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  ... يعموم يإلى اخواني وبن  

 إلى من ارى التفاؤل بأعينهم ... والسعادة في ضحكاتهم... 

إلى رياحين حياتي ... اوالدي  إلى الوجوه المفعمة بالبراءة إلى من بحبهم أزهرت ايامي ...    
  ... شادي, شورى, شذى, تسنيم

 أساتذتي وزمالئي وكل من قدم لي يد العون إلتمام هذه الرسالة  إلى

  ...اهدي هذا العمل المتواضع  
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 الشكر والتقدير
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متثااًل لقول النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم " من اليشكر  هذا العمل تمكرمه علّي حتى  المتواضع.. وا 

يسعدني ويشرفني أن اشكر اواًل وليس اخرًا مشرفي الذي وقف إلى جانبي بكل حب فإنه الناس اليشكر اهلل " 
خاء بال كلل والملل, مرشدًا ومعلمًا وناقدًا ومحفزًا فكل الشكر والعرفان الى اإلستاذ الدكتو  ر عبد الباري دّره وا 

 حفظه اهلل ورعاه ,, 

كما أتوجه بوافر الشكر والعرفان إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة, إلى جميع أساتذتي األفاضل في 
رئيس قسم إدارة  األستاذ الدكتور عبد الناصر نوروكذا كلية إدارة االعمال واخص بالذكر عميد كلية األعمال

الذين اتاحوا لي الفرصة ألنهل من  اإلداريوالطاقم االكاديمي والجهاز كتور ليث الربيعي الد االستاذاألعمال 
 علمهم ومعارفهم,, 

الحواجرة اللذين تفضلوا بقبول كامل  والدكتورجودة احمد محفوظ  الدكتوراالستاذ وكذلك أشكر كل من 
مالحظاتهم التي من شأنها أن تسهم في مناقشة رسالتي هذه وتحمل اعباء قراءتها وتقييمها وتزويدي بآرائهم و 

تصويب اخطائها وتدارك ماقد يعتريها من أسباب الخلل والنقص  كما واجد من الحق علّي ان اتقدم بالشكر 
واخيرًا اوجه  ,الجزيل إلى جميع السادة المحكمين ألداة الدراسة من أصحاب السعادة أعضاء هيئة التدريس

ورة في تعبئة بيانات أداة لين في وزارة المالية في اليمن على جهودهم المشكشكري وتقديري إلى الزمالء العام
   الدراسة
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 الملخص باللغة العربية

 وزارة المالية في اليمن : دراسة حالة  التدريب والتنمية في أداء العاملين بوجود إدارة المعرفة  أثر

 إعداد 

 أحمد علي ثابت السماوي 

 إشراف 

 األستاذ الدكتور/ عبدالباري إبراهيم دّره 

وزارة  فدديالعدداملين وأداء التدددريب والتنميددة بددين  كمتغيددر وسدديطالمعرفددة  إدارة دور بيددانهدددفت هددذه الدراسددة إلددى 

المسدتويات االداريدة الدثالث العليدا يعملدون فدي مبحوثًا ( 211المالية في اليمن, أما عينة الدراسة فتكونت من )

لدراسددة, وكددان نات علددى جميددع افددراد عينددة اوتددم توزيددع االسددتبا المشددمولة بالدراسددة, والوسددطى والدددنيا فددي الددوزارة

نات % من إجمدالي عددد اإلسدتبا86,48 وبنسبة( استبانة 161) لتحليل اإلحصائيلعدد اإلستبانات الصالحة 

 المسترجعة.

: ان مستوى التدريب والتنمية في وزارة المالية فدي الديمن  كالتاليوتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج ابرزها 

كمدا  ًا,تقييم اداء العاملين في وزارة المالية في الديمن كدان متوسدط اظهرت الدراسة ان مستوىو  ,كانت متوسطة

, وبيندددت متوسدددطة ايضدددا هددديان ممارسدددات إدارة المعرفدددة فدددي وزارة الماليدددة فدددي الددديمن كاندددت  اظهدددرت  النتدددائج

سديط, الدراسة ان التدريب والتنميدة يدؤثر تدأثيرًا مباشدرًا فدي أداء العداملين فدي ظدل وجدود إدارة المعرفدة كمتغيدر و 

تشدير كما اوضحت النتائج تأثيرادارة المعرفة تأثيرًا مباشرًا في تقييم أداء العاملين فدي وزارة الماليدة فدي الديمن, و 

الددى وجددود تددأثير غيددر مباشددر للتدددريب والتنميددة فددي أداء العدداملين بوجددود إدارة المعرفددة كمتغيددر ايضددًا النتددائج 

 وسيط في وزارة المالية في اليمن.

 



 ص  

 الدراسة الى مجموعة من االستنتاجات أبرزها: كما خلصت 

. وجددود تددأثير ذي داللددة إحصددائية للتدددريب والتنميددة بأبعدداده ) خطددة التدددريب والتنميددة, وتنفيددذ خطددة التدددريب 1

والتنميدددة, وتقيددديم خطدددة التددددريب والتنميدددة ( فدددي إدارة المعرفدددة بأبعادهدددا ) إلكتسددداب المعرفدددة, توزيدددع المعرفدددة, 

 (.(α ≤ 0.05معرفة, تطبيق المعرفة ( في وزارة المالية في اليمن عند مستوى داللة المشاركة في ال

. وجود تأثير ذي داللة إحصدائية للتددريب والتنميدة بأبعداده مجتمعدة فدي تقيديم أداء العداملين فدي وزارة الماليدة 2

 (.(α ≤ 0.05في اليمن عند مستوى داللة 

احصدائية إلدارة المعرفدة بأبعادهدا مجتمعدة فدي تقيديم اداء العداملين فدي بينت النتائج ان هنداك أثدرًا ذا داللدة . 1

 (.(α ≤ 0.05وزارة المالية في اليمن عند مستوى داللة 

. وجددود تددأثير ذي داللددة احصددائية للتدددريب والتنميددة بأبعدداده مجتمعددة فددي اداء العدداملين بوجددود إدارة المعرفددة 4

 (.(α ≤ 0.05د مستوى داللة كمتغير وسيط في وزارة المالية في اليمن عن

 : وفي ضؤ النتائج التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث مجموعة من التوصيات ابرزها 

إشراك المديرين في الدوائر المختلفة في الدوزارة عندد تصدميم البدرامج  بضرورةالتأكيد على وزارة المالية  .1

 ديري االدارات المختلفة, التدريبية بحيث توضع المادة التدريبية بناء على طلبات م

ضددرورة ان تقددوم وزارة الماليددة ومددن خددالل المعهددد المددالي بعقددد دورات تدريبيددة للعدداملين حددول ب التأكيددد .2

 .تطبيق المعرفة لتحقيق اهداف محددة في الدوائر المختلفة للوزارة
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The aim of the study is to determine the role of knowledge management as a 

mediating variable between training and development, and performance of 

employees in the Ministry of Finance in Yemen. the study sample consists of 250 

respondents, working in three administrative levels :  upper, middle and lower in 

that  ministry mentioned  in this  study.  A questionnaire was distributed to all 

members of the  study sample, and the number of questionnaires that were valid for 

statistical analysis is (160) questionnaire so the response rate is 86.48%.  

The study concluded with several results and  the most prominent results are  as 

follows: The level of training and development in the Ministry of Finance in 

Yemen was medium, the level of evaluating the performance of employees  in the 

Ministry of Finance in Yemen was medium , the practices of knowledge 

management in the Ministry of Finance in Yemen were  medium, The training and 

development effect was  direct on the performance of employees in the presence of 

knowledge management as a mediating variable. The  knowledge has a direct 

impact on the  evaluation of the performance of employees in the Ministry of 

Finance in Yemen. The results also indicate that there is indirect impact of training 

and development on the performance of employees in the presence of   knowledge 

management as a  mediating variable in Ministry of Finance in Yemen.  



 ر  

The study also concluded with many results, the most prominent results are as 

follows:   

1. There is statistically significant effect of training and development  with the 

following  dimensions  (training and development  plan , training and development 

plan execution , training and development  plan assessment ) on knowledge 

management ( knowledge acquisition , distribution of knowledge, sharing of 

knowledge, and application of knowledge) in the Ministry of Finance in Yemen at 

significant  level  α ≥ 0.05  

2. There is statistically significant effect of training and development with all their 

dimensions on evaluating the performance of employees in the Ministry of Finance 

in Yemen at significant level α ≥ 0.05   

3. There is a statistically significant effect of all dimensions of knowledge 

management on evaluating the performance of employees in the Ministry of 

Finance in Yemen at significance level α ≥ 0.05 

4. There is statistically significant effect of the training and development with all 

their dimensions on employee's performance in the presence of knowledge 

management as a mediating variable in the Ministry of Finance in Yemen at 

significant level α ≥ 0.05  

In light of the results revealed by the study, a set of recommendations is  provided. 

The most important recommendations are as follows: 

1- there is  a need  for Ministry of Finance to involve managers in various 

departments in the ministry when designing training programs  

2- Emphasizing the need of the Ministry of Finance by the Institute of Finance 

to hold training sessions for employees on the application of knowledge to 

achieve specific goals in the various departments of the Ministry.
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 األول الفصل
 الدراسة مقدمة

 تمهيد (1-1)
لتطور والتغيير تمتد بظاللها لتشمل كافة االبعاد يشهد المجتمع المعاصر موجه غير مسبوقه من ا

االقتصادية والثقافية والتكنولوجية, ولم يعد هناك مايمكن وصفه بأنه ثابت فكل ماحولنا اصبح يدور 

 في فلك التطور والتغيير.

وفي ظل التطورات الهائله لتكنولوجيا المعلومات برز حقل إدارة المعرفة ليمثل توجه إداري حديث 

ي للمنظمات المعاصرة على اختالف انواعها, حيث تعد من اهم مدخالت التطوير والتغيير وحتم

في عصرنا الحالي, وقد استطاعت احداث نقله نوعية في مستوى اداء مختلف المؤسسات 

واصبحت اليوم وسيله إداريه هادفه ومعاصره للتكيف مع متطلبات العصر, إذ ان المعرفة هي 

في تحقيق التميز واإلبداع في ظل المعطيات الفكرية التي تصاعدت في المورد األكثر أهمية 

  .إطارها العديد من المفاهيم الفكرية

وتكتسب إدارة المعرفة أهمية متزايده خاصة عندما يرتبط االمر بالقدرة على إستغالل البيانات 

المناسبين عن طريق والمعلومات في خلق المعرفه وتوزيعها وتبادلها وتوفيرها في الوقت والمكان 

زيادة إستخدام تكنولوجيا المعلومات وربط االفراد بعضهم مع بعض في شبكات إلكترونية تساعدهم 

 في تبادل األفكار والمعلومات والخبرات أسرع وأسهل من ذي قبل. 

وحظي التدريب والتنمية هو االخر بإهتمام كبير في االونه االخيرة في جميع المنشأت الخاصة 

ة حيث اليمكن للتغييرات الهيكليه في المنظمة ان تحدث آثارها اإليجابية إال من خالل والعام

كفاءات بشرية مدربه تمتلك معارف ومهارات وخبرات عملية تساهم في تفعيل التغيير بها لضمان 

 بقائها واستمراريتها. 
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يعد جزءًا رئيسًا من ويحتل التدريب والتنمية مكانة مهمة بين أنشطة إدارة الموارد البشرية, و  

إستراتيجية الموارد البشرية في معظم المنظمات والهيئات والمؤسسات الحكومية, لما له من دور 

 كبير في تنمية العاملين ورفع قدراتهم وتغيير سلوكياتهم واتجاهاتهم بشكل إيجابي.

الجمهورية اليمنية  ونظرًا ألهمية موضوع التدريب والتنمية في العملية االدارية, فقد دأبت حكومة

الى التوجه بإستمرار نحو التركيز على تدريب وتنمية الموارد البشرية في مختلف وحدات الجهاز 

االداري للدولة بصفة عامه, وزارة المالية بصفة خاصة, انطالقًا من ايمانها بأن التدريب يمثل احد 

وهو العامل الحيوي الفعال الذي  المحاور اإلستراتيجية لتدعيم وتنويع مهارات وخبرات العاملين,

يستخدم في تنمية الموارد البشرية وتأهيلها للقيام بجميع المهام واالعمال, حيث ان التدريب يعد ذات 

تأثير فعال على مردودية العنصر البشري وهو ضروري للمحافظة على قوة عمل ذات كفاءة عالية, 

مة في الوصول الى اهدافها وغاياتها التي تسعى ويعتبر اساس التغيير ومطلبًا حتميًا لنجاح المنظ

 الى تحقيقها. 

ولم تكن عملية قياس االداء في القطاع العام في اليمن بمنأى عن االهتمام من قبل الحكومات 

المتعاقبة حيث اخذت حيزًا كبيرًا من االهتمام نظرًا لما تعطيه من مقدرة للمؤسسات الحكومية على 

ة ومدى ارتباطها بتحقيق االهداف الموضوعة, وتكمن اهمية  قياس االداء تقييم الممارسات الحالي

في انه يعد منهجًا استراتيجيًا يهدف الى زيادة كفاءة اداء المنظمات من خالل تطوير اداء العاملين 

وفرق العمل وزيادة قدراتهم, وبالتالي يمكن ان نطلق على عملية تقييم وقياس اداء العاملين انها 

نتظمة ومستمرة تهدف الى تقرير انجاز الفرد في العمل وتوقعات تنميته في المستقبل عملية م

وتعطي مؤشرًا عن مدى احتياج الموظف للمزيد من التدريب وتعزيز نقاط القوة لديه وتدعيم نقاط 

 الضعف  وتصحيح اية انحرافات في ادائه مستقباًل. 



 

 
4 

 اولوياتها سلم ضمن أهمية والتنمية التدريب عملية تولي اليمن في المالية وزارة انالجدير بالذكر 

 القرار بموجب المالية لوزارة التنظيمي البناء ضمن المالي المعهد إنشاء تبنيها خالل من وذلك

 المستوى تطوير تم بل فحسب الحد هذا عنداالهتمام  يقف ولم, م1993 لسنة( 22) رقم الجمهوري

 عميداً  تعيين بشأن 2008 لسنة( 85) رقم الجمهوري رالقرا بموجب قطاع إلى للمعهد التنظيمي

 في بالتدريب الحكومة اهتمام تعاظم من إنطالقاً  التنظيمي التطوير هذا وجاء, للعميد نائبو  للمعهد

 النوعية التدريبية المعاهد من المعهد واصبح, واإلقتصادي واإلداري المالي اإلصالح برامج تحقيق

 إلى وتسند, المالية وزير قبل من مباشر بإشراف ويحظى, اإلقتصاديو  المالي القطاع في المختصة

 الحكومية والهيئات والمؤسسات والمصالح المالية وزارة في ينالعامل وتنمية تدريب مهمة المعهد هذا

 ثم ومن والتنمية التدريب لبرامج سنوية خطة بإعداد المعهد يقوم حيث, اليمن في العالقة ذات

 .  بأول اوالً  قييمهاوت تنفيذها متابعة

في  والتنمية التدريبعلى اثر  وءالض لتلقي  جاءت الدراسة هذه ان القول يمكن ماسبق على وبناء

  في ظل وجود إدارة المعرفة كمتغير وسيط. اليمن في المالية وزارة في العاملين اداء

 : اوتساؤالته الدراسة مشكلة( 2-1) 

ابرز تحديات القرن الحالي فهي التي تضمن لمنظمات اليوم الشك ان المعرفة وتطبيقاتها تعد من 

دراكًا  إكتساب المعرفة وتوزيعها ومشاركتها والوصول الى تطبيقها في عملياتها وانشطتها المختلفة وا 

من حكومة الجمهورية اليمنية بأهمية تطوير اداء األجهزة الحكومية والعاملين فيها كضرورة من 

 ن هذه االجهزة من تأدية عملها بكفاءة وفاعلية . ضرورات التنمية حتى تتمك

وبما ان وزارة المالية تعد واحده من الوزارات الحكومية التي يناط بها تنفيذ السياسة المالية للدولة 

والقيام باإلشراف والرقابة على عمليات تحصيل اإليرادات وتوريدها للخزينة العامة وضبط ومراقبة 

روعات الموازنات العامة للدولة والحسابات الختامية لها فإن االمر يتطلب اإلنفاق العام واعداد مش
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ستخدام أفضل  منها التطوير المستمر ومواكبة التغييرات لإليفاء بمتطلبات المستفيدين منها وا 

األساليب الحديثة والمبتكرة في أنشطتها, من خالل استعمال المعرفة المكتسبة وتطبيقها ودمجها في 

مختلفة لإلفادة منها في حل المشكالت هذا من جهة, ومن جهة اخرى ايالء عملية انشطتها ال

التدريب اهمية خاصة لما لذلك من تأثير في زيادة معارف العاملين لديها وتحسين مهاراتهم 

وقدراتهم للتكيف مع الظروف والمواقف الجديدة التي يتعرضون لها ولما لمسه الباحث في مجال 

لية من تدني مستوى اداء العاملين وكثرة المشكالت والبطء في إنجاز االعمال, عمله بوزارة الما

ولقلة الدراسات والبحوث التي أهتمت بدراسة اثر التدريب والتنمية في اداء العاملين بوجود ادارة 

 المعرفة على حد علم الباحث فإنه يمكن التعبير عن مشكلة الدراسة من خالل االسئلة التالية:  

  ما مستوى تصورات المبحوثين نحو التدريب والتنمية في وزارة المالية في اليمن؟ل االول : السؤا

  ما مستوى تصورات المبحوثين نحو تقييم أداء العاملين في وزارة المالية في اليمن؟السؤال الثاني : 

  ي اليمن؟مامستوى تصورات المبحوثين نحو إدارة المعرفة في وزارة المالية فالسؤال الثالث : 

, والتنمية التدريب خطة وتنفيذ, والتنمية التدريب خطة) والتنمية التدريب اثر ما:  الرابع السؤال

 في والمشاركة, المعرفة وتوزيع, المعرفة إكتساب) المعرفة ادارة في( والتنمية التدريب خطة وتقييم

 اليمن؟ في المالية وزارة في( المعرفة وتطبيق, المعرفة

, والتنمية التدريب خطة وتنفيذ, والتنمية التدريب خطة) والتنمية التدريب اثر ما: امسلخا السؤال

 في المالية وزارة في( والنتائج, والشخصية, السلوك) العاملين اداء في( والتنمية التدريب خطة وتقييم

 اليمن؟
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 في لمشاركةوا, المعرفة وتوزيع, المعرفة إكتساب) المعرفة إدارة اثر ماهو: السادس السؤال

 في المالية وزارة في( والنتائج, والشخصية, السلوك) العاملين أداء في (المعرفة وتطبيق, المعرفة

 اليمن؟

في  المالية وزارة فيما أثر التدريب والتنمية في أداء العاملين بوجود إدارة المعرفة : السابع السؤال

  ؟اليمن

 الدراسة أهداف (3-1) 

 :التالية األهداف تحقيق ىإل الدراسة هذه تسعى   

 .تطبيقها وممارسات  اليمن في المالية وزارة في المعرفة إدارة واقع على التعرف 1-

  المالية وزارة في المعرفة إدارة تطبيق متطلبات تحديد2- 

 . اليمن في المالية وزارة في العاملين بأداء المعرفة إدارة أثر على التعرف - 3

 . اليمن في المالية وزارة في المعرفة بإدارة لتنميةوا التدريب أثر بيان -4

 .  اليمن في المالية وزارة في العاملين اداء على والتنمية التدريب اثر بيان 5-

 من الدراسة نتائج على باإلعتماد الالزمة والمقترحات بالتوصيات القرارات متخذي تزويد -6

 اليمن في ماليةال وزارة في العاملين اداء بمستوى اإلرتقاء شأنه

 

 

 



 

 
2 

 الدراسة أهمية  (4-1)

تأتي أهمية هذه الدراسة في كونها تتناول دور إدارة المعرفة في التدريب والتنمية واداء العاملين في 

واحده من أهم الوزارة الحكومية في اليمن وهي وزارة المالية, حيث يرتكز معظم نشاط واعمال هذه 

مهور وتقديم خدماتها للمستفيدين سواء كانوا افرادًا اومؤسسات الوزارة في التعامل المباشر مع الج

االمر الذي يستلزم عليها التطوير والتجديد المستمر الساليب وادوات عملها ومن هنا يمكن القول 

 بأن أهمية هذه الدراسة تأتي من حيث الجوانب التالية: 

 في والمشاركة, المعرفة عوتوزي, المعرفة إكتساب) بأبعادها  المعرفة إدارةأثر  توضيح -1

 وتنفيذ, والتنمية التدريب خطة) بأبعادها  والتنمية التدريببين و ( المعرفة وتطبيق, المعرفة

 في المالية وزارة في العاملين اداءفي ( والتنمية التدريب خطة وتقييم, والتنمية التدريب خطة

 .اليمن

, والتنمية التدريب خطة وتنفيذ, التنميةو  التدريب خطة) بمتغيراته والتنمية التدريب اثر بيان -2

( والنتائج, والشخصية, السلوك)  بمتغيراته العاملين اداء في (والتنمية التدريب خطة تقييم

 .اليمن في المالية وزارة في

 بيان أثر التدريب والتنمية في أداء العاملين بوجود ادارة المعرفة في وزارة المالية في اليمن. -3

 في المالية وزارة في العاملين اداء تحسين في والتنمية والتدريب المعرفة إدارة أهمية بيان -4

 .اليمن
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  فرضيات الدراسة ( (5-1

  : التالية الرئيسية الفرضيات صياغة تمت الدراسة مشكلة إلى إستناداً 

  ى:األول الرئيسة الفرضية

 التدريب خطة وتنفيذ, والتنمية يبالتدر  خطة)  بأبعاده والتنمية للتدريب معنوية داللة ذو أثر اليوجد

, المعرفة وتوزيع, المعرفة إكتساب)  المعرفة إدارة في(  والتنمية التدريب خطة وتقييم, والتنمية

 في المالية وزارة في( (α ≤ 0.08 داللة مستوى عند( المعرفة وتطبيق, المعرفة في والمشاركة

 .اليمن

 : الثانية الرئيسة الفرضية

 التدريب خطة تنفيذ, والتنمية التدريب خطة)  بأبعاده والتنمية للتدريب معنوية اللةد ذو أثر اليوجد

 عند( النتائج, الشخصية, السلوك)  بأبعاده العاملين اداء في( والتنمية التدريب خطة تقييم, والتنمية

 . اليمن في المالية وزارة في( α ≤ 0.08) الداللة مستوى

 : التالية الفرعية الفرضيات منها وينبثق

 : األولى الفرعية الفرضية

 α )   الداللة مستوى عند العاملين اداء على والتنمية التدريب لخطة إحصائية داللة ذو اثر اليوجد

 . اليمن في المالية وزارة في( 0.08 ≥
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 : الثانية الفرعية الفرضية

 مستوى عند العاملين اداء على والتنمية التدريب خطة لتنفيذ إحصائية داللة ذو أثر اليوجد

 .اليمن في المالية وزارة في( α ≤ 0.08)الداللة

 : الثالثة الفرعية الفرضية

 الداللة مستوى عند العاملين اداء على والتنمية التدريب خطة لتقييم إحصائية داللة ذو أثر اليوجد

(α ≤ 0.08 )اليمن في المالية وزارة في. 

 : الثالثة الرئيسة الفرضية

 في والمشاركة, المعرفة توزيع, المعرفة إكتساب) المعرفة إلدارة معنوية داللة ذو أثر اليوجد

 في المالية وزارة في( α ≤ 0.08) داللة مستوى عند العاملين أداء في( المعرفة تطبيق, المعرفة

 .اليمن

 : اآلتية الفرعية الفرضيات منها ويشتق

 : األولى الفرعية الفرضية

إلدارة المعرفة بأبعادها) إكتساب المعرفة, توزيع المعرفة, المشاركة  صائيةإح داللة ذو أثر اليوجد

 في المالية وزارةب( α ≤ 0.08)الداللة مستوى عند في المعرفة, تطبيق المعرفة( في سلوك العاملين

 . اليمن
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 :الثانية رعيةفال الفرضية

المعرفة, توزيع المعرفة, المشاركة إلدارة المعرفة بأبعادها) إكتساب  إحصائية داللة ذو أثر اليوجد

 المالية وزارةب(  α ≤ 0.08)الداللة مستوى عند في المعرفة, تطبيق المعرفة( في شخصية العاملين

 باليمن 

 :  الثالثة الفرعية الفرضية

إلدارة المعرفة بأبعادها) إكتساب المعرفة, توزيع المعرفة, المشاركة  إحصائية داللة ذو أثر اليوجد

 المالية وزارةب( α ≤ 0.08)الداللة مستوى عند عرفة, تطبيق المعرفة( في نتائج اداء العاملينفي الم

  باليمن.

 :الرابعة الرئيسة الفرضية

 التدريب خطة تنفيذ, والتنمية التدريب خطة) بأبعاده والتنمية للتدريب معنوية داللة ذو أثر اليوجد

 ≥ α)داللة مستوى عند المعرفة إدارة بوجود العاملين داءأ في( والتنمية التدريب خطة تقييم, والتنمية

 . اليمن في المالية وزارة في( 0.05

     الدراسة حدود (6-1) 

 :على الحالية الدراسة حدود تشتمل

 اليمن في المالية وزارة في وتتمثل  :المكانية الحدود •

 الجددامعي عددامال مددن أسددتغرق إنجدداز هددذه الدراسددة فصددلين دراسدديين  :الزمانيددة الحدددود •

2013/2014. 

 . في اليمن المالية وزارة في العاملين جميع  :البشرية الحدود
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 النحدددو علددى وذلددك السددابقة الدراسدددات إلددى إسددتناداً  الدراسددة متغيددرات  قيددداس جددرى :العلميددة الحدددود

 ؛2008,  نعمددددددددان ؛2012 ,األعمددددددددر دراسددددددددة): والتنميددددددددة التدددددددددريب: المسددددددددتقل المتغيددددددددر: التددددددددالي

 & Elbadri؛  Bodimer,2010 ؛2011, البدددراك ؛2013,السدددعدون؛  2011,الصدددامل

Abdelgadir, 2001 ؛Irum,et al.,2012 )؛ 2011, الزطمدددة ) واألداء المعرفدددة إدارة امدددا

؛ 2013 , العبيددددددي ؛2005, حجدددددازي ؛2013, الغنددددديم ؛2013, المطرفدددددي؛  2011, ماضدددددي

Kasim, 2010, Kheng et al. 2013 , Kiper, 2013)  

 الدراسة محددات (7-1) 

 :يلي ما في الدراسة محددات تتمثل     

 للعمدل محدددة بأوقدات الدراسدة عيندة أفدراد إلرتبداط نظدراً  اإلسدتبانات وتقبدل توزيدع فدي الصدعوبة •

 .اإلستبانات على لإلطالع تفرغهم وصعوبة

 نمنهدا فدي الديم المحليدة وخاصدةً  الدراسدة موضدوع حدول سدابقة دراسدات علدى الحصول صعوبة •

 .الدراسة موضوع حول السابقة الدراسات لقلة وذلك

 .الباحث من إضافياً  وقتاً  األجنبية للدراسات العربية اللغة إلى الترجمة اخذت •
 

 الدراسة أنموذج (8-1)

لقد سعى الباحدث إلدى بنداء أنمدوذج للدراسدة يعمدل علدى قيداس المتغيدرات المسدتقله والوسديطة والتابعدة 
  بصياغتهافرضيات التي قام وبمايتناغم ويتسق مع ال

 التددريب والتنميدة (المسدتقل المتغيدر يمثدل األول مدن ثالثدة متغيدرات رئيسدية الدراسدة أنمدوذج ويتكدون
 ., والمتغير الوسيط يمثل إدارة المعرفة(العاملين اداء) التابع المتغير يمثل الثاني والمتغير)
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  : يوضح أنموذج الدراسة الشكل التاليو 

 

                   

 

                     

                                                                                                  

                                                                              

                                                                                      

 

 

 

 

 الدراسة أنموذج (1-1) : الشكل رقم

 المصدر: من اعداد الباحث

 علدى بنداءاً  وذلدك الباحث قبل من وأبعاد متغيرات من يحتويه بما الدراسة أنموذج إعداد تم وقد     

 ,األعمددر ؛2118نعمددان, ؛ 2013كالتددالي: التدددريب) السددعدون,  الموضددحه السددابقة الدراسددات

 ,1122Elbadri & Abdelgadir, 2001, Bodimer, الصدامل ؛2111البدراك,  ؛2112

2010, Irum,2012  ) ؛2011ماضدي, ؛ 2111الزطمدة,  )اما إدارة المعرفة  واالداء فتتمثدل فدي 

 ,Kasim ,2111العبيددي, ؛2111حجدازي,  ؛2111الغنديم,  ؛2111المطرفدي,  ؛2112المدلل, 

2010, Kheng et al.,2013, Kiper, 2013.  

  الوسيط المتغير
 -: المعرفة إدارة

 المعرفة إكتساب -
 المعرفة توزيع -
 المعرفة في المشاركة -
 المعرفة تطبيق -

  المستقل المتغير
 -: والتنمية التدريب

 والتنمية التدريب خطة -
 والتنمية التدريب خطة تنفيذ -
  والتنمية  التدريب خطة تقييم -

  التابع المتغير
 -: العاملين إداء
 السلوك -
 الشخصية -
 النتائج -

H01 

H04 
 غير اإلثر

 المباشر

H02 

H03 
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 اإلجرائية المصطلحات (9-1) 

الدراسددة, عددرف الباحددث المصددطلحات التاليددة تعريفددًا مفاهيميددًا يوضددح المعنددى الددذي  لتحقيددق اهددداف

  ذهب إليه بشأن كل مصطلح يتداول عبر الدراسة. 

يشددير مصددطلح التدددريب والتنميددة الددى  :Training and Developmentالتدددريب والتنميددة:  

 د العدداملين فددي وزارة الماليددة فددي الدديمن بمعددارف ومهدداراتاإلجددراء المددنظم الددذي يددتم مددن خاللدده تزويدد

ويمثل التدريب والتنمية في , بشكل ايجابي بناءوانماط سلوكهم احداث تغيير في اتجاهاتهم , و  جديده

هددذه الدراسددة المتغيددر المسددتقل ويضددم خطددة التدددريب والتنميددة وتنفيددذ خطددة التدددريب والتنميددة, وتقيدديم 

 ( في اداة الدراسة. 22 -1)رقم وتقيسه الفقرات من , خطة التدريب والتنمية

مجموعددة مددن هددي  Training and Development plan:لتدددريب والتنميددة: التخطدديط ل

وذلدك بقصدد إحدداث تغييدر هدادف فدي وزارة الماليدة فدي الديمن  فدي المراحل التي يخضدع لهدا المتددرب

ا يعددود بددالنفع فددي تحقيددق اهددداف وزارة سددلوك المتدددربين يتناسددب مددع الوظددائف التددي يقومددون بهددا وبمدد

وتددم قياسددها بإجابددة أفددراد عينددة الدراسددة عددن اسددئلة محددددة فددي  ,الماليددة فددي الدديمن مددن عمليددة التدددريب

 .( 1-9اإلستبانة )

 Implementation of the Training and Developmentتنفيذ خطة التدريب والتنمية: 

Plan  
ي وزارة الماليدة فدي الديمن بإسدتخدام طدرق ووسدائل وتكنولوجيدا التطبيق على المتددربين مدن مدوظفهي 

وتم قياسها بإجابة أفراد عينة الدراسة  التدريب والخدمات البشرية والمادية المختلفة التي تم تصميمها,

 .(10 -16عن اسئلة محددة في اإلستبانة ) 
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  Evaluating the Training and Development Planتقييم خطة التدريب والتنمية: 

مددن  التددابع لهدداوالمعهددد المددالي فددي الدديمن هددي مجموعددة االسددس والمعددايير التددي يمكددن لددوزارة الماليددة 

وتدم قياسدها بإجابدة  قياس فاعلية وكفاءة البرامج التدريبية والتحقق مدن قددراتها علدى تحقيدق االهدداف 

 . (17-22أفراد عينة الدراسة عن اسئلة محددة في اإلستبانة )

هي الجهدد المدنظم الدواعي الموجده مدن قبدل وزارة  Knowledge Management:: المعرفة إدارة

الماليددة مددن اجددل إكتسدداب المعرفدده وتوزيعهددا ومشدداركتها وجعلهددا جدداهزة للتددداول بقصددد الوصددول الددى 

وتمثدددل إدارة المعرفدددة فدددي هدددذه الدراسدددة المتغيدددر  تطبيقهدددا فدددي مختلدددف قطاعدددات وادارات وزارة الماليدددة

, وتقيسدها وتضم إكتساب المعرفة, وتوزيع المعرفدة, والمشداركة فدي المعرفدة, وتطبيدق المعرفدة الوسيط

 (44-21الفقرات من )

في  وزارة الماليةجميع األنشطة التي تسعى هي  : Knowledge Acquisitionإكتساب المعرفة:

اء كانددت صددريحة مددن مصدادرها المتعددددة سدو  ئهداالحصدول علددى المعرفددة واقتنا إلددى مددن خاللهداالديمن 

وذلك بإستخدام العديد من الوسائل والطرق واالدوات المختلفة منهدا كالمشداركة فدي النددوات  اوضمنية

وتددم قياسددها بإجابددة أفددراد عينددة الدراسددة  م والتدددريب اثندداء العمددل يوالمحاضددرات وورشددات العمددل والتعلدد

 .(23-28عن اسئلة محددة في اإلستبانة )

: وهدي النقدل والتقاسدم والتشدارك فدي المعرفدة  Distribution of Knowledge: توزيدع المعرفدة

مددن خددالل تبددادل الخبددرات والمهددارات بددين العدداملين فددي وزارة الماليددة وتعظدديم المعرفددة لدددى كددل واحددد 

   .(29-33منهم.  وتم قياسها بإجابة أفراد عينة الدراسة عن اسئلة محددة في اإلستبانة )

عمليددة تددداول المعرفددة وتبادلهددا هددي  : Knowledge on Sharingالمشدداركة فددي المعرفددة: 

واألوسدداط الخارجيدة. وتدم قياسدها بإجابددة  الدوزارةوبدين  وزارة الماليدةوتقاسدمها ونقلهدا بدين األفدراد داخددل 

   .(34-38ن اسئلة محددة في اإلستبانه )أفراد عينة الدراسة ع
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هدذه المعرفدة فدي الوقدت المناسدب, إسدتخدام  هدو :Knowledge Applicationتطبيدق المعرفدة: 

سددددتثمار فرصددددة تواجدددددها فددددي وزارة الماليددددة,  فددددي حددددل المشددددكالت التددددي تواجدددده اعمالهددددا,  وتوظيفهدددداوا 

اهددددداف واغددددراض للدددوزارة مددددن خددددالل جعلهددددا اكثدددر مالءمددددة لإلسددددتخدام فددددي تنفيددددذ لتحقيددددق تطبيقهدددا و 

    .(39-44في اإلستبانة ) أنشطتها, وتم قياسها بإجابة أفراد عينة الدراسة عن اسئلة محددة

هددو عمليددة : Evaluating of Performance the Employee's: تقيدديم اداء العدداملين 

قياس ووصف لسلوك وانجدازات العداملين فدي وزارة الماليدة فدي الديمن خدالل فتدره زمنيدة محددده بهددف 

ابع ويضدددم) السدددلوك, ويمثدددل أداء العددداملين فددي هدددذه الدراسدددة المتغيددر التددد التحسددين مدددن ادائهدددم للعمددل

  (.62-41, وتقيسه الفقرات من رقم )والشخصية, والنتائج(

التصددرفات الفعليددة التددي يقددوم بهددا العدداملون فددي وزارة الماليددة فددي الدديمن  هددو :Behaviorالسددلو: : 

ومن بين هذه التصرفات الخدمات التي يقددمها العداملون لرفدراد والمؤسسدات الحكوميدة اآلخدرى, وتدم 

 (. 45-50إجابة افراد عينة الدراسة عن اسئلة محددة في اإلستبانة ) قياسها ب

وهددددي مجمددددوع خصددددائص وسددددمات الشددددخص التددددي تميددددزه عددددن غيددددره  :Personalityالشخصددددية: 

 كمددددا تتكددددون مددددنوتتضددددمن الشخصددددية عناصددددر مثددددل تكددددوين اإلنسددددان العدددداطفي والعقلددددي والجسددددمي 

هت تجاهاته ودوافعه وتدم قياسدها بإجابدة إستعدادات اإلنسان ومعارفه وقدراته ومهاراته وا  ماماته وقيمه وا 

  .(51-56أفراد عينة الدراسة عن اسئلة محددة في اإلستبانة )

التددي يصددل إليهددا او يحققهددا العدداملون فددي وزارة الماليددة فددي االمددور تتضددمن و  : Resultsالنتددائج:

أفددراد عينددة الدراسددة عددن  الدديمن, وتحقددق مسددتوى رضددا مددن قبددل المتعدداملين معهددم, وتددم قياسددها بإجابددة

 ( . 57-62اسئلة محددة في اإلستبانة ) 
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هي إحدى الوزارت الحكومية في اليمن والصادر بإنشائها  : Ministry of Financeوزارة المالية

وفددددق الهيكددددل  مهامهدددا واختصاصدددداتها  تقددددوم بممارسددددةو  1174 ( لسدددنة 74) القدددرار الجمهددددوري رقددددم

 المصالح واالدارات المتفرعه منها. التنظيمي الذي يحدد القطاعات و 
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  الثاني الفصل
 السابقة والدراسات النظري راإلطا 

 

 . اإلطار النظري 2

 الدراسات السابقة  6.2

 الدراسات باللغة العربية  1.6.2

 الدراسات باللغة اإلنجليزية  2.6.2

 مايميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة  3.6.2
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة. 2

دارة المعرفدددةيتكدددون اإلطدددار النظدددري لهدددذه الدراسدددة مدددن التددددريب والتنميدددة يمدددثالن المتغيدددر  واللدددذين , وا 
المسددتقل والوسدديط وكددذلك اداء العدداملين والددذي يمثددل المتغيددر التددابع, ونبددذة عددن وزارة الماليددة والمعهددد 

على الدراسات السابقة العربية منها واألجنبية ذات الصلة والتعقيب  وءالمالي التابع لها, وتسليط الض
 عليها, وذلك على النحو التالي : 

    Training and Development:التدريب والتنمية 1-2))

 مفهوم التدريب والتنمية:  1-1-2))

ن البداحثين والمهتمددين إذا تتبعندا مفهدوم التددريب والتنميدة فدي العديدد مدن الكتدب والمؤلفدات فإنندا نجدد أ

في هذا المجال يقدمون تعريفات متنوعة ومتعددة إال أن هذه التعريفات تسير في خط واحد حيدث أن 

  .على الركائز األساسية لعملية التدريب والتنمية مبنيةتعريفاتهم 

ويسددتخدم التدددريب والتنميددة علددى انهمددا مصددطلحان لمعنددى واحددد وان الفصددل بينهمددا يعكددس الخددالف  

الفقهي بين الباحثين, والواقع ان التفريق بين تدريب الموارد البشدرية وتنميتهدا يعكدس التدراث التداريخي 

لحركددة التدددريب والتنميددة, فالبدداحثون والمددديرون فددي المؤسسددات فددي االربعينددات والخمسددينات مددن هددذا 

بعدددًا مسددتقبليًا نظريددًا القددرن كددانوا يتحدددثون عددن التدددريب ثددم تغيددرت لغددتهم وارادوا ان يكسددبوا التدددريب 

ودخل مفهوم التنمية إلى لغدتهم ومدن هندا تدم الجمدع بدين مصدطلحي التددريب والتنميدة )دّره والصدبا , 

 Training)( ان الثدددورة التدريبيددة والتنمويدددة )1188(, ويضدديف )دّره, 112-111, ص:2118

Revolution غنددى لمؤسسددات لهددا مظدداهر وتجليددات تتمثددل فددي إتجاهددات حديثددة معاصددرة عامددة وال

التدريب والتنمية العربيدة مدن ان تأخدذ بهدا إن ارادت ان يكدون لهدا ارتبداط حقيقدي بأنشدطة المؤسسدات 

ن يكدون لهدا تدأثير فعدال فدي مجتمعهدا The bottom lineوأعمالهدا الحقيقيدة  ويعدرف كدل مدن  ,وا 

د المنظم والمخطدط لده (  التدريب والتنمية وفق المفهوم الحديث بأنه ذلك الجه2118)دّره والصبا , 
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المستهدفين )متعلمين/معلمين( على إكتساب الكفايدات المعرفيدة  بكل دقة وعناية لمساعدة المستفيدين

واألدائية والقيمية التي يحتاجها كل منهم في النماء والتكيف واداء االدوار والمهام المنوطة به بنجداح 

هددذا التعريددف تقدمددة الدراسددة المستفيضددة أن ثمددة تعريددف قريددب مددن ( 2111)دّره, وفاعليددة وأضدداف 

 American Society for Training)التدي قامدت بهدا )الجمعيدة األمريكيدة للتددريب والتنميدة( 

and Development-ASTD)  يقدددول ذلدددك التعريدددف : التددددريب والتنميدددة تخصدددص فرعدددي مدددن

الكفايدددات الرئيسدددة تخصصدددات حقدددل المدددوارد البشدددرية فدددي التنظيمدددات ويهدددتم بتحديدددد وتقددددير وتطدددوير 

البشددرية )أي المعددارف والمهددارات واإلتجاهددات( مددن خددالل الددتعلم المخطددط, ممايسدداعد األفددراد  للمددوارد

 .على أداء وظائفهم الحالية والمستقبلية بفاعلية

 ويمكن بيان المعاني واألفكار من التعريفين السابقين في الشكل التالي: 

 

 

 

 ( المفهوم الحديث للتدريب والتنمية 2-1الشكل رقم ) 

 

 

مفهددددوم 
 التدريب

 

 لى التخطيط جهد منظم يقوم ع -

 يتناول كفايات القوى البشرية في التنظيم  -

تددتم تنميددة وتطددوير الكفايددات مددن خددالل الددتعلم  -
 المنظم 

 ذو توجه عملي ألنه يركز على االداء -

يعددددددود بالفائدددددددة علددددددى األفددددددراد والجماعددددددات  -
 والتنظيمات والمجتمع 

بحاجة إلى تضافر جهدود التخصصدات الفرعيدة  -
   البشرية لتحقيق كل ذل: المواردفي حقل 

 

هددو الجهددد المددنظم والمخطددط لتزويددد المددوارد 
البشدددددرية فدددددي المنظمدددددة بمعدددددارف معيندددددة 
وتحسددين وتطددوير مهاراتهددا وقدددراتها وتغييددر 

تجاهاتها بشكل إيجابي بناء   سلوكها وا 

التددريب والتنميدة تخصدص فرعدي مدن تخصصدات 
ديدد حقل الموارد البشرية في التنظيمات, يهتم بتح

وتقدير وتطوير الكفايات الرئيسة للمدوارد البشدرية 
مددن خددالل الددتعلم المخطددط لدده ممايسدداعد األفددراد 

 على اداء وظائفهم الحالية والمستقبلية  
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 يئة الخارجية القريبةالب

البشدددرية فدددي القدددرن  إدارة المدددوارد. (2118.)والصدددبا , ابدددراهيم عبددددالباري ابدددراهيمدّره, المصددددر: 
 , عمان: دار وائل للنشر والتوزيع.1,طمنحى نظمي –الحادي والعشرين 

وفيما يتعلق باإلتجاه نحو ربط التدريب والتنمية بفلسفة عامه لتنمية الموارد البشرية فدإن التددريب يعدد 
يم, واإلعددداد باإلضدافة الدى المدداخل االخدرى كدالتعلأحدد مدداخل تنميدة المدوارد البشدرية فدي المنظمدات 

  Organization Developmentوالتأهيل قبل الخدمة, والتطوير التنظيمي )تنميدة المنظمدات( 
 والشكل التالي يوضح النظرة النظمية إلى التدريب والتنميددددة واإلستشارات اإلدارية. 

