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ا
 :ثـــــام للبحـــــار العـــــ: اإلط أول

 :ــــــثة البح ــــمقدم

 عبطر رل ضط رر   عحيهط  فقطا  رصط   لطار  طايا   رلمعرفط"إ مصطلح   مصطلح  إدارر  يعتبر

 ن طو ورسطع" أف قط  لهط  رلمع صطر  فطت  رلمؤسسط" فط  رلمعرفط" دارر  رلمختحف"  وتلبيط  رلت ريخ عصور

مك ن تهط  مك نتهط  تعزيطز  صطرع فط  رلطاخو  عحط  تسط عاا  ف عحط" أار  ألنهط  رلتن فسطي"  وقطاررته  ور 

 .رلمعحوم تي"و  رلمعرف"
 فط  مهمط  جطزار رلمعرفط" أصطب    بعطام  رلمؤسسط" عمط  أسط لي   فط  رلكبيطر ورلت طو 

 ببعض  رلتمتع بغي" رلجايا  رلعصر موركب" دل  يسع  جايا  دارري أسحو   ظهور س ام ف  رأسم له  

 .(1)رلسو  ف  رلمن فسين تتفو  عح  تجعحه  رلت  رلمزري 

 ث:ـــــة البح ــــمشكل

 رألعم   مج ال   أامه  بين منو  مختحف رلمج ال   ف  ا ئح" تلورر   رل  ل  رلقرن يشها 

 ظ ار  رلتلورر   ااه أبرز ومن رألعم    لمؤسس    كبيرر راتم م  تما   يث أصب    ورالقتص ا 

 رأسو  رلع محط" رليطا و  رألرض  فيط  تعطا  لطم رلطاي رالقتصط ا  اار رقتص ا رلمعرف"  ن و ورلت و  رلعولم"

 فط  رلمتماط و  لالقتصط ا  رألاطم رلمطورا  يعتبطر رربطع أصطب  عنصطر ظهطر بط  رألس سطي"  رلموررا    رلم

 رلمعرفط" عحط  رلقط ئم رلمط   رأس ونوعط   مطن  رإلنتط   عن صطر مطن جايطار   نوعط    ب عتب راط  رلمعرفط"
 .(2)ب ستمررر يتلورو  يتجاا  رلاي رلفكري رلم   رأس واو رلخبر  و 

 ة في السؤال الرئيس التالي:وعلى هذا يمكن صياغة مشكل
 ما أهم المرتكزات العلمية إلدارة المعرفة بالمؤسسة التعليمية في الوقت الحاضر؟ 

 ويتفرع عنه التساؤالت الفرعية التالية :
 م  أام رلمض مين رلعحمي" لحمعرفطط" ب لمؤسس" رلتعحيمي"؟ ▪
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 م  أام رألسس رلنظري" إلارر  رلمعرف" لحمؤسس" رلتعحيمي"؟ ▪

 م مجطط ال  دارر  رلمعرفطط" ب لمؤسس" رلتعحيمي"؟م  أا ▪

 م  أاطططم نمطط ا  دارر  رلمعرف" ب لمؤسس" رلتعحيمي"؟ ▪

 كيف تستفيا رلمؤسس" رلتعحيمي" من نم ا  دارر  رلمعرف"؟ ▪

 :ـــــثداف البح ــــــأه

 رستهاف رلب ث رل  ل  ت ايطا رلمرتكطزر  رلعحميط" إلارر  رلمعرفط" ب لمؤسسط" رلتعحيميط" فط 
 رلوق  رل  ضر  والك من خال  م  يح  :

 رلتعرف عح  أام رلمض مين رلعحمي" لحمعرفطط" ب لمؤسس" رلتعحيمي". ▪

 رلكشف عن أام رألسس رلنظري" إلارر  رلمعرفط" لحمؤسس" رلتعحيمي". ▪

 رلوقوف عح  أام مجطط ال  دارر  رلمعرفطط" ب لمؤسس" رلتعحيمي". ▪

 " ب لمؤسس" رلتعحيمي".ت ايا أاطططم نمطط ا  دارر  رلمعرفطط ▪

 ت ايا كيفي" رستف ا  رلمؤسس" رلتعحيمي" من نم ا  دارر  رلمعرف". ▪

 :منهـــــج البحـــــث
 رستخام رلب ث رل  ل  رلمنهج رلوصف   ت  ي ق  أاارف  رلعحمي" ويجي  عن تس ؤالت  رلب اي". 

 
ا
 : املضامين العلمية للمعرفة باملؤسسة التعليمية :ثانيا

 (. 3) معرف"  ام  معحوم    بي ن    وا   رلمعرف"  بمرر    رلمرور  يج   رلمعرف"  مفهوم  دل   رلتلر   قب  
 شطك  فط  تظهطر وقطا  رلمعحومط    منهط  تسطتخح   رلتط  رألوليط" رلخط م رلمط ا  اط و البياناات  ▪

 معحومط    رلبي نط    وتصطب  لهط  تنظطيم أو سط ب  اون صطور  أو دش رر   أو  روف أو أرق م

  .(4)ومفهوم ورض  دل ر ف  ووضعه  وت حيحه  وتنقي ه  تصنيفه  يتم عنام 

 ورلمعطا  ورلمترربلط" ورلمؤسسط" ورلمطؤلر  رلمع لجط" رلبي نط    مطن مجموعط" اط و المعلوماات  ▪

 .رلقرررر   ورتخ ا  لالستخارم

 دلط  اطم ب إلشط رر   تبطاأ متك محط"  سحسطح" ضطمن رألس سطي" رلعن صطر  طا واط  أالمعرفاة  ▪

 رلمعرف"   وتعرفرالبتك ر أس س ا  رألخير  وااه " كم دل  ام معرف"  دل  ام معحوم   

 مفهوم" معحوم    ا  أو معين" مشكح"    ف  لالستخارم ق بح" مؤسس" معحوم   أيض  : إ
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 رلقطار  دلط  وتشطير( عرف)رلفعط  من مشت  رسم بأنه :   أيض  وتعرف  (5)إوملبق" م حح"

:  لكا كط  وتعطرف  (6)فهطومم اطو مط  أو معطرف اطو مط  كط  دان رلطتالؤم واط  أو رلتميطز عحط 
 ام رلبي ن    دل  وتنار  ب إلش رر   تباأ متك مح" سحسح" ضمن رألس سي" رلعن صر ر ا  بأنه 

  .(7)رالبتك ر أس س ا  رألخير  وااه  كم" دل  ام معرف" دل  ام معحوم    دل 

 تخطر  رلتط  رلبي نط    مع لجط" نتط ئج اط  رلمعرفط"نصط  دلط  أن  ريف رلتعط  اطاه خطال  ومطن

