ ألفحفاد ألا د ف لي 
أل(أل.1986ة فراألا أا  كأل

 األ اننرألاا  ا  عألكألبف فألكأل: دارألا راتأل1بيءألفر أل؛ألإداروألا فرااف  ألاا فررفاكأليألكا ط ىر
 (أل.2010

 أل1996رف  األ؛ألا  لاتـألاا لت سألا نةساألاا  رباؼ: ا ل ىروألكألفا ااألاالنةااألا فلر اكألكا صر إ) 
 ألفاألألكا أ تسا أل ال اؿ ألالا اتا ألكا  ألا نتلتا ألا سف   ألفلت س ألا لن ف أل ن ء أل؛ ألا فر ا فت

أل دػألطيإألا لفألا س دسألاهبدادؼألفاألا رراؽ: أله رألا أات  ألا رسار ا ألدا اراه  أطراحا
 (أل.1987ا فألرندكألة فراألاصدادك-فنناروألكااتاألا  ربتا

 ألألكت س ف ألا ر اؽ أل ارضألألاى إ؛ب د ألا ف لدف ف ألا يب  ف أل دػ أل ألا نةسا أل ا اافق ألفلت س  ن ء
أل ألف ةس  ر أل رس  ا ألفاألا رراؽأل: ألألكال ر إألا ةردتا ألا ر  عتا ألا  ربتا ألدت   ألأل–ااتا ألكة فرا

 (.أل2006
 ألألكبياؼأل ألحسف ألرعااف؛  ألا د ف ألنلر ألا نةسألألا  ألاباـ ألا ر  عتا ألا  ربتا ألفا ا لت س

 (.2000ا ر  عا: ا ل ىروألكألدارألا ةارألا ررباك
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 ألا  رباؼألألكاحفد ألا نةسا ألا لت س أل؛ ألا سيـ ألب د ألا فلر األكا ل ىروألك  ألا نيعا ألكفا اا
 (.1981كا ل ىرو

 وألا ف ءأل:أل ألا فةااألا رافتاأل ألفلدؽأل؛أل ن ءألاط ر األات ا رأل افي را ألالس ستاأل أرألألكفحفاد
ألا فةادألالاؿألكأل أل ا ن فألك ألا  ربتاألا ر  عتا ألااتا ألا  دنتاألاا ر  عتاألكألة فراألحااافأل/  ا ربتا

 (أل1999
 ألأل2يك أللاحاأل؛ألا  حا تألا ر فااأل الدرا ألا  دنتاألفاألفة ال ألا  ربتاألا ر  عتاألألكحس ن ف:

 (.أل1996ألكدارألا ةارألا ررباألألك ا ل ىروأل
 2002ألكفرا ألا أ  إأل اننرألكحس فألاأتراف؛ألا  حا تألا ر فاا: ا ل ىروألفلطة ألكا ىا.) 
 أليألكا ن ي ف ألا ساااتاك ألا رااـ ألفا ألا لت س أل؛أس ست   أل اننرأل1فاس  ألا نراؽ ألدار : بف ف

 (أل.2004ك
 ألا أات  ألألكا  طفا ألبا  أل ط تلتا ألدراسا ألالداء أل ف   ألبا  ألاأارى  ألا فررفا ألإدارو أل؛ أل  نع ؿ

 فااألفاألقط عأله وألكألرس  األف ةس  رألكألااتاألا  ة روألكألة فراأله وأل(أل.اا فر ىدألا ف اسطاألا ر 
 Brown.FG:Principles of Education and psychological Tasting Holt 

.Rinehart and Winstonك New Yorkك1983كp118. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