 البيئة الخارجية البعيدة

 التغذية العكسية

 ( نظرة نظمية إلى التدريب2-2الشكل رقم)

تكنولوجيدددا األداء البشدددري فدددي المنظمدددات: االسدددس ,(. 2111 .)المصددددر: عبددددالباري ابدددراهيم دره 
بحدوث  –القداهره: المنظمدة العربيدة للتنميدة اإلداريدة , النظرية ودالالتها في البيئدة العربيدة المعاصدرة

 .ودراسات

 المخرجات 

 اداء محسن لألفراد -

حسددددددددددددددددددددددددددددددددددن اداء م -
 للمؤسسات

   نتائج تتعلق بالمجتمع -

 

 العمليات

 تصميم برامج التدريب -

 تنفيذ برامج التدريب -

 تقييم برامج التدريب ومتابعتها -

 

 المدخالت

 فلسفة التدريب واهدافه -

 السياسات والتشريعات -

 برامج التدريب -

 الموارد البشرية  -

طددددرق وأسدددداليب العمددددل  -
 بية  واألساليب التدري
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ان التدددريب والتنميددة عمليددة شدداملة تشددمل جميددع المسددتويات  (111, ص: 2111)ا ويضدديف"دره"هددذ

اإلداريددة فددي المنظمددة مددن قيددادات عليددا ووسددطى ودنيددا, وتشددمل ايضددًا جميددع جوانددب العمددل اإلداري 

والفندي كمددا ويعددد التدددريب والتنميدة عمليددات مسددتمرة تبدددأ قبددل إلتحداق الموظددف بالعمددل, وتسددتمر عنددد 

التحاقدده بالعمددل وتهيئتدده لدده, وتسددتمر كددذلك بعددد إنتظامدده فددي العمددل إمددا تصددحيحًا لوضددع غيددر  بدددء

كسابًا لمهارة جديدة له, وهذا يتمشى مع التوجه الجديد في فلسفة تنمية الموارد البشدرية, أي  مرض أوا 

 Life-longمددددى الحيددداة  لمسدددتدامهوالتربيدددة ا  Continuous learningالدددتعلم المسدددتمر

Education  . 

( ان مصدددطلح التددددريب والتنميدددة يشدددير إلدددى تلدددك العمليدددة المنظمدددة 2111يدددرى )عقيلدددي,  مدددن جهتددده

والمسددتمرة والتددي تسددعى المنظمددة مددن خاللهددا إلكسدداب األفددراد العدداملين أو الملتحقددين بالعمددل معددارف 

, لدذلك فدإن أومهارات أوقدرات أوافكار الزمة ألداء أعمال محددة وذلك بقصد تحقيق أهداف المنظمدة

مددددن تطددددوير االداء الحددددالي إلددددى تطددددوير االداء  هدفددددهمضددددمون واتجدددداه التدددددريب والتنميددددة قددددد تحددددول 

)تعلدديم العنصددر البشددري فددي العمددل أي معرفددة جديدددة تظهددر وتخددص عملدده, المسددتقبلي مددن خددالل: 

كساب العنصر البشري مهارات جديدة ومتعددة تساعده على مواجهة التغييدرات التدي تحددث فدي أو  وا 

تطدرأ علددى أعمالدده الحاليددة والمسدتقبلية, وكددذا جعددل المنظمددة مكانددًا للدتعلم يتددوفر فيدده إسددتمرارية عمليددة 

  .التعلم والتدريب والتنمية

( ان التدددريب والتنميددة هددو ذلددك (Denisi, Graiffin, 2001دانيسددي جددرايفين فددي حددين يددرى 

مددة, حيددث يهدددف إلددى إكسدداب األفددراد النشدداط التعليمددي المددنظم, والمخطددط لدده مسددبقا مددن قبددل المنظ

تجاهددداتهم الالزمدددة  العددداملين معدددارف متعدددددة وتحسدددين وتطدددوير مهددداراتهم وقددددراتهم وتغييدددر سدددلوكهم وا 

  .لتبني إستراتيجيات تحقق أهداف المنظمة
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عمليددة هددو التدددريب والتنميددة  يددرى بددإنومددن خددالل التعريفددات السددابقة للتدددريب والتنميددة فددإن الباحددث 

فدي سدلوك وعدادات وذلدك إلحدداث تعدديالت معرفة وتعلم األساليب المتطورة ألداء العمل, ال إكتساب 

مددن اجددل الوصددول إلددى الحددالي والمسددتقبلي ومعرفددة ومهددارات وقدددرات األفددراد الالزمددة فددي اداء عملهددم 

 .التي يعملون بها على السواء وزارة الماليةاهدافهم وأهداف 

 Training and Development importantأهمية التدريب والتنمية:  2-1-2))

لقددد ادى اإلتجدداه المتزايددد نحددو التخصددص فددي أداء األعمددال, وضددرورة التكيددف مددع التقنيددات الحديثددة 

لى بروز  والظروف المتغيرة والمتالحقة في مجال األعمال إلى زيادة الحاجة إلى تدريب الموظفين, وا 

م فدي تدوفير مسدتويات متطدورة مدن القددرات الفعالدة مدن أهدم الوظدائف التدي تسده اً التدريب ليكون واحدد

يلبددي إحتياجددات األجهددزة الحكوميددة لتحقيددق غاياتهددا, والتكيددف مددع التغيددرات السددريعة فددي  لددرداء, بمددا

المهدددارات المطلوبدددة, والتددددفق الهائدددل فدددي المعدددارف والمعلومدددات, وربدددط األفدددراد بكدددل جديدددد فدددي عدددالم 

ان اهميددة موضددوع الددى ( 2111السددياق يشددير)عقيلي,  وفددي ذات, (688: 2111, أعمددالهم )رشدديد

التدددريب والتنميدددة فددي ميدددادين االعمددال الحكوميدددة والخاصدددة علددى حدددد سددواء تنبدددع مددن خدددالل إهتمدددام 

الكثير من المختصين في هذا المجدال سدواء األكاديميدة فدي الجامعدات اومعاهدد التددريب والتنميدة, او 

رات فددي المنظمددات وعلددى إخددتالف انواعهددا, علددى إعتبددار ان الممارسددين لعمليددة اإلدارة ومتخددذي القددرا

ا مدددن أجدددل تجديدددد حيويتهدددا مبإمكدددان هدددذه المنظمدددات إسدددتخدامه تدددانفعال لتانالتددددريب والتنميدددة وسدددي

 بإستمرار, وجعلها قادرة على مواجهة تحديات القرن الحالي الجديد

 :  كالتاليأهمية التدريب  والتنمية  2003) , عباس) وتلخص

 طوير أساليب التفاعل اإلجتماعي بين األفراد العاملين ت .1

 . تطوير إمكانيات األفراد لقبول التكيف مع التغيرات الحاصلة في المنظمة. 2
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 . تمتين العالقة بين اإلدارة واألفراد العاملين.1

 في تنمية وتطوير عملية التوجه الذاتي بخدمة المنظمة المساهمة. 4

قددادرين  مددوظفينهامددًا ألي جهددة تتطلددع إلددى إعددداد  اً اساسددي اً والتنميددة خيددار  أن التدددريبويددرى الباحددث 

علددى تلبيددة حاجددات العمددل ومواكبددة التطددورات والتغيددرات السددريعة التددي تحدددث فددي مجدداالت العمددل, 

تطلبهددا ييهيئددة للموظددف مددن معددارف ومهددارات جديدددة  اضددافة إلددى ان للتدددريب أهميددة كبيددرة نظددرًا لمددا

 . تمكنًا في اداء عمله ويساعده على تجنب األخطاء قدر اإلمكان. يزيده , مماالعمل

 أهداف التدريب والتنمية:  3-1-2))

كفددداءة الموظدددف عدددن طريدددق تزويدددده ان الهددددف الدددرئيس مدددن التددددريب والتنميدددة هدددو العمدددل علدددى رفدددع 

ه بأحددددث األسددداليب واإلجدددراءات والمعلومدددات الخاصدددة بدددإدارة العمدددل وذلدددك لكدددي يسدددتطيع أداء عملددد

متنوعددة, وشدداملة  اً أهددداف أهددداف التدددريب والتنميددة وتعدددبالشددكل الددذي يتناسددب مددع األهددداف العامددة, 

تتضمن زيادة معارف الموظف وتنمية مهاراته وتطوير إتجاهاته وخبراته ألداء مهماته بشكل فاعل ) 

مج ( إن الخطدددوة االولدددى عندددد إعدددداد برندددا18: 1118يقدددول )القاضدددي,  فدددي حدددين(, 2112األعمدددر,

تدددريبي هددي تحديددد أهدافدده بدقددة ووضددوح ألن هددذه االهددداف هددي التددي تسدداعد فددي رسددم الطريددق الددذي 

يؤدي إلى تحقيقها, كما أنها تعتبر المقياس لتقييم النشاط بعدد تنفيدذه والحكدم عليده بالفشدل او النجداح 

ل ( ان كدد14, ص:1118عدددم تحقيددق هدذه االهددداف او العكددس. مددن جهتده يشددير )سددالم,  ضددوءفدي 

تدريب له اهداف وتعد هذه األهداف هي الغايات التي يسعى التدريب إلى تحقيقها, ويجب قبل البدء 

الحاجدددات التدريبيدددة للمتددددربين, ويكدددون الهددددف هدددو  ضدددوءفدددي عمليدددة التددددريب أن تحددددد أهدافددده فدددي 

تددربين النتيجة التدي ترغدب المنظمدة فدي الحصدول عليهدا بعدد إنتهداء التددريب علدى مسدتوى األفدراد الم

 )التغيير والتطور في االداء(   
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 يلي: ( أهداف التدريب فيما2111ويلخص )ياغي, 

ضمان اداء العمل بفاعلية وسرعة وسد الثغرات التدي توجدد بدين معدايير االداء التدي يحدددها الرؤسداء  -1

 وبين االداء الفعلي للعاملين.

نتمائده للعمدل باعتبدار -2 إن زيدادة إنتاجيتده مرهوندة برغبتده فدي  ترغيب الموظف في عمله بتنمية والئه وا 

 أداء العمل 

تدددوفير الددددافع الدددذاتي لددددى الموظدددف لزيدددادة كفاءتددده وتحسدددين إنتاجيتددده كمدددًا ونوعدددًا مدددن خدددالل توعيتددده  -1

 بأهداف المنظمة وسياساتها وبأهمية عمله ومدى مساهمته في تحقيق  تلك األهداف 

قتناعه بمقومات تؤ  -4  هله للترقية للمناصب االعلى.زيادة مهارات وقدرات الموظف وا 

 ( األهداف التدريبية إلى ثالث مستويات وفق تنظيم هرمي :1181, قسم )ياغي وقد

المسددتوى االول: األهددداف التدريبيددة العاديددة التددي التحتدداج إلددى ابددداع أوجهددد ذهنددي ألنهددا تركددز علددى 
 لمطلوب تدريبهم. مؤشرات واقعية من تاريخ المنظمة وتعكس الواقع الفعلي لفئة األفراد ا

المستوى الثاني: األهداف التدريبية المتجهة إلى إيجاد حلول مناسدبة للمشدكالت التدي تواجده العنصدر 
 البشري في المنظمة وتعيق األداء 

المسددتوى الثالددث: األهددداف التدريبيددة اإلبداعيددة فإنهددا تتجدده إلددى اإلرتفدداع لمسددتوى االداء فددي التنظدديم, 
 الكفاءة والفاعلية بعيدًا عن االنماط العامة وتحقيق مستويات أعلى من

                  : والشكل التالي يوضح المستوى الهرمي لرهداف التدريبية 

                                                                                                                                                                                                                                                                  أهداف تدريبية إبداعية  -1

 3                      أهداف تدريبية لحل المشكالت  -2

 2                              أهداف تدريبية عادية  -1

                              1 
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 ( األهداف التدريبية1-2الشكل رقم )                               

كيفيددة إسددتخدام مدددخل الددنظم فددي تصددميم برنددامج , (1181 ,): يدداغي, محمددد عبدددالفتاحالمصدددر
بيدددة للعلدددوم األمنيدددة بالريددداض, المجلدددد الثددداني, المجلدددة العربيدددة للتددددريب, جامعدددة ندددايف العر تددددريبي 

 (4العدد)

وفدددي رأي الباحدددث انددده يجدددب علدددى اي منظمدددة عندددد إعدددداد برنامجهدددا التددددريبي ان تراعدددي االهدددداف 

تضدعه مدن خطدط  اإلدارية التدي تخددم اإلدارة بكافدة مسدتوياتها بحيدث تعمدل بكفداءة أعلدى وتحقيدق مدا

يلدي بعدض األهدداف اإلداريدة التدي يجدب  المنشدأة, وفيمدا ة اووسياسات النمو والتقدم المنشود للمنظمد

 :( 117, ص: 1111)ماهر, ان يحققها اي برنامج تدريبي بصفة عامة 

تخفيددف العددبء علددى المشددرفين إذ يحتدداج المشددرف إلددى وقددت أقددل فددي تصددحيح أخطدداء العدداملين  -1
 .الذين تم تدريبهم

يعة عملهدم وتسداعدهم فدي ادائده علدى أكمدل وجده إكساب القادة والرؤساء مهارات تتناسب مع طب -2
تجاهاته.  وتغيير سلوك الفرد في مجال العمل عن طريق إحداث تغيير في معلوماته ومهاراته وا 

 مساعدة اإلدارة في إكتشاف الكفاءات لتطبيق مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب.  -1

داف المشددروع وسياسددته ومراحددل تنفيددذ األعمددال إمددداد العدداملين بكافددة المعلومددات التددي تتعلددق بأهدد -4
 حتى يقوموا بأعمالهم في ضؤ هذه األعمال والمعلومات. 

 إعداد القادة على جميع المستويات وتنمية قدراتهم القيادية بمايناسب ظروف العمل.  -1

فدددي  تغييدددر اإلتجاهدددات: وهدددو مايشدددير إلدددى الرغبدددة فدددي تغييدددر مايعتقدددد المتددددربون أومدددثلهم العليدددا -6
العمل, أوتقديرهم ألولويات العمل, أو تفضيالتهم ألساليب العمل. كمدا قدد تعندي تعددياًل فدي توجهدات 
المتدددربين, وآرائهددم وقددد تعنددي تغيددرًا وتطددويرًا فددي نيددة التصددرف السددلوكي المقبددل إن سددمحت الظددروف 

لي يوضدح أهددداف الشددكل التداوأيضدًا تعندي تهيئدة المتدددربين لتقبدل اراء جديددة أوظددروف عمدل جديددة و 
 التدريب
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 والتنمية ( يوضح اهداف التدريب4-2الشكل رقم )

ر, , اإلسكندرية: الدار الجامعية للطبع والنشإدارة الموارد البشرية ,(1111 ),, احمدماهر :المصدر
 116ص: 

ارف إن تقددادم المعرفددة, ونسدديان هددذه المعرفددة, أوظهددور حصدديلة جديدددة مددن المعدد تقددديم المعرفددة: -7

وصدل إليده التقددم العلمدي. وذلدك اسدتنادًا  والعلوم تبرر  القيام ببرامج تدريبية تستهدف تقديم أحدث ما

سددتنادًا إلددى أن توسددع مدددارك  تفيدددهم فددي  المددوظفينإلددى أن العلددم بالشددىء أفضددل مددن الجهددل بدده, وا 

 توسيع طريقة تناولهم ألعمالهم. 

مهارة محددة وهي تشير إلدى إمكانيدة إسدتخدام المعرفدة  قد يحتاج المتدربون إلى :تنمية المهارات -8

بشددكل تطبيقددي لممارسددة العمددل فعليددًا, أو إلددى حددل مشدداكله, او لتطددويره وتركددز بددرامج التدددريب التددي 

تهددددف إلدددى رفدددع المهدددارات علدددى توضددديح خطدددوات العمدددل, خطدددوة وبتفصددديل زائدددد, فدددي كدددل موقدددف 

  .لفة وأسلوب اإلستخدام بالتفصيلبالتفصيل, وعلى مايمكن إستخدامه من موارد مخت

ويؤكددد الباحددث علددى أهميددة تحديددد األهددداف التدريبيددة ووضددوحها لدددى كافددة األطددراف المشددتركة فددي  

 المهمددةالنشداط التدددريبي والمتصدلة بهددم, واهميددة تفهمهدم لتلددك األهدداف, إلن ذلددك يمثددل أحدد العوامددل 

 .لنجاح النشاط التدريبي 

 تغيير اإلتجاهات

 

 تقديم المعرفة              تنمية المهارات    
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 نمية: خطة التدريب والت 4-1-2)) 

لقددد اصددبح التخطدديط سددمة مددن سددمات عصددرنا الحاضددر وهددو بصددفة عامددة يعنددي العمليددة التددي تتخددذ 

 .(147, ص:1181لتلبية إحتياجات المستقبل وتحديد وسائل تحقيقها)المنيف,

ويعني أيضدًا ان تتنبدأ اإلدارة بماسديحدث فدي فتدرة معيندة وترسدم منهجدًا مفصداًل تسدير عليده لمواجهدة  

 (. 11, ص:1178محددة )أبوالفضل, تبلغ أهدافًا ماسيحدث حتى 

والتخطيط العلمي السليم للنشداط التددريبي هدو أسداس نجداح التددريب فدي تحقيدق أهدافده, ولدذلك يجدب 

 , العناية بتخطيط برنامج التدريب قبل البدء في تنفيذه حتى ينجح البرنامج التدريبي في تحقيق أهدافه

( أن عدددم وجددود التخطدديط الدددقيق يددؤدي إلددى ضددياع 111-116, ص:1117فيمددا يقددول )محمددود, 

المددوارد فبدددون التخطدديط السددليم تفشددل بددرامج التدددريب فددي مسدداندتها الخطددط واهددداف المنظمددة, واندده 

يجددب ان يعتمددد التخطدديط علددى خطددط واقعيددة تتضددمن إجددراءات محددددة للحصددول علددى مددوارد بشددرية 

 .اعي ثقافة المنظمة والبيئة المحيطة بهاالوظيفية وتر  تطلباتفعالة قادرة على تلبية الم

األهدددداف  ديدددد( خطدددة التددددريب والتنميدددة: بأنهدددا عمليدددة تح114, ص:2111هدددذا ويعدددرف )يددداغي,  

المرغوب تحقيقها في المستقبل في ضؤ اإلحتياجات أو التوقعات لهذا المستقبل والعوامل المدؤثرة فيده 

والبددددرامج التدريبيددددة التددددي تكفددددل تحقيددددق هددددذه  وأثرهددددا المحتمددددل, ثددددم تحديددددد األعمددددال ومسددددارات العمددددل

االهداف, واضاف ان التخطيط للتدريب يعد وسيلة ناجعة للسيطرة علدى المسدتقبل والدتحكم فيده, فهدو 

اإلدارة العلميددة الوحيدددة الجددديرة بالقددائمين علددى التخطدديط للتدددريب للسدديطرة علددى المسددتقبل, واضدداف 

 :في انه  كذلك إلى ان أهمية التخطيط للتدريب تكمن

يساعد في وضع األهداف بدقة ووضوح لتحديد اإلتجاهات المختلفة للتدريب ألن األهداف هدي  .1
 مقياس لنجاح البرامج التدريبية .
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 يربط األهداف مع بعضها, وبالتالي يعمل على إيجاد التكامل والتناسق والترابط مع بعضها. .2

عدداد البدرامج التدريبيدة و  .1 الطدرق واإلجدراءات لتنفيدذ هدذه البدرامج يحدد مراحدل وخطدوات تصدميم وا 
 بفعالية.

ينسددق بددين اإلحتياجددات التدريبيددة لمختلددف المنظمددات ويعمددل علددى التناسددق بينهددا لتنسددجم مددع  .4
 بعضها البعض. 

يسددداعد علدددى ضدددبط النفقدددات واإلقتصددداد فيهدددا مدددن خدددالل الحدددد مدددن النفقدددات الماديدددة والبشدددرية  .1
 والزمنية, أي يحقق الكفاءة اإلنتاجية. 

 زيد من فاعلية تحقيق األهداف والتصميم والتقييم والمتابعة للبرامج التدريبية.ي .6

يحقددق األمددن النفسددي ألفددراد التنظدديم, حيددث أن الخطددة المدروسددة تقلددل مددن االخطدداء, وبالتددالي  .7
 تؤدي إلى اإلرتياح النفسي واإلطمئنان في وضع الخطط موضع التنفيذ.

 التالي: وذلك على النحو بعدد من المراحل  تبدأ العملية التدريبية الجدير بالذكر انو 

 .وضع خطة التدريب والتنمية -1

 .التصميم للبرنامج التدريبي -2

 .تنفيذ خطة التدريبة  -1

 .تقييم خطة التدريب والتنمية  -4

 والشكل التالي يوضح مراحل العملية التدريبية التي وردت في هذه الدراسة :  
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 يوضح مراحل العملية التدريبية (1-2قم )الشكل ر 

, عمدددان: دار وائدددل للنشدددر 1, طإدارة المدددوارد البشدددرية (.2111.)جدددودة, محفدددوظ احمدددد :المصددددر
 والتوزيع 

 عمليددة التدددريب سددواء علددى مسددتوى المنظمددة أوان ( 12, ص:2118)الكاللدددة,  يضدديفمددن جهتدده 

ن تبتعدد د عدن العشددوائية ويجدب ان توضددع خطددط الجهداز اإلداري يجددب أن تنبدع مددن مخطدط علمددي وا 

التددريب علدى أسداس أن تصدل إلدى أهدداف صدريحة خدالل فتدرة زمنيدة محدددة أوعلدى فتدرات متعاقبدة, 

وقددد تتمثددل هددذه االهددداف فددي العمددل علددى تدددريب كددل األفددراد الددذين يعددد جهدداز التدددريب مسددؤواًل عددن 

 خطة التدريب

تصميم 

البرنامج 

 (2التدريبي )

تصميم 

البرنامج 

 (1التدريبي )

تصميم البرنامج 

 (3التدريبي )

تنفيذ البرنامج 

 (1التدريبي )

 ترتيب المكان -

توفير المساعدات  -
 ية والبصرية السمع

 االتصال بالمدرب  -

 االتصال بالمتدربين  -

مراقبة سير العملية  -
 التدريبية 

 

تنفيذ البرنامج 

 (2التدريب )

- 00000 

- 00000 

تنفيذ البرنامج 

 (3التدريب )

- 00000 

- 00000 

تقييم البرنامج 

 (1التدريبي )

تقييم البرنامج 

 (2التدريبي )

تقييم البرنامج 

 (3ي )التدريب
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داد المطلوب تدريبها, و تحديد أنواع تحديد األع ) تدريبهم ويجب ان تشتمل هذه الخطة على مايلي:

واضاف انده يجدب أن تمدر عمليدة تخطديط المنداهج  التدريب المطلوب ومستواه, المدة الزمنية للخطة(

 ووضع البرامج التدريبية بالمراحل التالية:

أواًل: تحديددد هدددف المددنهج التدددريبي الددذي يعتمددد علددى اإلحتياجددات التدريبيددة فددي تحديددد نددوع التدددريب 

 تواه ومس

 ثانيًا: حصر الموضوعات والمواد التدريبية الالزمة للمنهج التدريبي 

 ثالثًا: تحديد أسبقيات الموضوعات التدريبية بالنسبة لهدف المنهج التدريبي 

رابعددددًا: إختيددددار أسددددلوب التدددددريب المناسددددب لتقددددديم كددددل موضددددوع حسددددب طبيعتدددده ومسددددتوى المتدددددربين 

 المطلوب

 ت التدريبية الالزمة لتقديم كل موضوع حسب أسلوب التدريب المناسب له خامسًا: تحديد عدد الساعا

جمددالي عدددد السدداعات التددي  سادسددًا: المؤامددة بددين عدددد السدداعات التددي حددددت للدددورة التدريبيددة ككددل وا 

بمقتددرح ) ويتفددق الباحددث مددع مدداورد هددذا حددددت كنتيجددة لعمليددة التخطدديط وتصددميم المددنهج التدددريبي, 

يجدب  فيده اندهيقتدرح  والدذي( حيال خطوات تصميم البرامج التدريبية, 116-114, 2111الكبيسي, 

تحديددد الوظددائف المددراد تلبيددة إحتياجاتهددا وتحديددد المهددام الرئيسددة للوظددائف والمهددام العامددة والمشددتركة 

وتحديد المهام األكثر أهمية, وتحديدد اندواع المعرفدة المطلوبدة وحصدر المعدارف والمهدارات المتقاربدة, 

  .ديد الوقت الالزم لكل وحده من وحدات البرنامج التدريبيوتح
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 تنفيذ خطة التدريب والتنمية:( 5-1-2)

بعددد ان يقددوم المخطددط للتدددريب بإعددداد الخطددة التدريبيددة وبعددد ان يددتم إقرارهددا والمصددادقة عليهددا مددن 

تصدددرها الجهددات المسددئولين المختصددين تددأتي عمليددة تنفيددذ الخطددة فددي حدددود القددرارات التنفيذيددة التددي 

المعنيددددة, وتتطلددددب عمليددددة التنفيددددذ التنسدددديق والتوافددددق بددددين جهددددات التخطدددديط وجهددددات التنفيددددذ لضددددمان 

( تنفيذ خطة  التدريب بأنها عملية مستمرة يقصد بها التأكد 2111نجاحها, ويعرف ) صابروتعليب, 

ع التددخل فدي التنفيدذ من أن خطة التدريب يتم تنفيذها بدقة بددون إنحدراف لتحقيدق الهددف النهدائي, مد

يدددرى و  ,إلزالدددة أي معوقدددات قدددد تعتدددرض سدددير الخطدددة فدددي طريقهدددا المرسدددوم لتحقيدددق الهددددف النهدددائي

( انهددددا التطبيددددق علددددى المتدددددربين بإسددددتخدام طددددرق ووسددددائل وتكنولوجيددددا 161, ص:1111)حمدددددان, 

  التدريب والخدمات البشرية والمادية المختلفة التي تم تصميمها.

أن مرحلدددة تنفيدددذ برندددامج التددددريب تتضدددمن أنشدددطة مهمدددة مثدددل تحديدددد الدددى ( 2117)مددداهر, ويدددذهب

وأزمنتهدددا, كمددا تتضدددمن تحديدددد  واإلسددتراحاتالجدددول التنفيدددذي للبرنددامج مدددن حيددث مواعيدددد الجلسدددات 

عداد تجهيزاته والمتابعة اليومية إلجراءات تنفيذ البرنامج خطوة بخطوة.   مكان التدريب وترتيبه وا 

 ( ان متطلبات تنفيذ البرنامج التدريبي تتمثل كالتالي: 277ص:  2111,يشير) ابوشيخه و

. إفتتاح البرنامج: ويشمل تحديد المدعوين لحضور حفدل اإلفتتداح وترتيدب كلمدات اإلفتتداح وتوزيدع 1

عدددداد نبدددذة عدددن البرندددامج التددددريبي, وبيدددان أهدافددده وأهميتددده, وفئدددات  المطبوعدددات والمدددادة التدريبيدددة, وا 

 المتدربين  

. اإلجتماع بالمتدربين: يجتمع المسؤل عن التدريب بهددف تسدجيل بيانداتهم وشدرح أهدداف التددريب 2

 .وتوزيع جدول البرنامج التدريبي, تعريف المتدربين بأنفسهم واإلستماع إلى مقترحاتهم
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. تقسدديم المجموعددات: يددتم تقسدديم المتدددربين إلددى مجموعددات عمددل صددغيرة تتددراوح بددين خمسددة وسددته 1

ين, وتخصيص مشرف لكل مجموعة تكون مهمته تشدجيع أعضداء المجموعدة علدى اإلفداده مدن متدرب

يجاد الحلول المناسبة للمشكالت التي تواجههم   التدريب وا 

. الزيددارات الميدانيددة: يددتم عقددد إجتمدداع تنسدديقي بددين مدددير التدددريب والمدددربين واإلداريددين واإلتصددال 4

 د الزيارات. بالمنظمات ذات العالقة للتذكير بمواعي

( عوامددل نجدداح البرنددامج التدددريبي وزيددادة فاعليتدده علددى النحددو 62, ص:2111يحدددد) ربايعددة,  فيمددا

 التالي: 

تصميم البرنامج  ) :. زيادة فاعلية البرنامج من خالل خلق  الرغبة لدى األفراد ويتم ذلك من خالل1

 ل مشكالت العمل( التدريبي حسب الحاجة الفعلية لرفراد, وان يصمم البرنامج لح

روط ددددده الشددددداالمدددر الدددذي يتوجدددب علدددى المددددرب ان تتدددوفر في. زيدددادة الفاعليدددة مدددن خدددالل المددددرب 2

تددوفر الخبددرة والمعرفددة بالعمددل الددذي سدديقوم بتدريبدده, وتددوفر اإلدراك والتحسددس لدددى المدددرب ) :ةدددداليدددالت

اديددة المناسددبة, وتهيئددة وتددوفير كافددة إلحتياجددات المتدددربين ورغبدداتهم, وتددوفير المكافددآت والحددوافز الم

  .(المستلزمات والتسهيالت الالزمة للقيام بمهمته

تعمدددل علدددى إدارة  انهددداويدددرى الباحدددث أن مرحلدددة تنفيدددذ خطدددة التددددريب والتنميدددة مرحلدددة مهمدددة سددديما و 

خراجه إلى حيز الوجود, وفيها يتبين حسن وسالمة    التخطيط لعملية التدريب والتنمية.البرنامج وا 

 التدريب والتنمية: خطة تقييم ( 6-1-2) 

المرحلدة األخيدرة مدن مراحدل العمليدة التدريبيدة والتدي تشدكل منظومدة مترابطدة بمثابة مرحلة التقييم تعد 

اليسدتغنى عنهدا  مهمدةومتكاملة تعتمد كدل مرحلدة علدى سدابقتها, وتنبدع أهميدة التقدويم مدن كونهدا اداة 
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إنجازه حتى نتمكن مدن خاللده مدن إصددار حكدم موضدوعي  لرصد نقاط القوة والضعف ألي عمل يتم

اي  يجددب عنددد تصددميم لددذلكإصددالح الخلدل ودعددم نقدداط القددوة, والعمددل علددى علدى هددذا العمددل المنجددز 

خطدددة عمدددل أن يوضدددع إلدددى جانبهدددا خطدددة لمتابعدددة وتقدددويم هدددذا العمدددل, وذلدددك للتأكدددد مدددن أن الخطدددة 

 .(211, ص:2111هدافها )ياغي, التدريبية تسير وفقًا للخطوط المرسومة لتحقيق أ

ن فعاليددة التدددريب التتحقددق بحسددن التخطدديط فقددط,   علددى دقددة التنفيددذ, ومددن ثددم البددد مددن القيددام  بددلوا 

بتقييم النشاط التدريبي بشكل عام في المنظمة, وهناك عدد كبير من التعريفات لمفهوم تقييم التدريب 

 .وعوالتنمية تكاد تتعدد بتعدد الباحثين في هذا الموض

( بأنهدا عبدارة عدن 44, ص:2112ونكتفي هنا باإلشارة إلى أهم التعريفدات ومنهدا مايعرفده )الخالدد,  

قياس لمعرفة مدى ماتحقق مدن أهدداف الخطدة التدريبيدة وتحديدد ندواحي الضدعف والقصدور لإلسدتفادة 

السددكارنة, منهددا فددي العمددل علددى تطددوير التدددريب واإلرتقدداء بدده إلددى افضددل المسددتويات , بينمددا يددرى ))

التددددريب والتنميدددة هوعبددارة عدددن عمليدددة منظمددة لجمدددع المعلومدددات فدددي  تقيدديم( ان  211, ص:2111

ضؤ معايير علمية محددة بهدف إصدار حكم موضوعي على قيمة األشياء مثل البرامج اوممارسات 

 وثمددة ,األشددخاص أومايمتلكدده األفددراد مددن معددارف ومهددارات واتجاهددات مددن أجددل التحسددين والتطددوير

 نماذج فكرية كثيرة تحاول أن تصنف المستويات أو الجوانب التي يشملها التقييم

حيددث يعددد أكثددر ( Donald L. Kirkpatrickوأشددهر هددذه النمدداذج نمددوذج دونالددد كيركباتريددك )

نتشددارًا فددي مجددال تصددنيف مجدداالت التقيدديم, قدددم بدده دونالددد كيرباتريددك إطددارًا فكريددًا  المددداخل شدديوعًا وا 

يبين المسدتويات  التالي الجدولو ماد عليه كأساس لتحديد طبيعة المعلومات الالزم جمعها يمكن األعت

 :  الرئيسة للتقييم
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 األسئلة المستوى م

 لبرنامج عن االمشاركون  رضىهل  - رد الفعل  -1

 هل تعلم المشاركون من البرنامج  - لمالتع -2

 لموه هل عدل المشاركون سلوكهم طبقًا لماتع - السلوك -1

 هل أثر تعديلهم للسلوك ايجابية على نتائج اعمالهم  النتائج -4

 ( يوضح المستويات الرئيسة للتقييم2-1جدول رقم )

 , القاهرة : مركز الخبرات المهنية لإلدارة العملية التدريبية ,(2112),: عبدالرحمن توفيقالمصدر

ميدة بوجده عدام هدي العمليدة الهددف منهدا ماسبق يرى الباحدث ان تقيديم خطدة التددريب والتن وءض وفي

التحقدددق بطريقدددة علميدددة وموضدددوعية مدددن مددددى مالءمدددة الددددورات التدريبيدددة التدددي يدددتم تنفيدددذها, ومددددى 

إرتباطها باإلهداف المتوخاه منها, والتقييم قد يترافق مدع عمليدة التنفيدذ اويعقبهدا للتأكدد مدن ان الخطدة 

 الموضوعة قد تم تنفيذها 

 لتدريب والتنمية بإدارة المعرفة :عالقة ا 7-1-2)) 

إلى زيادة وتعميق المعرفة المتخصصة والمهارة الخاصة بدالفرد والالزمدة إلنجداز عمدل التدريب يؤدي 

إلدددى زيددادة وتعميدددق المعرفددة او الثقافدددة العامدددة والتعلددديم معددًا يددؤدي الدددتعلم  االخدددر وفدددي الجانددب معددين

( ان التدددريب 2112فيمددا تددرى دراسددة )األكلبددي, ( 281, ص: 2117)حنفددي, واإللمددام بالبيئددة ككددل 

فددي تقددديم معرفددة جديدددة ويضدديف معلومددات متنوعددة للفددرد ويعطيدده مهددارات وقدددرات  انوالتنميددة يسددهم

ويضدديف معلومددات متنوعددة, ويعدددل األفكددار ويغيددر السددلوك ويطددور  وينمددي مداركدده ودافعيتدده للعمددل

رد فيرفع من مستوى طموحه وينمي دوافعده ويجددد العادات واألساليب ويعمل على التطوير الذاتي للف
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والشددكل التددالي يوضددح هددذه الفكددرة ذات الصددلة  نظرتدده للدددور الددذي يلعبدده ويحسددن مددن معدددالت ادائدده

 بالتدريب والتنمية:

 

 

 

 

 

سهامات التدريب والتنمية6-2الشكل رقم )  ( يوضح دور وا 

فدي إحدداث التغييدر فدي المنظمدات العامدة دور التددريب . 2112: األكلبي, عايض شافي, المصدر
 .  4( العدد11, مجلة النهضة, المجلد)الحكومية

ان المعرفدة تتطلدب التددريب  (2112دراسدة بوعشدة ومنصدور, ب وفق ماجاء, مرارياتي)في حين يرى 
 ممايتوجددب مدددى الحيدداة كماتتطلددب مسددتوى علميددا وتكنولوجيددًا للمددوارد البشددرية إلكتسدداب ملكددة الددتعلم

 من خالل إدامة عملية التدريب  االمنظمة اإلهتمام به على

 ة: دددالمعددرف( 2-2) 

 المفهوم العام للمعرفة 1-2-2))

تعددت وتنوعت التعريفات الموضحة لمفهوم المعرفة بتنوع الكتاب والباحثين في هذا المجال ولدم يدتم 

ع هدذا التندوع والتعددد لتندوع , ويرجدالتوصل إلى تعريف محدد متفق عليده لمفهدوم المعرفدة بشدكل دقيدق

 ويوجز الباحث ما اتيح له في (21, ص:2114)العمري,  الخلفيات العلمية والمهنية للباحثين

 

 

/ القدرات وتنمية التدريب
/سلوك/إتجاهات/معلومات

ومهارات قدرات  

 الدور

 توقعات

  إنجازات

 

  إنجازات

 الفرد

 شخصية

  دوافع
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 ادبيات الموضوع عن مفهوم المعرفة في الجدول التالي:  

 المفهوم المصدر م
السددددددياقية  مددددددزيج مددددددن الخبددددددرات والمهددددددارات والقدددددددرات والمعلومددددددات 26, ص:2006العلي, وآخرون,  -1

 المتراكمة لدى العاملين ولدى المنظمة.
مجموعدددددة مدددددن الحقدددددائق والخبدددددرات والمهدددددارات والمعلومدددددات واالراء  2011دراسة ماضي,  -2

وأساليب العمل التي يكتسدبها الفدرد عدن طريدق الدتعلم أو الممارسدة, 
 ثم يسعى إلى تعميمها حتى تساعده في تطوير مستوى حياته. 

اإلستغالل األمثدل للمعلومدات والبياندات مدن خدالل توظيدف مهدارات  2012 بوعشة ومنصور, -1
لتزامهم ورغباتهم.   األفراد وقدراتهم وافكارهم وا 

سدتثمار المعلومدات مدن قبدل البداحثين  62, ص: 2010حمود,  -4 الحصيلة النهائيدة إلسدتخدام وا 
والعاملين ومتخذي القرارات والمستخدمين الذين يحولدون المعلومدات 

 لى معرفة. إ
مجمدددددوع الحقدددددائق, ووجهدددددات النظدددددر, واالراء واألحكدددددام, وأسددددداليب   9, ص:2005حجازي,  -1

العمدددل, والخبدددرات, والتجدددارب, والمعلومدددات, والبياندددات, والمفددداهيم, 
 واإلستراتيجيات, والمبادىء التي يمتلكها الفرد او المنظمة. 

 ينعند بعض الباحث ( يوضح مفهوم المعرفة2-2جدول رقم )
 : من إعداد الباحثالمصدر

 
 Knowledge Managementإدارة المعرفة: 

وكتابدده   Erik Sveibyترجددع بعددض المصددادر نشددأة مصددطلح إدارة المعرفددة إلددى ايريددك سدديفبي 
, حيددددث دعددددا إلددددى وجددددود إدارة تعنددددى 1186الموسددددوم ب"األصددددول غيددددر الملموسددددة" الصددددادر عددددام 

 حقدددلفهدددوم إدارة المعرفدددة مدددن المفددداهيم الحديثدددة فدددي ويعدددد م ,(171, ص:2111بالمعرفة)الكبيسدددي, 
 ريفدداتاإلدارة والتددي تزايددد اإلهتمددام بدده خددالل العقدددين األخيددرين ممددا أدى إلددى ظهددور العديددد مددن التع

ختالف وجهات نظرهم  .لذلك المفهوم والتي اختلفت بإختالف تخصصاتهم وا 
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 إدارة المعرفة في الجدول التالي: ويوجز الباحث ما أتيح له في أدبيات الموضوع عن مفهوم 

 المفهوم المصدر م

 374, ص: 2009المعاني,  -1
مجمددوع العمليددات التددي يددتم تطويرهددا فددي المنظمددة إلنشدداء المعرفددة وتخزينهددا 

 وتناقلها وتطبيقها.

 2013المطرفي,  -2
مجموع العمليات المرتبطة بتنظديم المعرفدة فدي المنظمدة والتدي تشدتمل علدى 

عرفدددة وتخزينهدددا ونشدددرها والمشددداركة فيهدددا بدددين المدددوظفين بهددددف إكتسددداب الم
 تطبيقها في مجال العمل وتطوير األداء. 