 دلط  لطكا  ويطؤاي رلمم رسط    فط  تلبيقهط  وفهمهم وتكررر رستيع به  بعا  معرف" تصب  دا  حوم   بمع

 قيقط   او وم  وخلأ  ص ي  او م  وفهم رلاك ا تجسا "  ورلت   كم دل  باورا  تؤاي ورلت  خبر 
 أن يمكطن رلتط  رلجايطا  رلتوجهط    قبطو  عح  رلقار  رل كم" تشم  كم   رلارئم" رلقيم" وفهم ئف روز 

 دارركه  ويمكن فيه  مرغو   يكون
 :(8)يلي فيما وجزهان أن يمكن الخصائص من مجموعة للمعرفةو 

 عحط  قط ار  يجعحهط  ممط  اانيط" خصطوب" لطايه  رلمؤسسط    بعطض  تولاد : أن يمكان المعرفة ▪

 رلمعرف".  يبتكرون ويولاون رلاين رلمبتكرون رألفررا  يماح  م  واار رلمعرف" توليا 

 م ط  رلجايطا  رلمعط رف بطإ ال  تمطو   فإنهط  رلمعرفط" تولطا  كمط تماوت :  أن يمكان المعرفة ▪

 رالستعم  .  عن لتتق عا  رلقايم"

 رلعشطرين فط  ك نط   فقطا  رلوسط ئ  بشطت  تخطزن أن يمكن رلمعرف"خزن : ت أن يمكن المعرفة ▪

 .راللكتروني" رلتخزين وس ئ  رلور   ورألشرل" وعح  عح  رلم ضي" سن"

 تمتحكه  رلت  رلمعرف" ت وي  ف  كبيرر اورر تم رس رلمؤسس    : أن تمتحك أن يمكن رلمعرف" ▪

 م اي". رل محكي"رل نأش رلق نوني" ب ل م ي" تتمتع تج ري" سرررأ أو رختررع بررار   دل 

  :(9)للمعرفة وهي أخرى خصائص من يصنف وهناك
 مططع رلعقططو  وت سططينه  تلططور بسططب   ارئططم بشططك  متلططور  رلمعرفطط" المعرفااة : تجاادد ▪

 .رلزمن رورم 

 فط  عحطيهم رالعتم ا  يتم ورلاين رلجايا  لألفك ر رلمبتكرون رألفررا  بورسل" المعرفة : إنتاج ▪

 .رإلبارع عمحي"

 أو لبيعتهط   سط   مختحفط" عايطا  وأنمط ل بأشطك   رلمعرفط" تصطنف المعرفاة : تصانيف ▪

 .اافه  أو رستخارمه 
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 فط  تؤيطاه رلطاي رلطاور فط  لحمؤسسط"  وكطار قيمط" دضط ف" خطال  مطن رلمعرفط" أاميط" تبطرزو 

  :(10)رلت لي" رلنق ل ف  رألامي" ااه ن اا  أن رلمعرف"  ويمكن رقتص ا  دل  مؤسس"رل ت وي 

 .تن فسي" ورستخارمه  ميز  لخح  أس س أصب    رلمعرف" ▪

 .بكف ا  مهم تهم أارا كيفي" دل  رلمؤسس    ماررا رإلارري" رلمعرف" توج  ▪

 .رلمؤسس" وتلورا  ونضجه  تقام كيفي" وررا رألس س ا  رلمعرف" ▪

رلتنسطي  ورلتصطميم  أشطك   العتمط ا  افعهط  خطال  مطن رلمؤسسط" مرونط" فط  رلمعرفط" تسط ام ▪
 .مرون" أكار تكون ورلهيكح"

 :(11)ويمكن تصنيف المعرفة إلى ما يلي

 ارخحيط" ونمط ا  معط ن عحط  ت تطوي شخصطي" معرفط" دلط  تسطير ورلتط الضامنية :  المعرفاة ▪

 دارركط  رلعمط  ورألخطر دلط  يعطوا  تقنط  ر طاام  نوع ن بايه" وا و  وتبصر وخبرر   ااني"

  .يومي" أفع   وسحوكي    عح  ي توي

 رل قط ئ  ورلتعبيطرر  ورلرسطوم    خال  من عنه  يعبر رلت  رلمعرف" وا المعلنة :  المعرفة ▪
 .راللكترون  رلشك  ف  أو رلور  ف  توايقه  ويمكن ورلتصورر  

 رلبررع" ورلخبر  ورلمه ر  عن رلضمني" وتعبر رلمعرف" من جزا وا  التكنولوجية : المعرفة ▪

 .رلعم  ف 

 .رلمشكح" مس      لمؤشرر   رلقحي  رلفهم وتعن  الضحلة : المعرفة ▪

 .رلمختحف" فلحمورق رلعمي  رلت حي  تتلح   رلت  وا  : العميقة المعرفة ▪

  رالسطتنت    لطر   ارم ب سطتخ  معط    رلمفط ايم  ربطل  عحط   بنط ا  تطتم  رلتط   واط    :  السالبية  المعرفاة  ▪
 . ورالستقررا 

ومطن أبطرز  فط  رلخبطر  سطنور   عاا  أس س عح  تبن  رلت  رلمعرف" ا و  الموجهة : المعرفة ▪
 ومعرف"  Taci knowledge   ضمني" معرف"تقسيم   رلمعرف" من ينظر دليه  عح  أنه  

 :(12)عح  رعتب ر أن Explicit knowledgeصري "

 :  Taci knowledge الضمنية المعرفة -1

رل اسطي"  ب للريقط" عنهط  يعبطر رلتط و  رسطمي" غيطر رألفطررا  عقطو  فط  رلموجطوا  رلمعرفط" واط 
 رلمعرفط" رلمؤسسط   واطاه فط  رألفطررا ورلفطر  عمط  فط  لحنق  ورلتعحيم  وتوجطا  ق بح"رل ورلنوعي" وغير
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 جايطا   ووصطف   معط رف دنشط ا وتوليطا  عحط  وشخصطيته  وقطارته  خصوصطيته  لحمؤسسط"  تعلط 

 رسمي .  توا  لم رلت  مؤسس"رل ألعض ا رلخيرر  ورلتج ر    بأنه

 :  Exiplici knowledgeالصريحة المعرفة -2

 خط ر  تسطربه  ويمكطن ورلطتعحم  لحنقط  ق بحط" و كميط    عنهط  معبطر نظ ميط" رسطمي" معرفط" واط 

 ومعط يير وخطام ته  رلمؤسسط" منتجط    فط  مجسطا  نجطاا  كمط  فكريط" أشطك   فط  ونجطاا  رلمؤسسط"

  .(13)رلعم  قييمت
 كط  وتسطم  رلعكطس أو رلضطمني" دلط  رلصري " رلمعرف" من ب النتق   يسم يوجا نموا  و 

  :(14)يح  كم  رل  ال  ااه  من   ل"