1- Turban,et.al 2004 
دارة  عمليدة تددراكم المعرفددة وتوليدددها بكفداءة وتسددهيل المشدداركة فددي المعرفددة وا 

 قاعدتها, بحيث يمكن تطبيقها بفاعلية في المنظمة. 

4- Bishop,et.al 2008 
سددتخدامها والمشداركة فيهددا بفاعليدة لتعزيددز عم كتسدابها وا  ليدة توليدد المعرفددة وا 

 تعلم المنظمة وتحسين أدائها.  

 1998السلمي, -1
دارة قاعددددددة المعرفدددددة وتسدددددهيل  عمليدددددة تجميدددددع وابتكدددددار المعرفدددددة بكفددددداءة وا 

 المشاركة فيها من أجل تطبيقها بفاعلية في المنظمة. 

 عند بعض الباحثين دارة المعرفة( يوضح مفهوم إ2-3جدول رقم )

 : من إعداد الباحثالمصدر

يتضددددح مددددن خددددالل تلددددك التعريفددددات السددددابقة عدددددم وجددددود اتفدددداق حددددول مفهددددوم محدددددد إلدارة المعرفددددة, 

( ذلددك إلددى أن بعددض البدداحثين نظددروا إلددى مصددطلح إدارة المعرفددة 14, ص:2111ويعزو)الكبيسددي, 

ح تقني وآخدرون عددوها موجدودًا غيدر ملمدوس وبعضدهم تبعًا إلتجاهاتهم فمنهم من نظر إليه كمصطل

دارة الوثائق  .اآلخر ركز على زاوية كونها تطوير للمعلومات وا 

ويعدددددرف الباحدددددث إدارة المعرفدددددة أنهدددددا عمليدددددة ديناميكيدددددة مسدددددتمرة تتضدددددمن مجموعدددددة مدددددن العمليدددددات 

دف رفدع مسدتوى اداء واإلجراءات الهادفة إلى إكتسداب المعرفدة وتوزيعهدا والمشداركة فيهدا وتطبيقهدا بهد
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العداملين وتحسددين قدددراتهم للتكيددف مددع متطلبددات التغييدر السددريع فددي البيئددة المحيطددة فددي وزارة الماليددة 

  في اليمن. 

   Knowledge Management Importantأهمية إدارة المعرفة:( 3-2-2)

جتمعدددات وتكمدددن إن المعرفدددة هدددي الثدددروة الحقيقيدددة للمنظمدددات كمددداهي بالنسدددبة لإلفدددراد والشدددعوب والم

تعاني من مشدكلة النددرة  اهميتها في كونها المورد الوحيد الذي اليخضع لقانون تناقص الغلة وأنها ال

: 2116يتندداقص باإلسددتخدام )العلددي وأخددرون, بددالتراكم وال باعتبارهددا المددورد الوحيددد الددوافر الددذي ينمددو

26 .) 

ة مهمددددة لرفددددراد والمنظمددددات, ولكددددن ( ان إدارة المعرفددددة عمليدددد2111يددددرى )جددددرادات, واخددددرون, فيمددددا

 ومجدااًل دراسدياً وبالنسدبة للمنظمدات, تحظدى إدارة المعرفدة حاليدًا باالهتمدام الكبيدر باعتبارهدا تخصصدًا 

Discipline  سددتخدامها تتصدداعد أهميتدده, ويهددتم بددالترويج للمعرفددة وتشددجيع خلقهددا والمشدداركة بهددا وا 

ويدرى الباحدث ان اهميدة  ا كدان نوعهدا وطبيعدة عملهدالزيادة فاعلية وقوة تدأثير معدارف المنظمدة, مهمد

والمحافظددة ادارة المعرفددة تكمددن فددي زيددادة القدددرة علددى حددل مشددكالت العمددل وتحسددين وضددع المنظمددة 

  على بنائها التنظيمي.

 Knowledge Management objectivesأهداف إدارة المعرفة: ( 4-2-2)

ندوع الجهدات التدي توجدد بهدا, والمجداالت التدي تعمدل تختلف وتتنوع أهدداف إدارة المعرفدة بدإختالف وت

فيهددددا, وهندددداك مجموعددددة مددددن األهددددداف العامددددة التددددي تشددددترك فيهددددا إدارة المعرفددددة فددددي مختلددددف أنددددواع 

تشدددجيع العمدددل بدددروح الفريدددق وتحقيدددق التفاعدددل اإليجدددابي بدددين  :المنظمدددات ومدددن ابدددرز هدددذه األهدددداف

المختلفة التي تتبناهدا المنظمدة لتبدادل المعرفدة  مجموعة العمل وذلك من خالل الممارسات واألساليب

ومشاركتها, وتهيئة بيئة تنظيميدة مشدجعة وداعمدة لثقافدة الدتعلم والتطدوير الدذاتي المسدتمر, باإلضدافة 
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إلى نشر وتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسدات الداخليدة والخارجيدة, وتبسديط إجدراءات العمدل 

مددن اإلجددراءات غيددر الضددرورية, واخيددرًا اإلسددهام فددي تسددريع وخفددض التكدداليف عددن طريددق الددتخلص 

عمليات التطوير بالمنظمة لتلبية متطلبدات التكيدف مدع التغييدر السدريع فدي البيئدة المحيطدة بالمنظمدة 

 (.61: 2118الزيادات, ؛ 27: 2118)األكلبي, 

 Knowledge Management processعمليات إدارة المعرفة:  5-2-2))

ات في مجال إدارة المعرفة حول عدد عملياتها وترتيبها, وفي هذا الصدد يقول )العلي, إختلفت األدبي

( أندده اليوجددد إتفدداق بددين العلمدداء والبدداحثين فددي مجددال إدارة المعرفددة علددى 11, ص:2116وزمددالؤه, 

 فمدنهم مددن حدددها بددأربع عمليدات ومددنهم بسدت وغيددرهم حدددها بأقددل أو عددد عملياتهددا والعلدى ترتيبهددا

إال ان هنالك اتفاقًا واضحًا بين البداحثين علدى انهدا تشدمل سدت عمليدات لكدل عمليدة اهتماماتهدا  أكثر

الخاصة, ومع وجود هذه اإلختالفات نجدد ان هدذه العمليدات وتطبيقهدا يعدد األسداس فدي تحسدين إدارة 

 والجدول التالي يوضح عمليات إدارة المعرفة الوارده في هذه الدراسة: ةالمعرف

 العمليات الفرعية العمليات األساسية دددف المددؤلدد
Mark Dodusoun  التوصيل للمعرفة وتوثيقها - إكتساب المعرفة 

 جعلها متاحة للجميع  -

Audonet Laudon جعددددل المعرفددددة سددددهلة الوصددددول مددددن خددددالل الخددددزن  - توزيع المعرفة
 والنشر 

Laudon & Laudon  المشاركة في المعرفة 

 )تقاسم المعرفة( 

 المعرفة متاحة للتشارك جعل  -

أنظمدددددددة التشدددددددارك الجمددددددداعي )برمجيدددددددة( التشدددددددارك  -
 الجماعي والشبكة الداخلية 

Skyrme أنظمة دعم القرار - تطبيق المعرفة 

 إدارة التشغيل  -

 ( يوضح عمليات إدارة المعرفة.2-4جدول رقم )
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, عمددان: 1ط ,ليدداتإدارة المعرفددة: المفدداهيم واإلسددتراتيجيات والعم (.2114.): نجددم عبددودالمصدددر
 17, ص: الوراق للنشر والتوزيع

ومن خالل إطالع الباحدث علدى ادبيدات إدارة المعرفدة ومتطلباتهدا المتعدددة ولغدرض هدذه الدراسدة فقدد 

حدد الباحث اربع عمليات إلدارة المعرفة تتمثل في إكتساب المعرفة, وتوزيع المعرفدة, والمشداركة فدي 

 تمثيل هذه العمليات في الشكل التالي:ويمكن المعرفة, وتطبيق المعرفة 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمليات إدارة المعرفة( يبين 7-2الشكل رقم)  

 من اعداد الباحث: المصدر

 Knowledge Acquisitionإكتساب المعرفة:  -1

نهددددددددددددددا: يطلددددددددددددددق بعددددددددددددددض الكتدددددددددددددداب والبدددددددددددددداحثين علددددددددددددددى هددددددددددددددذه العمليددددددددددددددة تسددددددددددددددميات مختلفددددددددددددددة م

إبتكددار(, ويمكددن دمددج هددذه العبددارات فددي عبددارة واحددده هددي )إكتسدداب  )تشخيص/توليد/إبداع/إكتشدداف/

المعرفة(, وتعني تلك العملية التي تسدعى المنظمدة مدن خاللهدا إلدى الحصدول علدى المعرفدة)العلواني, 

فدي (, وتشتمل عملية إكتساب المعرفة مدى قدرة المنظمدة علدى تكدوين رصديد معر 114, ص:2111

 إكتساب

 (1) المعرفة

Knowledge 
Acquisition 

 ( 4) المعرفة تطبيق

Knowledge 
application 

 في ةالمشارك

 (3) المعرفة

Knowledge 
Sharing 

 المعرفة توزيع

(2) 

Distribution of 
Knowledge 
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جديد نتيجة للتفاعدل بدين المعرفدة الكامندة لددى العداملين والمعرفدة المعلنة)الرسدمية( التدي تمثدل رصديد 

وتشدددمل عمليدددة  ,(141, ص:2118المنظمدددة مدددن خبراتهدددا وتعامالتهدددا وقراراتهدددا وسياسددداتها )السدددالم,

فددة لحددل المشدداكل إكتسدداب المعرفددة اإلسددتنباط والتحليددل والتفسددير للمعرفددة التددي يسددتخدمها خبددراء المعر 

الخاصددددة وهددددي الحصددددول علدددددى المعرفددددة والمهددددارات والعالقدددددات مددددن مصددددادرها المتنوعدددددة)الزيادات, 

م هدددو إكتسددداب المعرفدددة او الفهدددم او البراعدددة مدددن يالتعلدددان  ( 2111(, بينمدددا يدددرى )ماضدددي, 2118

ة بددددرامج التدددددريب فددددي المؤسسدددد ( ان217, ص:2117فيمددددا يقددددول )نجددددم,خددددالل الخبددددرة او الدراسددددة, 

م كبيدددرة سدددرعان مددداتكون فدددي المرحلدددة الالحقدددة األسددداس فدددي إنشددداء يومشدددروعاتها الجديددددة عمليدددة تعلددد

( 2111)حجدازي,  اوردهيبتعد عن هدذا مدا  معرفتها الجديدة التي تنشىء من خاللها قيمة جديدة, وال

لدى مواجهدة ان عملية التعلم تزود المنظمات بالمعرفة الجديدة على الددوام, ممايسداعدها ع يبينحيث 

   ,المستجدات والتغيرات, ومن ثم البقاء والديمومة

( أن التعلم في إطار العلوم السلوكية يشير إلى التغير الذي 67, ص:1188فيمايرى )دّره وآخرون, 

يطدددرأ علدددى سدددلوك الفدددرد والنددداتج عدددن الخبدددرة والتددددريب, وقدددد يحددددث هدددذا التغيدددر فدددي معدددارف الفدددرد 

مددن  ان هندداك عدددداضدداف و راتدده اوفددي ميولدده واتجاهاتدده اوفددي جميعهددا, ومعلوماتدده اوفددي مهاراتدده وقد

تتوزع تلك النظريات حيث نظريات التعلم التي استند إليها المربون في تصميم برامج التعليم والتدريب 

 في مدارس كبرى من ابرزها ) المدرسة السلوكية, والمدرسة العقلية "المعرفية", والمدرسة اإلنسانية( 
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 ( يبين هذه النظريات في المدارس التي سبق ذكرها كاالتي:1-2رقم )التالي دول والج

أشهر النظريات التدي تنتمدي لهدذه  تفسير أصحاب هذه المدرسة اسم المدرسة
 المدرسة

 المبادىء المنبثقة عن هذه المدرسة

أهدتم اصدحاب هدذه المدرسدة بالسددلوك  المدرسة السلوكية
وضددعوا الظداهر للمتدددرب او المددتعلم و 

نمدددددددداذجهم التعليميددددددددة علددددددددى اسدددددددداس 
 التجارب التي اجروها

االشدددتراط االكالسددديكي: بدددافلوف  -
Classical Conditioning 

اإلشدددددددددددتراط اإلجرائدددددددددددي: سدددددددددددكنر -
Operational Conditions 

منحدددددى تعدددددديل السدددددلوك: سدددددكنر  -
 Behaviorوراندددددددددديك ثو 

Modifications 

 مبدأ المؤثر واإلستجابة -
 مبدأ التعزيز -
 بدأ تعديل السلوكم -
 مبدأ إنتماء التعزيز -
 مبدأ األثر -
 مبدأ التدريب -
 مبدأ اإلستعداد -

المدرسدددددددددددددددددددة العقليدددددددددددددددددددة 
 )المعرفة اإلدراكية(

فددددي  اصددددحاب هددددذه المدرسددددةانطلددددق 
تفسددديرهم للدددتعلم مدددن ان الكدددائن الفدددرد 
لددددديس مجدددددرد عضدددددوية سدددددلبية تتلقدددددى 
المثيدددرات والمعلومدددات وتسدددتجيب لهدددا 

هدددو معدددالج واع  علدددى نحدددو آلدددي, بدددل
وفعددددال للمعلومددددات, يقددددوم بإسددددتقبالها 
سددددددددددددتيعابها وتحليلهدددددددددددددا وتنظيمهدددددددددددددا  وا 
ودمجهدددددددددددددددا فدددددددددددددددي بنددددددددددددددداة المعرفدددددددددددددددة 

Cognitive structures  

التطددددددددددددددور المعرفددددددددددددددي  انظريتدددددددددددددد -
Cognitive Development  
ونظريددة اإلسددتعداد للددتعلم فددي إطددار 

 النسق الهرمي 
نظريددددددة الجشددددددطالت والخبددددددرة او  -

اإلستبصدددددددددددار  المجدددددددددددال اونظريدددددددددددة
Gestalt- field- Insight  

نظريددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة التمثيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل  -
Representation   لجيدددددروم

  J. Brunerبرونر 
نظرية المنظم التمهيدي لدد اوزبدل  -

Advanced organizen 
Ausubel  

مبددددددددأ الدددددددتعلم عدددددددن طريدددددددق التفاعدددددددل   -
المباشددر مددع موضددوع الددتعلم ومددع مثيددرات 

 البيئة 
واس مبددددأ اشدددراك اكبدددر عددددد مدددن الحددد  -

 في العضوية في أثناء عملية التعلم 
مبدأ التددرج فدي الدتعلم مدن المحسدوس   -

 إلى شبه المحسوس إلى المجرد والتنظيم 
مبددددددأ األثدددددر الكلدددددي للموقف)المجدددددال(   -

 وتجميع عناصره في عملية التعلم. 
مبدددأ دور الخبددرة السددابقة واإلتجاهددات   -

 المكتسبة في عملية التعلم 
صددددددار والتفكيددددددر كعامددددددل مبدددددددأ اإلستب  -

كتسدددددداب المعددددددارف  أسدددددداس فددددددي الددددددتعلم وا 
 والمها رات 

 مبدأ التدرج في التعلم   -
مبدددأ الددتعلم اإلسددتقبالي التشدداركي ذي   -

 المعنى 
مبددددددددددددددددددأ الدددددددددددددددددتعلم اإلستكشدددددددددددددددددافي او   -

 اإلستقصائي 
 مبدأ اإلستبصار الكلي   -

المدرسددددددددددددددة اإلنسددددددددددددددانية 
 الكلية 

يدددة تدددرى هدددذه المدرسدددة ان الدددتعلم عمل
إنسددانية كليددة التقتصددر علددى السددلوك 
الظدددداهر وال علددددى بندددداة العقليددددة فقدددددط 
نمددا علددى كياندده وشخصدديته الفرديددده  وا 

نظريدددددددددددة التدددددددددددأثير اإلجتمددددددددددداعي  -
Social Influence  

نظريددددددددة البراجماتيددددددددة )النفعيددددددددة(  -
Pragmatic  

مبددددأ ان اإلنسدددان يكتسدددب قيمتددده مدددن   -
خدالل عالقاتده مددع األشدخاص اآلخددرين ) 

 المركز والدور والسلوك( 
مبدددددددأ اإلهتمددددددام بالجوانددددددب اإلنفعاليددددددة   -
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  Motivationalنظرية الدافعية  - واإلجتماعية كذلك 
رة نظريدددددددددة اإلستكشددددددددداف والخبددددددددد -

Enquiry / Experience  

 الوجدانية في التعليم والتدريب.
مبدأ توظيف اللعب ولعب االدوار في   -

 عمليات التدريب 
لحوافز والدددددددددوافع مبدددددددددأ اإلهتمددددددددام بددددددددا  -

 اإلنسانية, الخارجية والداخلية 
مبدددددددددأ الددددددددتعلم عددددددددن طريددددددددق العمدددددددددل   -

Learning by doing  
مبدددأ قابليددة مددايتعلم للتطبيددق فددي الواقددع  -

 والحياة العملية 
 مبدأ تفريد التعلم والتدريب   -
 مبدأ التكامل في البنية اإلنسانية   -

 من إعداد الباحثالمصدر: 

م فدددي مواقدددع العمدددل ي( ان هنددداك مدددداخل عددددة تعدددالج التعلددد167-166, ص:2111, ويضددديف )دّره

 م والعمل ومن هذه المداخل مايأتييويختلف بعضها عن بعض بمدى الفصل أو اإلرتباط بين التعل

   The workplace as a sire for learning:م ما ي. مدخل موقع العمل كمكان لتعل1

لمدي نظدامي متنداثر خدارج العمدل أوقريدب يالعمل وهنداك نشداط تع م عنيفي هذا المدخل ينفصل التعل

 منه. 

 The workplace as alearning Environment:. مدخل بيئة العمل كبيئة تعلمية 2 

م, ويكددون التركيددز علددى جملددة مددن األنشددطة المرتبطددة يفددي هددذا المدددخل يكددون موقددع العمددل بيئددة للتعلدد

م مخططددًا لدده, ومددن هددذه االنشددطة التددي تددتم فددي هددذا المدددخل بالتدددريب فددي موقددع العمددل ويكددون الددتعل

( وزيددادة حجددم Sequencing)موقددع العمددل( التدددوير فددي العمددل وجعددل تعلددم العامددل متدددرجًا متتابعددًا)

( والرعايددددددة اإلرشددددددادية Coachingمعلددددددم ) بوسدددددداطةم كددددددذلك يالعمددددددل وتعقددددددده وفيدددددده يكددددددون التعلدددددد

(Mentoring) 



 

 
44 

 Learning and working as Inextricablyلم والعمل يالتع . مدخل اإلرتباط الكامل بين1

linked: 

وفيدده   Continuous learning workم العمددل المسددتمر يويطلددق علددى هددذا المدددخل اسددم تعلدد

 .يكون السلوك الذي يشكل التعلم والسلوك الذي يحدد كون العامل منتجًا سلوكًا واحداً 

م فددي مواقددع العمددل بمفهومدده المعاصددر يي موضددوع التعلددويمكددن إجمددال اإلتجاهددات العامددة الحديثددة فدد 

 يلي:  وارتباطه الوثيق بموضوع العمل ذي االداء العالي فيما

م يم في مواقع العمل بمفهومه المعاصدر بأنده الدتعلم الدذي يشدمل جميدع أندواع التعلدييمكن تعريف التعل .1

لعديددد مددن األنشددطة والشددروط والمددرتبط مباشددرة بدداالداء فددي مواقددع العمددل, وهددو مفهددوم واسددع يشددمل ا

 Knowledgeلم مدن خدالل إدارة المعرفدة يلم مثدل جميدع أندواع التددريب والتعديالمواتية الداعمة للتعد

Management م المدددددددددددددنظم مدددددددددددددن خدددددددددددددالل التعلددددددددددددديم الفدددددددددددددردي يوأنظمدددددددددددددة الكمبيدددددددددددددوتر, والتعلددددددددددددد

خدارج موقدع ( والتدريب في موقع العمل أو Mentoring( والرعاية اإلرشادية )Coachingالمباشر)

 Action and project-Basedم الموجدده نحددو العمددل والمددرتبط بمشددروع محدددد يالعمددل والتعلدد

learning  م الحدر المبندي علدى يوتددوير العمدل, واإلعدارة والتعيدين المؤقدت والجزئدي للعداملين والتعلد

 ( في موقع العمل أوخارج موقع العمل Informal learningالخبرة )

م المسدتمر فدي ي( جزءًا اليتجدزأ مدن مفهدوم التعلدInformal learningالرسمي ) م غيرييعتبر التعل .2

م يتم في موقع العمدل أوخارجده مبندي علدى الخبدرة ويدؤدي مباشدرة إلدى تحسدين يمواقع العمل, وهو تعل

 Organizationalسدددريع فدددي االداء. كدددذلك فدددإن المهدددارات السدددلوكية وشددديوع الثقافدددة التنظيميدددة 

culture  م. يلثقافة المجتمعية المواتية أمر أساسي في هذا المفهوم الجديد للتعلووجود ا 



 

 
48 

م, ومددن هنددا فإندده يجددب ان تعظددم مسددئولية اإلدارة يينبغددي أن يعتمددد االداء اعتمددادًا رئيسدديًا علددى التعلدد .1

 م. يالعليا في رعاية وتطوير وتنمية التعل

ة ومددخاًل متكداماًل متوازندًا يرمدي إلدى ينبغي ان تتبندى الددول الصدناعية والناميدة علدى حدد سدواء نظريد .4

م فددي مواقددع يتطددوير أنظمددة تعليميددة وتدريبيددة وطنيددة تبدددأ مددن المدرسددة وتنتهددي بالعمددل, وتغطددي التعلدد

 العمل وخارجه, كما تشمل األداء وتحسينه. 

م وجوب تعديل وتكييف النظدام التعليمدي والتددريبي فدي الدولدة ليشدمل اإلهتمدام بمهدارات اإلدارة وتنظدي .1

 م غير الرسمييالعمل والتعل

 من جانب اخر تتطلب عملية إكتساب المعرفة عدة امور منها:

 . إكتشاف معرفة المنظمة وتحديد األشخاص الحاملين لها ومواقعهم.1

المعرفددة  . تمثيدل المعرفدة فدي هيئددة قواعدد تسدتخدم فددي تمثيدل الخبدرات العمليدة, حيددث يقدوم مهندسدو2

لقاءات مباشرة مع الخبراء البشريين, اومدن الوثدائق الفنيدة التدي يسدتعين بإستخالص الخبرة من خالل 

( وقد ذكر 12, ص:2118بها هؤالء الخبراء, بعد ذلك تتم صياغة الخبرة في صورة قواعد)الزيادات,

(Quinn ) ,اربعددددة مبددددادىء إلبتكار)إنشدددداء( ( 18, ص:2118وفددددق ماجدددداء فددددي دراسددددة )الزيددددادات

تعزيددز مقدددرة األفددراد فددي حددل المشددكالت, و التغلددب علددى معارضددة األفددراد  تتمثددل كالتددالي: المعرفددة 

المهنيين للمشاركة في المعلومات, و التحول من الهياكل الهرمية إلدى المنظمدات المقلوبدة أوالشدبكية, 

 .و تشجيع التنوع الفكري داخل المنظمات المعرفية
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 : Distribution of Knowledgeتوزيع المعرفة -2

قم المنظمة بتوزيع المعرفة بشكل كفء فلن تولد عائدًا مقابل التكلفة, وانه إذا كان من السهل لم ت ما

زال يتطلع إلى توزيع المعرفة  توزيع المعرفة الواضحة من خالل إستخدام األدوات اإللكترونية فإنه ما

, ويدرى ة المعرفدةيشدكل التحددي األكبدر إلدار  الضمنية الموجودة في عقول العداملين وخبدراتهم وهدو مدا

( ان توزيع المعرفة يعني تبادل األفكار والخبدرات والمهدارات بدين العداملين وتتطلدب 2111)المعاني, 

ستعمال مايعرفونه لحل المشكالت على نحو مبدع.   ان يقوم العاملون باإلتصال ببعضهم بعضا, وا 

نقلهدددا إلدددى المدددوظفين ( انهدددا عمليدددة تحويدددل المعرفدددة و 114, ص:2111فيمدددا يقول)موسدددى والمددددان, 

( ان توزيدع المعرفددة تعنددي نقددل 2118بينمددا تشددير)دروزه,   الدذين يحتدداجون إليهددا فددي الوقدت المناسددب

المعرفددة الصددحيحة إلددى األشددخاص الددذين يحتاجونهددا فددي الوقددت المناسددب مددن أجددل القيددام بمهددامهم 

اب الخبدرة فدي حدين الجوهرية وتقاس مدن خدالل وجدود أجهدزة حاسدوب ودورات تدريبيدة وتقنيدات أصدح

( إن عمليددة نشددر المعرفددة وتوزيعهددا يخلدددها, وهندداك قنددوات رسددمية 111, ص:2118)عليددان,  يددرى

لتوزيع المعرفة, مثل جلسات التدريب والتجوال واإلتصال الشخصي) والتعاميم اإلدارية( وغير رسمية 

)المطرفددي, ء بدراسددة وفددق ماجددا (1111مثددل حلقددات المددؤتمرات الفديويددة,. هددذا وقددد حدددد )بدداداركو, 

يجددب أن تكددون هندداك  علددى النحددو التددالي:  تددوافر اربعددة شددروط لنقددل ) توزيددع المعرفددة( هددي (2111

وسدديلة لنقددل المعرفددة, وهددذه الوسدديلة قددد تكددون شخصددًا وقددد تكددون شدديئًا آخددر, و يجددب ان تكددون هددذه 

قلها, كما يجب أن يكون لدى الوسيلة مدركة ومتفهمة تمامًا لهذه المعرفة وفحواها وقادرة أيضًا على ن

تكددون هندداك معوقددات تحددول دون هددذا النقددل المعرفددي, وقددد  الوسدديلة حددافز للقيددام بددذلك,  وينبغددي أال

( إلى السماح إلنتقال العداملين لدديها بدين األقسدام إلتاحدة المجدال لنشدر المعرفدة  HPلجأت منظمة) 

المعرفددة تتمثددل فددي: ) فددرق المشددروع  غيددر الرسددمية فددي ارجدداء المنظمددة, وهندداك عدددة أسدداليب لتوزيددع
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المتنوعددة معرفيددًا, وشددبكة المعلومددات الداخليددة "اإلنترنددت", والتدددريب مددن قبددل زمددالء الخبددرة القدددامى, 

 ووكالء المعرفة, وفرق الخبرة وحلقات المعرفة والتعلم(. 

 Knowledge on Sharingالمشاركة في المعرفة:  -3

 الضمنية إلى أفراد آخرين, وهذا النقل يكون فداعاًل إذا صريحة أووهي عملية إيصال ونقل المعرفة ال

فهدددم المسدددتقبل للمعرفدددة المنقولدددة إليددده وأسدددتطاع إسدددتخدام تلدددك المعرفدددة, حيدددث وتعتبدددر معرفدددة جديددددة 

ضددددرورة وجددددود السددددياق والمجددددال  (Nanoka ,2111) ويددددرى(.2111:111لدددده)جرادات وآخددددرون, 

راد سواء أكانت مجاالت حقيقية تسمح بإتصال مباشدر وشخصدي الذي يوفر إمكانية التفاعل بين األف

بدددين األفدددراد )وجهدددًا لوجددده( أم افتراضدددية تمكدددن األفدددراد مدددن التفاعدددل وتبدددادل المعرفدددة بإسدددتخدام تقنيدددة 

اإلتصددداالت كالبريدددد اإللكتروندددي واإلجتماعدددات اإللكترونيدددة, أوبنددداء مجددداالت ذهنيدددة مشدددتركة تسدددهل 

( ويشدددير 218, ص:2111بدددين أفدددراد المنظمدددة )كراسدددنة, والخليلدددي, وتحفدددز عمليدددة تبدددادل المعرفدددة 

( انه البد من التنويه إلى ثالث نقاط مهمة عند تناول موضدوع 112-111, ص:2118)الزيادات, 

)أن المشدداركة بالمعرفددة تحددتم التحددول مددن العمددل الفددردي إلددى المشدداركة بالمعرفددة تتمثددل فددي التددالي: 

عة المشاركة تبعًا لنوع المعرفة, كما أن المشاركة بالمعرفة تختلف الجماعي, و اختالف أسلوب وطبي

 عن المشاركة بالمعلومات ألن االخيرة التتضمن عنصرا التفكير(.

 Knowledge Applicationتطبيق المعرفة: -4

تشير هذه المرحلة إلدى مددى قددرة المنظمدة علدى إسدتعمال المعرفدة المبدعدة أوالمكتسدبة وتطبيقهدا مدن 

تخددداذ خدددالل ر  غتندددام الفدددرص وا  بطهدددا بدددالواقع العملدددي مدددن خدددالل اإلفدددادة منهدددا فدددي حدددل المشدددكالت وا 

وتعندي عمليدة  ,(111, ص:2111ليلدي, خالقرارات وترجمتها إلى سلع وخدمات وعمليات)كراسنة وال

تطبيددق المعرفددة: الممارسددة واإلسددتخدام واإلسددتفادة منهددا فددي الواقددع العملددي, بحيددث يددتم تجسدديدها فددي 
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اليدددومي لكدددل وظيفدددة مدددن الوظدددائف وتقددداس مدددن خدددالل المبدددادرات والبدددرامج المعتمددددة, إضدددافة العمدددل 

(, فيمدددا يقول)الكبيسدددي, 2118للمقددداييس والمؤشدددرات للتحقدددق مدددن مسدددتويات تطبيدددق المعرفدددة)دروزه, 

( إن الهدددددف والغايددددة مددددن إدارة المعرفددددة هددددو تطبيددددق المعرفددددة المتاحددددة للمنظمددددة, وهددددذا 78, 2111

 العمليدددددددددددددة الدددددددددددددى المصدددددددددددددطلحات التاليدددددددددددددة: هدددددددددددددذهبدددددددددددددرز عملياتهدددددددددددددا, وتشدددددددددددددير التطبيدددددددددددددق هدددددددددددددو أ

عادةاإلستعمال)Use)اإلستعمال) Application(,والتطبيدقUltilization(,واإلسدتفادة)Reuse,وا 

ن المعرفة تأتي من العمل وكيفية تعليمها لآلخرين, وعلدى ضدؤ ذلدك فإنده يجدب ان يؤخدذ تطبيدق  , وا 

يوجددد عمددل بدددون أخطدداء, ومدداعلى المنظمددة إال ان تسددتوعب ذلددك, المعرفددة فددي المقددام األول, وأندده ال

وتطبيددق مفهددوم التسددامح كثقافددة تنظيميددة, ذلددك ألن الوحيددد الددذي اليخطددىء هددو الددذي اليعمددل وبددذلك 

(, وعلدددى ذات الصدددعيد 111: 2118فإنهدددا تسدددتوجب اإلحتدددرام واإلعجددداب ولددديس الخدددوف) عليدددان, 

ق المعرفدددة هدددو غايدددة إدارة المعرفدددة وتعندددي إسدددتثمار ( ان تطبيددد114, ص: 2118يشدددير) الزيدددادات, 

المعرفة فالحصول عليها وخزنهدا والمشداركة فيهدا أمدور التعدد كافيدة, فدالمهم تحويدل هدذه المعرفدة إلدى 

  .التنفيذ

 متطلبات تطبيق إدارة المعرفة:

بادلهددا داخددل إن أول العمليددات الالزمددة إلدارة المعرفددة هددي استقصدداء المعلومددة الدقيقددة وتوثيقهددا ثددم ت

المنظمدددة بددددين االفددددراد, وتلعددددب اإلجتماعددددات التشددداورية دورًا مهمددددًا فددددي تبددددادل المعلومددددات والمعددددارف 

واالدوار, وكدذلك التعلدديم والتدددريب المسدتمرين للكددادر بمختلددف مهنده ومسددتوياته يعددد ركندًا أساسدديا مددن 

 .أركان المعرفة وتنمية الموارد البشرية
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ثدالث آليدات  (2111ماضدي, كمدا جداء بدراسدة ) Martensson,2002,211)  )حددد هدذا وقدد

 :لتطبيق المعرفة تتمثل في 

: ويقصدددددد بالتوجيهددددددات" مجموعدددددة محدددددددة مددددددن القواعدددددد واإلجددددددراءات Directives)التوجيهدددددات) -

 والتعليمات التي يتم وضعها لتحويل المعرفة الضمنية للخبراء إلى معرفة صريحة لغير الخبراء.

(: أمددا الددروتين فيشددير إلددى وضددع أنمدداط لددرداء ومواصددفات للعمليددات تسددمح Routineالددروتين) -

 لرفراد بتطبيق ودمج معرفتهم المتخصصة دون الحاجة إلى األتصال باآلخرين. 

(: وهدي بنداء فدرق العمدل Self- contained task teamsفرق العمل ذات المهام المحدددة ذاتيدًا)  -

تخدامها في المواقف التي تكون فيها المهام معقدة وتتسم بقدر مدن ذات المهام المحددة ذاتيًا, فيتم إس

والتدددي  Metaxiatis(2116), ويقدددول عددددم التأكدددد واليمكدددن اسدددتخدام التوجيهدددات أوالدددروتين بشدددأنها

سدتخدام  (18, ص:2112جاءت بدراسة )المدلل,  بأن مرحلة تطبيق المعرفة تشتمل على إسدتعادة وا 

ليددات وحددل المشددكالت والتددي فددي النهايددة تددؤدي الددى خلددق معرفددة جديددده, المعرفددة لدددعم القددرارات والعم

وبالتددالي إلتقددداط هددذه المعرفدددة ومشددداركتها وتطبيقهددا مدددرة اخددرى, وهدددذا مايددددعم التصددور الدددذي اقترحددده 

( حول دورة عمليات إدارة المعرفدة بحيدث تدؤدي مرحلدة تطبيدق المعرفدة 7-2الباحث في الشكل رقم )

سددداب وتوليدددد المعرفدددة, وبالتدددالي مدددن المفتدددرض ان تكدددون دورة عمليدددات إدارة إلدددى العدددودة لمرحلدددة إكت

     المعرفة دورة غير منتهية. 

جدد الباحدث مدن خدالل إطالعده علدى االدبيدات المنشدورة حدول مبدررات التحدول فقدد و  من ناحية اخرى

ي اإلهتمام الكدافي تبد ال اإلجهزةن الكثير من هذه بإنحو تطبيق إدارة المعرفة في اإلجهزة الحكومية 

بتطبيقهددا, أو أن هندداك عدددم وجددود إرادة جددادة فددي تطبيقهددا علددى أسددس علميددة, كمدداهو حاصددل فددي 

منظمدددات قطددداع االعمدددال التدددي تتبندددى هدددذا التطبيدددق, بدددالرغم مدددن أن القطددداع العدددام قدددد تكدددون حاجتددده 
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لدى خدماتده وتندامي لإلستفادة من تطبيقات إدارة المعرفة أكثر الحاحًا, خاصة في ظل تزايد الطلدب ع

 وعي المواطنين ومطالباتهم الملحة بضرورة تحسين الخدمات الحكومية وجودتها 

وقددد اتجدده بعددض البدداحثين إلددى إيددراد العديددد مددن المبددررات التددي تدددعو إلددى التحددول نحددو تطبيددق إدارة 

 :تاليكالان من المبررات الداعية لذلك  (2111, نجم) المعرفة في اإلجهزة الحكومية, حيث يرى

. أن المنظمات العامة اليمكن أن تعمل خارج تيار التطور الذي يجري في كل القطاعات في ظدل 1

التحدددول مدددن اإلقتصددداد الصدددناعي إلدددى اإلقتصددداد القدددائم علدددى الخبدددرة, ومدددن إدارة األشدددياء إلدددى إدارة 

 .يدةالمعرفة وأفراد المعرفة, ومن االصول المادية الملموسة إلى األصول الالملموسة الجد

دارة 2 . التماشي مع دعوة اإلصالح في المؤسسات العامة والتجديد والتطوير, خاصدة وأن اقتصداد وا 

المعرفدة أصدبحت مركدز اهتمامدات االمدم المتحددة والمنظمدات اإلقليمية)كاالوسديد واإلتحداد االوروبددي( 

 حول مجتمع المعرفة(  2111وفي الوطن العربي)كتقرير التنمية البشرية 

منظمدددددات العامدددددة عدددددادة ماتوسدددددم بضدددددعف األداء وبدددددطء اإلجدددددراءات واإلسدددددتجابة الضدددددعيفة . أن ال1

ضفاء السمة العصرية الجديددة  للتغيرات, قد تجد إدارة المعرفة محركًا جديدًا للتغيير وتحسين االداء وا 

 .على هياكلها وعملياتها وقيم العمل الجديدة فيها

العامدة: فتسدرب أفضدل العاملين)مدديرين أومختصدين  . المحافظة على أفراد المعرفة في المؤسسدات4

متميزين وحتى فنيين من ذوي الخبرة( من القطاع العام إلى القطاع الخاص, تكاد تكون ظاهرة عامة 

تعدداني منهددا المؤسسددات العامددة فددي كددل دول العددالم, فهددذه المؤسسددات تخسددر أفضددل أفرادهددا خاصددة 

 ( 427, ص:2111المديرين الجيدين, )نجم,
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مدددن المزايدددا األخدددرى التدددي يحققهدددا تطبيدددق إدارة المعرفدددة فدددي  اً ( عدددددSchwarz, 2008رح )ويطددد

زيادة توفير المعلومات وجعلها متاحة للجمهور على نطاق واسع, و تعزيز  اهمها: القطاع الحكومي 

وتحسددين الشدددفافية والنزاهدددة, و كدددذا تحسدددين عالقدددات العمدددل وتعزيدددز الثقدددة وزيدددادة تبدددادل المعرفدددة مدددع 

ألجهزة األخرى, و زيادة األفقية في هياكدل األعمدال وتعزيدز الالمركزيدة, إلدى جاندب تحسدين الكفداءة ا

واإلنتاجية من خالل)خلق( وتبادل المعلومات بسرعة اكبر في المنظمة, إضافة إلى جعل المنظمات 

األقسدددام, أكثدددر جاذبيدددة للبددداحثين عدددن وظدددائف, و التقليدددل أوالقضددداء علدددى اإلزدواجيدددة بدددين اإلدارات و 

 (.  81, ص:2112واخيرًا دمج المعرفة من الخارج ألجل ايجاد معارف جديدة )المدلل, 

  wig, 2000)يقتددرح)فالجانددب الحكددومي  مددا يتعلددق بخطددوات ومراحددل تطبيددق إدارة المعرفددة فدديوفي

, 2112بحسددب دراسددة )المدددلل,  سددتة خطددوات لتطبيددق نظددام إدارة المعرفددة فددي المؤسسددات الحكوميددة

 : (71ص:

 . تحديد األفراد المسئولين عن المعرفة.1

 . وضع رؤية لممارسات إدارة المعرفة الحكومية في إطار المنطقة اإلقليمية2

 . إنشاء مكتب وظيفي إلدارة المعرفة1

. تصدميم خريطددة المعرفدة للمنطقددة اإلقليميددة تغطدي جميددع المسددئووليات والمهدام الموكلددة للمنظمددات 4

 دمات العامة الحكومية بمايشمل الخ

. تطدددوير السياسدددات المتعلقدددة بدددرأس المدددال الفكدددري, وتدددوفير اإللتزامدددات القانونيدددة والتمويدددل الدددالزم 1

 للمشروع.

  .. توجيه ممارسات رأس المال الفكري6
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( أنموذجدددًا مختلفدددًا لتطبيدددق إدارة المعرفدددة فدددي القطددداع الحكدددومي 1411مدددن جهتددده يقتدددرح )الحدددارثي, 

 يسية هي: يتكون من اربع مراحل رئ

 : إنشاء وتهيئة البنى التحتية إلدارة المعرفة ومن هذه البنى مايلي: المرحلة األولى

.القيدددادة اإلداريدددة: بحيدددث تكدددون قيدددادات إداريدددة واعيدددة وملتزمدددة بددددعم الجهدددود الهادفدددة لتحويدددل تلدددك 1

 اإلجهزة إلى منظمات معرفية

ارية تشرف على نشاط المعرفة في كل جهداز من خالل إنشاء وحدة إد. البنى اإلدارية والتنظيمية: 2

نسيابها, وتكدوين فدرق عمدل  حكومي مع وجود تنظيم إداري مرن غير تقليدي يسمح بتبادل المعرفة وا 

وحلقات معرفية للقيام بأنشطة معرفية وآخيرًا وجود نظام تحفيز عال وجاذب للكفاءات البشرية, وغير 

 طارد لصناع المعرفة

بحيدددث تقدددوم األجهدددزة الحكوميدددة ببنددداء منظومدددة قددديم عمدددل بنددداءة وفاعلددده تتضدددمن . البيئدددة الثقافيدددة: 1

مددايلي: الددوعي واإللتددزام, اإلنجدداز والجددودة, المعرفددة والرغبددة فددي الددتعلم, اإلبتكددار والتجديددد, الصددراحة 

 والشفافية, العمل الجماعي وفرق العمل.

نظدددم الحاسدددوب, فعمليدددة الحصدددول علدددى تدددرتبط إدارة المعرفدددة بتقنيدددة المعلومدددات و . البيئدددة التقنيدددة: 4

ستقطابها وترميزها, وكذلك المشاركة بها وتوزيعها تتطلدب تدأمين البندى التقنيدة المناسدبة لدذا  المعرفة وا 

 فعلى الجهات الحكومية أن توفر الخدمات التقنية الالزمة إلدارة المعرفة. 

كوميدة لتتناسدب قددراتهم ومهداراتهم يجب إعادة تأهيل وتددريب العداملين فدي اإلجهدزة الح. العاملون: 1

 مع مايسمون " صناع المعرفة " 
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تنفيدددذ عمليدددات إدارة المعرفدددة مدددن خدددالل تطبيدددق عمليدددات إدارة المعرفدددة والتدددي تبددددأ المرحلدددة الثانيدددة: 

بإكتساب وتوليد المعرفة مرورًا بتخزينها ومن ثم نشرها في ارجاء المنظمدة تمهيددًا للمشداركة فيهدا بدين 

ستغاللها في تحسين األداء والعمليات اإلدارية العاملين أل  جل استخدام المعرفة وا 

: قياس المعرفة فدي القطداع الحكدومي : تدأتي عمليدة قيداس المعرفدة مرحلدة تاليدة علدى المرحلة الثالثة

تطبيق)تنفيذ( المعرفة, حيث تبين مدى اإللتزام بتحقيق األهداف التي تم تبنيها فدي المراحدل السدابقة, 

الخدددددمات المتميددددزة المقدمددددة الحكددددم علددددى إدارة المعرفددددة فددددي الجهدددداز الحكددددومي مددددن خددددالل:  ويمكددددن

للمسددتفيدين الددداخليين الخددارجيين, و إنجدداز المهددام بتكلفددة وجهددد اقددل ووقددت أسددرع, وكددذا القدددرة علددى 

 ة.تقديم خدمات متنوعة ومبتكرة, وبأساليب مرضية لعمالئها, و التفاعل اإليجابي مع البيئة الخارجي

إسدتقطاب أفضدل تطوير المعرفة في القطاع الحكومي : من خالل األعمال التاليدة: المرحلة الرابعة: 

نشددداء مراكدددز ابحددداث  العددداملين فدددي مجدددال المعرفدددة مدددع وجدددود حدددواجز عاليدددة فدددي العمدددل الحكدددومي, وا 

وتدددريب داخددل الجهددات الحكوميددة, لتدددريب موظفيهددا, وكدددذا مددن خددالل عقددد شددراكات وتحالفددات مدددع 

هات أخرى مشابهة مدن آجدل تبدادل الخبدرات والمعدارف, الدى جاندب توقيدع اتفاقيدات وعقدود شدركات ج

استشددددارات وتدددددريب مددددع جامعددددات ومراكددددز ابحدددداث فددددي مجددددال عملهددددا, لتطددددوير المنتجددددات وتحسددددين 

الخدمات, واخيرًا التكامل الخارجي مع المستفيدين من الخدمة, للبحث عن المعارف الالزمة لتحسين 

 لخدمات التي تقدمها هذه االجهزة لعمالئها.جودة ا

ويددرى الباحددث أن اخددتالف البدداحثين فددي مجددال تحديددد مراحددل تطبيددق إدارة المعرفددة يتدديح مجددااًل رحبددًا 

للمنظمدددات لإلسدددتفادة مدددن مثدددل هدددذه الدراسدددات واآلخدددذ منهدددا بمدددايتوافق مدددع طبيعدددة المنظمدددة, وكدددذلك 

إلى مدى اإلسدراع فدي المراحدل اوالدبطء فدي ذلدك حتدى ظروف بيئتها الداخلية والخارجية بحيث ينظر 

 تتم إزالة المعوقات وتوفير المتطلبات الالزمة للتطبيق الفعال إلدارة المعرفة. 
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 :  بإداء العاملينعالقة إدارة المعرفة  6-2-2))

لهدا  إن العالقة بين إدارة المعرفة وتطوير مستوى األداء, عالقة تبادلية تدل على أن المنظمدات التدي

ميل نحو تطوير مستوى ادائها هي أكثر رغبة في إستخدام عمليات إدارة المعرفدة. ويشدير ) جدرادات 

( أن تدددأثير إدارة المعرفدددة علدددى األفدددراد العددداملين فدددي المنظمدددة تدددتم مدددن 111, ص:2111واخدددرون, 

 خالل ثالث قضايا مهمة: 

ابت في السلوك وهو العمليدة التدي يسدتطيع . التأثير على تعلم األفراد: التعلم هو التغير النسبي والث1

مددددن خاللهدددددا الفدددددرد أن يكتسددددب المعلومدددددات والمهدددددارات واإلتجاهددددات مدددددن خدددددالل تفاعلدددده مدددددع الدددددنظم 

 اإلجتماعية والثقافية المحيطة به.

. التأثير على تكيف األفدراد: يسدهم الدتعلم المسدتمر فدي زيدادة المعدارف والمعلومدات المتاحدة لرفدراد 2

المنظمدددة, وهدددذا يجعلهدددم أكثدددر قددددرة علدددى اإلسدددتجابة للظدددروف والمواقدددف الجديددددة التدددي العددداملين فدددي 

 يتعرضون لها. 

. التددأثير علددى رضددا األفددراد: تددؤدي بددرامج إدارة المعرفددة وماتحققددة مددن زيددادة تعلددم األفددراد وقدددراتهم 1

ظددائف علدى التكيدف إلددى تحسدين مهدداراتهم وفرصدهم فددي التقددم, وكدذلك فرصددهم فدي الحصددول علدى و 

أفضددل ومزايددا أكثددر, وهددذا التحسددين فددي المهدددارات وفددرص التقدددم يمكددن أن يددؤدي إلددى زيددادة الرضدددا 

 وتقليل معدالت الغياب والترك. 

 Zack,et al؛2111والمعدداني ؛2118ودروزه؛ 2111إهددتم البدداحثون ومددنهم الخشددالي) وفدي حددين

اء الدوظيفي للمنظمدات فددي بفحدص العالقدة بدين إدارة المعرفدة واالد Darroch, 2003) ؛  2009

مختلددددف قطاعددددات األعمددددال, حيددددث تبددددين ان مفهددددوم االداء الددددوظيفي يددددرتبط بكددددل مددددن سددددلوك الفددددرد 
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والمنظمة ويحتل مكانة خاصة داخل اية منظمة باعتباره الناتج النهائي لمحصلة جميع االنشدطة بهدا 

 .وذلك على مستوى الفرد والمنظمة والدولة

( إلى الدربط بدين المعرفدة والدتعلم واالداء, حيدث يقدول ان 218ص: ,2117من جهته يشير )توفيق, 

لكددل جانددب فددي المعرفددة نشدداط تعلددم مناظر)أومقابددل( يدعمدده ويسددانده ويددؤدي الددتعلم إلددى تغييددرات فددي 

السددلوك واالداء. وحيددث ان الددتعلم يتجلددى فددي االداء المحسددن, فددإن كددل نمددط تعلددم يدددعم بددؤرة تركيددز 

مدن خدالل  المنظمدةإدارة المعرفدة تمدارس تأثيرهدا علدى العداملين فدي  اناحدث , ويرى البمختلفة لالداء

مسدداعدتهم علددى بندداء قدددراتهم فددي الددتعلم وفددي حددل ومعالجددة مختلددف المشدداكل التددي تواجدده نشدداطات 

 .  المنظمة

 :Employee Performanceأداء العاملين   3-2))

 مفهوم االداء 1-3-2))

التدي نالدت نصديبًا وافدرًا مدن اإلهتمدام والبحدث فدي الدراسدات اإلداريدة يعتبر مفهوم األداء من المفاهيم 

بشدددكل عدددام وبدراسدددات المددددوارد البشدددرية بشدددكل خدددداص, وذلدددك ألهميدددة المفهددددوم علدددى مسدددتوى الفددددرد 

والمنظمة, ومن الضروري عند دراسة األداء التفرقة بينه وبين السلوك واإلنجاز, ذلك أن السلوك هدو 

أعمال في المنظمة التي يعملون بها, أما اإلنجداز فهدو مدايبقى مدن أثدر أونتدائج مايقوم به األفراد من 

بعد أن يتوقف األفراد عن العمل, أي أنه مخرج أونتاج أوالنتائج, أما األداء فهو التفاعل بين السلوك 

 (2112واإلنجاز, إنه مجموع السلوك والنتائج التي تحققت معًا )شوقي, 

تي أجريت حول موضوع االداء إال أن الكتداب فدي هدذا المجدال لدم يتوصدلوا رغم الدراسات العديدة الو

خددتالف األهددداف المتوخدداة مددن دراسدداتهم  إلددى إجمدداع حددول مفهددوم محدددد لدده نظددرًا لتعدددد إتجاهدداتهم وا 

وقبل الخوض فدي توضديح مفهدوم تقيديم االداء البدد مدن اإلشدارة إلدى اخدتالف المسدميات التدي اطلقهدا 
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هددذه العمليددة. حيددث وردت أسددماء مختلفددة لهددا فددي المصددادر العلميددة التددي ناقشددت  بدداحثو اإلدارة علددى

والددبعض   Employee Evaluationوبحثددت فيهددا, فددالبعض أطلددق عليهددا اسددم تقيدديم الموظددف 

 Efficiencyوآخددرون أسددموها تقيدديم الكفدداءة   Merit Ratingاآلخددر أسددماها قيدداس جدددارة 

Evaluation  الداء ومدددنهم مدددن سدددماها تقيددديم اPerformance Appraisal ومندددذ القددددم ,

يقيمون اداء اعمالهم, بالتالي فإن تقييم االداء عملية مستمرة نمارسها في مواقف كثيرة فدي  ونوالعامل

جتمددداعي, ويصدددف آخدددر بأنددده  حياتندددا اليوميدددة, فدددنحن نحكدددم علدددى شدددخص مدددا بإنددده سدددريع البديهدددة اوا 

, 2111ويعرف ) الكبيسي, ط الهمة, دائب الحركة وهكذاانطوائي أوبطىء الفهم, ونزعم ان ثالثًا نشي

( األداء: بأنده إسدتجابات سددلوكية تعكدس مدداتم تعلمده أو التدددريب عليده وهددو حصديلة ماتنتجدده 11ص:

القدددرات العقليددة والنفسددية والحركيددة, ويددتم قياسدده عددادة بمؤشددرات كميددة أونوعيددة, ويكدداد يكددون تحسددين 

االداء ان ( 2111)ابدو شديخه,  ويدرى ,لعمليات التددريب بوجده عداماألداء المهمة المباشرة والوسيطة 

تفاعل لسلوك الموظف, وأن ذلك السلوك يتحدد بتفاعل جهد وقدرات الموظف في المنظمة, إذ يمثدل 

قددددرة الموظدددف علدددى تحقيدددق أهدددداف الوظيفدددة التدددي يشدددغلها فدددي المنظمدددة, وهدددو النددداتج الدددذي يحققددده 

تقيديم االداء  (2111فيمدا يعدرف )البدراك, , , عمال في المنظمدةالموظف عندقيامه بأي عمل من األ

بأنه الحصول على حقائق أوبيانات محددة من شأنها أن تساعد على تحليل وفهم وتقويم أداء العامل 

لعملددده ومسدددلكه فيددده فدددي فتدددرة زمنيدددة محدددددة وتقددددير مددددى كفاءتددده الفنيدددة والعمليدددة للنهدددوض بأعبددداء 

 الحاضر والمستقبل. علقة بعجلة المسئوليات والواجبات المت
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 :أهمية تقييم اداء العاملين 2-3-2))

تمثل نتائج تقييم االداء مصدرًا هامًا وغنيًا يزودنا بمعلومات واضحة, تبين لنا من يحتاج من الموارد 

البشدددرية فدددي المنظمدددة إلدددى تددددريب وتنميدددة سدددواء لعدددالج نقددداط ضدددعفه, أو تددددعيم جواندددب القدددوة لديددده, 

أدائه الحالي وتحسينه في المستقبل ويتميز هذا المصدر بأنه يبين لنا مسببات كدل مدن نقداط لتطوير 

الضددعف والقددوة فددي االداء, وهددذا بحددد ذاتدده يسدداعد كثيددرًا فددي معرفددة وتحديددد طبيعددة حاجددات التدددريب 

ان الددددى ( 112, ص:2111(, مددددن جهتدددده يشير)ابوشدددديخة, 461, ص: 2111والتنميددددة )عقيلددددي, 

اداء العددداملين يحظدددى بأهميدددة مرموقدددة فدددي العمليدددة اإلداريدددة وبدددين موضدددوعاتها, فهدددو  يددديمموضدددوع تق

الوسدديلة التددي تدددفع األجهددزة اإلداريددة للعمددل بحيويددة ونشدداط, وتظهددر أهميتدده ايضددًا عنددد النظددر إلددى 

المجاالت التي تستخدم فيهدا نتدائج تقدويم االداء وأهمهدا: تحسدين اداء الموظدف وتطدويره واعتمداد هدذا 

وسدديلة لتحديددد المكافددآت, والعددالوات الدوريددة وأداة للكشددف عددن اإلحتياجددات التدريبيددة ووسدديلة  يدديمالتق

 للحكم على مدى سالمة سياسات االختيار والتعيين والتدريب.

ويدددرى الباحدددث أن تقيددديم أداء العددداملين إزاء المهدددام والواجبدددات الوظيفيدددة التدددي يؤدونهدددا يكتسدددي أهميدددة 

مية سيما وانه يعطي مؤشرًا واضحًا عن األعمال التي لم تنجدز وأسدباب خاصة في المؤسسات الحكو 

بحاجددة إلدى المزيدد مددن التددريب لتطددوير مهداراتهم أوتعددديل  ونعددم إنجازهدا, ويبددين مدا إذا كددان العدامل

تجاهاتهم.      سلوكهم وا 

 الهدف من تقييم االداء: 3-3-2))

عطا ء العاملين تغذية عكسدية عدن مددى كفداءتهم فدي يعتبر الهدف الرئيس من عملية تقييم االداء هوا 

, ولقددد حدداول بعددض البدداحثين القيددام بواجبدداتهم الوظيفيددة وكددذلك تددوجيههم فددي تطددوير أدائهددم مسددتقبالً 
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, ص: 2111)العجلددة,  Landy & farrتصددنيف أهددداف تقيدديم االداء داخددل أطددر محددددة ومددنهم 

71   .) 

توزيددع العمددل  :كدداالتيالتقيدديم بشددكل عددام  ( أهددداف188, ص2111, ريددوتي)الق يلخددص مددن جهتدده

علدى العداملين حسددب قددراتهم ومهدداراتهم, و تدوفير األسدس الموضددوعية لترقيدة أوعدددم ترقيدة العدداملين, 

وكددددذا اإلنتبدددداه لمؤشددددرات عدددددم الكفدددداءة فددددي العمددددل, وتحسددددين عمليددددات إختيددددار العدددداملين, و تحديددددد 

كتشداف العداملين المدؤهلين اإلحتياجات التدريبيدة للعداملين والتعدرف علدى أثدر  التددريب علدى االداء, وا 

 لشغل وظائف قيادية. 

 : عوامل تقييم اداء العاملين 4-3-2))

تتمثل في ثالثة عوامدل   اداء العاملين  تقييم( ان عوامل 118-117, ص: 2111يرى )ابوشيخه, 

لددالداء وهددي الهدددف هددي المحصددلة النهائيددة  النتددائجهددي: الشخصددية, والسددلوك, والنتددائج : واشددار ان 

فيصددعب قياسدده بموضددوعية كالنتددائج, وعددادة مددايتم تقددويم عامددل  السددلو:, أمددا )غالبددًا(يدديم االول للتق

الرقابدة, و  و والتنظيم, و تحديد االولويات, و التفويض, ,السلوك باالستناد إلى )القيادة, و التخطيط

تصداالت الكتابيدة, و فعاليدة العالقدات االتصداالت الشدفوية, و اال , وحل المشكالت, واتخداذ القدرارات

, فدددرغم أنهدددا أمدددا الشخصدددية ,الشخصدددية, و إجدددراءات السدددالمة, و الدقدددة فدددي المواعيدددد, و الحضدددور(

عناصدرها, بسدبب غمدوض العبدارات التدي تصدفها,  تقيديمعامل أساسدي فدي التقدويم فإنده مدن الصدعب 

)دره, ؛Marlon & Haynes) 1178 , ومدن جاندب اخدر يدرىغيدر موضدوعي تقيديمممدايؤدي إلدى 

ان عوامدددددل تقيددددديم االداء التدددددي تتعلدددددق بسدددددلوك الموظدددددف وشخصددددديته وبالنتدددددائج  (2118والصدددددبا , 

واإلنجازات التي يحققها تختلف فيمابينها بالنسبة لصعوبة او سدهولة قياسدها وبالنسدبة لمددى ارتباطهدا 

 .باالداء او الجانب موضع القياس
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 امل( التي تقيم في ادوات التقييم وفيمايلي نموذج يبين المعايير)العو 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 ميتقيال معاييريوضح ( 8-2الشكل رقم)

,  منحدددى نظمدددي -إدارة المدددوارد البشدددرية ,(2118), ابدددراهيم,الصدددبا و  باري,, عبددددالالمصددددر: دّره
 .116, ص: عمان: دار وائل للنشر والتوزيع

 ويتبين من ذلك النموذج ان العوامل التي تقيم يمكن وضعها في فئات ثالثة هي: 

 : Results. النتائج 1

الرؤسدداء وفددي معظددم األحيددان  تعتبددر جهددود الموظددف التددي تتددرجم إلددى نتددائج جوانددب تحظددى بإهتمددام

نسدتطيع ان نقديس النتدائج ويمكدن التعبيددر عدن النتدائج فدي بعدض الوظددائف فدي شدكل ارقدام مثدل عدددد 

الوحدات المنتجة, وفي حاالت اخرى يجب ان نصدر حكمًا مالمعرفدة نوعيدة وحجدم النتدائج المتحققدة 

 المعرفة
 القدرة
 المهارة

(2) 

اإلسدددددددددددتعدادات 
(1) 

السدددددلو: واألعمدددددال 
(4) 

 اإلنجازات

 النتائج

(5) 

 اإلهتمامات

 القيم

 الدوافع

(3) 
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النتددائج بمعرفتنددا بالسددلوك الددذي علددى ان قيدداس النتددائج لوحدددها اليكفددي, بددل يجددب ان ندددعم معرفتنددا ب

 يوضح جوانب مهمة من فعالية الموظف.

 Behavior:السلو: . 2

ان السلوك عنصر مهم من عناصر التقييم, ورغم صعوبة قياسه, إال أنه عنصر مهدم مدن عناصدر  

التقيدديم الندده يضددع النتددائج المتحققددة فددي سددياقها الحقيقددي, ويسدداعد فددي التخطدديط لإلنشددطة التطويريددة 

 لمستقبلية )كالتدريب( للموظف.ا

  Personality:الشخصية . 3

هددي مجمددوع خصددائص وسددمات الشددخص التددي تميددزه عددن غيددره وتتضددمن الشخصددية عناصددر مثددل 

تكدددددوين اإلنسدددددان العددددداطفي والعقلدددددي والجسدددددمي, وان الشخصدددددية تتكدددددون مدددددن إسدددددتعدادات اإلنسدددددان 

(Aptitudes هتماماتدده, و تجاهاتدده, ودوافعدده, ومددن السددمات ( ومعارفدده, وقدراتدده, ومهاراتدده, وا  قيمددة, وا 

اإليجابية التي تتضمنها ادوات التقييم فدي العدادة اإلبدداع, والمبداداة والتعداون, ومددى تحمدل الضدغوط 

 والمعرفة بالعمل, والقدرات المختلفة التي يمتلكها الموظف إلنجاز األعمال. 

 :وزارة المالية 4-2 ) )

فددي المسددمى إال خددالل السددنوات العشددرين االخيددرة حيددث تغيددر المسددمى  لددم تشددهد وزارة الماليددة إسددتقراراً 

م : مابين وزارة الخزانة, ووزارة الخزانة 1162عدة مرات منذ قيام ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 

واإلقتصددداد, ووزارة الخزانددده مدددع المكتدددب المركدددزي للميزانيدددة وأخيدددرًا وزارة الماليدددة, وقدددد تدددم إنشددداء وزارة 

م, والدذي قضدى بإنشداء وزارة 11/1/1174( الصدادر فدي 11بموجدب القدرار الجمهدوري رقدم ) المالية

القرار على دمدج وزارة الخزيندة والمكتدب  منالمالية وتحديد إختصاصاتها, حيث نصت المادة االولى 

ماليدة, المركزي للميزانية تحت اسم )وزارة المالية(, وقد تضمن القرار تحديد الهيكل التنظيمدي لدوزارة ال



 

 
61 

)قطدداع الموازنددة, قطدداع حسددابات الحكومددة, وقطدداع حيددث ترتكددز علددى ثددالث قطاعددات رئيسددية هددي: 

باالضافة إلى المكاتب والوحددات التابعدة للدوزارة بالمحافظدات والدوزارات واألجهدزة المركزيدة  اإليرادات(

م 1178مندددذ عدددام  والهيئددات والمصدددالح الحكوميدددة, ونظدددرًا ألن التطدددوير والتحددديث كدددان هددددفًا رئيسدددياً 

بهددددف مواكبدددة التطدددور العدددالمي فدددي جميدددع المجددداالت, لدددذلك صددددرت بعدددض التعدددديالت علدددى القدددرار 

)القددددرار م الخدددداص بإنشدددداء الددددوزارة ومددددن أهمهدددداالقرارات التاليددددة: 1174( لسددددنة 11الجمهددددوري رقددددم )

 م(. 1181لسنة  84, والقرار رقم 1182لسنة  21, والقرار رقم 1181لسنة  111الجمهوري رقم 

الماليددة والنقديددة للدولددة, ومراقبددة إيددرادات وصددرفيات  الشددؤونوتهدددف وزارة الماليددة إلددى تنظدديم وتددأمين 

قتدددراح السياسدددات الماليدددة فدددي صدددورة إتجاهدددات وأهدددداف فدددي مجدددال اإليدددراد واإلنفددداق  أجهدددزة الدولدددة, وا 

ات السددنوية وتنفيددذها فددي قتددراح اإلطددار العددام والتفصدديلي للموازندداوالرقابددة علددى األعمددال المصددرفية, و 

عدددداد خطدددة التنميدددة اإلقتصدددادية  نطددداق السياسدددة العامدددة للدولدددة, وكدددذا المسددداهمة الفعالدددة فدددي بحدددث وا 

 واإلجتماعية والسياسية والنقدية.

ختصاصات وزارة المالية:   1-4-2))  مهام وا 

ختصاصددات وزارة الماليدددة  واإلشددراف الكامدددل  إقتددراح السياسددة الماليدددة للدولددة : فيمددايليتتمثددل مهددام وا 

علددى الشددؤون الماليددة والضددريبية فددي حدددود القددوانين النافددذه والسياسددية العامددة للدولددة واإلختصاصددات 

عدددداد مشدددروعات الخطدددط الماليدددة وأجدددراء والصدددالحيات الموضدددحة فدددي الالئحدددة التنظيميدددة للدددوزارة , وا 

عددداد مشددروعات الدراسددات الالزمددة باإلشددتراك مددع الجهددات المعنيددة وتقددديمها للسددلطات ال مختصددة, وا 

وقواعدددددد تنفيدددددذ الموازندددددة العامدددددة للدولدددددة, وموازندددددات وحددددددات القطددددداع اإلقتصدددددادي)العام والمخدددددتلط( 

والميزانيددات المسددتقلة والملحقددة ومتابعددة تنفيددذ تلددك الموازنددات بعددد إقرارهددا, والتنسدديق بهددذا الشددأن مددع 

الحسدابات الختاميددة لوحددات الجهدداز  الجهدات المعنيددة بمدايحقق تناسددق وتكامدل األعمددال, وكدذا إعددداد
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اإلداري للدولة, ووحدات القطاع اإلقتصادي )العدام والمخدتلط( والوحددات المسدتقلة والملحقدة وتقدديمها 

تخداذ اإلجدراءات  إلى الجهات المختصة, والعمل على تدأمين تحصديل جميدع إيدرادات الدولدة المقدررة وا 

جانددب العمددل علددى تطددوير الددنظم الماليددة والضددريبية  الالزمددة لتطويرهددا وتحسددين وسددائل الجبايددة, إلددى

قتدددراح التشدددريعات واإلجدددراءات الكفيلدددة بتنميدددة المدددوارد العامدددة وتطويرهدددا وبماينسدددجم مدددع االجمركيدددة و 

السياسددات الماليددة واإلقتصددادية واإلجتماعيددة للدولددة, إضددافة إلددى توجيدده اإلنفدداق العددام للدولددة بمايكفددل 

تصددادية واإلجتماعيددة ووضددع الددنظم الكفيلددة لتحقيددق الرقابددة علددى األمددوال تحقيددق أهدددافها للتنميددة اإلق

خيدددرًا األشدددراف علدددى أسدددتخدامها فدددي غيدددر األغدددراض المختصدددة لهدددا, و االعامدددة بهددددف الحيلولدددة دون 

 األجهزة المالية في الدولة طبقًا للقوانين النافذه

ليدددة تنفيددذًا لبرندددامج اإلصدددالح الجدددير بالدددذكر ان مددن ضدددمن اإلصددالحات التدددي قامدددت بهددا وزارة الماو 

فددي مجددال العمددل م 1111المددالي واإلداري واإلقتصددادي الددذي انتهجتدده الحكومددة اليمنيددة اعتبددارًا مددن 

تطدددوير قددددرات العدداملين فدددي إدارة الماليدددة العامدددة وكددذا العددداملين فدددي المجدددال  أي)التدددريب والتأهيدددل( 

 ليواكب تطورات إصالح إدارة المالية العامة. رفع قدرات وتأهيل المعهد المالي و المالي والرقابي, 

 المعهد المالي:  5-2))

هو معهد تدريب نوعي مختص في القطداع المدالي واإلقتصدادي, ويخضدع ألشدراف مباشدر مدن وزيدر 

 المالية. 
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 النشأة والتطور: 1-5-2) ) 

( لسدنة 27هدوري رقدم )أنشىء المعهد المالي ضمن البناء التنظيمي لوزارة الماليدة بموجدب القدرار الجم

هتمددام الحكومددة بالتدددريب فددي تحقيددق بددرامج اإلصددالح المددالي ام )إدارة عامددة( ونتيجددة لتعدداظم 1111

واإلداري واإلقتصادي فقد تم تطدوير المسدتوى التنظيمدي للمعهدد إلدى قطداع بموجدب القدرار الجمهدوري 

على ان دعم التددريب يدأتي  مايدلمللعميد,  بللمعهد ونائ عميدبشأن تعيين  2111( لسنة 18رقم )

من أعلى المستويات السياسية, ويتطلع فدي المسدتقبل القريدب إلدى أن يكدون المعهدد إقليميدًا فدي الديمن 

 للتدريب في مجاالت اختصاصه. 

 أهداف المعهد: 2-5-2))

 يعمل المعهد في مجال إختصاصاته على تحقيق األهداف التالية: 

قددددراتهم الوظيفيدددة لتحمدددل مسدددؤلياتهم وممارسدددة صدددالحياتهم تددددريب مدددوظفي وزارة الماليدددة وبنددداء  .1

 رتقاء بمستوى أداء إدارة المالية العامة. بمايكفل اال

 تدريب المسؤلين الماليين والمحاسبين والمراجعين الداخليين في كافة الجهات التابعة للدولة. .2

المددالي وتدددريب  تعزيددز مسددتوى المعرفددة لدددى أعضدداء مجلددس النددواب بدددورهم الرقددابي فددي الجانددب .1

المدددوظفين المسددداعدين فدددي البرلمدددان لتحسدددين مسدددتوى الددددعم المهندددي الدددذي يقددددم للجندددة الموازندددة 

 بالبرلمان. 

 قتصاد وتقديم الخدمات اإلستشارية. الإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالمالية وا .4

لمعاهددددد والكليددددات اإلتصددددال والتنسدددديق مددددع المعاهددددد المختصددددة والمماثلددددة واإلقليميددددة والدوليددددة وا .1

 الجامعية وبحث سبل التعاون معها وتبادل الخبرات في مجال إختصاصه.
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 رفع قدرات وتأهيل المعهد المالي ليواكب تطورات إصالح إدارة المالية العامة. .6

 إستراتيجية المعهد: 3-5-2) )

ج اإلصدددالح أدركدددت الحكومدددة ممثلدددة فدددي وزارة الماليدددة أهميدددة التددددريب كنشددداط مدددؤثر فدددي تنفيدددذ برندددام

م فجعلتدده أحددد المكونددات الرئيسددة إلسددتراتيجية إصددالح 1111المددالي واإلداري واإلقتصددادي منددذ عددام 

, وبذلك فإن بدرامج 2111( لسنة 211إدارة المالية العامة الصادره بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )

 التدريب اإلستراتيجية بالمعهد على النحو التالي:

 مة للدولة. إعداد الموازنة العا1

 . تنفيذ الموازنة العامة للدولة 2

 . الرقابة المالية والمراجعة الداخلية. 1

 . المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية. 4

 . المهارات اإلدارية واإلقتصادية.1

 .. القدرات الفنية6

 السياسة العامة للمعهد:( 4-5-2)

يدددة المددوارد البشددرية فيعمدددل وفددق إطددار منهجدددي يسددعى المعهددد لمواكبددة اإلتجاهدددات المعاصددرة فددي تنم

يعتمددد علددى مراحددل العمليددة التدريبيددة ذاتهددا كأسدداس للسددير باتجدداه الفعاليددة الحقيقيددة للبددرامج التدريبيددة, 

ويتعامددل المعهددد مددع التدددريب كمنظومددة متكاملددة حيددث تمددر دورة التدددريب فددي المعهددد وفقددًا للسياسددات 

 التنفيذية التالية:
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 ط التدريبأواًل: تخطي

رتباط التدريب بأهداف وسياسات الوزارة فقبل أن يضع المعهد خطتده افي هذه المرحلة يتم التأكد من 

التدريبية يقوم بالتواصل مع كافة مستويات القطاعات المسدتهدفه إلشدراكها فدي عمليدة وضدع الخطدة, 

ام التدريب فإن المعهد يقوم وبما أن عملية تحديد اإلحتياجات التدريبية تمثل المدخالت األساسية لنظ

بتطوير اساليب فعاله لتحديد اإلحتياجات التدريبية للتعرف على جملة التغيرات المطلوب إحداثها في 

 تجاهات األفراد بهدف تطوير أدائهم والسيطرة على المشاكل التي تعترض االداء. وامعارف ومهارات 

 ثانيًا: تنفيذ التدريب 

) تحديددد بدددء وانتهدداء لتدددريب موضددع التنفيددذ مددن خددالل القيددام بالتددالي: يضددع المعهددد مرحلددة تخطدديط ا

البرنامج التدريبي, وتهيئة المكان المناسدب للتددريب, و إعدداد المدادة العلميدة وتهيئدة بيئدة التددريب, و 

دارة البرنامج التدريبي, و بدء مرحلة التقويم(.   تنظيم وا 

 التدريب  ييمثالثًا: تق

س المعهددد ويقديم نتدائج وفعاليدة التدددريب بدأدوات اإلستقصداءات المناسدبة للتعددرف فدي هدذه المرحلدة يقدي

) ردود فعل المتدربين, و مدى إكتساب المعارف والمعلومات, و مددى إكتسداب السدلوك على التالي: 

 المستهدف, و النتائج النهائية والتكلفة والعائد )التغير في االداء(.
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 :السابقة الدراسات:  ( 6-2)   

نظدرًا ألهميددة الدراسددات السددابقة المتمثلددة فددي إثددراء اإلطددار النظددري بالمعلومددات, وربطدده مددع الجانددب 

الميدددداني, واألفدددادة منهدددا فدددي المنهجيدددة, وفدددي تطدددوير وصدددياغة أداة الدراسدددة الحاليدددة, فقدددد تدددم تقسددديم 

إلددى  االقدددمهدا مددن الدراسدات السددابقة ذات الصددلة بموضدوع الدراسددة الحاليددة, وفقدًا للتسلسددل التدداريخي ل

 الحدث. ا

 العربية: باللغة قةالدراسات الساب 1-6-2))  

ك إدارة المعرفة في توظيفها لدى قياس أثر إدرا( دراسة بعنوان: " 2111دراسة حجازي)

 ". دراسة تحليلية مقارنة بين القطاعين العام والخاص , المنظمات األردنية

, رة المعرفة في المنظمات األردنية العامة والخاصةء أنموذج لتوظيف إدانددددددددددداءهدفت الدراسة إلى ب

وتكدددون مجتمدددع الدراسدددة مدددن ء دراسة تحليلية مقارنة بين القطاعين العام والخاص. اءإجرل من خال

امدا وحددة , (181)العاملين في الطبقتين اإلداريتدين العليدا, والوسدطى فدي كدل منظمدة والبدالغ عدددهم 

الدارتددين العليددا والوسددطى فددي المنظمددات المبحوثددة وكددان عدددد المعاينددة فقددد تكونددت مددن جميددع افددراد ا

( إسدتبانة مدن 111( استبانة من القطاع العام, وعددد) 227االستبانات المستردة والصالحة للتحليل )

: إن المنظمات األردنية العامة هدددددذه الدراسدددددة إلدددددى اهدددددم النتدددددائج التاليدددددة توصدددددلتو القطددددداع الخددددداص 

اهية إدارة المعرفة بمختلف أبعادها من حيث: المفهوم والدور تدرك وعلى حد سواء م, والخاصة

أن المنظمات األردنية في ووالموجودات واألهداف والفوائد وقيادة المعرفة والثقافة التنظيمية, 

والتعلم, , والتشارك, القطاعين )العام والخاص( تمارس عمليات إدارة المعرفة من حيث: التوليد

ت األردنية العامة والخاصة توظف إدارة المعرفة في أعمالها وإن أن المنظماوأظهدددددددددرت الدراسدددددددددة 

, وكاندت اهدم التوصديات التدي خلصدت اليهدا هدذه الدراسدة كالتدالي: إنشداء هيئدة ذلك بدرجة قليلة كان
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حكوميدددة تعندددى بشدددؤون إدارة المعرفدددة, تتدددولى رسدددم السياسدددات الخاصدددة بتوظيدددف إدارة المعرفدددة فدددي 

ة الددى التوصددية بإعددادة النظددر بددالقوانين واالنظمددة بحيددث تشددجع وتعددزز المنظمددات االردنيددة, باإلضدداف

 توليد المعرفة والتشارك فيها وتوظيفها في المنظمات االردنية.  

عالقة التدريب بدأداء األفدراد العداملين فدي اإلدارة الوسدطى: دراسدة ( " بعندوان 2118دراسة )نعمان,

  حالة جامعة تعز الجمهورية اليمنية

هددذه الدراسددة إلددى قيدداس عالقددة التدددريب بددأداء األفددراد العدداملين فددي اإلدارة الوسددطى فددي  هدددفت     

موظفددًا  (241)الجامعددة وتكددون مجتمددع الدراسددة مددن األفددراد العدداملين فددي جامعددة تعددز والبددالغ عددددهم 

( موظددف 71تددم تقسدديمهم الددى فئتددين الفئددة االولددى وتضددم القيددادات االداريددة والبددالغ عددددهم) وموظفددة 

, امدا وحددة ( موظف وموظفة171وموظفة والفئة الثانية وتضم افراد اإلدارة الوسطى والبالغ عددهم) 

( وتدم توزيدع اإلسدتبانة 241المعاينة فقد كانت مكونة من حميدع افدراد مجتمدع الدراسدة والبدالغ عدددهم)

الدراسة وبنسبة  لعينتي ( استبانة صالحة للتحليل188على مجتمع الدراسة بالكامل واسترد منها عدد)

وجددود عالقددة ذات داللددة إحصددائية بددين التدددريب واداء % وأظهددرت نتددائج الدراسددة 78إسددتجابة قدددرها 

االفراد العاملين فدي االدارة الوسدطى, وكدذا ضدعف االهتمدام باالسداليب التدريبيدة الحديثدة, وان عمليدة 

علددى درجددة االسددتفادة مددن القيددام  تقيدديم العمليددة التدريبيددة قليلددة الفعاليددة االمددر الددذي يضددعف التعددرف

بتنفيذ الدورات التدريبية, وكانت اهم التوصيات التدي خرجدت بهدا هدذه الدراسدة كالتدالي: التركيدز علدى 

عملية تحديد االحتياجدات التدريبيدة مدن حيدث األسدلوب المتبدع فدي تحديددها بحسدب االولويدة وطبيعدة 

تركيدز فدي تصدميم الددورات التدريبيدة علدى االسداليب العمل والمعايير العلمية المستخدمة فيها, وكدذا ال

التدريبيدددة الحديثدددة بمدددا يدددتالئم مدددع التطدددورات الحديثدددة فدددي العمدددل اإلداري. واخيدددرا العمدددل علدددى زيدددادة 

 االهتمام بتقييم العملية التدريبية حتى يتم تحقيق االهداف المطلوبة من العملية التدريبية. 
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نوان" قياس أثر التدريب في اداء العاملين : دراسة ميدانية ع  تحت( 2118, آخرونميآ و  ( دراسة

  .على مديرية التربية بمحافظة البريمي" في سلطنة عمان

هدفت هدذه الدراسدة إلدى قيداس أثدر التددريب فدي اداء العداملين بمديريدة التربيدة بمحافظدة البريمدي      

بيدددة المناسدددبة فدددي تحسدددين اداء فدددي سدددلطنة عمدددان وذلدددك للتعدددرف علدددى مسدددتوى تدددأثير البدددرامج التدري

العداملين, وتكدون مجتمدع الدراسدة مدن جميدع العداملين اإلداريدين فدي مديريدة التربيدة بمحافظدة البريمددي 

( مفدردة 71اما وحدة المعاينة فقدد تدم اخدذ مجتمدع الدراسدة بالكامدل وعدددهم ), دفر  71والبالغ عددهم 

التأكيدددد علددى وجدددود فدددروق جوهريدددة بدددين هدددي  إليهددا هدددذه الدراسدددة توصدددلتوكانددت ابدددرز النتدددائج التدددي 

مهدددارات وقددددرات المتددددرب واالداء الفعلدددي الدددذي يسدددعى التددددريب إلدددى تحقيقددده, حيدددث كاندددت الفدددروق 

جوهريددة بددين اإلجابددات ولهددا داللددة إحصددائية تشددير إلددى تددأثير العمليددة التدريبيددة فددي إجابددات العدداملين 

مهدددارة فدددي تطبيدددق  العددداملين ان التددددريب يكسدددبو الدددذين خضدددعوا لددددورات تدريبيدددة فدددي مديريدددة التربيدددة 

مدداتعلموه, وهددذا مؤشددر علددى أثددر التدددريب وأهميتدده فددي تحسددين اداء العدداملين فددي المديريددة مددن خددالل 

, وكانت التوصيات التي خرجت بها هذه الدراسة كالتالي: زيادة المهارة, وصقل الخبرة لدى المتدربين

للتددريب وفقدًا لإلحتياجدات التدريبيدة للعداملين مدن خدالل مسدح ضرورة إعداد الخطة التدريبيدة السدنوية 

شددامل لمتطلبددات االداء الفددردي السددنوي, كمددا اوصددت الدراسددة بالعمددل علددى اعطدداء العدداملين فرصددة 

االختيار للبرامج التدريبية التي تتناسب مع قدراتهم وحاجاتهم التدريبة, باالضدافة الدى ضدرورة متابعدة 

 بية اثناء وبعد التدريب. وتقييم العملية التدري
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إتجاهات المديرين في مراكز الوزارات األردنية لدور إدارة المعرفة ( بعنوان" 2111دراسة )المعاني, 

 في األداء الوظيفي: دراسة ميدانية" 

هددددفت هدددذه الدراسدددة إلدددى التعدددرف علدددى إتجاهدددات المدددديرين فدددي مراكدددز الدددوزارات األردنيدددة نحدددو      

( مدديرًا 218) وتكون مجتمع الدراسة مدنة المعرفة وأثر ذلك على أدائهم الوظيفي, تطبيق مفهوم إدار 

( تم توزيعها وكان العائد 218, وتكونت وحدة المعاينة من )من العاملين في مراكز الوزارات االردنية

وكانددت مددن أهددم نتائجهددا تبنددي الددوزارات األردنيددة مفهددوم إدارة  %87,2( اسددتبانة وبنسددبة 261منهددا )

ازاء عناصدددر  المعرفدددة بدرجدددة متوسدددطة وأن المبحدددوثين يشدددعرون بمسدددتوى عدددال مدددن االداء الدددوظيفي

االداء الددوظيفي والددذي يرجددع فددي ذلددك الددى إسددهام إدارة المعرفددة فددي زيددادة حجددم االداء والتشددارك فددي 

 وجدددود أثدددر ذي داللدددة إحصدددائية لعناصدددر إدارة المعرفدددة المتمثلدددة فددديكمدددا اظهدددرت الدراسدددة , المعرفدددة

)توليد المعرفة, وفريق المعرفة, وخزن المعرفدة, والتشدارك فدي المعرفدة, وتطبيدق المعرفدة, وتكنولوجيدا 

الددوظيفي الددذي, وبينددت الدراسددة ان الددوزارات االردنيددة تلتددزم بأبعدداد إدارة المعرفددة( علددى مسددتوى االداء 

هدذه الدراسدت كالتدالي: المعرفة بمستويات مختلفة, وقد كانت اهم التوصيات التدي قددمها الباحدث فدي 

بناء ثقافة تنظيمية تقدوم علدى التعداون بدين العداملين, وتشدجع علدى تبدادل المعرفدة والتشدارك الطدوعي 

فيهددا بهدددف الوصددول الددى المنظمددة المتعلمددة وتحسددين المندداخ التنظيمددي للعمددل وتفددويض صددالحيات 

وحدل المشدكالت التدي تتعلدق  كافية للعاملين تمكنهم من تطبيق معدارفهم واشدراكهم فدي صدنع القدرارات

بعملهم, باإلضافة الى االهتمام بتطوير قدرات العداملين وتددريبهم وفقدًا لبدرامج علميدة مدروسدة تهددف 

الددى تنميددة قدددراتهم وتحسددين مسددتوى ادائهددم مددن خددالل اقامددة بددرامج تدريبيددة قصدديرة ومتوسددطة المدددى 

 استخدام التقنيات الحديثة إلدارة المعرفة.    لتأهيل الموظفين على مفاهيم ادارة المعرفة وتدريبهم على



 

 
20 

بدددرامج التددددريب األمندددي وعالقتهدددا بكفددداءة أداء العددداملين بقدددوات ( بعندددوان" 2111دراسدددة )البدددراك, 

 الطوارىء الخاصة بالمملكة العربية السعودية"

ارىء هدددفت هددذه الدراسددة الددى بيددان مسددتوى بددرامج التدددريب االمنددي التددي تقدددم للعدداملين بقددوات الطددو 

رامج التدريبيدة االمنيدة بدمددى إسدهام الو الخاصة في المملكة العربية السعودية من وجهة نظرالعاملين, 

جميدددع الضدددباط الحاليدددة فدددي اداء العددداملين بقدددوات الطدددوارىء الخاصدددة, وتكدددون مجتمدددع الدراسدددة مدددن 

ايندة فكاندت ( فدرد, امدا وحددة المع811وصف العاملين في قدوات الطدوارىء الخاصدة والبدالغ عدددهم )

الدراسددة الددى ابددرز توصددلت مفددردة, و  116اخددذ عينددة عشددوائية بلددغ حجمهددا ب تتمثددل فددي قيددام الباحددث 

ان غالبيددة أفددراد العينددة شدداركوا فددي الدددورات التدريبيددة بمجددال التدددريب األمنددي, وكددذا النتددائج التاليددة: 

تددوفير المدددربين االكفدداء  اسددهام بددرامج التدددريب االمنددي فددي اداء العدداملين بقددوات الطددوارىء مددن حيددث

واسددتخدام احدددث تقنيددات التدددريب, وكانددت اهددم التوصدديات التددي خلصددت اليهددا هددذه الدراسددة كالتددالي: 

االهتمدددام بسدددبل تفعيدددل بددددرامج التددددريب االمندددي واهمهدددا تددددوفير المددددربين االكفددداء بمجددداالت التدددددريب 

التدددريب ووضددوح الهدددف مددن  االمنددي, وكددذا تشددجيع اإلدارة علددى اسددتخدام أحدددث تقنيددات ومسدداعدات

 البرامج التدريبية في تلبية االحتياجات التدريبية, 

تنمية المهارات القيادية للعاملين وعالقتها باالداء الوظيفي فدي ( بعندوان" 2111, الصاملدراسة ) 

 مجلس الشورى السعودي"

عودي بداالداء الدوظيفي ناقشت هذه الدراسة عالقة تنمية المهارات القيادية في مجلس الشورى الس    

لددديهم, وتكدددون مجتمدددع الدراسدددة مدددن جميدددع المددوظفين العددداملين بمجلدددس الشدددورى السدددعودي وعدددددهم) 

وقام الباحث بإختيار عينة عشوائية من جميع العاملين فدي مجلدس الشدورى السدعودي  ,( موظفاً 714

إلحصددائية التددي تحدددد فددي مسددتويات إداريددة مختلفددة, وبإسددتخدام المعددادالت ا اً ( موظفدد261) وعددددهم



 

 
21 

, وخلصددت هددذه الدراسددة إلددى أهددم النتددائج اً ( موظفدد211حجددم العينددة بالعدددد )لالحددد االدنددى المناسددب 

بدرجده  في مجلدس الشدورى السدعودي مهارات العاملينالتالية: ان التدريب يسهم بدور فعال في تنمية 

باالضدافة الدى اسدهام التددريب , كبيره ويساعد العاملين على انجاز االعمدال بأسدرع وقدت وبأقدل تكلفدة

في زيادة مهارات العاملين في اتخاذ القرارات المهمة ويعمدل علدى الحدد مدن المشدكالت االداريدة, كمدا 

يسددداعد التددددريب فدددي تنميدددة قددددرات العددداملين علدددى اقامدددة عالقدددات انسدددانية وتنميدددة مهدددارات العددداملين 

مهددا: تصددميم البددرامج التدريبيددة التددي تعمددل القياديددة, وقدددمت هددذه الدراسددة عددددا مددن التوصدديات مددن اه

عدددادهم لتددولي المراكددز القياديددة, الددى جانددب توعيددة العدداملين بأهميددة البددرامج  علددى تأهيددل العدداملين وا 

 التدريبية الخاصة بتنمية المهارات القيادية.