 مطن واط توضطي ي"  دل  ضمني" من رلت وي  تتضمن ورلت :   Socialization االشتراكية ▪

 لكن رلعم   ف  موضع ك  عنا  "عفوي بصف" تتنق  ألنه  رلمعرف" لتب ا  رألسف  رألشك   بين

 .توايقه  رلصع   منو  فيه  رلمش ركين عقو  ف  تبق  رل  ل" ااه ف  رلمعرف"

 مفط ايم شطك  تأخطا  ب يطث  رلصطري " دلط  رلضطمني" مطن:   Externalzation التوضايحية ▪

 .فيه  ورالشتررك نقحه  من تسه  ونم ا 

 ف  كم  ضمني" معرف" دل  "صري  معرف" من رلت و  وا :   combimation التجميعية  ▪

 .ورلج مع    رلماررس

 معرفط" دلط  صطري " معرفط" مطن رلت طو  عحط  تؤكطا  ورلتط  : Internalization الداخلياة ▪

 رلمعرفط" ماط  مسطتوعب" رلصطري " رلمعرفط" تصطب و  رلمهمط" أارا تكطررر خطال  مطن ضطمني"

 رلضمني". 

 بأشك   يجري واار رارركه و  لحمع رف رإلنس ن تعحم شك  ب  يقصا  رلمعرف" عح  رل صو و 

 دلط  رلمعرفط" مصط ار تقسطيم ويمكطن  ورلعحميط" ورلخبطر  ورلعقط  ورلمنلط  رلمال ظط" واط  مختحفط"

 :(15)  ويمكن عرضه  عح  رلن و رلت ل خ رجي" ارخحي" ومص ار مص ار
 للمعرفة :  الداخلية المصادر  -1

 :يلي ماك حصرها ويمكن بالمعرفة وتزودها المؤسسة من تتبع مصادر وهي

 بنط ا أو تقيطيم يعيطاون رلطاين اطم:  Knoweledge Stratégiste المعرفاة إساتراتيجية (أ

 رإلسطتررتيجي" بطرراخ مواط  رألغطررض  بمعرفط" رالاتمط م عطن مسطئولون واطم رلمؤسسط" دسطتررتيجي"

 لحمعرف" رلجايا  رألاورر وعمي  ف ع  بشك  ننفاو وي رلسو  ف  رلمعرف" عح  رلق ئم" ورلمن فس"
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 ورلمعرفط" رلمؤسسط"  وخط ر  جهط" مطن رلمؤسسط" ارخط  فكري م   سأر  يوصفه  لمؤسس"ر ارخ 

 أخرى.  جه" من رلجايا  رلتن فس  رالستررتيج  رلسالح ا  وتق سمه  وليه ت

 رلمعرفط" مطع يتعحمطون رلطاين اطم واطؤالا : Knoweledge Professional المعرفاة مهنياو (  

 عحيهط  رل صطو  أسط لي   فط  رارلخبطر  مواط  رلمعرفط  رلمضطمون يسطتوعبون مطن كموضطوع واطم

 رالسطتعم   مجط ال   فط  رلعمط  عحط  قط ار  جعحهط  أو لتوليطاا  رلفع لط" ب لمنهجيط" ورسطتيع به 

 سأر  جطوار رلمعرفط" وتماط  عحط  ورلق ئمط" رلجواريط" رلقطار  تماط  رلتط  اط  رلفئط" واطاه رلمختحفط"
 عرف". رلم ورنش ا توليا   ف رلمتجاا  وقيمته  لحمنظر ريكرلف رلم  

 رجط  مطن رلمعرفط" مجط   فط  ونحط يعم اطؤالا :  Knoweledge Workersالمعرفاة عماال ( 

وجطاولته   رلمعحوم   وتصطنيفه  بجمع يقامون فهم لحمعرف" رلمهن  ورإلسن ا  رلاعم عورم  توفير
يص له  ورالستج ب"  اطو رلمعرفط" اطاه رلخط م ورمطز بط لموررا  رلعالق" ار   رللحب    لك  وخزنه  ور 

 ورالتص  .  رلتواي 

 
ا
 : األسس النظرية إلدارة املعرفـة للمؤسسة التعليمية :ثالثا

 تقنط  منظطور مطن تن ولهط  من فمنهم عا   زوري  من رلمعرف" دارر  مفهوم رلب  اون تن و  لقا 

 رإلارر  أنه  عح   وتعرف وتوجيه  ي أر   س   ك  رجتم ع  أو اق ف  ج ن   من تن وله  من ومنهم

 ونشطرا  وجمعهطم وتنظيمهط   ورسطتغالله   بهط  رلمرتبلط" ورلعمحيط    لحمعرفط" رلورضط " رلنظ ميط"

 مطن ورض  بشك  تق سمه  يمكن تع وني" معرف" دل  رلشخصي" رلمعرف" ت وي  وتتلح   ورستخارمه 

 .(16)رلمؤسس" خال 
 تقنيط    ق بحيط" مطز  عمحيط" فط  تب طث  رلتط  تنظيميط" عمحيط" تجسطيا وتعرف أيضط   عحط  أنهط  

 بأنهط   كمط  تعطرف (17)لألشطخ    رإليطارع ورالبتكط ر رلبي نط   وق بحط" مع لجط" عحط  رلمعحومط   

  وعح  الك تلح   كحم  رلمؤسس" م مأ ارخحي  وخ رجي  رلمت  " ي    ورلكف ورلخبرر   رلمعرف" رستخارم
 .(18)اار فإن دارر  رلمعرف"

 :(19)التالية النقاط في إجمالها يمكن كبيرة أهمية المعرفة إلدارةو 

 .رلمؤسس" لتلوير ورلخيرر   ورلمعحوم    رلمع رف ك  ربل ▪

 .مج   ك  ف  رلمعحوم     جم تض عف ▪

 .رل يوي" رلكف ار   تشكي  دع ا   ▪

 .رلمؤسس" ف  رلمع رف من  قيقي" لف ئا   ركي" قورعا  خح  ▪
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 عحيه .  ورل ف ظ رلمعرف" دارر  لخح  عم  مرركز رستخارم ▪

 .مستقر  رلغير رلبيئي" رلتغيرر   ومورجه" ارته  تجايا  عح  رلمؤسس    ت فيز ▪

 . (20)لحمؤسس" رلارئم" رلتن فسي" رلميز  عح  لح صو  رلفرص" دت  " ▪

دارة  :(21)وهي مستويات ثالث في أهمية تكتسي المعرفة وا 

 عمحي" ت سين خال  من رلوق   بتوفير رألعم   أارا دان ا رألفررا  تس عا األفراد :  مستوى على -1

 فر   وزي ا  رلمؤسس"  ارخ  رلمجتمع" رلروربل مفهمو وتعزيز   رلمشكال و   رلقرررر   رتخ ا 