رة إتجاهات المدراء فدي البلدديات الكبدرى فدي قطدا  ددزه لددور إدا( بعنوان" 2111دراسة ) ماضي, 

  المعرفة في االداء الوظيفي.

الدراسدددة إلدددى التعدددرف علدددى درجدددة تطبيدددق البلدددديات الكبدددرى فدددي قطددداع غدددزة لمفهدددوم إدارة هدددذه هددددفت 

وتكددون مجتمدددع الدراسدددة مدددن فئدددة المعرفددة وأثدددره علدددى االداء الدددوظيفي مددن وجهدددة نظدددر المددددراء فيهدددا, 

( موظفدًا, وكاندت وحدده المعايندة 188) المدراء ومن يتولى موقدع اشدرافي فدي البلدديات والبدالغ عدددهم

وبلدغ عددد االسدتبانات المسدتردة  ( موظفدًا 188مكونة من جميع افراد مجتمع الدراسدة البدالغ عدددهم )

تتبنددى تطبيددق  عدددد مددن النتددائج مددن ابرزهددا:وتوصددلت الدراسددة الددى , % ً 878اسددتبانة وبنسددبة  141

كل مقبددول, وبينددت الدراسددة ان هندداك إتجاهددات مفهددوم إدارة المعرفددة مددن وجهددة نظددر المدددراء فيهددا بشدد

إيجابيدددة ولكدددن لددديس بدرجدددة كبيدددرة لددددى المددددراء فدددي البلدددديات الكبدددرى لددددور إدارة المعرفدددة فدددي االداء 

الدددوظيفي, واظهدددرت الدراسدددة وجدددود عالقدددة ذات داللدددة احصدددائية بدددين عمليدددات إدارة المعرفدددة ) توليدددد 

تطبيق المعرفة ومستوى االداء الوظيفي من وجهة و رفة, التشارك في المعو تخزين المعرفة, و المعرفة, 
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ان البلدددديات الكبدددرى تلتدددزم بعمليدددات إدارة المعرفدددة  كمدددا اظهدددرت الدراسدددةنظدددر المددددراء فدددي البلدددديات 

, وكانددت اهددم التوصدديات التددي خرجددت بهددا هددذه الدراسددة كالتددالي: تبنددي اسددتراتيجية بمسددتويات مختلفددة

ة االهتمامات وتوفير كافة المستلزمات االداريدة والفنيدة والتكنولوجيدة إلدارة المعرفة ووضعها في اولوي

والبشددرية التددي تسددهم فددي تطددوير عناصددر ادارة المعرفددة المتمثلددة فددي توزيددع المعرفددة, والمشدداركة فيهددا 

والوصددول الددى تطبيقهددا لالسددتفادة مددن الفوائددد التددي تحققهددا ودورهددا فددي تحسددين االداء الددوظيفي, وكددذا 

ة تقددوم علددى التعدداون بددين العدداملين, ة التشددارك فددي المعرفددة مددن خددالل بندداء ثقافددة تنظيميددتوسدديع عمليدد

والعمدددل علدددى تطدددوير النظدددام االداري الحدددالي وتفعيلددده لتسدددهيل عمليدددة توزيدددع المعرفدددة بدددين العددداملين, 

وتشددجيع العدداملين علدددى تبددادل المعرفدددة والتشددارك الطددوعي فيهدددا والقيددام بتنظددديم ور  عمددل ولقددداءات 

يدددة تسدددهم فدددي نقدددل المعرفدددة وتددددوير االعمدددال بدددين االفدددراد لنقدددل التجدددارب والخبدددرات الدددى االدارات دور 

المختلفدة, اضددافة الددى ضدرورة تطبيددق عمليددات ادارة المعرفددة مدن خددالل دمددج هدذه العمليددات فددي كافددة 

 االنشددطة االداريددة وامددتالك وسددائل واسدداليب جديدددة تسدداعد فددي تطبيددق المعرفددة مددع ضددرورة االهتمددام

    بتدريب العاملين على استخدام التقنيات الحديثة إلدارة المعرفة. 

دراسددة تطبيقيددة علددى  –إدارة المعرفددة وأثرهددا علددى تميددز األداء ( بعنددوان" 2011دراسددة) الزطمددة, 

 الكليات والمعاهد التقنية العاملة في قطا  دزه" 

ز األداء فددي الكليددات والمعاهددد التقنيددة هدددفت هددذه الدراسددة إلددى بيددان دور إدارة المعرفددة وعالقتهددا بتميدد

المتوسدددطة العاملدددة فدددي قطددداع غدددزه , وتكدددون مجتمدددع الدراسدددة مدددن جميدددع أعضددداء الهيئدددة التدريسدددية 

شددددتملت عينددددة الدراسددددة علددددى 411ورؤسدددداء األقسددددام اإلداريددددة والبددددالغ عددددددهم  وبنسددددبة فددددرد  271, وا 

سدة إلدى مجموعدة مدن النتدائج أهمهدا: تم إختيارهم بطريقة عشوائية طبقيدة وقدد توصدلت الدرا% 61,1

أن ترتيددب ممارسددة العدداملين فددي الكليددات التقنيددة المتوسددطة لعمليددات إدارة المعرفددة كددان علددى النحددو 
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%, تخدددزين 71,86%, توليدددد المعرفدددة بدددوزن نسدددبي 71,11التدددالي: تشدددخيص المعرفدددة بدددوزن نسدددبي 

, أمدا مجدال تطبيدق المعرفددة %72,11%, وتوزيدع المعرفدة بددوزن نسدبي 74,41المعرفدة بدوزن نسدبي 

وقدددم الباحددث عددددا مددن التوصدديات مددن اهمهددا: االهتمددام %, 64,14فكانددت النسددبة أقددل حيددث بلغددت 

بتوليد المعرفة وتطوير اساليب تخزينها وتوسيع عملية التشارك من خالل توفير البيئة المناسبة وبناء 

ورة تطبيدق عمليدات ادارة المعرفدة فدي ثقافة تنظيمية تتبنى إدارة المعرفة كمدنهج, واوصدت كدذلك بضدر 

 كافةانشطة الكليات التقنية المتوسطة.

"أثدددر التددددريب والتنميدددة فدددي أداء المتددددربين فدددي شدددركة ( بعندددوان 2112دراسدددة ) األعمدددر,      

  اإلتصاالت اإلردنية"

تصداالت هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر التدريب والتنمية على أداء المتدربين فدي شدركة اإل

اإلردنيدددة ) اوراندددج( فدددي األردن, وتكدددون مجتمدددع الدراسدددة مدددن جميدددع العددداملين فدددي شدددركة اإلتصددداالت 

( موظفًا, أما عينة الدراسة 2668) والبالغ عددهم اإلردنية) اورانج( في اإلدارة العليا والوسطى والدنيا

لمسددتردة والصددالحة موظددف وقددد بلددغ عدددد اإلسددتبانات ا 411فهددي عينددة عشددوائية طبقيددة بلددغ حجمهددا 

% مددن عدددد اإلسددتبانات الموزعددة, وتوصددلت الدراسددة إلددى 81,1إسددتبانة أي مانسددبته  114للتحليددل 

داللة إحصائية للتدريب والتنمية علدى أداء المتددربين  يمجموعة من النتائج كان ابرزها: وجود أثر ذ

داللة إحصائية لخطدة  كذلك وجود أثر ذي, (α ≤ 0.05في شركة اإلتصاالت عند مستوى الداللة )

التددريب والتنميددة علددى أداء المتدددربين, وأظهددرت أيضددًا وجدود أثددر ذي داللددة إحصددائية لتقيدديم التدددريب 

 ≥ αوالتنميددة علددى أداء المتدددربين فددي شددركة اإلتصدداالت اإلردنيددة أورانددج عنددد مسددتوى الداللددة )

ي: ضددرورة مراجعددة المندداهج , وكانددت اهددم التوصدديات التددي خلصددت اليهددا هددذه الدراسددة كالتددال(0.05

التدريبيدة والتنمويددة الحاليددة بصددفة مسددتمرة وان يكددون المعيدار االهددم فددي تصددميم البددرامج التدريبيددة هددو 
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مواكبتهددا لالسدداليب العصددرية للتدددريب, باالضددافة الددى اعطدداء اهميددة لمتابعددة تقددارير االداء للمتدددربين 

يمدًا لمددى االسدتفادة مدن الددورات, ويجدب ان يكدون بعد تلقديهم الددورات التدريبيدة, وان يكدون هنداك تقي

هندداك تقيدديم دقيددق للبددرامج التدريبيددة للتأكددد مددن اسددتخدام االسدداليب والوسددائل الحديثددة وان يكددون هددذا 

 التقييم قبل وبعد تنفيذ البرامج التدريبية. 

ينية وأثرهدا تطبيق إدارة المعرفة في المؤسسات الحكومية الفلسدط( بعندوان" 2112دراسة ) المدلل, 

 ": دراسة تطبيقية على مؤسسة رئاسة الوزراء.على مستوى االداء

هدددفت هدددذه الدراسددة إلدددى التعددرف علدددى واقدددع متطلبددات إدارة المعرفدددة فددي المؤسسدددات الحكوميدددة      

 جميدع العداملين فدي رئاسدة الدوزراءمدن مجتمدع الدراسدة  وتكدونالفلسطينية وأثرها على مستوى االداء, 

( موظفددًا, امددا عينددة الدراسددة فقددد كانددت تشددمل جميددع افددراد مجتمددع الدراسددة وكددان 46هم )والبددالغ عدددد

هددذه  % وتوصددلت11,7وبنسددبة  46اسددتبانة مددن اصددل  44عدددد االسددتبانات المسددتردة بعددد توزيعهددا 

%, 11,78توافر متطلبات تطبيق ادارة المعرفة بمستوى متوسط بلغ : اهم النتائج التاليةالدراسة إلى 

%, واشدارت 11,11الدراسة ضعف مستوى االداء في مؤسسة رئاسة الوزراء بلغ المتوسط له وبينت 

الدراسددة الددى وجددود عالقددة طرديددة قويددة بددين تددوافر متطلبددات تطبيددق إدارة المعرفددة ومسددتوى االداء فددي 

., وخلصددت الدراسددة الددى تقددديم عددددا مددن التوصدديات  اهمهددا: 1,821رئاسددة الددوزراء بدرجددة ارتبدداط 

ور  عمل وحلقات نقا  بين االدارات العامة وتبادل المعارف والخروج بتوصديات تسداهم فدي  تنظيم

تطدددوير العمدددل, وكدددذا تفعيدددل دور المددددراء العددداملون باعتبدددارهم حلقدددة الوصدددل الرئيسدددة بدددين المدددوظفين 

 واالدارة العليدا وتعزيدز مشداركتهم فددي تنظديم العمدل وتحسدين اداء الموظددف وضدمان المشداركة الفاعلددة

للمعرفددة, الددى جانددب اعددادة هيكلددة العمليددات وتبسدديط االجددراءات لتحقيددق السددرعة فددي االنجدداز, وذلددك 

بددددالتركيز علددددى جددددودة وسددددرعة الخدمددددة كأولويددددة رئيسددددية, باإلضددددافة الددددى االعتمدددداد علددددى تكنولوجيددددا 
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المعلومددات فددي بندداء منظومددة عمددل متطددورة والتخلددي عددن االعمددال البيروقراطيددة والتحددول الددى نظددام 

 الكتروني معرفي. 

دور البددرامج التدريبيدة التخصصددية فددي تحسددين أداء العدداملين ( بعنددوان" 2111دراسدة ) السدعدون, 

 العام بمنطقة الرياض" دعاءفي هيئة التحقيق واأل

هدددفت هددذه الدراسددة إلددى التعددرف علددى دور البددرامج التدريبيددة التخصصددية فددي تحسددين أداء العدداملين, 

العدام للجدرائم المعلوماتيدة الحديثدة مدن  عداءلتدريبية الحالية وهيئة التحقيق واالدومدى مواكبة البرامج ا

 والبالغوجهة نظر المبحوثين, وتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التحقيق واالدعاء العام 

, وقددد بلددغ حجددم عضددوًا, وقددام الباحددث بإختيددار عينددة عشددوائية ممثلددة لمجتمددع الدراسددة 481عددددهم 

( تدددم توزيعهدددا علدددى المبحدددوثين عدددن طريدددق الدددرابط 121( مبحوثدددا باالضدددافة الدددى عددددد )211ة )العينددد

 عددد مدن, وتوصدلت هدذه الدراسدة إلدى للتحليدلإستبانة صدالحة  217عدد االلكتروني واسترد الباحث 

ان غالبيدددة وحددددة المعايندددة يدددرون ان مددددى اسدددهام البدددرامج التدريبيدددة التخصصدددية فدددي : ابرزهددداالنتدددائج 

ن اداء العدداملين مددن وجهددة نظددر المبحددوثين فددي هيئددة التحقيددق واالدعدداء كانددت متوسددطة, كمددا تحسددي

اظهددرت الدراسددة ان وحدددة المعاينددة موافقددون بشدددة علددى اسددتخدام الهيئددة للوسددائل التدريبيددة الحديثددة, 

رصدة اضافة الى حرص الهيئة على تقويم البرامج التدريبية التخصصدية بعدد االنتهداء منهدا واتاحدة الف

للمتدددربين فددي اختيددار البددرامج التدريبيددة التخصصددية المناسددبة مددع احتياجدداتهم, وقدددمت هددذه الدراسددة 

عددددددًا مددددن التوصدددديات مددددن اهمهددددا: االهتمددددام باختيددددار المدددددربين االكثركفدددداءة لتنفيددددذ بددددرامج التدددددريب 

التدريبيددددة  التخصصددددية المقدمددددة للعدددداملين, وكددددذا االهتمددددام باسددددتخدام الوسددددائل الحديثددددة فددددي البددددرامج

التخصصددية للعددداملين, اضددافة الدددى تطبيددق التقيددديم والمتابعددة للبدددرامج التدريبيددة المقدمدددة للعدداملين فدددي 

 المدى البعيد. 
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سدتراتيجية التددريب علدى اداء العداملين ( بعندوان" 2111دراسة ) العبيددي,  أثدر التوجده اإلبدداعي وا 

 في شركة نفط الكويت"

سدددتراتيجية التددددريب  علدددى اداء هددددفت هدددذه الدراسدددة إلدددى التعددد      رف علدددى أثدددر التوجددده االبدددداعي وا 

 وتكوندت, وتكون مجتمع الدراسة من جميدع العداملين فدي شدركة نفدط ,شركة نفط الكويتفي العاملين 

قد مستجيبًا, و  111عينة الدراسة من المديرين العاملين في االدارات العليا في الشركة والبالغ عددهم 

: ابرزهداالنتدائج  عدد مدنهذه الدراسة الى  توصلتو  ,ت على مجتمع الدراسة كامالً تم توزيع االستبانا

وجود عالقة ارتباطية بين عناصدر التوجده االبدداعي وعناصدر اسدتراتيجية التددريب علدى تطدوير اداء 

العدداملين فددي شددركة نفددط الكويددت وبمسددتوى مرتفددع, كمددا اظهددرت نتددائج الدراسددة وجددود اثددر لعناصددر 

لتددددريب علدددى تطدددوير اداء العددداملين فدددي شدددركة نفدددط الكويدددت وبمسدددتوى مرتفدددع, وقددددمت اسدددتراتيجية ا

الباحثه عدددا مدن التوصديات مدن اهمهدا: القيدام بنشدر الثقافدة التنظيميدة الداعمدة إلسدتراتيجية التددريب 

وتددددوفير المددددددربين ذوي الكفدددداءة العاليدددددة, التأكيددددد بضدددددرورة ان ترتكددددز انشدددددطة التدددددريب علدددددى الدددددنهج 

تيجي وبنددداء هدددذا النشددداط بصدددوره متكاملدددة وشدددامله, اضدددافة الدددى توجيددده االهتمدددام نحدددو تدددوفير االسدددترا

المدددوارد البشدددرية المؤهلددده والمدربدددة الجدددراء عمليدددة التحدددديث والتطدددوير واعتبدددار التددددريب مدددن ضدددمن 

  االولويات االستراتيجية للشركة. 

إدارة المعرفة وعالقتها بتطوير مستوى األداء من وجهة  "عمليات(  بعندوان 2111دراسة ) الغنيم, 

   نظر موظفي إمارة منطقة القصيم"

هددددفت هدددذه الدراسدددة إلدددى التعدددرف علدددى عمليدددات إدارة المعرفدددة وعالقتهدددا بتطدددوير مسدددتوى األداء مدددن 

وجهددة نظددر مددوظفي إمددارة القصدديم, وتكددون مجتمددع الدراسددة مددن جميددع مددوظفي جهدداز إمددارة القصدديم 

وقددد قددام الباحددث بإختيددار عينددة عشددوائية ممثلددة لمجتمددع الدراسددة وكددان الحددد موظفددًا,  421وعددددهم 
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, وتوصدددلت هدددذه اسدددتبانة صدددالحة للتحليددل  218مفددردة , واسدددترد الباحدددث عدددد  212االدنددي للعيندددة 

عمليدددات إدارة المعرفددة فدددي إمددارة منطقدددة اسددتخدام : إن مسدددتوى ابرزهدداالنتدددائج  عددددد مددنالدراسددة إلددى 

( , وجداءت عمليدة تشدخيص المعرفدة فدي المرتبدة 1,77مرتفع, حيدث بلدغ المتوسدط الحسدابي) القصيم

اآلولى, ويليها عملية توليد المعرفة, ثم عملية تخزين المعرفة, واخيرًا عملية توزيع المعرفة, وأظهدرت 

مدا ك% 1,81الدراسة ان مستوى األداء في إمارة منطقة القصيم مرتفدع حيدث بلدغ المتوسدط الحسدابي 

بددين عمليددات إدارة المعرفددة  0.01)بينددت الدراسددة وجددود عالقددة طرديددة دالددة إحصددائيًا عنددد مسددتوى )

وضددع برنددامج لنشددر ثقافددة المعرفددة لدددى , وقدددم الباحددث عددددًا مددن التوصدديات أهمهددا: ومسددتوى األداء

تخدام العدداملين فددي إمددارة منطقددة القصدديم واالهتمددام بشددقيها الضددمني والصددريح, وكددذا العمددل علددى اسدد

عمليات ادارة المعرفة في امارة منطقة القصيم وتبني اساليب ادارية حديثة تعزز مدن التعداون والعمدل 

الجمددداعي وتبدددادل الخبدددرات واالتصددداالت والعمدددل علدددى مشددداركة المدددوظفين فدددي النددددوات والمدددؤتمرات 

فيددزهم علددى وتطددوير اليددات توزيددع المعرفددة فددي امددارة منطقددة القصدديم مددن خددالل تشددجيع العدداملين وتح

انتددداج المعرفدددة والتشددددارك فيهدددا واالسدددتفادة مددددن وسدددائل التقنيددددة الحديثدددة فدددي نقددددل المعرفدددة وتوزيعهددددا, 

واالسدددتعانة بخبدددراء ومحاضدددرين مدددن خدددارج االمدددارة بدددين وقدددت واخدددر الجدددراء دورات تدريبيدددة داخليدددة 

 تخصصية للعاملين في االمارة تؤدي الى تنمية قدراتهم ومهاراتهم.  

" المندا  التنظيمددي ودوره فدي تطبيددق إدارة المعرفدة, مددن وجهددة ( بعنددوان2111مطرفدي, دراسدة ) ال

 نظر العاملين في إمارة منطقة المدينة المنوره" 

هدددفت هددذه الدراسددة إلددى التعددرف علددى مسددتوى ابعدداد المندداخ التنظيمددي فددي إمددارة منطقددة المدينددة      

ز, وتكدون مجتمدع الدراسدة مدن جميدع العداملين فدي المنوره وواقع عمليات إدارة المعرفدة فدي هدذا الجهدا

( مدوظفين, 111( موظفًا, بينمدا بلدغ حجدم عيندة الدراسدة )141إمارة منطقة المدينة المنوره وعددهم )
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النتدائج التاليددة: أن أفدراد عينددة الدراسدة محايدددون فدي مددوافقتهم علدى واقددع ابددرز وتوصدلت الدراسددة إلدى 

وقدد كدان مدن (, 5من  3,36لمنطقة بصفة عامه بمتوسط حسابي )عمليات إدارة المعرفة في إمارة ا

ضدددمن التوصددديات التدددي قددددمها الباحدددث اقتدددراح انشددداء وحدددده اداريدددة معيندددة بتنظددديم المعرفدددة االداريدددة 

وتطبيدددق عملياتهدددا بإمدددارة منطقدددة المديندددة المندددوره, وكدددذا االهتمدددام بالرصددديد المعرفدددي إلمدددارة المنطقدددة 

 واكتساب معارف جديدة. 

 اإلنجليزية باللغة السابقة الدراسات (2-6-2)

 Training practices of polishبعندوان"   Abdelgadir, 2001)  & (Elbadriدراسدة 

banks: An Appraisal and Agenda for Improvement" 

هدددفت هددذه الدراسددة لمعرفددة ممارسددات التدددريب وأنشددطته فددي البنددوك البولنديددة, وقددام الباحثددان بجمددع 

( بنكددددًا فددددي بولندددددا وتضددددمنت أنشددددطة التدددددريب التددددي تددددم دراسددددتها مددددايلي: تحديددددد 11ات مددددن )البياندددد

اإلحتياجات التدريبية, وتطوير البرامج التدريبية, وتقييم فاعلية هذه البرامج وتوصلت الدراسدة إلدى ان 

امج التدريبية تحديد اإلحتياجات التدريبية وغياب عملية تقييم نتائج البر العديد من هذه البنوك تتجاهل 

 انعكاس ذلك على أداء العاملين.بالتالي و 

 Improving Knowledge Transfer( بعنوان" Kylperg & Lundberg 2002دراسة )

A: Study of An Innovation Projectat tetra pak 

هدددفت الدراسدددة الدددى تكدددوين فهددم حدددول كيفيدددة انتقدددال المعرفدددة داخددل مشدددروعات المنظمدددة وفيمدددا بينهدددا 

السدويدية, ومدن    Tetra pakف يمكدن تحسدين عمليدة االنتقدال, واجريدت الدراسدة فدي منظمدة وكيد

اهددم نتددائج الدراسددة ان العدداملين فددي المشددروع يعتمددددون وبشددكل كبيددر فددي عمليددة نقددل المعرفددة علدددى 

 التفاعل الشخصي بينهم, وان قواعد البيانات وتكنولوجيا المعلومات اليتم استغاللها بكامل طاقتها. 
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 Providing demonstrable Return- on( بعنةةوان"Elliott et. al, 2009دراسةةة) 

investment for organizational learning and Training  

نهدج شدامل للتددريب, والدذي  الدى تقدديمهددفت اجريت هذه الدراسة في الواليات المتحده االمريكية وقد 

ة والكفددداءة التدددي تتماشدددى مدددع أهدددداف العمدددل, ولقدددد يظهدددر بوضدددوح لتدددوفير التكددداليف وتحسدددين الفعاليددد

استخدم الباحثون فدي هدذه الدراسدة نموذجدًا موسدعًا لكيركباتريدك إلطدار التقيديم مدع نمدوذج العائدد علدى 

اإلسدددتثمار ونقلدددت هدددذه الدراسدددة عدددددًا مدددن النجاحدددات بمدددافي ذلدددك رضدددا المتددددرب والتصدددور لتحسدددين 

لدى أي مددى المعرفة والمهدارات للمتددربين, وتضدمنت هد ذه الدراسدة , دراسدة حالدة عدن كيفيدة العمدل وا 

بدأن واحدد مدن  اً متزايدد اً يتم تطبيقها مع أمثلدة علدى تدوفير التكلفدة والكفداءة, كمداأظهرت أن هنداك إتفاقد

المحركددات الرئيسدددية إن لدددم يكددن المحدددرك الرئيسدددي للفعاليددة التنظيميدددة علدددى المدددى الطويدددل هدددو قددددرة 

تعلم بشددكل فعددال, كمددا أن إعددداد البرنددامج التدددريبي مددن البدايددة ومتابعتدده المنظمددة علددى التدددريب والدد

 يكون له األثر الفعال في عملية التقييم والتدريب والتعليم للمؤسسات التنظيمية  

 The relationship of knowledge management( بعنةوان" Kasim,2010دراسةة ) 

Practies competencies and the organizational performance of 

government departments in Malysia  

هدددفت هددذه الدراسددة إلددى بيددان الدددور الهددام لممارسددات إدارة المعرفددة وتحسددين األداء وكفدداءة مؤسسددات 

القطدداع العددام, وكيددف يمكددن ان يتحسددن األداء الددوظيفي الحكددومي مددن خددالل تطبيددق إدارة المعرفددة, 

عتمدداستخدمت الباحثة المنهج الوصفي  داة أ تالتحليلي في إجراء الدراسدة وتحقيدق أهدداف البحدث وا 

سدددتبانة لجمدددع المعلومدددات الالزمدددة مدددن مجتمدددع الدراسدددة, والدددذي يمثدددل جميدددع المددددراء العددداملين فدددي اال

مفدردة مدن  111وزارة حيث تم أخذ عينة عشدوائية منتظمدة تبلدغ  28الوزارات الماليزية والبالغ عددها 

% ومددن أهددم النتددائج التددي توصددلت إليهددا الدراسددة, وجددود 87نسددبة اإلسددترداد مجتمددع الدراسددة وكانددت 
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عالقددددة إيجابيددددة بددددين ممارسددددات إدارة المعرفددددة وكفدددداءة األداء الددددوظيفي فددددي مؤسسددددات القطدددداع العددددام 

 الماليزي. 

 Use Training and Development to Motivateبعنوان"  ( (Bodimer, 2010دراسة 

Staff 

ة فدددي نيويدددورك, وهددددفت إلدددى بيدددان أهميدددة التددددريب فدددي تنميدددة وتحفيدددز العددداملين أجريدددت هدددذه الدراسددد

والكشف عن المكونات األساسية الواجب توافرهدا فدي البدرامج التدريبيدة, وأظهدرت الدراسدة ان للتددريب 

نتاجيدددًا, وقدددد بدددرز دور التددددريب فدددي تدددذليل وتسدددهيل  دورًا فعدددااًل فدددي تطدددوير الشدددركات إداريدددًا وفنيدددًا وا 

ات التي تواجه الكثير منها نتيجة لنموها وتضخم أعمالها وتعقد أساليبها اإلدارية وأظهرت نتائج العقب

الدراسددة دور التدددريب فددي تحقيددق اإلسددتقرار فددي بيئددة العمددل كمددا بينددت الحاجددة الماسددة إلددى إسددتخدام 

ي يجدددب أن التكنولوجيدددا الحديثدددة والتدددي تسدددتدعي تددددريب العددداملين, كمدددا أظهدددرت أن البرندددامج التددددريب

 يحتوي على اإلحتياجات التدريبية والتخطيط والتنفيذ ومن ثم التقييم. 

 Impact of Training Employeeبعنةةةوان"  ( (Irum, et al., 2012ةدراسةةة

Performance: A Study of Telecomuincation sector in Pakistan  

باكسددتان لتحديددد أثرهددا علددى هددفت هددذه الدراسددة إلددى فحددص ممارسددات تدددريب قطدداع اإلتصدداالت فددي 

هدددذه ت أداء الموظدددف حيدددث إسدددتخدم البددداحثين اسدددلوب اإلستقصددداء واألدبيدددات وأداة اإلسدددتبانة وتطرقددد

الورقددة إلددى ان نجدداح أي منظمددة يعتمددد علددى تحقيددق أهددداف برنامجهددا التدددريبي وتصددميمه ومايجددب 

زيدز األداء, وقدد تدم توزيددع عليهدا التخطديط لده وتنفيدذه وبالتددالي تصدميمه بمنهجيدة خاصدة مدن أجددل تع

( من الموظفين في شركات اتصاالت, وخلصت هدذه الدراسدة إلدى المنظمدات 360اإلستبانات على )

إذ أسددتثمرت فددي نددوع مددن أنددواع التدددريب للموظددف فإندده يمكددن, أن تعددزز أداء المددوظفين فضدداًل عددن 

تعامدددل مدددع التغيدددرات التدددي الكفددداءات والمهدددارات, إضدددافة إلدددى ذلدددك ان التددددريب يعتبدددر وسددديلة مفيددددة لل
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المنافسدة فدي السدوق والهيكدل التنظيمدي واألكثدر أهميدة انده  يلعدب دورًا و يرعاها اإلبتكار التكنولوجي, 

 رئيسًا في تعزيز أداء الموظفين. 

 the determinants of Innovative Work "بعنةوان ( (Kheng et  al.,2013دراسةة

Behavior in the Knowledge Intensive Business Services Sector in 

Malaysia  

ناقشددت هددذه الدراسددة سددلوك العمددل المبتكددر والددذي يلعددب دورًا محوريددًا فددي التكثيددف مددن بقدداء         

المعرفة على المدى الطويدل فدي الخددمات التجاريدة بماليزيدا, علدى الدرغم مدن تدأثير اإلبدداع واإلبتكدار 

إال ان البحدددوث فدددي هدددذا المجدددال مازالدددت غيدددر كافيدددة,  علدددى نمدددو اإلقتصددداد المددداليزي فدددي المسدددتقبل

وتحدداول هددذه الدراسددة التجريبيددة تحديددد العالقددة التددي قددد تكددون موجددوده مددن تبددادل األعضدداء لإلبتكددار 

والمندداخ ورأس المددال اإلجتمدداعي مددع سددلوك العمددل المبتكددر بددين العدداملين فددي مجددال المعرفددة فددي هددذا 

وقدد اجداب علدى اإلسدتبانة  ( 111مجموع العمدال ) الكمي, وكانالقطاع بماليزيا, واستخدم األسلوب 

, وأظهرت نتائج الدراسة ان هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين رأس المال اإلجتماعي (118عدد)

 والمناخ واإلبتكار وسلوك العمل المبتكر بين العاملين في مجال المعرفة. 

  Developing Software Requirements for بعنةةوان" (Kiper, 2013)دراسةةة 

aKnowledge Management System that Coordinates Training Programs 

with Business Processes and Policies in Large Organizations  

اجريدددت هدددذه الدراسدددة فدددي كليدددة الدراسدددات العليدددا بجامعدددة جندددوب شدددرق نوفدددا فدددي مديندددة فلوريددددا      

دراسددة ان المؤسسددات الكبيددرة تواجدده تحددديًا لمواكبددة تحددديث البددرامج ال تضددمنت هددذه و   االمريكيددة

التعليمية المتغيرة بإستمرار في كل مره من العمليات والسياسات التجارية, وان هناك حاجة كبيره إلى 

مدوارد لتحديدد وتعددديل المدواد التدريبيدة التددي تنقدل المحتدوى الجديددد, عدالوة علدى ذلددك عددم القددرة علددى 

مج تعلم لمكونات عمليات وسياسات مديري التدريب, وعدم إمكانية إجراء تحليل فعال لفجوة إتباع برا
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التدددريب فددي هددذة المجدداالت, ونظددرًا لددذلك فدددإن تدددريب مددوظفي الشددركات غيددر واضددح واإلحتياجدددات 

الددتعلم  مكوندداتالتعليميددة اليمكددن تحديدددها بدقددة, وتندداول البحددث هددذه المشدداكل مددن خددالل الددربط بددين 

ثالث التوصدديه بددون المحتددوى التدددريبي الددذي يعددد للقددوى العاملددة وانتهددى التحقيددق الشددامل إلددى ومضددم

اجددزاء فددي هددذه الدراسددة: األولددى أجددرى فحددص شددامل لددالدب لتحديددد حجددم المشددكلة والبحددث لتددوفير 

اإلحتياج إلى لجنة مدن الخبدراء إلسدتخدامات  تحديدالثانية  التوصيةاألساس النظري إليجاد حل, في 

ظددام إدارة المعرفددة الددذي يعددالج اوجدده القصددور فددي إدارة التدددريب وبالتددالي حاجددة فريددق الخبددراء إلددى ن

علدى القائمة واالخيره تتضمن الثالثة والتوصية التحقق من صحة األولويات المستخدمة اثناء الدراسة 

ت البددرامج اإلسددتنباط والتحقددق مددن صددحة ظهددور قائمددة دقيقددة مددن متطلبدداالجمددع بددين تقنيددات البحددث و 

 اللغوية لتمثيل مجموع اإلحتياجات التدريبية. 
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 السابقة الدراسات عن الدراسة هذه مايميز  3-6-2) )  

آلخدرى وا التددريب والتنميدة ( دراسة سابقة بعضها خاص بالدراسات المتعلقدة ب21استعرض الباحث )

 للدراسة الحالية تتمثل كالتالي: وكانت اوجه التميز  خاص بالدراسات المتعلقة بإدارة المعرفة

 أنها تبحث في جانب هام وحيوي وهو دور إدارة المعرفة واألثر المحتمل لها على اداء العاملين  -1

أنهدددا تناولدددت دور إدارة المعرفدددة كمتغيدددر وسددديط واثرهدددا علدددى اداء العددداملين فدددي واحدددده مدددن اهدددم  -2

 الوزارات الحكومية في اليمن وهي وزارة المالية 

ثددددالث مراحددددل مدددن مراحددددل عمليددددة التددددريب والتنميددددة والمتمثلددددة فددددي  بحثدددت الدراسددددة الحاليددددة فدددي -1

التخطددديط والتنفيدددذ والتقيددديم والمتابعدددة واثرهدددا علدددى اداء العددداملين بأبعددداده الثالثدددة السدددلوك والشخصدددية 

ادارة عمليددات علددى  والنتددائج هددذا مددن ناحيددة ومددن ناحيددة اخددرى اثددر مراحددل عمليددة التدددريب والتنميددة

المعرفددة مددن جوانبهددا المختلفددة : إكتسدداب المعرفددة, وتوزيددع المعرفددة, والمشدداركة فددي المعرفددة, تطبيددق 

دراسددة عناصددر مددن  بينمددا معظددم الدراسددات السددابقة ركددزت علددىيعطيهددا صددبغة خاصددة  ممددا المعرفددة,

  بعض تلك المراحل والعمليات واالبعاد 

 الدول وبعض االسيوية و ,االجنبية الدول بعض في تتم السابقة الدراسات : الدراسة بيئة حيث من

  اليمن في المالية وزارة بيئة في الحالية الدراسة تطبيق تم حين في العربية

بوجدود  اداء العاملينفي والتنمية  التدريباثر  بيانهدفت هذه الدراسة إلى  : الدراسة هدف حيث من

جددزء مددن الدراسددات السددابقة هدددفت الددى التعددرف علددى بينمددا فددي وزارة الماليددة فددي الدديمن إدارة المعرفددة 

اضدافة الدى ان بعدض واقع متطلبدات إدارة المعرفدة واثرهدا علدى مسدتوى االداء الدوظيفي وتميدز االداء 

نظددم  تهدددفت الددى بندداء انمددوذج لتوظيددف ادارة المعرفددة واثددر ممارسددات عمليددا مددن هددذه الدراسددات قددد
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هددددفت الدددى قيددداس اثدددر  تلدددك الدراسدددات الجدددزء االخدددر مدددنادارة المعرفدددة فدددي تطدددوير مسدددتوى االداء, و 

 التدريب والتنمية على اداء العاملين. 

  الدراسة يةمنهج حيث من

اتفقددت الدراسدددة الحاليدددة مدددع العديدددد مدددن الدراسددات السدددابقة فدددي اسدددتخدامها المدددنهج الوصدددفي التحليلدددي 

دراسددة البددراك,  ؛2111, دراسددة المعدداني ؛2111حجددازي, لتحقيددق الهدددف مددن الدراسددة مثددل دراسددة ) 

دراسددة األعمددر,  ؛2111 الصددامل دراسددة ؛2111دراسددة ماضددي,  ؛2111الزطمددة,  دراسددة ؛2111

دراسددة الغندديم,  ؛2111دراسددة العبيدددي,  ؛2111دراسددة السددعدون, ؛  2112المدددلل,  دراسدة ؛2112

  Kheng et al, 2013 ,دراسدة, Kasim, 2010 ,دراسدة, ؛2111 دراسدة المطرفدي ؛2111

, االستقصددداء اسدددلوب( التدددي إسدددتخدمت 2118نعمدددان, اختلفدددت مدددع الدددبعض  منهدددا مثدددل دراسدددة ) و 

  االستقصاء والمقابالت ( التي استخدمت اسلوب 2118ميآ وآخرون, ودراسة ) 

  : المتغيرات حيث من

ختالف اً تعدد الباحث وجد  هدذه بينما تضمنت , السابقة الدراسات في قياسها تم التي المتغيرات في اً وا 

فدي التددريب والتنميدة وتضدم)  ويتمثدل المسدتقل : المتغيدر كداالتي همدا فقدط ثالثدة متغيدرات  الدراسدة

 ويتمثدل التابع والمتغير خطة التدريب والتنمية, تنفيذ الخطة التدريبية, تقييم خطة التدريب والتنمية( 

ويتمثدل فدي إدارة المعرفدة  ويضم) السدلوك, الشخصدية, النتدائج(, و المتغيدر الوسديط العاملين في اداء

 وتضم )إكتساب المعرفة, توزيع المعرفة, المشاركة في المعرفة, تطبيق المعرفة( 
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 :اوجه اإلستفادة من الدراسات السابقة

تدلل الدراسات السابقة على اهميدة الدراسدة وموضدوعها, وقدد اسدتفادت الدراسدة الحاليدة مدن الدراسدات 

صدددياغة اإلطدددار النظدددري للدراسدددة, و المسددداعدة فدددي تحديدددد  )منهدددا:السدددابقة فدددي العديدددد مدددن الجواندددب 

الدراسدة,  يةمشكلة الدراسة, وبيان أهمية الدراسة ومبررات اجرائها, ومساعدة الباحث في تحديد منهج

توجيدده الباحددث نحددو العديددد مددن مصددادر المعلومددات  وكددذاو توجيدده الباحددث فددي تصددميم أداة الدراسددة, 

شددكلة الدراسددة, إلددى جانددب اإلسددتفادة مددن نتددائج الدراسددات السددابقة فددي مناقشددة المفيدددة ذات العالقددة بم

 نتائج الدراسة الحالية   
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 الدفدصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

    المقدمدة(: 1د  3)

 منهج الدراسة (: 2د  3)

 مجتمع الدراسة وعينتها(: 3د  3)

 الدراسة المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة(: 4د  3)

 أدوات الدراسة ومصادر الحصول على المعلومات(: 5د  3)

 المعالجة اإلحصائية المستخدمة(: 6د  3)

 صدق أداة الدراسة وثباتها(: 7د  3)

 التحقق من مالءمة البيانات للتحليل اإلحصائي(: 8د  3)
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 الدفدصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 المقدمددددددددة: (1 - 1)

فت الدراسدددة الحاليدددة إلدددى بيدددان دور التددددريب والتنميدددة  فدددي تقيددديم اداء العددداملين فدددي وزارة هدددد

 المالية في اليمن ودور ادارة المعرفة في تعزيز هذا األثر. 

وعليه, فإن الفصل الحالي يتضمن منهج الدراسة المتبع, ومجتمع الدراسة وعينتها, ووصف  

دراسدددة, وأدوات الدراسدددة ومصدددادر الحصدددول علدددى المعلومدددات, المتغيدددرات الديمغرافيدددة ألفدددراد عيندددة ال

 اإلحصائية المستخدمة وكذلك فحص صدق أداة الدراسة وثباتها. ةوالمعالج

 الدراسة يةمنهج: (2 - 1) 

تعتبددر الدراسددة الحاليددة دراسددة وصددفية, للوقددوف علددى طبيعددة مضددامين كدداًل مددن التدددريب والتنميددة 

املين فددي وزارة الماليددة فددي الدديمن. وتحديددد أثددر التدددريب والتنميددة وادارة وادارة المعرفددة وتقيدديم اداء العدد

 المعرفة في تقييم اداء العاملين في وزارة المالية في اليمن.

 مجتمع الدراسة وعينتها: (1 - 1) 

( 1714والبدالغ عدددهم ) الدراسة من جميع العاملين في وزارة المالية في اليمن تكون مجتمع

وكاندت العيندة مدن المسدتويات االداريدة الدثالث القصددية ل مجتمع الدراسة العينة ومث موظف وموظفة

 العليا والوسطى والدنيا في وزارة المالية في اليمن. 

%(. وبعدد 74( بنسدبة )181( إستبانة على وحددة التحليدل, اسدترجع منهدا )211وتم توزيع )

( اسدددتبانة لعددددم 21تبعد منهدددا )فحدددص االسدددتبانات لبيدددان مددددى صدددالحيتها للتحليدددل اإلحصدددائي, اسددد
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صددالحيتها لعمليددة التحليددل اإلحصددائي وذلددك بسددبب عدددم اسددتكمالها لشددروط التحليددل. وبهددذا يصددبح 

%( من 86.48( استبانة بنسبة )161إجمالي عدد االستبانات الصالحة لعملية التحليل اإلحصائي )

 إجمالي عدد االستبانات المسترجعة.

 افية ألفراد عينة الدراسةالمتغيرات الديمغر : (4 - 1)

( المتغيددددرات الديمغرافيددددة 6-1(, )1-1( , )4-1( , )1-1( , )2-1( , )1-1توضددددح الجددددداول ) 

وعددد الجدنس ؛ والعمدر ؛ ومددة الخبدرة ؛ والمؤهدل العلمدي ؛ والمسدتوى االداري؛ ألفراد وحدة المعايندة )

 الدورات التدريبية(. 

اد وحددة المعايندة هدم مدن الدذكور, ومدا نسدبته من أفدر  %73.8( أن 1-1)إذ يوضح الجدول 

 هم من اإلناث. 26.2%

 (1 - 3الجدول )

 يوضح توزيع أفراد وحدة المعاينة حسب متغير الجنس

 النسبة المئوية )%( التكرار الفئة المتغير

 الجنس 
 73.8 118 ذكور

 26.2 42 إناث

 111 161 المجموع

% 21.3أن ( 2 - 1)تدائج المعروضدة فدي الجددول وبما يتعلق بمتغير العمر, فقدد بيندت الن

% مددن أفددراد وحدددة 33.1سددنة, وأن  11مددن أفددراد وحدددة المعاينددة هددم ممددن تتددراوح أعمددارهم اقددل مددن 

% مددن أفددراد 25.6سددنة, كمددا أظهددرت النتددائج أن 11 - 11المعاينددة هددم ممددن تتددراوح أعمددارهم بددين 
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% مدن أفدراد وحددة المعايندة 14.4سدنة, وأن  41 - 16وحدة المعاينة هم ممن تتدراوح أعمدارهم بدين 

سنة, وأخيرًا, تبين أن نسبة افراد وحدة المعايندة ممدن تتدراوح  41 - 41هم ممن تتراوح أعمارهم بين 

 %. 5.6سنة فأكثر ما مجمله  46أعمارهم من 

 (2 - 3الجدول )

 يوضح توزيع أفراد وحدة المعاينة حسب متغير العمر

 نسبة المئوية )%(ال التكرار الفئة المتغير

 العمر 

 21.3 34    سنة فاقل 11 من

 33.1 53     سنة 11 –11 من

 25.6 41 سنة 41 –16 من

 14.4 23 سنة 41-41من 

 5.6 9   سنة فأكثر 46

 111 161 المجموع

( أن مدا 1 - 1وبما يرتبط بمتغير مدة الخبرة, فقد أظهرت النتائج والموضحة بالجدول ) 

 11-6هددم ممددن تتددراوح عدددد سددنوات خبددرتهم العمليددة مددن مددن أفددراد وحدددة المعاينددة % 31.9نسددبته 

مدن أفدراد % 21.3أن مدا نسدبته و سدنوات فأقدل.  1% هم ممن لديهم خبرة عملية 15.6سنوات؛ وأن 

سنة. واخيرًا, تبين أن إجمالي  11-11هم ممن تتراوح عدد سنوات خبرتهم العملية منوحدة المعاينة 

سدددنوات بلغدددت  16ويدددة للمبحدددوثين مدددن وحددددة المعايندددة هدددم ممدددن لدددديهم خبدددرة أكثدددر مدددن النسدددبة المئ

31.3.% 
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 (3 - 3الجدول )

 يوضح توزيع أفراد وحدة المعاينة حسب الخبرة بالسنوات

 النسبة المئوية )%( التكرار الفئة المتغير

 مدة الخبرة 

 15.6 25 سنوات فأقل 1

 31.9 51 سنوات 11 - 6 من

 21.3 34 سنوات 11 - 11 من

 31.3 50 سنة فأكثر 16

 111 161 المجموع

% 0.6( فقددد تبددين أن 4 - 1وبالنسددبة لمتغيددر المؤهددل العلمددي وكمددا هددو موضددح بالجدددول )
% من حملة شهادة الدبلوم فدي إختصاصداتهم, وأن 20.6, وأن الثانوية العامة فاقلمن حملة شهادة 

فددي إختصاصدداتهم,  او ليسددانس حملددة درجددة البكددالوريوس% مددن افددراد وحدددة المعاينددة هددم مددن 66.3
كمددا بينددت النتددائج أن نسددبة األفددراد مددن حملددة شددهادة درجددة الدراسددات العليددا فددي إختصاصدداتهم هددي 

12.5.% 

 (4 - 3الجدول )

 يوضح توزيع أفراد وحدة المعاينة حسب متغير المؤهل العلمي

 النسبة المئوية )%( التكرار الفئة المتغير

 ل العلميالمؤه

 0.6 1 ثانوية عامة فاقل

 20.6 33 دبلوم

 66.3 106 بكالوريوس/ ليسانس

 12.5 20 دراسات عليا

 111 161 المجموع
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% هددم 11.3( أن 1 - 1وبالنسددبة لمتغيددر المسددتوى االداري ألفددراد وحدددة المعاينددة, يظهددر الجدددول ) 

أن و  مسدتوى االدارة الوسدطى فديالمعايندة من أفدراد وحددة هم % 53.1, وان االدارة العليامن مستوى 

, ويعددزو الباحددث السددبب فددي ان عدددد % مددن أفددراد وحدددة المعاينددة هددم مددن مسددتوى االدارة الدددنيا35.6

افراد وحدة المعاينة في االدارة الوسطى اكثر مدن افدراد وحددة المعايندة فدي االدارة الددنيا يرجدع الدى ان 

عدددن اسدددئلة االسدددتبانة هدددم مدددن وحددددة المعايندددة فدددي االدارة اكثدددر المتجددداوبين مدددع العيندددة فدددي االجابدددة 

 الوسطى.  

 (5 - 3الجدول )

 يوضح توزيع أفراد وحدة المعاينة حسب متغير المستوى االداري

 النسبة المئوية )%( التكرار الفئة المتغير

 المستوى االداري

 11.3 18 ادارة عليا 

 53.1 85 ادارة وسطى

 35.6 57 ادارة دنيا

 111 160 جموعالم

( 6 - 1وبالنسددبة لمتغيددر عدددد الدددورات التدريبيددة ألفددراد وحدددة المعاينددة, يظهددر الجدددول )

% مددن أفددراد وحدددة 23.1, وان االفددراد الحاصددلين علددى دورة تدريبيددة واحدددة% هددم مددن 14.4أن 

ايندة % مدن أفدراد وحددة المع62.5. وأخيرًا, أن الحاصلين على دورتين تدريبيتينالمعاينة هم من 

 .الحاصلين على ثالث دورات تدريبية فاكثرهم من 

 



 

 
92 

 (6 - 3الجدول )

 يوضح توزيع أفراد وحدة المعاينة حسب متغير عدد الدورات التدريبية

 النسبة المئوية )%( التكرار الفئة المتغير

 عدد الدورات التدريبية

 14.4 23 دورة تدريبية واحدة

 23.1 37 دورتان تدريبيتان

 62.5 100 رات تدريبية فاكثرثالث دو 

 111 160 المجموع

 

 أدوات الدراسة ومصادر الحصول على المعلومات: (5 - 1)

 لتحقيق أهداف الدراسة لجأ الباحث إلى استخدام مصدرين أساسيين لجمع المعلومات, وهما:

: حيددث توجدده الباحددث فددي معالجددة اإلطددار النظددري للدراسددة إلددى مصددادر المصددادر الثانويددة

بيانددددات الثانويددددة والتدددددي تتمثددددل فدددددي الكتددددب والمراجدددددع العربيددددة واالجنبيدددددة ذات العالقددددة, والددددددوريات ال

والمقداالت والتقدارير, واألبحدداث والدراسدات السدابقة التددي تناولدت موضدوع الدراسددة, والبحدث والمطالعددة 

 التعدرف راسة,في الد الثانوية في مواقع االنترنت المختلفة. وكان هدف الباحث من اللجوء للمصادر

 آخدر عدن تصدور عدام أخدذ وكدذلك الدراسدات, كتابدة السدليمة فدي األسدس والطدرق العلميدة علدى

 حدثت في موضوعات الدراسة الحالية. التي المستجدات

: لمعالجددة الجوانددب التحليليددة لموضددوع الدراسددة تددم اللجددوء إلددى جمددع البيانددات المصددادر االوليددة 

داة رئيسدة للدراسدة, والتدي شدملت عدددًا مدن أقدام الباحدث بتطويرهدا كداألولية من خالل االستبانة التدي 
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العبارات عكست أهداف الدراسة وأسئلتها, والتي قدام المبحدوثين باإلجابدة عنهدا, وتدم إسدتخدام مقيداس 

, بحيث أخذت كل إجابة أهمية نسبية. وألغراض التحليدل تدم Five Likert Scaleليكرت الخماسي 

وتضددمنت اإلسددتبانة  Amosوبرنددامج تحليددل المسددار  SPSS V.20حصددائي اسددتخدام البرنددامج اإل

 أربعة أجزاء, هي:

( متغيددرات 6: الجددزء الخدداص بددالمتغيرات الديمغرافيددة ألفددراد وحدددة المعاينددة مددن خددالل )الجددزء األول

وهددددي )الجددددنس ؛ والعمددددر ؛ ومدددددة الخبددددرة ؛ والمؤهددددل العلمددددي ؛ والمسددددتوى االداري؛ وعدددددد الدددددورات 

جراء بعض المقارنات إلستجابة أفراد العينة علدى المتغيدرات التدري بية( لغرض وصف عينة الدراسة وا 

 موضوع الدراسة في ضوء المتغيرات الديمغرافية. 

 ,خطدددة التددددريب والتنميدددة:  تضدددمن مقيددداس التددددريب والتنميدددة ثالثدددة أبعددداد رئيسدددة, هي)الجدددزء الثددداني

( واعتمد في تطوير فقراتها على )دراسدة التدريب والتنمية وتنفيذ خطة التدريب والتنمية , وتقييم خطة

العبيدي,  ؛2111البراك,  ؛ 2111, الصامل ؛2112 ؛ األعمر,2118؛ نعمان, 2013السعدون, 

2111 Elbadri &Abdelgadir, 2001؛ Bodimer, 2010؛ Irum,et al. 2012) 

 ( فقرة لقياسها, مقسمة على النحو اآلتي:22وتضمنت )

 ( يوضح ابعاد وفقرات متغير التدريب والتنمية7-3) جدول رقم

 تقييم خطة التدريب والتنمية تنفيذ خطة التدريب والتنمية خطة التدريب والتنمية التدريب والتنمية 

 6 7 1 عدد الفقرات

 22 - 17 16 - 11 1 - 1 ترتيب الفقرات
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اكتسداب المعرفدة, توزيدع سدة , وهدي )تضدمن مقيداس ادارة المعرفدةعبر اربعدة أبعداد رئي: الجدزء الثالدث

( واعتمددد فدددي تطددوير فقددرات قياسدددها علددى دراسدددة المعرفددة, والمشدداركة فدددي المعرفددة, وتطبيددق المعرفدددة

ماضددي,  ؛2111حجددازي, ؛ 2111الغندديم,  ؛2111المطرفددي,  ؛2112المدددلل,  ؛2111الزطمددة, )

قدرة لقياسدها, ( ف22وتضدمنت) Kiper, 2013 ؛Kheng et al 2013 ؛Kasim, 2010 ؛2111

 مقسمة على النحو اآلتي: 

 ( يوضح ابعاد وفقرات إدارة المعرفة8-3جدول رقم )

 تطبيق المعرفة المشاركة في المعرفة توزيع المعرفة اكتساب المعرفة ادارة المعرفة

 6 1 1 6 عدد الفقرات

 44-11 18 - 14 11 - 21 28 - 21 ترتيب الفقرات

السددددلوك , يدددديم اداء العدددداملين عبددددر ثالثددددة أبعدددداد رئيسددددة , وهددددي ):  تضددددمن مقيدددداس تقالجددددزء الرابددددع

 ,الصدددامل ؛2111حجدددازي, ( واعتمددد فدددي تطددوير فقدددرات قياسددها علدددى دراسددة )الشخصددية , والنتدددائج

 (2111المعاني,  ؛2111السعدون,  ؛2111العبيدي, ؛2111

 ( فقرة لقياسها, مقسمة على النحو اآلتي:18وتضمنت)

 بعاد وفقرات تقييم اداء العاملين( يوضح ا9-3جدول رقم )

 النتائج الشخصية السلوك تقييم اداء العاملين

 6 6 6 عدد الفقرات

 62 - 17 16 - 11 11 - 41 ترتيب الفقرات
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 Five Likert Scaleمقيدداس ليكددرت الخماسددي ( وفددق 1 - 1وتددراوح مدددى االسددتجابة مددن )

 كاألتي:

 ماسي( يوضح مقياس الدراسة الخ10-3جدول رقم )

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة بدائل اإلجابة

 

 (1) (2) (1) (4) (1) الدرجة

ليكددددرت ( فقددددرة بمقيدددداس 41وبهدددذا تكونددددت اإلسددددتبانة )أداة الدراسدددة( وبشددددكلها النهددددائي مدددن ) 

 .Five Likert Scaleالخماسي 

 المعالجة اإلحصائية المستخدمة: (6د  1) 

ختبددار فرضددياتها لجددأ الباحددث إلددى الرزمددة اإلحصددائية للعلددوم لإلجابددة عددن أ سددئلة الدراسددة وا 

 SPSSاإلصددار العشدرون د  Statistical Package for Social Sciencesاإلجتماعيدة 

V.20  د باإلضددافة إلددى اسددتخدام برنددامج تحليددل المسددارAmos V.20  المدددعوم ببرنددامج الرزمددة

 اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية. 

 د قام الباحث من خالل البرامج اإلحصائية السابقة بتطبيق األساليب التالية: وق

  التكرارات والنسب المئويةFrequencies & Percent  بهدف تحديد مؤشرات القياس المعتمدة

 في الدراسة وتحليل خصائص وحدة المعاينة ديموغرافيًا.

  المتوسطات الحسابيةMean  عن متغيراتها.وحدة المعاينة لتحديد مستوى إستجابة أفراد 
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 اإلنحراف المعياري Standard Deviation  لقياس درجة تباعد إستجابات أفدراد وحددة المعايندة

 عن وسطها الحسابي.

  معادلددة طددول الفئددة والتددي تقضددي بقيدداس مسددتوى األهميددة لمتغيددرات الدراسددة, والددذي تددم إحتسددابه

 وفقًا للمعادلة التالية:

 

 القرار لرهمية على النحو التالي: وبناء على ذلك يكون

 ( يوضح مستوى األهمية لمتغيرات الدراسة11-3جدول رقم )

 المرتفعة المتوسطة المنخفضة مستوى االهمية

 فأكثر 1.67 من 1.66 - 2.11 من 2.11 - 1 من التقدير

 معامل كرونباخ ألفاCronbach Alpha  إلتساق لقياس ثبات أداة الدراسة )االستبانة( ومقدار ا 

 .الداخلي لها. ودرجة مصداقية اإلجابات عن فقرات االستبانة 

  إختبددارT  لعينددة واحدددةOne sample T-test  وذلددك للتحقددق مددن معنويددة فقددرات اإلسددتبانة

 المعدة مقارنة بالوسط الفرضي.

  معامل تضدخم التبداينVariance Inflation Factor  واختبدار التبداين المسدموحTolerance 

 بين المتغيرات المستقلة. Multicollinearityمن عدم وجود تعددية ارتباط للتأكد 

  تحليل اإلنحدار المتعدد Multiple Regression analysis  وذلك للتحقق مدن أثدر مجموعدة

 من المتغيرات المستقلة على متغير تابع واحد.
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  تحليل المسدارPath Analysis  بإسدتخدام برندامج تحليدل المسدارAMOS V.20  لبيدان األثدر

 المباشر وغير المباشر والكلي لرنموذج المقترح في الدراسة. 

 صدق أداة الدراسة وثباتها: (7د  1)

 مدن تاذأسد (12مدن ) تألفدت المحكمدين مدن مجموعدة علدى االسدتبانة عرض تمالصدق الظاهري:  أ(

رقدم  بدالملحق ناألعمدال والتسدويق وأسدماء المحكمدي إدارة فدي متخصصدين الهيئدة التدريسدية أعضداء

ضدافة فدي  ضدوء وتعدديل حدذف مدن يلدزم وتم إجراء ما المحكمين آلراء تمت االستجابة (, وقد1)  وا 

حيدث كاندت درجدة القطدع التدي صدورتها النهائيدة  فدي االسدتبيانة وبدذلك خرجدت المقدمدة, المقترحدات

 (.2)كما موضح بالملحق رقم % تقريبًا 78أجمع عليها المحكمين لإلستبانة بمانسبته 

يقصد بثبات أداة الدراسة استقرار النتائج, أي مددى التوافدق أو االتسداق فدي ثبات إداة الدراسة: ب(  

نتائج االستبانة إذا طبقت أكثدر مدن مدرة وفدي ظدروف مماثلدة, وتدم اسدتخدام اختبدار االتسداق الدداخلي 

علدى كدل األسدئلة (, لقياس مدى التناسق فدي إجابدات المبحدوثين Cronbach Alphaكرونباخ ألفا )

( بأنهددددا معامددددل الثبددددات الددددداخلي بددددين Alphaالموجددددودة فددددي المقيدددداس, كمددددا ي مكددددن تفسددددير معامددددل )

( وعلى الرغم من ان 1 - 1اإلجابات, ويدل ارتفاع قيمته على درجة ارتفاع الثبات ويتراوح ما بين )

حصددول مددا قيمتدده عنددد قواعددد القيدداس فددي القيمددة الواجددب الحصددول عليهددا غيددر متفددق عليهددا, إال أن ال

لغددرض   Cronbach Alphaوقددد قددام الباحددث بتطبيددق صدديغة. %( ومددا فددوق تكددون مقبولددة61)

يبددين نتددائج أداة الثبددات  (12-1) التحقددق مددن ثبددات أداة الدراسددة علددى درجددات أفددراد العينددة. والجدددول

 لهذه الدراسة. 
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 (12-3الجدول )

 (α)مقياس كرونبا  ألفا معامل ثبات االتساق الداخلي ألبعاد االستبانة

  ألفا( α) قيمة عدد الفقرات البعد ت
 1.111 22 التدريب والتنمية   1
 1.811 1 خطة التدريب والتنمية 1 - 1
 1.812 7 تنفيذ خطة التدريب والتنمية 2 - 1
 1.767 6 تقييم خطة التدريب والتنمية 1 - 1
 1.111 18 تقييم اداء العاملين 2
 1.871 6 السلوك 1 - 2
 1.711 6 الشخصية 2 - 2
 1.821 6 النتائج 1 - 2
 1.148 22 ادارة المعرفة 1
 1.841 6 اكتساب المعرفة 1 - 1
 1.711 1 توزيع المعرفة 2 - 1
 1.881 1 المشاركة في المعرفة 1 - 1
 1.886 6 تطبيق المعرفة   1-4
 0.968 62 معامل الثبات الكلي لالستبانة  *

( قدددديم الثبددددات لمتغيددددرات الدراسددددة الرئيسددددة والتددددي تراوحددددت بددددين 12-1دول )إذ يوضددددح الجدددد

( الدارة المعرفدددددة كحدددددد أعلدددددى. وتددددددل مؤشدددددرات 1.148( لتقيددددديم اداء العددددداملين أدندددددى, و )1.111)

أعداله علدى تمتدع إداة الدراسدة بصدورة عامدة بمعامدل ثبدات عدال   Cronbach Alpha كرونباخ ألفا

 . لدراسةويقدرتها على تحقيق أغراض ا

 التحقق من مالءمة البيانات للتحليل اإلحصائي: (8 - 1) 

 - Kolmogorovألغدراض التحقدق مدن موضدوعية نتدائج الدراسدة فقدد تدم إجدراء إختبدار 

Smirnov وذلك للتحقق من خلو بيانات الدراسة من المشاكل اإلحصدائية التدي قدد تدؤثر سدلبًا علدى ,

هدذا اإلختبدار تدوفر التوزيدع الطبيعدي فدي البياندات. وبعكدس  نتائج إختبدار فرضديات الدراسدة, ويشدترط
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ذلددك ينشددأ إرتبدداط مزيددف بددين متغيددرات الدراسددة المسددتقلة والتابعددة, وبالتددالي يفقددد اإلرتبدداط قدرتدده علددى 

(. وقددد تددم صددياغة 11-1تفسددير الظدداهرة محددل البحددث أو التنبددؤ بهددا, وكمددا هددو موضددح بالجدددول )

 :)Marsaglia et al.,2003(توزيع الطبيعي للبيانات, وكما يليالفرضية التالية للتحقق من ال

HO يكون توزيع البيانات طبيعيًا إذا كانت :(  0.05.) 

HA : يكون توزيع البيانات طبيعيًا إذا كانت ال(  0.05.) 

( فإنده يتبدين أن توزيدع المتغيدرات  0.05وبالنظر إلى الجدول أدناه وعندد مسدتوى داللدة )

( وهددو 0.05انددت طبيعيددة. حيددث كانددت نسددب التوزيددع الطبيعددي لكددل اإلجابددات أكبددر مددن )جميعهددا ك

 المستوى المعتمد في المعالجة اإلحصائية لهذه الدراسة.

 (13-3الجدول )

 Kolmogorov – Smirnov(K-S)إختبار  التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة

 النتيجة .Kolmogorov – Smirnov  *Sig المتغير ت
 يتبع التوزيع الطبيعي 0.092 1.714 تدريب والتنمية ال 1
 يتبع التوزيع الطبيعي 0.056 1.914 خطة التدريب والتنمية 1د  1
 يتبع التوزيع الطبيعي 0.068 2.864 تنفيذ خطة التدريب والتنمية 2د  1
 يتبع التوزيع الطبيعي 0.079 2.272 تقييم خطة التدريب والتنمية 1د  1
 يتبع التوزيع الطبيعي 0.063 2.092 ء العاملينتقييم ادا 2
 يتبع التوزيع الطبيعي 0.088 1.619 السلوك 1د  2
 يتبع التوزيع الطبيعي 0.074 2.192 الشخصية 2د  2
 يتبع التوزيع الطبيعي 0.083 2054 النتائج 1د  2
 يتبع التوزيع الطبيعي 0.116 2.964 ادارة المعرفة  1
 يتبع التوزيع الطبيعي 0.080 2.525 فةاكتساب المعر  1د  1
 يتبع التوزيع الطبيعي 0.074 2.393 توزيع المعرفة 2د  1
 يتبع التوزيع الطبيعي 0.062 2.535 المشاركة في المعرفة 1د  1
 يتبع التوزيع الطبيعي 0.062 2.681 تطبيق المعرفة  

   (⍺<  0.05* يكون التوزيع طبيعيًا عندما يكون مستوى الداللة )
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 الدفدصل الرابع

 النتائج واختبار الفرضيات

    المقدمدة(: 1د  4)

 تحليل بيانات الدراسة الوصفية(: 2د  4)

 تحليل مدى مالئمة البيانات إلفتراضات اختبار فرضيات الدراسة(: 3د  4)

 اختبار فرضيات الدراسة(: 4د  4)
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 الدفدصل الرابع

 اتالنتائج واختبار الفرضي

 المقدمدة: (1 - 4)

يستعرض هذا الفصل نتائج التحليل اإلحصائي الستجابة أفراد وحدة المعاينة عن المتغيدرات 

التي اعتمدت فيها من خالل عرض المؤشدرات اإلحصدائية اآلوليدة إلجابداتهم مدن خدالل المتوسدطات 

كمددا يتندداول الفصددل اختبددار الحسددابية واالنحرافددات المعياريددة لكددل متغيددرات الدراسددة واألهميددة النسددبية, 

 فرضيات الدراسة والدالالت اإلحصائية الخاصة بكل منها.

 تحليل بيانات الدراسة الوصفية: (2د  4)

 أواًل: التدريب والتنمية في وزارة المالية في اليمن 

  السؤال االول:ما مستوى تصورات المبحوثين نحو التدريب والتنمية في وزارة المالية في اليمن؟

ف وتحليدددل التددددريب والتنميدددة فدددي وزارة الماليدددة فدددي الددديمن , لجدددأ الباحدددث إلدددى إسدددتخدام لوصددد
ختبار  للتحقق من معنوية الفقرة وأهمية الفقرة, كمدا " t"المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية, وا 

 (. 1 - 4هو موضح بالجداول )

ارة الماليددة فددي الدديمن, حيددث ( إلددى مسددتوى التدددريب والتنميددة فددي وز 1 - 4إذ يشددير الجدددول )
(, أما المتوسط الحسابي العام لمستوى التدريب 3.62  - 2.99تراوحت المتوسطات الحسابية بين )

( وبمسددتوى متوسددط علددى مقيدداس ليكددرت الخماسددي. وقددد جدداءت تنفيددذ خطددة 3.22والتنميددة  فكددان )
نحددراف م3.62التدددريب والتنميددة بالمرتبددة األولددى وبمتوسددط حسددابي ) ( وبمسددتوى 6751.عيدداري )( وا 

نحراف 3.07متوسط. فيما جاءت تقييم خطة التدريب والتنمية بالمرتبة الثانية وبمتوسط حسابي ) ( وا 
( وحصل على مستوى متوسًط. واخيرًا, جاء خطة التدريب والتنميدة بالمرتبدة الثالثدة 8731.معياري )

نحراف معياري )2.99وبمتوسط حسابي )  ستوى متوسط.(. وحصل على م8151.( وا 
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 (1 - 4الجدول )

ختبار  االوساط ومستوى التدريب والتنمية  في وزارة " t"الحسابية واإلنحرافات المعيارية وا 
 المالية في اليمن

 التدريب والتنمية  ت
عددددددددددددددد 
 الفقرات

المتوسددددط 
 الحسابي

اإلنحدددراف 
 المعياري

 "tقيمة "

 المحسوبة

Sig* 

مسدددددتوى 
 الداللة

ترتيددددددددددددب 
 األهمية 

 المستوى 

 متوسط 1 1.111 18.761 8151. 2.99 1 خطة التدريب والتنمية 1

 متوسط 1 1.111 13.873 6751. 3.62 1 تنفيذ خطة التدريب والتنمية 2

 متوسط 2 1.111 9.6631 0.873 3.07 6 تقييم خطة التدريب والتنمية 1

المتوسدددددددددددط الحسدددددددددددابي واإلنحدددددددددددراف 
المعيدددددددداري العددددددددام لخطددددددددة التدددددددددريب 

 والتنمية 
 متوسط - 0.000 15.078 7540. 3.22 17

 (.  0.05( )1.161( الجدولية عند مستوى )tقيمة )

 (.1( الجدولية باإلستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ )tتم حساب قيمة )

( التشتت فدي إسدتجابات أفدراد عيندة الدراسدة حدول خطدة التددريب 1 -4كما يوضح الجدول )

تقارب في وجهدات نظدر أفدراد وحددة المعايندة حدول خطدة التددريب والتنميدة. والتنمية  وهو ما يعكس ال

ويشدددير الجددددول أيضدددًا إلدددى التقدددارب فدددي قددديم المتوسدددطات الحسدددابية, حيدددث نالحدددظ أنددده مدددن خدددالل 

خطدة أهميدة مستويات الداللة أنه لم يكن هناك إختالفات في وجهات نظر أفراد وحدة المعايندة حدول 

حيددددث كانددددت كافددددة  sciences" لعينددددة واحددددده t"سددددتخدم الباحددددث اختبددددار حيددددث االتدددددريب والتنميددددة, 

( لجميع االبعاد. وبشكل عام يتبين أن مستوى التدريب والتنمية فدي 1.11مستويات الداللة أقل من )

 وزارة المالية في اليمن من وجهة نظر وحدة المعاينة كان متوسطًا.  
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يدددة فقدددد تدددم اسدددتخراج المتوسدددطات الحسدددابية أمدددا بالنسدددبة لفقدددرات كدددل بعدددد مدددن التددددريب والتنم

ختبددددار " " للتحقددددق مددددن معنويددددة الفقددددرة والمسددددتوى للفقددددرة, كمددددا هددددو موضددددح tواإلنحرافددددات المعياريددددة وا 

 (.4 - 4( ؛ )1 - 4( ؛ )2 - 4بالجداول )

 (2 - 4جدول )

ارة ومستوى خطة التدريب والتنمية في وز  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم 
 المالية في اليمن

المتوسدددددددددددددددط  خطة التدريب والتنمية ت
 الحسابي

االنحدددددددددراف 
 المعياري

 "tقيمة "
 المحسوبة

Sig* 
مسددددددددددددتوى 

 الداللة

ترتيدددددددددب 
أهميدددددددددة 

 الفقرة
 المستوى 

 متوسطة 2 1.111 41.81 1.008 3.33 يتم تحديد أهداف خطة التدريب والتنمية بشكل دقيق   1

جددة مشددكالت العمددل وتجنبددًا تصددمم الخطددط التدريبيددة لمعال 2
 لوقوع آية إختالالت مستقبلية  

 متوسطة 1 1.111 44.77 0.946 3.35

تصدددددددمم الخطدددددددط التدريبيدددددددة لمعالجدددددددة ضدددددددعف تقيددددددديم اداء  1
 العاملين   

 متوسطة 1 1.111 37.68 1.076 3.21

 وسطةمت 7 1.111 34.28 1.008 2.73 يتم تحديد االحتياجات التدريبية بشكل علمي سليم    4

يشرك المعهد المالي العاملين في الوزارة عندد وضدع خطدط  1
 التدريب والتنمية   

 متوسطة 8 1.111 29.89 1.100 2.60

تتوافددددددق المدددددددة الزمنيددددددة المحددددددددة للخطددددددط مددددددع المواضدددددديع  6
 المطروحة في البرنامج التدريبي

 متوسطة 4 1.111 47.39 0.821 3.08

 متوسطة 1 1.111 42.03 0.920 3.06 االحتياجات التدريبية  توضع المادة التدريبية بناء على 7

توضددع المددادة التدريبيددة بندداء علددى طلبددات مددديري اإلدارات  8
 المختلفة 

 متوسطة 1 1.111 34.27 0.943 2.56

 متوسطة 6 1.111 39.76 0.958 3.01 تعد المادة التدريبية في ضوء حاجات المتدربين  1

اف المعيددددداري العدددددام لخطدددددة التددددددريب المتوسدددددط الحسدددددابي واالنحدددددر 
   8150. 2.99 والتنمية

( الجدولية باالستناد tحيث تم حساب قيمة ) (.  0.05( )1.16( الجدولية عند مستوى )tقيمة )
 (.1إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ )

يب العبددارات المتعلقددة بخطددة التدددر ( إجابددات وحدددة المعاينددة عددن 2 - 4إذ يوضددح الجدددول )

 - 2.53حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا المتغيدر بدين ) والتنمية في وزارة المالية في اليمن,
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( علددددى مقيدددداس ليكددددرت الخماسددددي الددددذي يشددددير إلددددى المسددددتوى 2.99( بمتوسددددط كلددددي مقددددداره )3.35

رة " . إذ جدداءت فددي المرتبددة األولددى فقدددلخطددة التدددريب والتنميددة فددي وزارة الماليددة فدددي الدديمنالمتوسددط 

تصددمم الخطددط التدريبيددة لمعالجددة مشددكالت العمددل وتجنبددًا لوقددوع آيددة إخددتالالت مسددتقبلية  " بمتوسددط 

(, وانحدراف معيداري بلدغ 2.99( وهدو أعلدى مدن المتوسدط الحسدابي العدام البدالغ )3.35حسابي بلغ )

ت المختلفدة " (, فيما حصلت الفقرة " توضع المادة التدريبية بناء على طلبات مدديري اإلدارا9461.)

مددن المتوسددط الحسددابي الكلدددي  ( وهددو أدنددى2.56علددى المرتبددة التاسددعة واألخيددرة بمتوسددط حسددابي )

 (. 0.943( وانحراف معياري )2.99والبالغ )

أيضًا التشتت المنخفض في استجابات أفراد وحددة المعايندة حدول بعدد ( 2-4)ويبين الجدول 

الدديمن بفقراتدده وهددو مددا يعكددس التقددارب فددي وجهددات نظددر  خطددة التدددريب والتنميددة فددي وزارة الماليددة فددي

أفراد وحدة المعاينة حدول مسدتوى خطدة التددريب والتنميدة فدي وزارة الماليدة فدي الديمن. ويشدير الجددول 

أيضدًا إلددى التقدارب فددي قديم المتوسددطات الحسدابية, إذ نالحددظ أنده مددن خدالل مسددتويات الداللدة أندده لددم 

ظر أفراد وحدة المعاينة حول العبارات المكونة لبعدد خطدة التددريب تكن هناك اختالفات في وجهات ن

( لجميدددع 1.11كانددت كافدددة مسدددتويات الداللددة أقدددل مدددن ) والتنميددة فدددي وزارة الماليدددة فددي الددديمن, حيدددث

الفقددرات. وبشددكل عددام يتبددين أن مسددتوى ممارسددة خطددة التدددريب والتنميددة فددي وزارة الماليددة فددي الدديمن 

 ظر وحدة المعاينة كان متوسطًا. محل الدراسة من وجهة ن
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 (3 - 4جدول )

ومستوى تنفيذ خطة التدريب والتنمية في  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم 
 وزارة المالية في اليمن

 تنفيذ خطة التدريب والتنمية ت
المتوسدددددددط 

 الحسابي
االنحددددددددددراف 

 المعياري
 "tقيمة "

 المحسوبة

Sig* 
مسدددددددددتوى 

 الداللة

ترتيدددددددددددددددددب 
أهميددددددددددددددددة 

 الفقرة

مسددددددددددددددتوى 
 الممارسة 

11 
تقددوم إدارة المعهدددد المدددالي باالجتمددداع 
بالمتددددربين لتوضددديح أهميدددة التددددريب 

 بالنسبة لهم  
 مرتفع 1 1.111 53.167 877. 3.69

11 
تقدددددوم إدارة المعهدددددد المدددددالي  بتنظددددديم 
القاعددات التدريبيدددة بمددا يحقدددق الفائددددة 

 من التدريب  
 مرتفع 1 1.111 68.096 734. 3.95

12 
يسدددددددتخدم المعهدددددددد المدددددددالي أسددددددداليب 
تدريبيددددة حديثدددددة فددددي تنفيدددددذ البرندددددامج 

 التدريبي  
 مرتفع 2 1.111 59.242 821. 3.84

تكددددون المرافددددق والتسددددهيالت مناسددددبة  11
 لحاجات المتدربين 

 متوسط 4 1.111 62.687 728. 3.61

يكدددددددون الجدددددددددول الزمندددددددي للبرنددددددددامج  14
 بين  التدريبي مناسبًا للمتدر 

 متوسط 6 1.111 53.347 796. 3.36

يعتمددد المعهددد المدددالي  علددى مددددربين  11
 اكفياء من داخل وخارج الوزارة

 متوسط 1 1.111 53.968 836. 3.57

16 
تقدددددوم إدارة المعهدددددد بتصدددددميم القاعدددددة 
المخصصدددددة للتددددددريب وفقدددددًا للقواعدددددد 

 العلمية  
 متوسط 7 1.111 50.853 833. 3.35

واالنحددراف المعيدداري العددام  المتوسددط الحسددابي
 لتنفيذ خطة التدريب والتنمية

3.62 .6751   

 (.  0.05( )1.16)( الجدولية عند مستوى tقيمة )

 (.1( الجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ )tتم حساب قيمة )
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فيددذ خطددة التدددريب العبددارات المتعلقددة بتن( إجابددات وحدددة المعاينددة عددن 1 - 4يبددين الجدددول )

 - 3.35. حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا المتغيدر بدين )والتنمية في وزارة المالية في اليمن

( علددددى مقيدددداس ليكددددرت الخماسددددي الددددذي يشددددير إلددددى المسددددتوى 3.62( بمتوسددددط كلددددي مقددددداره )3.95

ي المرتبة األولى فقدرة " . إذ جاءت فالمتوسط لتنفيذ خطة التدريب والتنمية في وزارة المالية في اليمن

تقدوم إدارة المعهدد المدالي  بتنظديم القاعددات التدريبيدة بمدا يحقدق الفائدددة مدن التددريب" بمتوسدط حسددابي 

(, وانحدددددراف معيددددداري بلدددددغ 3.62( وهدددددو أعلدددددى مدددددن المتوسدددددط الحسدددددابي العدددددام البدددددالغ )3.95بلدددددغ )

المخصصدة للتددريب وفقدًا للقواعدد (, فيما حصلت الفقرة " تقوم إدارة المعهدد بتصدميم القاعدة 7341.)