 رألاارف.  ت قي  ف  رلفراي" رلمس ام"

 ورلعمط  رلشطبك    فع ليط" تعزيطز رلوظيفيط"  رلمهط رر   تنميط":  الممارساة جماعاات مستوى على -2

 رلمؤسس".  ارخ  رلمش رك" لغ" تلوير ف  ب لمعرف" ورلمش رك" رلتع ون 

 ونشطر أاطارفه  وت قيط  رإلسطتررتيجي" قيط ا  فط  رلمعرفط" دارر  تسط ام: تنظيماي  مساتوى علاى -3

 رالبتكط ر فطر   زيط ا  وكالك رلمعرف"  امج ت سين رلمؤسس" وب لت ل  ارخ  رلمم رس    أفض 

 تنظيمي".  اركر  وبن ا

  :(22)م  يح  ت قي  دل  رلمعرف" دارر  تهافو 

ع ا ت ايا  ▪  .رستعم له  مص ارا  وخزنه  ور 

 .رلمؤسس" تورج  رلت  لحمشكال   رل حو  لوضع ركبر فكري رلم   سرر  جا   ▪

 .عحيه  و م يته  رل صو  رلجواري" وكيفي" رلمعرف" ت ايا  ▪

ش ع"  دمك ني"  بن ا   ▪  . رلبشري  رلاك ا  خال   من  لتلويرا  ورلتن فس  رلمعرف" ورلت فيز  اق ف"  رلتعحم ور 
( رلمعرفط" رقتصط ا ) رلجايطا  رلعط لم  رقتصط ا  دلط  رلتقحيطاي رالقتصط ا  مطن رلمؤسسط    ت ويط  ▪

 .راللكتروني" رلورسع" ورلتج ر 

 رلارخ . ف  رلمم رس" أفض  رلميارن  ونشر ف  رلاكي" رألفك ر جمع ▪

رلبيئططط   الضطططلرر  ورلتعقيطططا مطططع ر رلهططط اف ورلتكيطططف رإلبطططارع ورلطططوع  ورلتصطططميمت قيططط   ▪
 ورلاك ا ورلتعحم.  رلارت  ورلتنظيم

 .رلمعرف" إلارر  عي" ورلاق في" ورلتنظيمي"رالجتم  رلجورن   تنمي" عح  رلتركيز ▪

 .رلمعرف" بمجتمع رلعالق" ار   ب إلعم   خ ص" وأال" بي ن    وضع ▪

  رج   بين رلمعرف" ونشره دارر  وتلوير لمعن  شمول  بشك  رلتعريف ورلتوعي" ▪
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 ورلتعحيميط" رلمهنيط" رلجورنط   تلطوير فط  تسط عا  رلمعرفط" إلارر  تأايط  ومع يير أسس تلوير ▪

 .(23)رلمعرف" دارر  ف  رلمختصين نيينلحمه

 : مجــالت إدارة املعرفــة باملؤسسة التعليمية :
ا
 رابعا

 ارخط  ورلنشط ل    رلموجطوار   مختحطف بطين ف عط  تنسطي  وجطوا  رلمعرفط" تتلحط  دارر 

 متارخحط" رلمجط ال   واطاه جايطا   بصطور  معط   داررتهط  تجط   رئيسط" رلمؤسسط" وانط ك أربطع مجط ال  

 :(24)رآلخر ويمكن عرضه  عح  رلن و رلت ل  ف  ه ك  من ويؤار

رلكفطط ا    رلبررعطط"  رلتجربطط"  رلخبططر   عحطط  تشططتم   :رلمعرفطط" موجططوار   مجطط   ▪
 .رلقارر   رلمه رر  

 رلنقطط   رلمررقبطط"  رلبنطط ا  رلتوليططا  عمحيطط    عحطط  يشططتم  : رلمعرفطط" نشطط ل    مجطط   ▪

 .رلتقييم رالستخارم 

 رلمعرف" لبن ا وقارر  رلمؤسس" وميولهم رألفررا  قارر    عح يشتم  : ورلميو  رلقارر   مج   ▪

 .رلمؤسس" من مص ل  رألعح  رل ا  ت قي  أج  من ورستخارمه 

ستررتيجيته  ومم رس ته   وتوجهه   رلمؤسس"  أاارف  عح   يشتم   رلمؤسس" أن   مج    ▪  .واق فته   ور 

 :(25)وهي أخرى مجاالت وهناك من يضيف ثالث

ل  وأين لم ار ح ع يركز رلاي  :األعمال مجال -1  رالستام ر عح  رلمؤسس    يج    ا  أي ور 

 .رلمعرف" ف 

 رلعالقط" رألنشطل" ار   ومررقبط" وتوجيط  وتنظطيم ت ايطا  عحط  يركطز رلطاي  :اإلدارة مجاال  -2

 .ب لمعرف"

 .رلمعرف" عح  أس س مبن  عم  ألارا رلخبرر   بتلبي  يهتم رلاي :رلفعحي" رلعمحي    مج    -3

 فط  تسط عاه كمط  رلخطام    وتصطميم تخلطيل فط  رألعمط   لط عق تفيطا  رلمعرفط" أن و يطث 

 لتلوير رلظروف تهيئ" من رلمعرف" دارر  ب  تقوم م  خال  من الك وت قي  ونشرا   أعم له  توجي 

 إلارر  رلمالئمط" رلسي سط    وضطع ج نط   دلط  عمحي تهط  دارر  ومت بعط" ونقحهط  وركتسط به  رلمعرفط"

 رلمعرف"  مررقب" أنظم" تلوير رلبشري  رلعنصر تاري   ما  حي   رلعم من عاا  يتلح   واار رلمعرف" 

 معرفي". خبر  شبك    وتكوين
 ودخول المؤسسة التعليمية عصر إدارة المعرفة يتحتم عليها ما يلي :

 .رلمعحوم    رسترج ع -1
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 .ورلمع رف رلمعحوم    دارر  نظم -2

 .رلمعرف" دارر  مب ائ -3

 .رلمعحوم    تنظيم -4

 .رلبي ن    قورعا  تصميم -5

 .رإلبارعي" إلارر ر -6

 .رلمعحوم تي" رل قو  ف  قض ي  -7

 .رإللكتروني" رلنشر مورقع تصميم -8

المعرفااة يتحااتم وضااع مجموعااة ماان  المؤسسااة التعليميااة مجاااالت تغطيااة أجاال وماان
 المبادئ لعل من أهمها ما يلي :