مدن المتوسدط الحسدابي  ( وهدو أدندى3.35العلمية  " على المرتبة السابعة واألخيرة بمتوسط حسابي )

 (. 8831.( وانحراف معياري )3.62الكلي والبالغ )

أيضًا التشتت المنخفض في استجابات أفراد وحددة المعايندة حدول بعدد ( 1-4)ويبين الجدول 

فددي وزارة الماليددة فددي الدديمن بفقراتدده وهددو مددا يعكددس التقددارب فددي خطددة التدددريب والتنميددة  تنفيددذممارسددة 

فدي وزارة الماليدة تنفيدذ خطدة التددريب والتنميدة وجهات نظر أفراد وحدة المعاينة حول مستوى ممارسدة 

ل في اليمن. ويشير الجدول أيضًا إلى التقارب في قيم المتوسطات الحسابية, إذ نالحدظ أنده مدن خدال

مسدددتويات الداللدددة أنددده لدددم تكدددن هنددداك اختالفدددات جدددديرة فدددي وجهدددات نظدددر أفدددراد وحددددة المعايندددة حدددول 

كاندت كافدة  حيدثتنفيذ خطة التدريب والتنمية لوزارة المالية في اليمن, العبارات المكونة لبعد ممارسة 

ذ خطدة التددريب تنفي( لجميع الفقرات. وبشكل عام يتبين أن مستوى 1.11مستويات الداللة أقل من )

 في وزارة المالية في اليمن محل الدراسة من وجهة نظر وحدة المعاينة كان متوسطًا. والتنمية 
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 (4 - 4جدول )

وتقييم خطة التدريب والتنمية في وزارة  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم 
 المالية في اليمن

 تقييم خطة التدريب والتنمية ت
المتوسدددددددط 

 لحسابيا
االنحددددددددددراف 

 المعياري
 "t“قيمة 

 المحسوبة

Sig* 
مسدددددددددتوى 

 الداللة

ترتيدددددددددددددددددب 
أهميددددددددددددددددة 

 الفقرة

مسددددددددددددددتوى 
 الممارسة 

يقددددددددديم المشددددددددداركون فدددددددددي البرندددددددددامج  17
 التدريبي بعد انتهائه مباشرة  

 متوسطة 1 1.111 49.358 0.910 3.55

18 
يقددوم المعهددد المددالي للتدددريب بمتابعددة 

المتدددربين أثدر البددرامج التدريبيددة علددى 
 بشكل دوري 

 متوسطة 1 1.111 43.909 0.810 2.81

11 
يقديم أثددر البددرامج التدريبيدة مددن خددالل 
مالحظددة المددديرين المباشددرة  لسدددلوك 

 المتدربين بعد التدريب
 متوسطة 4 1.111 42.917 0.831 2.82

21 
تقددددديم البدددددرامج التدريبيدددددة مدددددن خدددددالل 
قياس مستوى تحسن أداء المشداركين 

 ببعد التدري
 متوسطة 3 1.111 40.864 0.925 2.99

21 
يقدددددديم مدددددددى تعلددددددم المشدددددداركين فدددددددي 
البدددددددددددددددرامج التدريبيدددددددددددددددة باسدددددددددددددددتخدام 

 االختبارات
 متوسطة 2 1.111 50.824 0.876 3.52

22 
يقدددوم المعهدددد المدددالي بدددالوقوف علدددى 
آيدددة انحرافدددات فدددي العمليدددة التدريبيدددة 

 بشكل سريع وآني 
 متوسطة 6 1.111 38.736 0.890 2.73

المتوسددط الحسددابي واالنحددراف المعيدداري العددام 
 لتقييم خطة التدريب والتنمية

3.07 0.873   

 (.  0.05( )1.16( الجدولية عند مستوى )tقيمة )

 (.1( الجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ )tتم حساب قيمة )

العبددارات المتعلقددة بتقيدديم خطددة عددن ( إجابددات وحدددة المعاينددة 4 - 4وأخيددرًا, يبددين الجدددول )

, حيدث تراوحدت المتوسدطات الحسدابية لهدذا المتغيدر بدين التدريب والتنمية في وزارة المالية فدي الديمن 
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( علددددى مقيدددداس ليكددددرت الخماسددددي الددددذي يشددددير إلددددى 3.07( بمتوسددددط كلددددي مقددددداره )3.55 - 273)

. إذ جدداءت فددي المرتبددة اليددة فددي الدديمنالمتوسددط لتقيدديم خطددة التدددريب والتنميددة فددي وزارة المالمسددتوى 

( 3.55األولى فقرة " يقيم المشاركون في البرنامج التدريبي بعد انتهائه مباشرة" بمتوسط حسابي بلغ )

(, فيمدددا 9101.(, وانحدددراف معيددداري بلدددغ )3.07وهدددو أعلدددى مدددن المتوسدددط الحسدددابي العدددام البدددالغ )

يددة انحرافددات فددي العمليددة التدريبيددة بشددكل سددريع حصددلت الفقددرة " يقددوم المعهددد المددالي بددالوقوف علددى آ

مددن المتوسددط الحسددابي  ( وهددو أدنددى2.73وآنددي " علددى المرتبددة السادسددة واألخيددرة بمتوسددط حسددابي )

 (. 0.89( وانحراف معياري )3.07الكلي والبالغ )

( أيضًا التشتت المنخفض في استجابات أفراد وحدة المعاينة حدول بعدد 4د  4ويبين الجدول )

في وزارة المالية في اليمن بفقراته وهو ما يعكس التقارب تقييم خطة التدريب والتنمية توى ممارسة مس

تقيديم خطدة التددريب والتنميدة فدي وزارة الماليدة فدي في وجهات نظر أفراد وحدة المعايندة حدول مسدتوى 

أندده مددن خددالل . ويشددير الجدددول أيضددًا إلددى التقددارب فددي قدديم المتوسددطات الحسددابية, إذ نالحددظ الدديمن

مسددتويات الداللددة أندده لددم تكددن هندداك اختالفددات فددي وجهددات نظددر أفددراد وحدددة المعاينددة حددول العبددارات 

كاندت كافدة مسدتويات الداللدة  حيثلوزارة المالية في اليمن,  المكونة لبعد تقييم خطة التدريب والتنمية

قيديم خطدة التددريب والتنميدة ت( لجميع الفقرات. وبشكل عام يتبين أن مستوى ممارسة 1.11أقل من )

 محل الدراسة من وجهة نظر وحدة المعاينة كان متوسطًا.  في وزارة المالية في اليمن

 ثانيًا: تقييم اداء العاملين في وزارة المالية في اليمن

السددؤال الثاني:مددا مسددتوى تصددورات المبحددوثين نحددو تقيدديم اداء العدداملين فددي وزارة الماليددة فددي 
 اليمن؟
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حليددل تقيدديم اداء العدداملين فددي وزارة الماليددة فددي الدديمن, لجددأ الباحددث إلددى إسددتخدام لوصددف وت

ختبدار للتحقدق مدن معنويدة الفقدرة ومسدتوى التحقدق, " t"المتوسطات الحسدابية واإلنحرافدات المعياريدة, وا 

 (. 1 - 4كما هو موضح بالجداول )

 (5 - 4الجدول )

ومستوى تقييم اداء العاملين " t"إلختبار التائي المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية وا
 في وزارة المالية في اليمن

 تقييم اداء العاملين  ت
عددددددددددددددددد 

 الفقرات
المتوسدددددددط 

 الحسابي
اإلنحددددددراف 

 المعياري
 "tقيمة "

 المحسوبة

Sig* 
مسدددددددتوى 

 الداللة

ترتيدددددددددددددددب 
األهميددددددددددة 

 النسبية
 المستوى 

 متوسط 2 1.111 18.456 8841. 3.10 6 السلوك 1
 متوسط 1 1.111 24.500 0.829 3.32 6 الشخصية  2
 متوسط 3 1.111 17.814 0.824 3.05 8 النتائج 1

المتوسدط الحسددابي واإلنحددراف المعيدداري 
 العام لتقييم اداء العاملين

18 3.16 .7521 14.268 1.111 -  

 (.  0.05( )1.16( الجدولية عند مستوى )tقيمة )

 (.1اإلستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ )( الجدولية بtتم حساب قيمة )

( إلددى تقيدديم اداء العدداملين فددي وزارة الماليددة فددي الدديمن, إذ تراوحددت 1 - 4إذ يشددير الجدددول )

(, أمدا المتوسدط 3.32 دد  3.05المتوسطات الحسابية لتحقق النتائج في وزارة المالية في اليمن بين )

( وبمسدتوى تحقدق 3.16العاملين في وزارة المالية في اليمن فكدان )الحسابي العام لمستوى تقييم اداء 

متوسدددط علدددى مقيددداس ليكدددرت الخماسدددي. وقدددد جددداءت خاصدددية الشخصدددية بالمرتبدددة األولدددى وبمتوسدددط 

نحراف معياري )3.32حسابي ) ( وبمستوى تحقدق متوسدط. فيمدا جداءت خاصدية السدلوك 8291.( وا 

نحراف معياري )( و 3.10بالمرتبة الثانية وبمتوسط حسابي ) ( وحصلت على مسدتوى تحقدق 8841.ا 
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متوسددط. واخيددرًا, وبالمرتبدددة الثالثددة جدداءت خاصدددية تحقددق النتددائج بالمرتبدددة الثالثددة وبمتوسددط حسدددابي 

نحراف معياري )3.05)  ( وحصلت على مستوى تحقق متوسط أيضًا.8241.( وا 

حدددول تقيددديم اداء  ( التشدددتت فدددي إسدددتجابات أفدددراد عيندددة الدراسدددة1 -4كمدددا يوضدددح الجددددول )

العاملين في وزارة المالية في اليمن وهو ما يعكس التقارب في وجهات نظر أفراد وحدة المعاينة حول 

تحقددق تقيدديم اداء العددداملين فددي وزارة الماليدددة فددي الددديمن. ويشددير الجدددول أيضدددًا إلددى التقدددارب فددي قددديم 

أنده لدم يكدن هنداك إختالفدات فدي المتوسطات الحسابية, حيث نالحظ أنه من خالل مستويات الداللدة 

وجهدات نظددر أفدراد وحدددة المعايندة حددول تحقدق تقيدديم اداء العداملين فددي وزارة الماليدة فددي الديمن, حيددث 

( لجميددع االبعدداد. وبشددكل عددام يتبددين أن مسددتوى تقيدديم 1.11كانددت كافددة مسددتويات الداللددة أقددل مددن )

 من وجهة نظر وحدة المعاينة كانت متوسطة.  اداء العاملين في وزارة المالية في اليمن محل الدراسة 

أما بالنسبة لفقرات كل بعد من ابعاد تقيديم اداء العداملين فدي وزارة الماليدة فدي الديمن المحدددة 

ختبددار" " للتحقددق مددن معنويددة الفقددرة tفقددد تددم اسددتخراج المتوسددطات الحسددابية واإلنحرافددات المعياريددة وا 

 (.8 - 4(؛ )7 - 4(؛ )6 - 4)وأهمية الفقرة, كما هو موضح بالجداول
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 (6 - 4جدول )

ومستوى تحقق خاصية السلو: في وزارة  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم 
 المالية في اليمن

 بعد السلو: ت
المتوسدددددددط 

 الحسابي
االنحددددددددددراف 

 المعياري
 "tقيمة "

 المحسوبة

Sig* 
مسدددددددددتوى 

 الداللة

ترتيدددددددددددددددددب 
أهميددددددددددددددددة 

 الفقرة

مسددددددددددددددتوى 
 تحقق ال

يتمتدددددع العددددداملون بالقددددددرة علدددددى حدددددل  41
 مشكالت العمل  بعد التدريب 

 متوسط 2 1.111 51.235 0.810 3.28

46 
يحددددددرص العدددددداملون علددددددى اسددددددتخدام 
اإلمكاندددددددات والمدددددددوارد المتاحدددددددة فدددددددي 

 العمل بكفاءة وفاعلية 
 متوسط 1 1.111 50.742 0.821 3.29

يتمتددددددع العدددددداملون بمهددددددارة التواصددددددل  47
 اآلخرين  ألجيده مع

 متوسط 1 1.111 48.280 0.840 3.21

48 
يتمتددع العدداملون بعددد تدددريبهم بقدددرات 
تفضي إلى ابتكار أساليب جديدة في 

 العمل 
 متوسط 4 1.111 43.063 0.907 3.09

41 
يلتدددددددزم العددددددداملون بموعدددددددد الحضدددددددور 
والمغددددادرة لمقدددددر العمددددل فدددددي الوقدددددت 

 المحدد
 متوسط 1 1.111 32.041 1.145 2.90

يتكدددون لددددى العددداملين  الدددذين تددددربوا  11
 اتجاه ايجابي نحو العمل

 متوسط 6 1.111 30.693 1.182 2.87

المتوسددط الحسددابي واالنحددراف المعيدداري العددام 
 لبعد السلوك

3.10 .8841   

 (.  0.05( )1.16( الجدولية عند مستوى )tقيمة )

  (.1ضي للفقرة والبالغ )( الجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراtتم حساب قيمة )

فددي العبددارات المتعلقددة ببعددد السددلوك ( إجابددات وحدددة المعاينددة عددن 6 -4إذ يوضددح الجدددول )

( 3.29 -  2.87وزارة الماليدة فدي الديمن , حيددث تراوحدت المتوسدطات الحسددابية لهدذا المتغيدر بددين )
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المددوظفين فددي وزارة  لبعددد السددلوك لدددى( الددذي يشددير إلددى المسددتوى المتوسددط 3.10بمتوسددط مقددداره )

. إذ جدداءت فددي المرتبددة األولددى فقددرة " يحددرص العدداملون علددى اسددتخدام اإلمكانددات الماليددة فددي الدديمن

( وهدو أعلدى مدن المتوسدط 3.29والموارد المتاحة في العمل بكفداءة وفاعليدة " بمتوسدط حسدابي بلدغ )

يتكددون لدددى " صددلت الفقددرة (, فيمددا ح8211.(, وانحددراف معيدداري بلددغ )3.10الحسددابي العددام البددالغ )

علددى المرتبددة السادسددة واألخيددرة بمتوسددط حسددابي " العدداملين  الددذين تدددربوا اتجدداه ايجددابي نحددو العمددل

 (. 1821.( وانحراف معياري )3.10من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ ) ( وهو أدنى2.87)

المعايندة حدول بعدد أيضًا التشتت المنخفض في استجابات أفراد وحددة ( 6-4)ويبين الجدول 

سلوك العاملين في وزارة المالية في اليمن بفقراته وهو ما يعكس التقارب في وجهات نظر أفراد وحددة 

المعاينة حول مستوى السلوك في في وزارة الماليدة فدي الديمن. ويشدير الجددول أيضدًا إلدى التقدارب فدي 

لة أنه لم تكدن هنداك اختالفدات فدي قيم المتوسطات الحسابية, إذ نالحظ أنه من خالل مستويات الدال

وجهددات نظددر أفددراد وحدددة المعاينددة حددول العبددارات المكونددة لبعددد السددلوك فددي وزارة الماليددة فددي الدديمن, 

( لجميددع الفقددرات. وبشدكل عددام يتبددين أن مسددتوى 1.11كانددت كافددة مسدتويات الداللددة أقددل مدن ) حيدث

 ن وجهة نظر وحدة المعاينة كانت متوسطة. بعد السلوك في وزارة المالية في اليمن محل الدراسة م
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 (7 - 4جدول )

ومستوى الشخصية في وزارة المالية في  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم 
 اليمن

 ميزة الشخصية ت
المتوسدددددددط 

 الحسابي
االنحددددددددددراف 

 المعياري
 "tقيمة "

 المحسوبة

Sig* 
مسدددددددددتوى 

 الداللة

ترتيدددددددددددددددددب 
أهميددددددددددددددددة 

 الفقرة
 وى المست

تتميددددددز عالقددددددة العدددددداملين برؤسددددددائهم  11
 بالود والتوافق

 متوسط 2 1.111 36.079 1.179 3.36

تددزداد الدافعيدددة نحدددو العمدددل مدددن قبدددل  12
 العاملين بعد تدريبهم 

 متوسط 1 1.111 49.473 0.853 3.34

تتددوافر لدددى العدداملين بددالوزارة الرغبددة  11
 والحماس إلنجاز مهام العمل

 متوسط 4 1.111 47.712 0.863 3.26

يتدددددوفر لددددددى العددددداملين القددددددرة علدددددى  14
 المبادأة واالبتكار

 متوسط 1 1.111 46.879 0.853 3.16

يمتلك العاملون الجدرأة األدبيدة إلبدداء  11
 أرائهم ومقترحاتهم

 متوسط 6 1.111 29.832 1.230 2.90

يتحمل العاملون ضدغوط العمدل التدي  16
 ئميواجهونها في وظائفهم بشكل دا

 مرتفعة 1 1.111 54.896 0.899 3.90

المتوسددط الحسددابي واالنحددراف المعيدداري العددام 
 للشخصية

3.32 0.829   

 (.  0.05( )1.16( الجدولية عند مستوى )tقيمة )

 (. 1( الجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ )tتم حساب قيمة )

العبدارات المتعلقدة بخاصدية شخصدية حدة المعايندة عدن ( إجابات و 7 - 4كما يبين الجدول )

د  2.90, حيث تراوحدت المتوسدطات الحسدابية لهدذا المتغيدر بدين )العاملين في وزارة المالية في اليمن

لشخصدددية العددداملين فدددي وزارة  توسدددطالم( الدددذي يشدددير إلدددى المسدددتوى 3.32( بمتوسدددط مقدددداره )3.90
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األولى فقرة " يتحمل العاملون ضغوط العمل التدي يواجهونهدا  . إذ جاءت في المرتبةالمالية في اليمن

( وهددو أعلددى مددن المتوسددط الحسددابي العددام 3.90فددي وظددائفهم بشددكل دائددم " بمتوسددط حسددابي بلددغ )

(, فيما حصلت الفقرة " يمتلك العاملون الجرأة األدبية 8991.(, وانحراف معياري بلغ )3.32البالغ )

مددن  ( وهددو أدندى2.90علددى المرتبدة السادسددة واألخيدرة بمتوسددط حسدابي ) "إلبدداء أرائهددم ومقترحداتهم 

 (. 321.( وانحراف معياري )3.32المتوسط الحسابي الكلي والبالغ )

أيضدددًا التشدددتت المدددنخفض فدددي اسدددتجابات أفدددراد وحددددة المعايندددة حدددول ( 7-4)ويبدددين الجددددول 

كدس التقدارب فدي وجهدات نظدر أفددراد فدي وزارة الماليدة فدي الديمن بفقراتده وهددو مدا يع شخصدية العداملين

. ويشدير الجددول أيضدًا إلدى شخصية العاملين في وزارة الماليدة فدي الديمنوحدة المعاينة حول مستوى 

التقارب في قديم المتوسدطات الحسدابية, إذ نالحدظ أنده مدن خدالل مسدتويات الداللدة أنده لدم تكدن هنداك 

المكوندة لشخصدية العداملين فدي وزارة بدارات اختالفات فدي وجهدات نظدر أفدراد وحددة المعايندة حدول الع

( لجميدع الفقدرات. وبشدكل عدام 1.11كانت كافدة مسدتويات الداللدة أقدل مدن ) حيث المالية في اليمن,

فددي وزارة الماليددة فددي الدديمن محددل الدراسددة مددن وجهددة نظددر وحدددة العدداملين  يتبددين أن مسددتوى شخصددية

 المعاينة كانت متوسطة. 
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 (8 - 4جدول )

ومستوى تحقق النتائج في وزارة المالية  tتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم الم
 في اليمن

 النتائج ت
المتوسدددددددط 

 الحسابي
االنحددددددددددراف 

 المعياري
 "t“قيمة 

 المحسوبة

Sig* 
مسدددددددددتوى 

 الداللة

ترتيدددددددددددددددددب 
أهميددددددددددددددددة 

 الفقرة
 المستوى 

يددؤدي العدداملون المهددام الموكلددة إلدديهم  17
 ودة المطلوبة طبقًا لمعايير الج

 متوسط 1 1.111 45.832 0.868 3.14

يددددتمكن العدددداملون مددددن إنجدددداز أعلددددى  18
 مستوى من حجم العمل المطلوب 

 متوسط 2 1.111 48.588 0.823 3.16

ينجددز العدداملون المهددام الوظيفيددة فددي  11
 الوقت المحدد

 متوسط 4 1.111 43.199 0.889 3.04

يحددرص العدداملون علددى إنجدداز جميددع  61
 مهام المطلوبة بشكل دائم  ال

 متوسط 1 1.111 47.713 0.872 3.29

تحددرص الددوزارة علددى تددوفير مؤشددرات  61
 أداء محددة للعاملين  

 متوسط 1 1.111 42.528 0.903 3.04

يشددددعر المراجعددددون لددددوزارة الماليددددة أن  62
 الموظفين يعاملونهم معاملة حسنة 

 متوسط 6 1.111 28.215 1.180 2.63

الحسددابي واالنحددراف المعيدداري العددام المتوسددط 
   0.824 3.05 لتحقق النتائج

 (.  0.05( )1.16( الجدولية عند مستوى )tقيمة )

  (.1( الجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ )tتم حساب قيمة )

بتحقدق النتدائج العبدارات المتعلقدة ( إجابدات وحددة المعايندة عدن 8 - 4وأخيرًا, يبين الجددول )

( 3.29 – 2.63حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا المتغيدر بدين ) في وزارة المالية في اليمن,

. المتوسط لتحقق النتائج في وزارة المالية في اليمن( الذي يشير إلى المستوى 3.05بمتوسط مقداره )
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  المهدام المطلوبدة بشدكل دائدميحدرص العداملون علدى إنجداز جميدع " إذ جاءت في المرتبة األولى فقدرة 

(, وانحددراف 3.05( وهددو أعلددى مددن المتوسددط الحسددابي العددام البددالغ )3.29بمتوسددط حسددابي بلددغ ) "

يشعر المراجعون لدوزارة الماليدة أن المدوظفين يعداملونهم " (, فيما حصلت الفقرة 8721.معياري بلغ )

مددن المتوسددط  ( وهددو أدنددى2.63) علددى المرتبددة السادسددة واألخيددرة بمتوسددط حسددابي " معاملددة حسددنة

 (1801.( وانحراف معياري )3.05الحسابي الكلي والبالغ )

( أيضددًا التشددتت المددنخفض فددي اسددتجابات أفددراد وحدددة المعاينددة حددول 8د  4ويبددين الجدددول )

في وزارة المالية في اليمن بفقراته وهدو مدا يعكدس التقدارب فدي وجهدات نظدر أفدراد وحددة  تحقق النتائج

في وزارة المالية في اليمن. ويشير الجدول أيضًا إلى التقارب في النتائج ة حول مستوى تحقق المعاين

قيم المتوسطات الحسابية, إذ نالحظ أنه من خالل مستويات الداللة أنه لم تكدن هنداك اختالفدات فدي 

 , حيدثالديمن لدوزارة الماليدة فدي وجهات نظر أفراد وحدة المعايندة حدول العبدارات المكوندة لبعدد النتدائج

( لجميدع الفقدرات. وبشدكل عدام يتبدين أن مسدتوى تحقدق 1.11كانت كافدة مسدتويات الداللدة أقدل مدن )

 في وزارة المالية في اليمن محل الدراسة من وجهة نظر وحدة المعاينة كانت متوسطة. ميزة النتائج

 ثالثًا: ادارة المعرفة في وزارة المالية في اليمن

 توى تصورات المبحوثين نحو ادارة المعرفة في وزارة المالية في اليمن؟ السؤال الثالث : ما مس

لوصدددددف وتحليدددددل ادارة المعرفدددددة فدددددي وزارة الماليدددددة فدددددي الددددديمن, لجدددددأ الباحدددددث إلدددددى إسدددددتخدام 

ختبدددار  للتحقدددق مدددن معنويدددة الفقدددرة ومسدددتوى ادارة " t"المتوسدددطات الحسدددابية واإلنحرافدددات المعياريدددة, وا 

 (. 1 - 4الجداول )المعرفة, كما هو موضح ب
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ومستوى ادارة المعرفة في وزارة " t"المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية واإلختبار التائي 
 المالية في اليمن

 ادارة المعرفة ت
عددددددددددددددددد 

 الفقرات
المتوسدددددددط 

 الحسابي
اإلنحددددددراف 

 المعياري
 "tقيمة "

 المحسوبة

Sig* 
مسدددددددتوى 

 الداللة

ترتيدددددددددددددددب 
األهميددددددددددة 

 النسبية

مسددددددددددتوى 
 المرونة

 متوسط 1 1.111 17.725 7281. 2.76 6 اكتساب المعرفة 1
 متوسط 2 1.111 19.723 7291. 2.87 1 توزيع المعرفة 2
 متوسط 4 1.111 19.820 8561. 2.69 1 المشاركة في المعرفة 1
 متوسط 1 0.000 15.882 9391. 2.90 6 تطبيق المعرفة 4

راف المعيدداري المتوسدط الحسددابي واإلنحدد
 العام الدارة المعرفة

 متوسط - 1.111 17.724 8361. 2.81 22

 (.  0.05( )1.16( الجدولية عند مستوى )tقيمة )

 (.1( الجدولية باإلستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ )tتم حساب قيمة )

فدي الديمن, إذ تراوحدت  ( إلدى مسدتوى ادارة المعرفدة فدي وزارة الماليدة1د  4إذ يشدير الجددول )

(, أمدا 2.90  - 2.69بدين ) المتوسطات الحسابية لمستوى ادارة المعرفة في وزارة الماليدة فدي الديمن

( وبمسددتوى 2.81المتوسددط الحسددابي العددام لمسددتوى ادارة المعرفددة فددي وزارة الماليددة فددي الدديمن فكددان )

نحددراف معيدداري 2.90ابي )متوسددط. وقددد جدداءت تطبيددق المعرفددة بالمرتبددة األولددى وبمتوسددط حسدد ( وا 

( 2.87( وبمستوى متوسط. فيمدا جداءت توزيدع المعرفدة بالمرتبدة الثانيدة وبمتوسدط حسدابي )9391.)

نحدددراف معيددداري ) ( وبمسدددتوى أهميدددة متوسدددطة. وبالمرتبدددة الثالثدددة جددداءت اكتسددداب المعرفدددة  7291.وا 

نحددددراف معيدددداري )2.76وبمتوسددددط حسددددابي ) توسددددط. واخيددددرا ( وحصددددلت علددددى مسددددتوى م7281.( وا 

نحراف معياري )2.69جاءت المشاركة في المعرفة  وبمتوسط حسابي ) ( وحصلت على 8561.( وا 

 مستوى متوسط ايضا.
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( التشدتت فدي إسدتجابات أفدراد عيندة الدراسدة حدول مسدتوى ادارة 1 - 4كما يوضدح الجددول )

أفراد وحدة المعايندة حدول المعرفة في وزارة المالية في اليمن وهو ما يعكس التقارب في وجهات نظر 

مسددددتوى ادارة المعرفددددة فددددي وزارة الماليددددة فددددي الدددديمن. ويشددددير الجدددددول أيضددددًا إلددددى التقددددارب فددددي قدددديم 

المتوسطات الحسابية, حيث نالحظ أنه من خالل مستويات الداللدة أنده لدم يكدن هنداك إختالفدات فدي 

ة الماليدة فدي الديمن, حيدث كاندت وجهات نظر أفراد وحدة المعاينة حول مستوى ادارة المعرفدة فدي وزار 

( لجميددع المزايددا. وبشددكل عددام يتبددين أن مسددتوى ادارة المعرفددة 1.11كافددة مسددتويات الداللددة أقددل مددن )

 في وزارة المالية في اليمن محل الدراسة من وجهة نظر وحدة المعاينة كانت متوسطة.  

فرعية الدارة المعرفة فدي وزارة أما بالنسبة للمتوسطات الحسابية لكل فقرة من فقرات األبعاد ال

" tالماليددة فددي الدديمن فقددد تددم اسددتخراج المتوسددطات الحسددابية واإلنحرافددات المعياريددة واإلختبددار التددائي "

( ؛ 11 - 4للتحقدق مددن معنويددة الفقددرة ومسددتوى ادارة المعرفددة لكدل فقددرة, كمددا هددو موضددح بالجددداول )

 (.11 - 4( ؛ )12 - 4( ؛ )11 - 4)
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ومستوى اكتساب المعرفة في وزارة المالية في  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم 
 اليمن

 اكتساب المعرفة ت
المتوسدددددددط 

 الحسابي
االنحددددددددددراف 

 المعياري
 "tقيمة "

 المحسوبة

Sig* 
مسدددددددددتوى 

 الداللة

ترتيدددددددددددددددددب 
أهميددددددددددددددددة 

 الفقرة
 المستوى  

21 
يددددتم تشددددكيل  فددددرق الددددتعلم المتنوعددددة 
معرفيددًا مددع الخبددراء الددداخليين بشددكل 

 مستمر
2.66 0.958 35.173 1.111 4 

 متوسطة

يددددددتم اكتسدددددداب المعرفددددددة مددددددن خددددددالل  24
 االستشاريين الخارجيين 

2.58 0.929 35.077 1.111 1 
 متوسطة

21 
تهددتم إدارة المعهددد بعقددد حددوارات بددين 
مدددددوظفي الدددددوزارة لمناقشدددددة التجدددددارب 

 الناجحة في العمل
2.42 1.073 28.523 1.111 6 

 متوسطة

26 
تستخدم الوسائل التكنولوجية المتاحدة 
داخل العمل مثل اإلنترندت فدي زيدادة 

 الرصيد المعرفي للعاملين
3.36 0.893 47.559 1.111 1 

 متوسطة

27 
تدددددوفر إدارة المعهدددددد بياندددددات تسددددداعد 
العاملين فدي إيجداد حلدول للمشدكالت 

 اإلدارية التي تواجههم
2.81 0.850 41.740 1.111 2 

 متوسطة

يعمدددددل المعهدددددد علدددددى دعدددددم األفكدددددار  28
 اإلبداعية للعاملين

2.75 0.925 37.612 1.111 1 
 متوسطة

المتوسددط الحسددابي واالنحددراف المعيدداري العددام 
 الكتساب المعرفة

2.76 .7281   

 (.  0.05( )1.16( الجدولية عند مستوى )tقيمة )

 (.1إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ )( الجدولية باالستناد tتم حساب قيمة )
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العبارات المتعلقة بمستوى اكتساب ( إجابات وحدة المعاينة عن 11 - 4إذ يوضح الجدول )

 - 2.42وزارة المالية في اليمن. حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهدذا المتغيدر بدين )المعرفة في 

وزارة الكتسددداب المعرفدددة فدددي وى المتوسدددط ( الدددذي يشدددير إلدددى المسدددت2.76( بمتوسدددط مقدددداره )3.36

الماليددة فددي الدديمن. إذ جدداءت فددي المرتبددة األولددى فقددرة " تسددتخدم الوسددائل التكنولوجيددة المتاحددة داخددل 

( وهدو أعلدى 3.36العمل مثل اإلنترنت في زيادة الرصديد المعرفدي للعداملين " بمتوسدط حسدابي بلدغ )

(, فيمدا حصدلت الفقدرة " 8931.نحدراف معيداري بلدغ )(, وا2.76من المتوسط الحسابي العام البدالغ )

علدددى  " تهدددتم إدارة المعهدددد بعقدددد حدددوارات بدددين مدددوظفي الدددوزارة لمناقشدددة التجدددارب الناجحدددة فدددي العمدددل

مددن المتوسددط الحسددابي الكلددي والبددالغ  ( وهددو أدنددى2.42المرتبدة السادسددة واألخيددرة بمتوسددط حسددابي )

 (. 1.073( وانحراف معياري )2.76)

أيضددًا التشددتت المددنخفض فددي اسددتجابات أفددراد وحدددة المعاينددة حددول ( 11-4)الجدددول  ويبددين

في وزارة المالية فدي الديمن بفقراتده وهدو مدا يعكدس التقدارب فدي وجهدات نظدر اكتساب المعرفة مستوى 

وزارة الماليدة فدي الديمن. ويشدير الجددول أيضدًا فدي اكتسداب المعرفدة أفراد وحدة المعاينة حدول مسدتوى 

لتقددارب فددي قدديم المتوسددطات الحسددابية, إذ نالحددظ أندده مددن خددالل مسددتويات الداللددة أندده لددم تكددن إلددى ا

فددي  هنداك اختالفدات فدي وجهددات نظدر أفدراد وحدددة المعايندة حدول العبدارات المكونددة الكتسداب المعرفدة

 ( لجميدع الفقدرات. وبشدكل1.11كاندت كافدة مسدتويات الداللدة أقدل مدن ) وزارة المالية في الديمن حيدث

في وزارة المالية في اليمن محل الدراسة من وجهدة نظدر وحددة اكتساب المعرفة عام يتبين أن مستوى 

 المعاينة كانت متوسطة. 
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في وزارة المالية في توزيع المعرفة ومستوى  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم 
 اليمن

 توزيع المعرفة ت
المتوسدددددددط 

 الحسابي
االنحددددددددددراف 

 المعياري
 "tقيمة "

 المحسوبة

Sig* 
مسدددددددددتوى 

 الداللة

ترتيدددددددددددددددددب 
أهميددددددددددددددددة 

 الفقرة

مسددددددددددددددتوى 
 المرونة 

21 
يمتلك المعهد شبكة معلومات داخليدة 
لوصدددددددول  المدددددددوظفين إلدددددددى قواعدددددددد 

 البيانات
 مرتفعة 4 1.111 37.012 0.931 2.73

11 
يتبدددع المعهدددد أسدددلوب التددددريب الدددذي 

مى فدي يقوم به أصحاب الخبرة والقدا
 العمل

 مرتفعة 1 1.111 45.058 1.011 3.60

11 
يعتمدددددددد المعهدددددددد الوثدددددددائق والنشدددددددرات 
الداخلية لتوزيدع المعرفدة بدين مدوظفي 

 الوزارة 
 مرتفعة 1 1.111 38.426 0.889 2.70

12 
يتدددددوفر لددددددى المعهدددددد المدددددالي نظدددددام 
إداري مدددددرن يسدددددهل توزيدددددع المعرفدددددة 

 على العاملين
 متوسطة 2 1.111 38.756 0.912 2.79

11 
يقدددوم المعهدددد بتوزيدددع المعرفدددة داخدددل 
الددددددددوزارة باسددددددددتخدام فددددددددرق المعرفددددددددة 

 المتنوعة 
 متوسطة 1 1.111 36.584 0.882 2.55

المتوسددط الحسددابي واالنحددراف المعيدداري العددام 
 لتوزيع المعرفة

2.87 .7291   

 (.  0.05( )1.16( الجدولية عند مستوى )tقيمة )

  (.1ية باالستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ )( الجدولtتم حساب قيمة )

العبددارات المتعلقددة بمسددتوى توزيددع ( إجابددات وحدددة المعاينددة عددن 11 - 4كمددا يبددين الجدددول )

 - 2.55وزارة المالية في اليمن. حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهدذا المتغيدر بدين )المعرفة في 
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وزارة الماليدة لتوزيدع المعرفدة فدي  توسدطالميشدير إلدى المسدتوى ( الذي 2.87( بمتوسط مقداره )3.60

فدي الديمن. إذ جداءت فدي المرتبددة األولدى فقدرة " يتبدع المعهدد أسددلوب التددريب الدذي يقدوم بده أصددحاب 

( وهددو أعلددى مددن المتوسددط الحسددابي العددام 3.60الخبددرة والقدددامى فددي العمددل " بمتوسددط حسددابي بلددغ )

(, فيمدا حصدلت الفقدرة " يقدوم المعهدد بتوزيدع المعرفدة 0111.اري بلدغ )(, وانحدراف معيد2.87البالغ )

علدددى المرتبدددة الخامسدددة واألخيدددرة بمتوسدددط حسدددابي  "داخدددل الدددوزارة باسدددتخدام فدددرق المعرفدددة المتنوعدددة

 (. 8821.( وانحراف معياري )2,87من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ ) ( وهو أدنى2.55)

التشددتت المددنخفض فددي اسددتجابات أفددراد وحدددة المعاينددة حددول أيضددًا ( 11-4)ويبددين الجدددول 

فددي وزارة الماليددة فددي الدديمن بفقراتدده وهددو مددا يعكددس التقددارب فددي وجهددات نظددر توزيددع المعرفددة مسددتوى 

وزارة المالية في اليمن. ويشير الجدول أيضدًا إلدى توزيع المعرفة في أفراد وحدة المعاينة حول مستوى 

الحسدابية, إذ نالحدظ أنده مدن خدالل مسدتويات الداللدة أنده لدم تكدن هنداك  التقارب في قديم المتوسدطات

وزارة فدددي المكوندددة لتوزيدددع المعرفدددة اختالفدددات فدددي وجهدددات نظدددر أفدددراد وحددددة المعايندددة حدددول العبدددارات 

( لجميددع الفقدرات. وبشدكل عددام 1.11كاندت كافدة مسددتويات الداللدة أقدل مدن ) حيددث الماليدة فدي الديمن

فدددي وزارة الماليدددة فدددي الددديمن محدددل الدراسدددة مدددن وجهدددة نظدددر وحددددة ع المعرفدددة توزيددديتبدددين أن مسدددتوى 

 المعاينة كانت متوسطة. 
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ومستوى المشاركة في المعرفة في وزارة  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم 
 المالية في اليمن

 المشاركة في المعرفة ت
المتوسدددددددط 

 الحسابي
االنحددددددددددراف 

 لمعياريا
 "t“قيمة 

 المحسوبة

Sig* 
مسدددددددددتوى 

 الداللة

ترتيدددددددددددددددددب 
أهميددددددددددددددددة 

 الفقرة

مسددددددددددددددتوى 
 المرونة 

يقوم المعهد بمشداركة المعرفدة داخليدًا  14
 باستخدام فرق المعرفة المتنوعة 

 متوسطة 1 1.111 37.014 0.906 2.65

يتدددددددددوفر لددددددددددى المعهدددددددددد تسدددددددددهيالت  11
 تكنولوجية خاصة لمشاركة المعرفة 

 متوسطة 2 1.111 40.038 0.896 2.84

يدددوفر المعهدددد المنددداخ المالئدددم لتبدددادل  16
 المعرفة بين العاملين 

 متوسطة 1 1.111 39.887 0.914 2.88

تدددتم المشددداركة فدددي خبدددرات العددداملين  17
 فيما بينهم دون أي حساسية   

 متوسطة 4 1.111 29.880 1.095 2.59

18 
ينسدددددق المعهدددددد مدددددع الدددددوزارة لتنظددددديم 

للموظفين للتشدارك فدي  لقاءات دورية
  المعرفة

 متوسطة 1 1.111 28.938 1.087 2.49

المتوسددط الحسددابي واالنحددراف المعيدداري العددام 
 للمشاركة في المعرفة

2.69 .8561   

 (.  0.05( )1.16( الجدولية عند مستوى )tقيمة )

  (.1) ( الجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغtتم حساب قيمة )

العبدارات المتعلقدة بمسدتوى المشداركة فدي ( إجابات وحددة المعايندة عدن 12د  4يبين الجدول )

 – 2.49وزارة المالية في اليمن. حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهدذا المتغيدر بدين )المعرفة في 

وزارة فددي المتوسدط للمشداركة فددي المعرفدة ( الددذي يشدير إلدى المسددتوى 2.69( بمتوسدط مقدداره )2.88

يوفر المعهد المناخ المالئم لتبدادل المعرفدة بدين " المالية في اليمن. إذ جاءت في المرتبة األولى فقرة 
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(, 2.69( وهددو أعلددى مددن المتوسددط الحسددابي العددام البددالغ )2.88العدداملين " بمتوسددط حسددابي بلددغ )

ارة لتنظديم لقداءات دوريدة (, فيما حصلت الفقرة " ينسق المعهد مدع الدوز 9141.وانحراف معياري بلغ )

 ( وهدو أدندى2.49على المرتبة الخامسة واألخيرة بمتوسدط حسدابي ) للموظفين للتشارك في المعرفة "

 (. 0871.( وانحراف معياري )2.69من المتوسط الحسابي الكلي والبالغ )

( أيضدًا التشدتت المدنخفض فدي اسدتجابات أفدراد وحددة المعايندة حدول 12د  4ويبدين الجددول )

مستوى المشاركة في المعرفة فدي وزارة الماليدة فدي الديمن بفقراتده وهدو مدا يعكدس التقدارب فدي وجهدات 

نظر أفراد وحدة المعاينة حول مسدتوى المشداركة فدي المعرفدة وزارة الماليدة فدي الديمن. ويشدير الجددول 

داللدة أندده لددم أيضدًا إلددى التقدارب فددي قديم المتوسددطات الحسدابية, إذ نالحددظ أنده مددن خدالل مسددتويات ال

تكن هناك اختالفات في وجهات نظر أفدراد وحددة المعايندة حدول العبدارات المكوندة لمسدتوى المشداركة 

( لجميدددع 1.11كاندددت كافدددة مسدددتويات الداللدددة أقدددل مدددن ) حيدددثلدددوزارة الماليدددة فدددي الددديمن فددي المعرفدددة 

في اليمن محدل الدراسدة  الفقرات. وبشكل عام يتبين أن مستوى المشاركة في المعرفة في وزارة المالية

 من وجهة نظر وحدة المعاينة كانت متوسطة. 
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 (13 - 4جدول )

ومستوى تطبيق المعرفة في وزارة المالية في  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم 
 اليمن

 المعرفة تطبيق ت
المتوسدددددددط 

 الحسابي
االنحددددددددددراف 

 المعياري
 "t“قيمة 

 المحسوبة

Sig* 
مسدددددددددتوى 

 الداللة

ترتيدددددددددددددددددب 
أهميددددددددددددددددة 

 الفقرة

مسددددددددددددددتوى 
 المرونة 

11 

يدددددددتم االهتمدددددددام بتوظيدددددددف المعدددددددارف 
المكتسدددددددبة فدددددددي تحسدددددددين الخددددددددمات 
المقدمددددددة لرفددددددراد والمؤسسددددددات ذات 

 العالقة 

 متوسطة 2 1.111 44.737 0.865 3.07

اليجددد العدداملون صددعوبة فددي تطبيددق  41
 أساليب العمل التي تم تدريبهم عليها

 متوسطة 1 1.111 34.922 1.021 2.82

41 
يعقددد المعهددد دورات تدريبيددة للعدداملين 
حول تطبيق المعرفدة لتحقيدق أهدداف 

 محددة
 متوسطة 6 1.111 35.365 0.995 2.78

يدددددددوفر المعهدددددددد تطبيقدددددددات محوسدددددددبة  42
 لتسهيل تقديم الخدمات للمستفيدين

 متوسطة 4 1.111 36.740 0.970 2.82

ج يطبدددددق المعهدددددد المبدددددادرات والبدددددرام 41
 ذات العالقة بالمعرفة بشكل مستمر  

 متوسطة 1 1.111 40.841 0.887 2.86

44 
يقددوم المعهددد وبشددكل مسددتمر بتدددريب 
العدداملين فددي الدددوزارة مددن قبددل خبدددراء 

 متمرسين داخليًا وخارجيًا 
 متوسطة 1 1.111 47.940 0.810 3.07

المتوسددط الحسددابي واالنحددراف المعيدداري العددام 
 لطبيق المعرفة

2.90 .9391   

 (.  0.05( )1.16( الجدولية عند مستوى )tقيمة )

  (.1( الجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ )tتم حساب قيمة )
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العبدددارات المتعلقدددة بمسدددتوى ( إجابدددات وحددددة المعايندددة عدددن 13 - 4وأخيدددرًا, يبدددين الجددددول )

ث تراوحددت المتوسددطات الحسددابية لهددذا المتغيددر بددين وزارة الماليددة فددي الدديمن. حيددتطبيددق المعرفددة فددي 

المعرفددة فددي  لتطبيددقالمتوسددط ( الددذي يشددير إلددى المسددتوى 2.90( بمتوسددط مقددداره )3.07د  2.78)

وزارة الماليدددة فدددي الددديمن. إذ جددداءت فدددي المرتبدددة األولدددى فقدددرة " يقدددوم المعهدددد وبشدددكل مسدددتمر بتددددريب 

( وهددو 3.07داخليددًا وخارجيددًا " بمتوسددط حسددابي بلددغ ) العدداملين فددي الددوزارة مددن قبددل خبددراء متمرسددين

(, فيمددا حصددلت 8101.(, وانحددراف معيدداري بلددغ )2.90أعلددى مددن المتوسددط الحسددابي العددام البددالغ )

على المرتبة  الفقرة " يعقد المعهد دورات تدريبية للعاملين حول تطبيق المعرفة لتحقيق أهداف محددة"

( 2.90مدن المتوسدط الحسدابي الكلدي والبدالغ ) ( وهو أدنى2.78السادسة واألخيرة بمتوسط حسابي )

 (. 9951.وانحراف معياري )

( أيضًا التشتت المنخفض فدي اسدتجابات أفدراد وحددة المعايندة حدول 11 - 4ويبين الجدول )

مسدتوى تطبيددق المعرفدة فددي وزارة الماليددة فدي الدديمن بفقراتده وهددو مددا يعكدس التقددارب فدي وجهددات نظددر 

المعايندة حددول مسدتوى تطبيددق المعرفددة وزارة الماليدة فددي الديمن. ويشددير الجددول أيضددًا إلددى  أفدراد وحدددة

التقارب في قديم المتوسدطات الحسدابية, إذ نالحدظ أنده مدن خدالل مسدتويات الداللدة أنده لدم تكدن هنداك 

ارة لدوز اختالفات في وجهات نظر أفراد وحدة المعاينة حول العبارات المكونة لمسدتوى تطبيدق المعرفدة 

( لجميددع الفقدرات. وبشدكل عددام 1.11كاندت كافدة مسددتويات الداللدة أقدل مدن ) حيددثالماليدة فدي الديمن 

يتبدددين أن مسدددتوى تطبيدددق المعرفدددة فدددي وزارة الماليدددة فدددي الددديمن محدددل الدراسدددة مدددن وجهدددة نظدددر وحددددة 

 المعاينة كانت متوسطة. 
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 ت الدراسةتحليل مدى مالئمة البيانات إلفتراضات اختبار فرضيا: (1د  4)

قبددل البدددء فددي تطبيددق تحليددل اإلنحدددار إلختبددار فرضدديات الدراسددة قددام الباحددث بددإجراء بعددض 

اإلختبارات وذلك من أجل ضمان مالءمة البيانات إلفتراضات تحليل اإلنحدار, إذ تم التأكد من عدم 

التبددداين  بإسدددتخدام معامدددل تضدددخم Multicollinearityوجدددود إرتبددداط عدددالت بدددين المتغيدددرات المسدددتقلة 

Variance Inflation Factor (VIF ختبدار التبداين المسدموح بده لكدل متغيدر مدن  Tolerance( وا 

(. وأن 11( للقيمدة)VIFمتغيرات الدراسة مدع مراعداة عددم تجداوز معامدل تضدخم التبداين المسدموح بده)

ن نتدائج ( يبدي14 - 4(. والجدول رقم )1.11أكبر من) Toleranceتكون قيمة التباين المسموح به 

 هذه اإلختبارات.