 :(26)ما  رألنشل" من عاا  ف  رالستام ر تتلح   رلمعرف" دارر  أ(

 .رلكمبيوتر نظ م دل  ونقحه  رلمحف    تصميم ▪

 .معحوم    قورعا  عح  وت ميحه  رلمحف    ت رير ▪

 .رلمعرف" تصنيف    تلوير ▪

 .رلمعرف" تلوير ف  تسهم رلت  رلمعحوم    لمع لج" أس سي" بني" تلوير ▪

 رلمعحوم  . ورستخارم تب ا  عح  وتاريبهم رلع محين تعحيم ▪

 .رلمعرف" دنت   ف  رلتقن  رلعنصر مع رلبشري رلعنصر تهجين تتلح   لحمعرف" رلف عح"  ( رإلارر 
 .لولبي" و مال   سي سي" وماروال   سري" مف وض    تتلح   سي سي" لعب" رلمعرف"  ( دارر 

 .رلمعرف" لماير وظيف" ديج ا  خال  من ماير دل  ت ت   رلمعرف" ا( دارر 

 مطن أكاطر رفط"لحمع سطو  تتلح   كم  لحمعرف"  نم ا  وليس لحمعرف" خررئل تتلح   رلمعرف" ه( دارر 

 .سحل" دل    جته 

 رلمع رف بإارر  يرتبل م  نتيج" ع اي" غير تصرف    دل  ت ت   رلمع رف ورستخارم تب ا  و( عمحي"

 .وعقب    مخ لر من

 .ب آلل"  أو  ب إلنس ن  منه   رلمتعح   سورا  وتلويرا   رلمعرفي"  رلعمحي    ت سين  دل   ت ت    رلمعرف"  ز( دارر  

 .نه ي" نقل" تعرف ال عمحي" رلمعرف" دارر  ح(

 .رلمعرف" تب ا  عقوا  تتلح   رلمعرف" ل( دارر 
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 :ةــــــــــأساسي  -1

ارر   غيطر رلموجطوار   أس سطي    د طاى اط  ف لمعرفط" موضط"  وليسط   أس سطي" رلمعرفط" ور 

 رالبتك رر   بوجوا  رلمؤسس    من رلعايا  وخام    منتج    وتزارا  رلمؤسس"  عمحي    ف  رلمحموس"

 .لتبق  موجوا  رلمعرف" دارر  فإن لار

 :ةـــــــالمعرف دةـــــــأجن  -2

 وأاور   رلب طث  م ركط    ماط  رلمعرفط"  وقورعطا  رلمعرفط" فطر  مطن رلمعرفط" تتكطون أجنطا 

 رألسطور  تخطام رلتط  رلتصطوري" ورألاور   توضطي ه   فط  رلصطن ع  رلطاك ا سط ام رلتط  رالستكشط ف

 ت طايث  ماط  متعطاا  بمهط م تقطوم رلتط  رلمعرفط" ومرركز وغيرا   ورلمؤتمرر   رلتع ون وأاور   رلم لي" 

 رلمعرفط" بنطوك مطع ورالشطتررك ورلخط ر  رلطارخ  فط  رلمعرفط" نقط  م ط ور وتشطكي  رلمنشطأ  مكتبط"

 دبارع خال  من ورلنمو رلتنظيم  رلتعحم فيه  اق في" بمؤسس" تقوم رلت  رلمتعحم" ورلمؤسس" رلع لمي" 

 رالاتم م أاميت  تفو  فيه  نج ح كع م  رإلنس ن  رلع م  عح  زورلتركي رلمتعحم" رلمؤسس" وتلوير

 مش ك  ويورجهور رالاتم م ف  يتش ركور ممن رألفررا  من مجموع" وا  رلمم رس" وجم ع    ب لتقني" 

 مسطتمر  بصطور  رلتف عط  خال  من رلسي   اار ف  ومعرفتهم خبرتهم يعمقور وممن  حه   يستليعون
 توضط  عمط  خلط" وأخيطرر لهط   ارعمط" رتصط   وشطبك    وبرمجيط    جهطز أ مطن تتكطون تقنيط" وبنيط"

 .(27)رلمنظور لمستقبحه  رلموص  ورللري  رآلن رلمؤسس" مك ن

 :اتـــالمعلوم مقابل المعرفة -3

 عطن عبط ر  رلبي نط    واطو رألسط س ب جطر رلبطاا مطن با  ال ورلمعحوم    رلمعرف" بين لحتفري 

 أمط  " خ صط" لمهمط" ف ئطا  ار   أو رلصطح" وايقط" غيطر أو صح"رل أصور  وايق" أو وتصورر    ق ئ 

 دلط  رلبي نط    ت ويط  ويطتم خط    رسطتخارم ين سط   وم تطوى شطك  لهط  بي نط    فهط  رلمعحومط   

 عطن عبط ر  فهط  رلمعرفط" أمط  رلمعحومط    نظطم بهط  تقطوم رلتط  رلمع لجط" عمحيط" خطال  مطن معحومط   
 ورلقرررر . رلنش ل    تقوا  رلت  جررار  ورإل ورلقورعا  ورألفك ر رلمورا   من توليف"

 :ةــــالمعرف إدارة دورة -4

 رلمش رك" ام وتخزينه  تنظيمه  ام تصنيفه  ام رلمعرف" بجمع رلمعرف" دارر  اور  تباأ مرر  

  رلعمحي". تستمر واكار رلتعريف رإليج ا )رلتكوين( ام ام ورالستخارم رلوصو  ام ورلنشر

 :ةـــــالمعرف ادةــــــقي  -5

 ورض " رؤي" رلق ا  اؤالا يمحك أن منه  توفرا  من البا  رلمعرف" توجا صف   متعاا  لق ا 

عط ا  رألسطرع  ورالبتكط ر رلفضطح  رلمم رسط" مشط رك"  طو  قيمط" او وموقطف  رلمعرفط"  رسطتخارم ور 
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 تش فورك تلويره  دمك ني" مع لحعم  سه   ع م دل ر تقايم ام رلفكري"  ورلموجوار   رلقارر   وتلوير

 تعزيطز خطال  مطن رلخبطررا دلط  رلوصو  شبك" وتسهي  تغيير  كوكالا ورستخارمهم رلعم  ف  رلرورا 

 .(28)ورلخ رجي" رلارخحي" رلممت ز  رالتص ال  

 :اتــــــــــالتطبيق -6

 رلعمحيط" فط  وخ صط" رلمعرفط" وف ئطا  فع ليط" عحط  من خالل  رلاي ي كم او رلمعرف" تلبي 

 لطار رلزبط ئن    جط    لمق بحط" ورلخطام    لحمنتجط    رلع ليط" رلجطوا  ت قيط  فط  "رلمتعحقط  رإلسطتررتيجي"

 .(29)لبق   دار قو  ف لمعرف"

 
ا
 : نمــاذج إدارة املعرفــة باملؤسسة التعليمية:خامسا

 وعروضط    عايطا  أشطك ال رتخطا   رلنمط ا  اطاه أن  يطث  رلمعرفط" إلارر  مختحف" توجا نم ا 

تسط عاا  عحط   معرفيط" رسطتررتيجي    لبنط ا رلمؤسسط" الطك توجيط  مطن رلهطاف وكط ن لحمعرف"  مبسل"
 أكبر من رالستف ا  دل  ب إلض ف" رلعصر  تغيرر   مع تتم ش  و ت  مشكالته  و   ت قي  أاارفه 

 رإلبطارع مر حط" دلط  رلمؤسسط" اطاه تصط  لحمؤسسط"(  تط  رلبشطري رلمط   رلعط محين )رأس مطن قطار

   :م  يح رلنم ا  ااه ومن ورلمن فس" 

 : Molhotrمالهوترا  نموذجأ( 

 :(30)وهي كالتالي مراحل ثالث من يتكون مالهوترا نموذجقدم 

 مطن عطاا  رلمؤسسط"( وتتضطمن رلخ رجيط" )خط ر  رلمعرفيط" رلمبط ارر   دارر  :األولاى المرحلاة ▪
 :رلعمحي   تتما  ف 

 .رلعمالا من رلمعرف" ركتس    -1

 .دض في" بمع رف رلعمالا تزويا  -2

 .رلمتوفر  رلمعرف" من جايا  ي"م ل موررا  توليا  -3

 مطن عطاا  رلمؤسسط"( وتتضطمن رلارخحيط" )ارخط  رلمعرفيط" رلمبط ارر   دارر  :الثانياة المرحلاة ▪

 :رلعمحي   تتما  ف  

 .رلمعرف" لتب ا  اق ف" بن ا -1

 .رلتكتيكي" رلمعرف" وتخزين توزيع سرع" -2

 .رلمعرف" تلوير عمحي    قي س -3

 :رلت لي" رلعمحي    وتتضمن عرفي" رلم رلكف ي    دارر : الثالثة المرحلة ▪
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 .رلمعرف" عح  مبني" وظيفي" مس رر   ديج ا  -1

 .رلمعرف" لنق  مصغر  بيئ" توفير -2

 .رلمعحوم    بتقني" رلتعحم اعم -3

 .رلمورقف من رلتعحم -4

  Marquqrdt :نموذج ماركوردت (ب

 عمحي" تغل  مرر   س   من ويتألف رلمؤسس" ف  رلمعرف" إلارر  م ركورا  ماخ رقترح 

 :(31)رلت لي" رلخلور   خال  من رلمستخام دل  رلمعرف" نق 

 .رلخزن -3  .رلتوليا  -2 .رالكتس    -1
 ورلمص اق" رلتلبي  -6       .ورلنشر رلنق  -5      .وت حيحه  رلمعحوم    رستخرر  -4

 المعرفة : ويندرج تحته ما يلي : إلدارة Wiig نموذج ويج (جـ

 المؤسسية : المعرفة تطور  دورة نموذجأ( 

 :(32)وا  أس سي" مرر   خمس من رلمؤسسي" رلمعرف" تلور اور  وا نم يتكون

عداد تطوير مرحلة -1 عاراا  رلمعرف" تلوير يجريالمعرفة :  وا   رلتعحيم عمحي    خال  من ور 

 مطن رلمعرفط" ورسطتيررا  جحط   دلط  تهطاف رلتط  رلب طث  جهطوا  خطال  ورالبتكط ر  ومطن ورإلبارع

 .رلمؤسس" خ ر 

 وتخزينهط  وركتسط به  رلمعرفط" عحط  رلسيلر  تتم رلمر ح" ااه  فالمعرفة :  اكتساب مرحلة  -2

 عمحيط    ت قيط  أجط  مطن رلمختحفط" رلمع لجط" وعمحيط    رالسطتخارم أجط  بهط  مطن ورال تفط ظ

 .رلمعرف" من خال  رلرفع

 دلط  وت ويحهط  رلمعرفط" تنظطيم يجطري رلمر حط" اطاه فط المعرفاة :  وتهاذيب غربلاة مرحلاة -3

 معرفط" واطار قورعطا  دلط  أو مكتوبط" مطورا  دل  رلمعرف" ت و  قا  ن لحمؤسس"  وا مفيا  أشك  

 .لحمؤسس" رلمن فع ت قي  عح  ق ار  رلمعرف" يجع 

 تصط   تط  رلمعرفط" ونشر توزيع يجري رلمر ح" ااه خال المعرفة :  ونشر توزيع مرحلة -4

حطيم رلتع لريط  عطن ورلنشطر رلتوزيع عمحي" وتجري رلعم   نق ل من نقل" مركز وك  ك  دل 
 توزيطع ونشطر ويطتم رلخبيطر   رألعمط   وشطبك    ب لمعرفط" رلمسطنا  ورلطنظم رلتاريسطي" ورلبطررمج

 .وخام  ( ورلمنتج   )سحع ورلتقني    ورإلجررار   رألفررا  لتشم  رلمعرف"
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 كم صطح"  رلمعرفط"  ولبقط   تبنط   قطا  رلمؤسسط"  تكطون  رلمر حط"  اطاه  فط  المعرفاي :   الرفاع  مرحلة  -5

 تشطب  ميطز   رلميطز   واطاه  رلمعرفط    رلرفطع  ميطز   ت قط   رلمؤسسط"  تباأ  وان     رلس بق"  لحمرر   رألربع" 

 تعحطم  لحمؤسسط" عمحيط    ت قط   واط   رلم ليط"(   رإلارر    قط   فط   رلم ليط"  رلمط ل  )رلررفعط"  رلرفطع 

 .لحميز  رلتن فسي"  متين    أس س    وتكون  ورإلبارع   رالبتك ر  عمحي    وتزيا  أفض  

 :(33)اآلتية الخمس المراحل  من يتكون فإنه خصي الش المعرفة تطور  دورة نموذج ( ب 

 وغيطر ورضط " غيطر رألغحط   فط  تكطون رلمعرفط" اطاهالمدركة :  غير الكامنة المعرفة مرحلة -1

 .جايا  مفهوم عن أول  ورنلب ع ع بر  لم " عن تعبر ع ا  جيا   وا  بصور  مفهوم"

 معط  رلعم  ويجري ض   وور معروف   رلمعرف" ااه من جزا يكونالمثالية :  المعرفة مرحلة -2

ليسط   فإنهط  رلعقحيط" ورلنمط ا  بط لرؤى تتعحط  ورلتط  رلمعرفط" اطاه أغحط   أمط  بصور  ورضط " 
غيطر  صطور  فط  دليهط  ورلوصطو  بحوغهط  ويكطون ضطمني" وتكطون ك فيط" بصطور  معروفط"
 .ااه  رلمر ح" ضمن رلمرجعي" تقع رلمق رن" أن رلقو  ويمكن ورض " 

  ط  ورسطتررتيجي    رألس سطي" بط لنظم رلمعرفط" اطاه تتعحط :  النظامياة المعرفاة مرحلاة -3

 ب لمعرفط" تتعحط  رلمر حط" اطاه فطإن آخطر وبتعبيطر رلع مط"  وتتعحط  ب لمبط ائ رلمشطكال  

رلعميقط"  رلمعرفط" أ ي نط   عحيهط  يلحط  رلمعرفط" واطاه جيطار  رلمعروفط" رلورضط " رلصطري "
 رف".ب لمع رلمسنا  رلنظم بن ا أج  من رستخارمه  ويجري

 واط  رلقطرررر   بصطن ع" ب لمعرفط" تتعحط  رلمر حط" اطاهالواقعية )العملية( :  المعرفة مرحلة -4

 رليوميط"  ورألعمط   رلقطرررر   بطاعم وتتعحط  صطري "  رألغحط  معرفط" فط  تكطون معرفط"

 .رلمر ح" ااه ضمن رلتاري   عمحي    وتقع بصور  ورض "  وتستخام

 ورضط " رلمعرفط" تصطب  رلمر حط" اطاه فط متاة : المؤت الروتينياة العاملاة المعرفاة مرحلاة  -5

 اطاه فط  رلمعرفط" وتسطتخام رلمعرفط"  اطاه أتمتط" مطن رلممكطن تجعط  ارجط" دل  ك في" بصور 

 دعلط ا دلط  رل  جط" اون روتينيط" وبصطور  مؤتمتط" رلمهط م بصطور  أارا أجط  مطن رلمر حط"

 .رألسب    وشرح مبررر  
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ا
ارة املعرفـــــة للمؤسســــة التعليميـــــة  ــــ  الو ـــــ  : كيفيــــة تحايـــــة الســــتفادة مـــــ  نمــــاذج إدسادســــا

 الحاضر :

يمكااااان للمؤسساااااة التعليمياااااة أن تحقااااام االساااااتفادة المنشاااااودة مااااان نماااااااذج إدارة 
 :(34)المعرفة عن طريم

توليا رلمعرف" عح  رعتب ر أنه  تسهم ف  داررا رلمؤسس" رلتعحيميط" وتسط عا اطاه رلمؤسسط"  ▪
 رلمؤسس   رلمن ظر .عح  ت قي  رلميز  رلتن فسي" رلت  تنشاا  مع 

تخططزين رلمعرفطط" ورلتطط  بططاورا  تططؤاي دلطط  تكططوين اركططر  تنظيميطط" لحمؤسسطط" يططتم مططن خاللهطط   ▪
رستام ر مورراا  وتوظيف رإلمك ن   رلمت  ط" لهط  ورسطترج ع رلمعحومط   فط  رلوقط  رلطاي 

 ترياه رلمؤسس" رلتعحيمي".

رأللطر رلمتعط رف عحيهط   تلبي  رلمعرف" ورلتط  تركطز عحط  رسطتخارم رلمعرفط" وتلبيقهط  فط  ▪
مططططن قبطططط  رلمؤسسطططط" رلتعحيميطططط" ورلتطططط  تسططططهم بططططاورا  فطططط  تلططططوير رألنشططططل" رلمختحفطططط" بهطططط  
وتس عاا  أيض   عح  رالرتق ا بمك نته  بين رلمؤسسط   رلمنط ظر  مطع رألخطا فط  رالعتبط ر 

 أن دارر  رلمعرف" تس عا رلمؤسس" رلتعحيمي" عح :

 ت ايا مفت ح رلمعرف" رلتنظيمي". •

 ا مهم" رلمعرف" من خال  رلت حي  رلوظيف  لك ف" وظ ئف رلمؤسس".ت اي •

 ت ايا اور رلمعرف" ف  دنج ز أاورر رلع محين. •

 ت ايا مش ك  رلمعرف" وكيفي" مورجهته  عح  ضوا رلموررا رلمت  ". •

توظيطططف رلمطططوررا رلبشطططري" رلمت  ططط" عحططط  كططط  مجططط ال  رلعمططط  ب لمؤسسططط" مطططع مررعططط    •
 رلو ار .رلتورزن رلمعرف  من ااه 
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 ثـــع البحــــراجـــم

 
  رلمكتبطط" رلعصططري" لحلب عطط" ورلتوزيطططع  نظططم دارر  رلمعحومطط   رإلارريطط": فتطط ح رلمغربطط عبططا رل )1(

 .30-29      2002ج مع" رلمنصور   
  رلمنظمطططط" رلعربيطططط" لططططرارر   رلقطططط ار   دارر  رلمعرفطططط": صططططالح رلططططاين رلكبيسطططط   خضططططير خطططط م )2(

2004      32-33. 

 عمط ن   1ل لحنشطر ورلتوزيطع  رل  مطا  ارر  رفط"رلمع دارر  تيجي"رردسطت: رلقهيطوي رهلل عبطا  ليطث  )3(

2013       20-21. 
  لحنشطر ورلتوزيطع رلصطف ا ارر  رلريط ا و  رلتمييطز دل  رللري  رلمعرف" دارر  : امشري ر ما  عمر )4(

 .26-25      2013  عم ن  1ل
  1  ليطعلحنشطر ورلتوز  رلصطف ا ارر  رلمعرفط" دارر  ف  مع صر  رتج ا   : رلزي ار   عورا  م ما  )5(

 .20-19      2008  عم ن 
 رإلسطكناري"  رلمعط رف منشط    بشطري" مطوررا  تنميط" فط  رإلسطتررتيجي" رإلارر : عشطم وي م مطا  )6(

 .223-222      2010 مصر 
رلمطؤتمر رلعحمط  رلطاول  رلعالقط" بطين رسطتخارم مطاخ  دارر  رلمعرفط" ورألارا  : يوسف أبطو فط ر  )7(

  ج معطط" 28/4/2004-26" فطط  رلعطط لم رلعربطط   فطط  رلفتططر  مططن   دارر  رلمعرفطط رلسططنوي رلرربططع
 .266-265      2004رلزيتون"  عم ن  

  ارر رلوفططط ا لطططاني  دارر  رلمعرفططط" فططط  رلتعحطططيم: سطططالم" عبطططا رلعظطططيم  سطططين   سطططن رلبطططيالوي )8(
 .326-325      2007رللب ع" ورلنشر  رإلسكناري"  

 رسط ل" رلتن فسط   رلتفطو  ت قيط  فط  رلزبطون رلمعرفط" دارر  راطر رلجنط ب    طاروي اط تف أميطر  )9(

 رلكوف"  ج مع" رإلارر  ورالقتص ا  كحي"  رألعم    دارر  عحوم تخص    غير منشور   م جستير

 .26-25      2006 رلعرر  
غيطر  م جسطتير رسط ل" رلزبط ئن  عالقط    تسيير ت سين ف  رلمعرف" دارر  اور ق موش  ديم ن )10(

 م مطا  ج معط" رالقتصط اي" ورلتج ريط"  رلعحطوم كحيط" ورلمعط رف  رلمعرف"  دارر  تخص    منشور 

 .69-68      2012 ئر ررلجز  بسكر   خيضر



أ/ بدر   ،د/ عبد الحميد عبد الفتاحأ.د/ أحمد إبراهيم، 
 عوض 

المرتكزات العلمية إلدارة المعرفة بالمؤسسة  
 التعليمية   

 

 16 

 

(11) Maryam Alavi: Knowledge Management And Knowledge Systems, 

Knowing Medford, New Jersey, 2007, PP. 121-122. 

لحنشطر  رلطورر  مؤسسط"  رلجواريط" رلكف يط    بنط ا فط  رلمعرفط" دارر : رلجنط ب  سط لم أكطرم )12(
 .53-52      2013  1ل ورلتوزيع 

  2008  عمط ن  1ل لحنشطر ورلتوزيطع  رلصطف ا ارر  رلمعرفط" دارر : عحيط ن مصطلف  رب ط  )13(
    78-79. 

 سأر   و  اول  محتق  رلبشري"  رلموررا  تنمي" ف  رلمعرف" دارر  اور: فريا  بحجوم  بي   ب ير )14(
 رلشطحف  ج معط"  رل اياط" رقتصط اي    فط  رلعربيط" رألعمط   منظمط    فط  لفكطرير رلمط  

  .7-6      2011ايسمبر  14-13ئر ررلجز 
  1ل لحنشططر ورلتوزيططع  رلصططف ا ارر  رلمعرفطط" دارر : رلجنطط ب  أميططر  فر طط ن  عططالا )15(

 .65-60      2009عم ن 
(16) Maryam Alavi & E. Leidner Dorothy: Knowledge Management 

:Systems: Issues, Challenges, and Benefits (in) Knowledge 

Managmenet Systems Theory and Practice, Edited by sturat Bares. 

Thomson Learning, 2012, PP. 22-23. 

 م جسطتير رسط ل" رلعط ل   رلتعحطيم جطوا  ت قيط  فط  رلمعرفط" دارر  اور: رلم  ميطا  جميط  رز رب ج )17(
 رألوسطل رلشطر  ج معط" دارريط" ورلم ليط"  عحطوم كحيط" أعمط    دارر  تخصط    شطور غيطر من

 .23-22      2008 عم ن  رلعحي   لحاررس   
مك نيط" دارر : رلعتيب  ترك  بن رهلل عبا  بن ي سر (18)  رلسطعواي"  رلج معط" فط  تلبيقهط  رلمعرفط" ور 

 رلممحكط" رلقرى  أم ج معي"  بي"تر  كحي" تربوي" وتخليل  دارر  ف   غير منشور  اكتورره رس ل"

  .59-58      2009 رلسعواي"  رلعربي"
 رألك ايميط"  غيطر منشطور  م جسطتير رسط ل" رلمعرفط"  دارر  أس سطي   : رلتميمط  فيصط  لط ر  )19(

 . 10-9      2011 رلارنمرك  رإلارر  ورالقتص ا  كحي" رلمفتو "  رلعربي"
 كحي"   1  ع28مج  امش  ج مع" مجح" ني ته  رلمعرف" وتق دارر  اور: عوض  م ما  ع لف )20(

 .35-25      2012 سوري   رقتص اي" ورلق نوني"  عحوم
(21) Verna Allen: The Knowledge Evolution, Butterworth-Heinemann: 

MA, Boston, 2013, PP. 78-79. 
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    2012 عمط ن   1ل رلزمط ن  جحطيس ارر  رلمعرفط" دارر : رلمهيطرر   م مطوا  بسط م )22(
  49-50. 

 رل  مطا  ارر  رلت طاي   ورلتقيط   ورل حطو  رلمعرفط" دارر : ليلط  دسطم عي  مصطب ح خضطر )23(

 .46-45      2010 عم ن 
 . 128-127      2004  سحسح" بمبك  رلق ار    رإلارر  ب لمعرف" : عبا رلر من توفي    )24(
مجحططط" رلتربيططط" معرفططط   دارر  رلمعرفططط" ورالسطططتام ر فططط  رأس رلمططط   رل: جطططويبر مططط لر رلابيتططط  )25(

 .39-38      2002  رلق ار   26  ع10  سورلتنمي"
  ترجمطططط" شطططط ان رليطططط ف   مكتبطططط" رإلنسطططط ن ورلمعرفطططط" فطططط  عصططططر رلمعحومطططط   : كيططططث افحططططين )26(

 .109-108      2011رلعبيك ن  رلري ض  
 .168-167      2004  ارر غري   رلق ار   رإلارر  ب لمعرف": عح  رلسحم  )27(
  رؤيط" تربويط" جايطا  –مشكال  رإلارر  رلمارسي" فط  رأللفيط" رلا لاط" : ك م  رلرشيايأ ما  )28(

 .77-76      2000مكتب" كمك لحلب ع" ورلنشر  رلق ار   
دارر  رلمعرفطط" وتكنولوجيطط  رلمعحومطط    ارر رليطط زوري لحلب عطط" : رشطط ا رلسطط عا   سططين  ططريم (29)

 .105-104      2009ورلنشر  عم ن  
 .123-122      2006  ارر رلمريخ  رلري ض  دارر  رلمعرف": يم نعمر سح )30(
  تقططايم   مططا عمطط ر  رلططارر مططارخ  دلطط  تعحططيم رلمسططتقب  فطط  رلططولن رلعربطط :  سططن شطط  ت  )31(

 .157-156      2004رلمصري" رلحبن ني"  رلق ار   
    2011   ارر صف ا لحنشر ورلتوزيع  عمط ن رلعر  ورلمعرف" ورلمستقب : ا ل" صبري )32(

  172-173. 
مك نيطط" تلبيقهطط  فطط  رلج معطط   رلسططعواي" : ي سططر عبططا رهلل (33) اررسطط" تلبيقيطط"  –دارر  رلمعرفطط" ور 

  كحيطططط" رلتربيطططط"  ج معطططط" أم رلقططططرى  رسطططط ل" م جسططططتير غيططططر منشططططور عحطططط  ج معطططط" أم رلقططططرى  
2014      32-33 . 

م رلمهط رر  رلتنمويط" لحمنظمط    دارر  رلمعرف" واورا  فط  اعط : س ار  رلمالك  أ ما رألاري )34(
    2002  رلمركططططططز رلعربطططططط   رلقطططططط ار   8  مططططططج26  عمجحطططططط" مسططططططتقب  رلتربيطططططط" رلعربيطططططط"

  146-147. 