 (14 - 4جدول )

 نتائج اختبار تضخم التباين والتباين المسموح به

 VIF Tolerance المتغيرات المستقلة الفرعية ت

 1.612 1.445 خطة التدريب والتنمية 1

 1.717 1.357 تنفيذ خطة التدريب والتنمية 2

 1.786 1.273 تقييم خطة التدريب والتنمية 1

( عددددددم وجدددددود تدددددداخل خطدددددي متعددددددد 14 - 4النتدددددائج الدددددواردة فدددددي الجددددددول )يتضدددددح مدددددن 

Multicollinearity  ن مددا يؤكددد ذلددك قدديم معيددار بددين أبعدداد المتغيددر المسددتقل )التدددريب والتنميددة(, وا 

( لربعاد المتمثلة بد )خطة التدريب والتنمية, وتنفيذ خطة التدريب VIFإختبار معامل تضخم التباين )

( علدى التدوالي والتدي 1.273؛ 1.357؛  1.445قيديم خطدة التددريب والتنميدة( والبالغدة )والتنمية, وت

( تراوحددددت بددددين Tolerance(. كمددددا يتضددددح أن قدددديم إختبددددار التبدددداين المسددددموح بدددده )11تقددددل عددددن )
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( ويعددد هددذا مؤشددرًا علددى عدددم وجددود إرتبدداط عددالت بددين 1.11( وهددي أكبددر مددن )1.786د  1.612)

تأسيسدددًا علدددى مدددا تقددددم وبعدددد التأكدددد مدددن عددددم وجدددود تدددداخل خطدددي بدددين أبعددداد المتغيدددرات المسدددتقلة. و 

ن بيانات متغيرات الدراسدة تخضدع للتوزيدع الطبيعدي فقدد أصدبح باإلمكدان إختبدار  المتغير المستقل, وا 

 فرضيات الدراسة في وزارة المالية في اليمن.

 اختبار فرضيات الدراسة(: 4 - 4)

 HO1الفرضية الرئيسة األولى 
)خطدة التددريب والتنميدة ؛ وتنفيدذ يوجد أثدر ذو داللدة إحصدائية للتددريب والتنميدة بأبعداده ال

في ادارة المعرفة )اكتساب المعرفة, وتوزيدع  خطة التدريب والتنمية ؛ وتقييم خطة التدريب والتنميدة(
 ى داللدةالمعرفة, والمشاركة في المعرفة, وتطبيق المعرفة( في وزارة المالية في الديمن عندد مسدتو 

(  0.05 .) 

الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحددار المتعددد للتحقدق مدن أثدر التددريب والتنميدة 

في ادارة  بأبعاده)خطة التدريب والتنمية, وتنفيذ خطة التدريب والتنمية, وتقييم خطة التدريب والتنمية(

 (.11 - 4)ول , وكما هو موضح بالجدالمعرفة في وزارة المالية في اليمن
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 (15 - 4جدول )

نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير التدريب والتنمية  في ادارة المعرفة في وزارة المالية 
 في اليمن

المتغيددددددر 
 التابع

(R) 
 االرتباط

(R2 ) 
معامددددددددددددل 
 التحديد 

F 
 المحسوبة

DF 
 درجات الحرية

Sig* 
مسدددتوى 
 الداللة

β  
 معامل االنحدار

T 
 بةالمحسو 

Sig* 
مسددددددددتوى 

 الداللة

ادارة 
 المعرفة

1.681 1.461 44.870 

بدددددددددددددددددددددددددين 
 المجاميع

3 

1.111 

خطة التدريب 
 0001. 5.017 0.329 والتنمية

 156 البواقي
تنفيدددددددذ خطدددددددة 
التدددددددددددددددددددددددددريب 

 والتنمية
0.286 3.844 .0001 

 159 المجموع
تقيددددددديم خطدددددددة 
التدددددددددددددددددددددددددريب 

 والتنمية
0.251 3.677 .0001 

  (  0.05) ذا داللة إحصائية عند مستوى يكون التأثير*

)خطددة التدددريب والتنميددة, وتنفيددذ خطددة  ( أثددر التدددريب والتنميددة  بأبعادهددا11 - 4يوضددح الجدددول ) 

التدددريب والتنميددة, وتقيدديم خطددة التدددريب والتنميدددة( فددي ادارة المعرفددة فددي وزارة الماليددة فددي الددديمن. إذ 

)خطدة  أثير ذي داللدة إحصدائية للتددريب والتنميدة  بأبعادهداأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود تد

فدي ادارة المعرفدة فدي  التدريب والتنمية, وتنفيذ خطة التدريب والتنمية, وتقييم خطدة التددريب والتنميدة(

(. أمددا   0.05( عنددد مسددتوى )1.681) Rوزارة الماليددة فددي الدديمن , إذ بلددغ معامددل االرتبدداط 

( مددن التغيددرات فددي ادارة المعرفددة 1.461(, أي أن مددا قيمتدده )1.461غ )فقددد بلدد 2Rمعامددل التحديددد 

كمددا بلغددت قيمددة درجددة  فددي وزارة الماليددة فددي الدديمن ندداتج عددن التغيددر فددي التدددريب والتنميددة  بأبعادهددا,

( 2511.), ( لتنفيددذ خطددة التدددريب والتنميدددة0.286) ,( لخطددة التدددريب والتنميددة0.329) βالتددأثير 

يب والتنميدددة. وهدددذا يعندددي أن الزيدددادة بدرجدددة واحددددة فدددي مسدددتوى اإلهتمدددام بالتددددريب لتقيددديم خطدددة التددددر 
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( 0.329والتنميدددة  بأبعادهدددا يدددؤدي إلدددى زيدددادة فدددي ادارة المعرفدددة فدددي وزارة الماليدددة فدددي الددديمن بقيمدددة )

( لتقيدديم خطددة التدددريب 2511.), ( لتنفيددذ خطددة التدددريب والتنميددة0.286) ,لخطددة التدددريب والتنميددة

( وهدددي دالدددة عندددد 44.870) المحسدددوبة والتدددي بلغدددت F  ميدددة. ويؤكدددد معنويدددة هدددذا التدددأثير قيمدددةوالتن

(. وهذا يؤكد عدم صحة قبول الفرضية الرئيسة األولى, وعليه ترفض الفرضدية   0.05مستوى )

 العدمية )الصفرية(, وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على: 

)خطدة التددريب والتنميدة, وتنفيدذ والتنميدة  بأبعدادهداللدة إحصدائية للتددريب  يوجود تدأثير ذ

)اكتسداب المعرفدة, وتوزيدع ادارة المعرفدة في  خطة التدريب والتنمية, وتقييم خطة التدريب والتنميدة(

 عندد مسدتوى داللدة في وزارة المالية في الديمنالمعرفة, والمشاركة في المعرفة, وتطبيق المعرفة( 

(  0.05 .) 

عدددداد ذات التددددأثير األكبددددر تددددم اسددددتخدام تحليددددل االنحدددددار المتعدددددد التدددددريجي وللتحقددددق أي االب

Stepwise في ادارة المعرفة فدي وزارة الماليدة فدي الديمن,  للتحقق من أثر التدريب والتنمية بأبعادها

 (.16 - 4) وكما هو موضح بالجدول
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 (16 - 4جدول )

في ادارة  ثير التدريب والتنمية  بأبعادهانتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد التدريجي لتأ

 المعرفة في وزارة المالية في اليمن

المتغيددددددددر 
 التابع

 المتغيرات
(R) 

 االرتباط

(R2 ) 
معامددددددددددددل 
 التحديد 

F 
 المحسوبة

 Change Statisticsالتغيرات اإلحصائية  

التغيددددر فددددي 
معامددددددددددددددددددل 
التحديدددددددددددددددد 

(R2) 

التغيددددددر فددددددي 
 Fقيمة 

DF1 DF2 
Sig* 

F 
Change 

ادارة 
 المعرفة

خطددددددة التدددددددريب 
 0001. 158 1 82.222 0.342 82.222 0.342 0.585 والتنمية

خطددددددة التدددددددريب 
والتنميددة ت تنفيددذ 
خطددددددة التدددددددريب 

 والتنمية

0.646 0.417 56.073 0.074 20.025 1 157 .0001 

خطددددددة التدددددددريب 
والتنميددة ت تنفيددذ 
خطددددددة التدددددددريب 
والتنميددة ت تقيدديم 
خطددددددة التدددددددريب 

 والتنمية

0.681 0.463 44.870 0.047 13.520 1 156 .0001 

 

خطدة التددريب والتنميدة ؛ وتنفيدذ ) ( أثر التددريب والتنميدة  بأبعادهدا16 - 4) يوضح الجدول

في ادارة المعرفدة فدي وزارة الماليدة فدي الديمن. ( خطة التدريب والتنمية ؛ وتقييم خطة التدريب والتنمية

خطة )ي وجود تأثير ذي داللة إحصائية للتدريب والتنمية  بأبعادهاإذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائ

فددي ادارة المعرفددة ( التدددريب والتنميددة ؛ وتنفيددذ خطددة التدددريب والتنميددة ؛ وتقيدديم خطددة التدددريب والتنميددة

( لخطدددة 5851.) للمتغيدددرات كددداآلتي: Rفدددي وزارة الماليدددة فدددي الددديمن , إذ بلغدددت معدددامالت االرتبددداط 
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( لخطة التدريب والتنمية وتنفيذ خطة التدريب   0.05( ,).6461ية عند مستوى )التدريب والتنم

( لخطة التدريب والتنمية وتنفيذ خطة التدريب والتنمية   0.05( ,).6811والتنمية عند مستوى )

( 0.342فقد بلدغ ) 2R(. أما معامل التحديد   0.05وتقييم خطة التدريب والتنمية عند مستوى )

( لخطة التدريب والتنميدة وتنفيدذ خطدة   0.05( ,)0. 417لتدريب والتنمية عند مستوى )لخطة ا

( لخطة التدريب والتنمية وتنفيذ خطة التدريب   0.05( ,)0.463التدريب والتنمية عند مستوى )

 (. كما بلغت قيمة التغير فدي معامدل  0.05والتنمية وتقييم خطة التدريب والتنمية عند مستوى )

(   0.05( ,).0741( لخطدة التددريب والتنميدة عندد مسدتوى )0.342) Change 2Rالتحديدد 

( لخطدة   0.05( ,).0471لخطة التدريب والتنمية وتنفيدذ خطدة التددريب والتنميدة عندد مسدتوى )

  التددريب والتنميدة وتنفيددذ خطدة التدددريب والتنميدة وتقيديم خطددة التددريب والتنميددة عندد مسددتوى )

( لخطدددة التددددريب 82.222) والتدددي بلغدددت F(. ويؤكدددد معنويدددة هدددذا التدددأثير التغيدددر فدددي قيمدددة 0.05

( لخطددة التدددريب والتنميددة وتنفيددذ خطددة التدددريب   0.05( ,)20.025والتنميددة عنددد مسددتوى )

( لخطة التدريب والتنمية وتنفيذ خطة التدريب والتنمية   0.05( ,)13.52والتنمية عند مستوى )

 (.   0.05طة التدريب والتنمية عند مستوى )وتقييم خ

 HO2الفرضية الرئيسة الثانية 
)خطددة التدددريب والتنميددة, وتنفيددذ ال يوجددد أثددر ذو داللددة إحصددائية للتدددريب والتنميددة بأبعدداده

وزارة الماليدة فدي تقييم اداء العاملين فدي في  خطة التدريب والتنمية, وتقييم خطة التدريب والتنميدة(
 (.  0.05) د مستوى داللةاليمن عن

الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل االنحددار المتعددد للتحقدق مدن أثدر التددريب والتنميدة  
فدي  )خطدة التددريب والتنميدة, وتنفيدذ خطدة التددريب والتنميدة, وتقيديم خطدة التددريب والتنميدة( بأبعادها

 .(17 - 4)ا هو موضح بالجدول , وكمتقييم اداء العاملين في وزارة المالية في اليمن 
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 (17 - 4الجدول )

نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير التدريب والتنمية  في تقييم اداء العاملين في وزارة 
 المالية في اليمن

المتغيددددددددددددر 
 التابع

(R) 
 االرتباط

(R2 ) 
معامددددددددددددل 
 التحديد 

F 
 المحسوبة

DF 
 درجات الحرية

Sig* 
مسددددددددتوى 

 الداللة

β  
 مل االنحدارمعا

T 
 المحسوبة

Sig* 
مسددددددددددتوى 

 الداللة

تقيددددددددديم اداء 
 العاملين

.4821 .2331 15.776 

بددددددددددددددددددددددددددين 
 المجاميع

3 

1.111 

خطددددددددددددددددددددددددددددددة 
التدددددددددددددددددددددريب 

 والتنمية
0.191 2.234 0.027 

 156 البواقي
تنفيددددذ خطدددددة 
التدددددددددددددددددددددريب 

 والتنمية
0.177 1.820 0.071 

 159 المجموع
تقيدددديم خطدددددة 
التدددددددددددددددددددددريب 

 والتنمية
0.308 3.453 0.001 

 (  0.05) يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى*

)خطددة التدددريب والتنميددة, وتنفيددذ خطددة  ( أثددر التدددريب والتنميددة  بأبعادهددا17 - 4يوضددح الجدددول ) 
فدي تقيديم اداء العداملين فدي وزارة الماليدة فدي الديمن.  التدريب والتنمية, وتقييم خطدة التددريب والتنميدة(

 ت نتدددائج التحليدددل اإلحصدددائي وجدددود تدددأثير ذي داللدددة إحصدددائية للتددددريب والتنميدددة  بأبعادهددداإذ أظهدددر 
فدي تقيديم اداء العداملين فدي وزارة الماليدة فدي  )خطة التدريب والتنميدة, وتقيديم خطدة التددريب والتنميدة(

 2R(. أمدا معامدل التحديدد   0.05( عندد مسدتوى )1.482) Rالديمن , إذ بلدغ معامدل االرتبداط 
( من التغيرات في تقييم اداء العاملين لوزارة المالية فدي 1.211(, أي أن ما قيمته )1.211فقد بلغ )

β (.1911 )كمددا بلغددت قيمددة درجددة التددأثير  الدديمن ندداتج عددن التغيددر فددي التدددريب والتنميددة بأبعادهددا,
الزيدادة بدرجدة واحددة ( لتقييم خطة التدريب والتنمية. وهذا يعني أن 3081.) ,لخطة التدريب والتنمية

في مستوى اإلهتمام بالتدريب والتنمية بأبعادها يؤدي إلى زيدادة فدي تقيديم اداء العداملين لدوزارة الماليدة 
( لتقيديم خطدة التددريب والتنميدة. ويؤكدد 3081.) ,( لخطة التددريب والتنميدة1911.في اليمن بقيمة )

  ( وهددي دالددة عنددد مسددتوى )15.776) المحسددوبة والتددي بلغددت F  معنويددة هددذا التددأثير قيمددة
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(. وهدددذا يؤكدددد عددددم صدددحة قبدددول الفرضدددية الرئيسدددة الثانيدددة, وعليددده تدددرفض الفرضدددية العدميدددة 0.05
 )الصفرية(, وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على: 

)خطدة التدددريب والتنميددة,  داللددة إحصددائية للتدددريب والتنميددة  بأبعادهددا يوجدود تددأثير ذ
وزارة المالية في الديمن عندد مسدتوى  تقييم اداء العاملين فيفي  ب والتنمية(وتقييم خطة التدري

 (.   0.05) داللة

وللتحقق أي المتغيرات ذات التأثير األكبر تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد التدريجي 
Stepwise ماليدة فدي تقيديم اداء العداملين فدي وزارة ال للتحقق من أثدر التددريب والتنميدة بأبعادهدا

 (18 - 4) في اليمن , وكما هو موضح بالجدول

 (18 - 4جدول )

في تقييم  نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد التدريجي لبيان التدريب والتنمية األكثر تاثيراً 
 اداء العاملين في وزارة المالية في اليمن

المتغيددددددددر 
 التابع

 المتغيرات
(R) 

 االرتباط

(R2 ) 
معامددددددددددددل 
 التحديد 

F 
 محسوبةال

 Change Statisticsالتغيرات اإلحصائية  

التغيددددر فددددي 
معامددددددددددددددددددل 
التحديدددددددددددددددد 

(R2) 

التغير في قيمدة 
F 

DF1 DF2 
Sig* 

F 
Change 

تقيددديم اداء 
 العاملين

تقيددددددديم خطدددددددة 
التددددددددددددددددددددددددددريب 

 والتنمية
.4081 .1661 31.477 0.166 31.477 1 158 .0001 

تقيددددددديم خطدددددددة 
التددددددددددددددددددددددددددريب 
والتنميدددددددددددددددة ت 
خطة التدريب 

 لتنميةوا

.4651 .2161 21.668 10.05 10.089 1 157 .0021 
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خطددة التدددريب والتنميددة, وتنفيددذ ) ( أثددر التدددريب والتنميددة  بأبعادهددا18 - 4) يوضددح الجدددول

فددي تقيدديم اداء العدداملين فددي وزارة الماليددة فددي ( خطددة التدددريب والتنميددة, وتقيدديم خطددة التدددريب والتنميددة

لتدددددريب والتنميددددة  ليددددل اإلحصددددائي وجددددود تددددأثير ذي داللددددة إحصددددائية الدددديمن. إذ أظهددددرت نتددددائج التحل

فددي تقيدديم اداء العدداملين فددي وزارة ( خطددة التدددريب والتنميددة, وتقيدديم خطددة التدددريب والتنميددة) بأبعادهددا

( لتقيديم خطدة التددريب 4081.) للمتغيدرات كداآلتي: Rالمالية في اليمن, إذ بلغت معامالت االرتباط 

( لتقيدديم خطددة التدددريب والتنميددة وخطددة التدددريب 4651.(, و)  0.05توى )والتنميددة عنددد مسدد

( لتقيديم خطدة التددريب 1661.فقد بلدغ ) 2R(. أما معامل التحديد   0.05والتنمية عند مستوى )

( لتقييم خطة التدريب والتنمية وخطة التدريب والتنمية   0.05( ,).2161والتنمية عند مستوى )

Change 2R (.1661 )(. كمدا بلغدت قيمدة التغيدر فدي معامدل التحديدد   0.05عندد مسدتوى )

( لتقيديم خطدة التددريب والتنميدة   0.05( ,)10.05لتقيديم خطدة التددريب والتنميدة عندد مسدتوى )

 F(. ويؤكدد معنويدة هدذا التدأثير التغيدر فدي قيمدة   0.05وخطدة التددريب والتنميدة عندد مسدتوى )

(   0.05( ,)10.089لتقيدديم خطددة التدددريب والتنميددة عنددد مسددتوى )( 31.477) والتددي بلغددت

 (.  0.05لتقييم خطة التدريب والتنمية وخطة التدريب والتنمية عند مستوى )

وللتحقددق مدددن تدددأثير التددددريب والتنميدددة  بأبعادهدددا فددي كدددل بعدددد مدددن أبعددداد تقيددديم اداء العددداملين 

يددة فددي الدديمن , قددام الباحددث بتجزئددة الفرضددية الرئيسددة فددي وزارة المال )السددلوك, الشخصددية, والنتددائج(

 الثانية إلى ثالثة فرضيات فرعية, وكما هو موضح أدناه.

  HO2-1الفرضية الفرعية األولى 

وزارة فدي فدي تقيديم اداء العداملين  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لخطة التدريب والتنميدة

 . (  0.05)المالية في اليمن عند مستوى داللة 
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الختبددار هددذه الفرضددية تددم اسددتخدام تحليددل االنحدددار البسدديط للتحقددق مددن أثددر خطددة التدددريب 

 (.11 - 4)في وزارة المالية في اليمن, وكما هو موضح بالجدول في تقييم اداء العاملين  والتنمية

 (19 - 4جدول )

م اداء العاملين في نتائج اختبار تحليل االنحدار البسيط لتأثير خطة التدريب والتنمية في تقيي
 وزارة المالية في اليمن

المتغيددددددددددددددر 
 التابع

(R) 
 االرتباط

(R2 ) 
معامدددددددددددددل 

 التحديد 

F 
 المحسوبة

DF 
 درجات الحرية

Sig* 
مسددددددددتوى 

 الداللة

β  
 معامل االنحدار

T 
 المحسوبة

Sig* 
مسددددددددتوى 

 الداللة

تقيددددددددددددديم اداء 
 العاملين

1.177 1.142 26.223 

بددددددددددددددددددددددددددين 
 المجاميع

1 

1.111 
خطددددددددددددددددددددددددددددة 

ب التدددددددددددددددددددري
 والتنمية

 158 البواقي 0001. 5.121 3831.

 159 المجموع

 (  0.05) يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى*

فدددي تقيددديم اداء العددداملين فدددي وزارة  ( أثدددر خطدددة التددددريب والتنميدددة11 - 4يوضدددح الجددددول ) 
جدددود تدددأثير ذي داللدددة إحصدددائية لخطدددة الماليدددة فدددي الددديمن. إذ أظهدددرت نتدددائج التحليدددل اإلحصدددائي و 

 Rفدددي تقيدديم اداء العددداملين فددي وزارة الماليددة فدددي الدديمن , إذ بلدددغ معامددل االرتبددداط  التدددريب والتنميددة,
(, أي أن مدا قيمتده 1.142فقدد بلدغ ) 2R(. أما معامل التحديدد   0.05( عند مستوى )1.177)
ارة المالية في اليمن ناتج عدن التغيدر فدي خطدة ( من التغيرات في تقييم اداء العاملين في وز 1.142)

. وهدذا يعنددي ,( لخطددة التددريب والتنميددة3831.) βكمددا بلغدت قيمددة درجدة التدأثير  التددريب والتنميدة ,
أن الزيادة بدرجة واحددة فدي مسدتوى اإلهتمدام بخطدة التددريب والتنميدة يدؤدي إلدى زيدادة فدي تقيديم اداء 

( لخطددة التدددريب والتنميدددة. ويؤكددد معنويددة هدددذا 3771.يمن بقيمدددة )العدداملين فددي وزارة الماليدددة فددي الدد
(. وهدذا يؤكدد  0.05( وهي دالة عند مستوى )26.223) المحسوبة والتي بلغت F  التأثير قيمة
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عدددددم صددددحة قبددددول الفرضددددية الفرعيددددة األولددددى, وعليدددده تددددرفض الفرضددددية العدميددددة )الصددددفرية(, وتقبددددل 
 الفرضية البديلة التي تنص على: 

في تقييم اداء العاملين في وزارة المالية في لخطة التدريب والتنميدة جود تأثير ذو داللة إحصائية و 
 (.   0.05) اليمن عند مستوى داللة

 HO2-2الفرضية الفرعية الثانية 

فددي تقيدديم اداء العدداملين فددي وزارة  لتنفيددذ خطددة التدددريب والتنميددةال يوجددد أثددر ذو داللددة إحصددائية 
 (.   0.05) اليمن عند مستوى داللة المالية في

الختبدددار هدددذه الفرضدددية تدددم اسدددتخدام تحليدددل االنحددددار البسددديط للتحقدددق مدددن أثدددر تنفيدددذ خطدددة 

 - 4), وكما هو موضدح بالجددول في تقييم اداء العاملين في وزارة المالية في اليمن التدريب والتنمية

21) 

 (20 - 4جدول )

يط لتأثير تنفيذ خطة التدريب والتنمية في  تقييم اداء العاملين نتائج اختبار تحليل االنحدار البس
 في وزارة المالية في اليمن

المتغيددددددددددددر 
 التابع

(R) 
 االرتباط

(R2 ) 
معامددددددددددل 
 التحديد 

F 
 المحسوبة

DF 
 درجات الحرية

Sig* 
مسددددددتوى 

 الداللة

β  
 معامل االنحدار

T 
 المحسوبة

Sig* 
مسددددددتوى 

 الداللة

تقيددددددددديم اداء 
 العاملين

1.111 1.111 20.456 

بددددددددددددددددددددددددين 
 المجاميع

1 

1.111 
تنفيددذ خطددة 
التدددددددددددددددددريب 

 والتنمية
 158 البواقي 0001. 4.523 4021.

 159 المجموع

  (  0.05) يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى*
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وزارة في تقييم اداء العاملين فدي  ( أثر تنفيذ خطة التدريب والتنمية21 - 4يوضح الجدول )

المالية في اليمن. إذ أظهرت نتدائج التحليدل اإلحصدائي وجدود تدأثير ذي داللدة إحصدائية لتنفيدذ خطدة 

 Rفدددي تقيدديم اداء العددداملين فددي وزارة الماليددة فدددي الدديمن , إذ بلدددغ معامددل االرتبددداط  التدددريب والتنميددة,

أي أن مدا قيمتده (, 1.111فقدد بلدغ ) 2R(. أما معامل التحديدد   0.05( عند مستوى )1.111)

( من التغيرات في تقييم اداء العاملين في وزارة المالية في الديمن نداتج عدن التغيدر فدي تنفيدذ 1.111)

. ,( لتنفيدذ خطدة التددريب والتنميدة4021.) βكمدا بلغدت قيمدة درجدة التدأثير  خطة التددريب والتنميدة ,

خطة التدريب والتنمية يؤدي إلى زيدادة وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في مستوى اإلهتمام بتنفيذ 

( لتنفيددذ خطددة التدددريب والتنميددة. 4021.فددي تقيدديم اداء العدداملين فددي وزارة الماليددة فددي الدديمن بقيمددة )

 ( وهدي دالدة عندد مسدتوى )20.456) المحسوبة والتي بلغت F  ويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة

يدددة الثانيدددة, وعليددده تدددرفض الفرضدددية العدميدددة (. وهدددذا يؤكدددد عددددم صدددحة قبدددول الفرضدددية الفرع0.05

 )الصفرية(, وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على: 

فددي تقيدديم اداء العدداملين فددي وزارة لتنفيددذ خطددة التدددريب والتنميددة وجددود تددأثير ذو داللددة إحصددائية 

 (.   0.05) المالية في اليمن عند مستوى داللة

  HO1-3الفرضية الفرعية الثالثة 

فددي تقيدديم اداء العدداملين فددي وزارة لتقيدديم خطددة التدددريب والتنميددة وجددد أثددر ذو داللددة إحصددائية ال ي

 (.   0.05) المالية في اليمن عند مستوى داللة
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الختبدددار هدددذه الفرضدددية تدددم اسدددتخدام تحليدددل االنحددددار البسددديط للتحقدددق مدددن أثدددر تقيددديم خطدددة 

د  4), وكمدا هدو موضدح بالجددول المالية في اليمن  في تقييم اداء العاملين في وزارة التدريب والتنمية

21.) 

 (21 - 4جدول )

التدريب والتنمية  في تقييم اداء العاملين  تقييم خطة نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير
 في وزارة المالية في اليمن

المتغيددددددددددددددر 
 التابع

(R) 
 االرتباط

(R2 ) 
معامدددددددددددددل 

 التحديد 

F 
 المحسوبة

DF 
 حريةدرجات ال

Sig* 
مسددددددددتوى 

 الداللة

β  
 معامل االنحدار

T 
 المحسوبة

Sig* 
مسددددددددتوى 

 الداللة

تقيددددددددددددديم اداء 
 العاملين

1.418 1.166 31.477 

بددددددددددددددددددددددددددين 
 المجاميع

1 

1.111 
تقيدددديم خطددددة 
التدددددددددددددددددددريب 

 والتنمية
 158 البواقي 0001. 5.610 4591.

 159 المجموع

  (  0.05) د مستوىيكون التأثير ذا داللة إحصائية عن*

في تقييم اداء العاملين فدي وزارة  ( أثر تقييم خطة التدريب والتنمية21 - 4يوضح الجدول )

المالية في اليمن. إذ أظهرت نتدائج التحليدل اإلحصدائي وجدود تدأثير ذي داللدة إحصدائية لتقيديم خطدة 

 Rيمن , إذ بلدددغ معامددل االرتبددداط فدددي تقيدديم اداء العددداملين فددي وزارة الماليددة فدددي الدد التدددريب والتنميددة,

(, أي أن مدا قيمتده 1.166فقدد بلدغ ) 2R(. أما معامل التحديدد   0.05( عند مستوى )1.418)

( من التغيرات في تقييم اداء العاملين في وزارة المالية في الديمن نداتج عدن التغيدر فدي تقيديم 1.166)

. ,( لتقيديم خطدة التددريب والتنميدة4591.) βكمدا بلغدت قيمدة درجدة التدأثير  خطة التددريب والتنميدة ,

وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في مستوى اإلهتمام بتقييم خطة التدريب والتنمية يؤدي إلى زيدادة 
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( لتقيدديم خطددة التدددريب والتنميددة. 4591.فددي تقيدديم اداء العدداملين فددي وزارة الماليددة فددي الدديمن بقيمددة )

 ( وهدي دالدة عندد مسدتوى )31.477) المحسوبة والتي بلغت F  ويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة

(. وهدددذا يؤكدددد عددددم صدددحة قبدددول الفرضدددية الفرعيدددة الثالثدددة, وعليددده تدددرفض الفرضدددية العدميدددة 0.05

 )الصفرية(, وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على: 

لعدداملين فددي وزارة فددي تقيدديم اداء التقيدديم خطددة التدددريب والتنميددة وجددود تددأثير ذو داللددة إحصددائية 

 (.   0.05) المالية في اليمن عند مستوى داللة

 HO3الفرضية الرئيسة الثالثة 

)اكتسداب المعرفدة؛ وتوزيدع المعرفدة ؛ ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية الدارة المعرفة بأبعادها

ي الديمن عندد وزارة الماليدة فدتقيديم اداء العداملين فدي في  والمشاركة في المعرفة, وتطبيق المعرفدة(

 (.   0.05) مستوى داللة

الختبددار هددذه الفرضددية تددم اسددتخدام تحليددل االنحدددار المتعدددد للتحقددق مددن أثددر ادارة المعرفددة 

فدي تقيديم اداء  )اكتساب المعرفة, وتوزيع المعرفة, والمشاركة في المعرفدة, وتطبيدق المعرفدة( بأبعادها

 (.22 - 4)و موضح بالجدول , وكما هالعاملين في وزارة المالية في اليمن 
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 (22 - 4جدول )
نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير ادارة المعرفة بأبعادها في تقييم اداء العاملين في 

 وزارة المالية في اليمن

المتغيدددددددددددددر 
 التابع

(R) 
 االرتباط

(R2 ) 
معامددددددددددددل 
 التحديد 

F 
 المحسوبة

DF 
 درجات الحرية

Sig* 
مسددددددددتوى 

 الداللة

β  
 معامل االنحدار

T 
 المحسوبة

Sig* 
مسددددددددددتوى 

 الداللة

تقيددددددددددديم اداء 
 العاملين

0.651 0.423 28.439 

بددددددددددددددددددددددددددين 
 المجاميع

4 

1.111 

اكتسددددددددددددددددددددداب 
 المعرفة

0.177 1.788 0.076 

 155 البواقي
توزيدددددددددددددددددددددددددددددددع 

 المعرفة
0.149 1.327 0.187 

 159 المجموع

المشاركة في 
 المعرفة

0.288 3.235 0.001 

   
 

 
طبيدددددددددددددددددددددددددددق ت

 المعرفة
0.105 1.162 0.247 

 (  0.05) يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى*

)اكتسدداب المعرفددة, وتوزيددع المعرفددة,  ( أثددر ادارة المعرفددة بأبعادهددا22 - 4يوضددح الجدددول )

والمشددداركة فدددي المعرفدددة, وتطبيدددق المعرفدددة( فدددي تقيددديم اداء العددداملين فدددي وزارة الماليدددة فدددي الددديمن. إذ 

فددي المشدداركة فددي المعرفددة أظهددرت نتددائج التحليددل اإلحصددائي وجددود تددأثير ذي داللددة إحصددائية لبعددد 

( عنددد مسددتوى 1.611) Rتقيدديم اداء العدداملين فددي وزارة الماليددة فددي الدديمن , إذ بلددغ معامددل االرتبدداط 

(  0.05 أما معامل التحديد .)2R ( مدن التغيد1.421(, أي أن ما قيمتده )1.421فقد بلغ ) رات

 فددددي تقيدددديم اداء العدددداملين فددددي وزارة الماليددددة فددددي الدددديمن ندددداتج عددددن التغيددددر فددددي ادارة المعرفددددة ببعدددددها

( لبعد المشاركة في المعرفدة. وهدذا 2881.) βكما بلغت قيمة درجة التأثير  )المشاركة في المعرفة(,

اركة فددي المعرفددة( )المشدد يعنددي أن الزيددادة بدرجددة واحدددة فددي مسددتوى اإلهتمددام بددادارة المعرفددة ببعدددها

( للمشددداركة فدددي 2881.يدددؤدي إلدددى زيدددادة فدددي تقيددديم اداء العددداملين لدددوزارة الماليدددة فدددي الددديمن بقيمدددة )

( وهدددي دالدددة عندددد 28.439) المحسدددوبة والتدددي بلغدددت F  المعرفدددة. ويؤكدددد معنويدددة هدددذا التدددأثير قيمدددة
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ليده تدرفض الفرضدية (. وهذا يؤكد عددم صدحة قبدول الفرضدية الرئيسدة الثالثدة, وع 0.05مستوى )

 العدمية )الصفرية(, وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على: 

تقييم اداء في  )المشاركة في المعرفدة(داللة إحصائية الدارة المعرفة ببعدها يوجود تأثير ذ

 (.   0.05) في وزارة المالية في اليمن عند مستوى داللةالعاملين 

ألكبدددر تدددم اسدددتخدام تحليدددل االنحددددار المتعددددد المتددددرج وللتحقدددق أي المتغيدددرات ذات التدددأثير ا

Stepwise اكتسدداب المعرفددة ؛ وتوزيددع المعرفددة, والمشدداركة  للتحقددق مددن أثددر ادارة المعرفددةبأبعادها(

فدي تقيديم اداء العداملين فدي وزارة الماليدة فدي الديمن, وكمدا هدو موضدح  في المعرفة, وتطبيق المعرفة(

 (.23 - 4) بالجدول

 (23 - 4جدول )

في تقييم اداء العاملين  نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد المتدرج لتأثير ادارة المعرفة بأبعادها
 في وزارة المالية في اليمن

المتغيدددددددددددددددر 
 التابع

 المتغيرات
(R) 

 االرتباط

(R2  ) 
معامددددددددددددددددل 

 التحديد 

F 
 المحسوبة

 Change Statisticsالتغيرات اإلحصائية  

التغيددددددددر فددددددددي 
التحديدد  معامدل

(R2) 

التغيدددر فدددي 
 Fقيمة 

DF1 DF2 
Sig* 

F 
Change 

تقيدددددددددددددديم اداء 
 العاملين

المشدددددددددددددددداركة فددددددددددددددددي 
 المعرفة

0.608 10.37 92.811 10.37 92.811 1 158 .0001 

المشدددددددددددددددداركة فددددددددددددددددي 
المعرفدددة ت اكتسددداب 

 المعرفة  
.6411 10.41 54.644 1.041 10.750 2 157 .0011 

اكتسدداب المعرفددة ؛ وتوزيددع المعرفددة, ) لمعرفددة بأبعادهددا( أثددر ادارة ا23 - 4) يوضددح الجدددول

فدددي تقيددديم اداء العددداملين فدددي وزارة الماليدددة فدددي الددديمن. إذ ( والمشددداركة فدددي المعرفدددة, وتطبيدددق المعرفدددة

)اكتسددداب أظهدددرت نتدددائج التحليدددل اإلحصدددائي وجدددود تدددأثير ذي داللدددة إحصدددائية الدارة المعرفدددة ببعديها
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فددددي تقيدددديم اداء العدددداملين فددددي وزارة الماليددددة فددددي الدددديمن , إذ بلغددددت ( ة؛ والمشدددداركة فددددي المعرفددددالمعرفددددة

(,   0.05لمشاركة في المعرفة عند مستوى )ل( 6081.) للمتغيرات كاآلتي: Rمعامالت االرتباط 

 2R(. أما معامل التحديد   0.05( للمشاركة في المعرفة واكتساب المعرفة عند مستوى )6411.)

( للمشاركة في المعرفدة   0.05( ,).4101اركة في المعرفة عند مستوى )( للمش3701.فقد بلغ )

 Change(, كمدا بلغدت قيمدة التغيدر فدي معامدل التحديدد   0.05واكتسداب المعرفدة عندد مسدتوى )
2R (.3701( للمشداركة فدي المعرفدة عندد مسدتوى )  0.05( ,).0401 للمشداركة فدي المعرفددة )

والتددي  F(. ويؤكددد معنويددة هددذا التددأثير التغيددر فددي قيمددة   0.05)واكتسدداب المعرفددة عنددد مسددتوى 

( للمشدداركة فددي   0.05( ,)10.750( للمشدداركة فددي المعرفددة عنددد مسددتوى )92.811) بلغددت

 (.   0.05المعرفة واكتساب المعرفة عند مستوى )

)السدددلوك, وللتحقدددق مدددن تدددأثير ادارة المعرفدددة بأبعادهدددا فدددي كدددل بعدددد مدددن تقيددديم اداء العاملين

في وزارة المالية اليمنية, قام الباحث بتجزئة الفرضية الرئيسدة الثالثدة إلدى ثالثدة  والشخصية, والنتائج(

 فرضيات فرعية, وكما هو موضح أدناه.

 HO3-1الفرضية الفرعية األولى 

)اكتسداب المعرفدة؛ وتوزيدع المعرفدة؛ ال يوجد أثر ذو داللة إحصدائية الدارة المعرفدة بأبعادهدا

فددي سددلو: العدداملين فددي وزارة الماليددة فددي الدديمن عنددد  المشدداركة فددي المعرفددة, وتطبيددق المعرفددة(و 

 (.   0.05) مستوى داللة

الختبددددددار هددددددذه الفرضددددددية تددددددم اسددددددتخدام تحليددددددل االنحدددددددار المتعدددددددد للتحقددددددق مددددددن أثددددددر ادارة 

فددي  طبيددق المعرفددة()اكتسدداب المعرفددة, وتوزيددع المعرفددة, والمشدداركة فددي المعرفددة, وت المعرفددةبأبعادها

 (.24 - 4), وكما هو موضح بالجدول سلوك العاملين في وزارة المالية في اليمن 



 

 
144 

 (24 - 4جدول )

نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير ادارة المعرفة بأبعادها في سلو: العاملين في 
 وزارة المالية في اليمن

المتغيدددددددددددددر 
 التابع

(R) 
 االرتباط

(R2 ) 
معامددددددددددددل 

 حديد الت

F 
 المحسوبة

DF 
 درجات الحرية

Sig* 
مسددددددددتوى 

 الداللة

β  
 معامل االنحدار

T 
 المحسوبة

Sig* 
مسددددددددددتوى 

 الداللة

سددددددددددددددددددددددددددلوك 
 العاملين

0.621 0.385 24.263 

بددددددددددددددددددددددددددين 
 المجاميع

4 

1.111 

اكتسددددددددددددددددددددداب 
 المعرفة

0.157 1.421 0.157 

 155 البواقي
توزيدددددددددددددددددددددددددددددددع 

 المعرفة
0.149 1.193 0.235 

 159 المجموع

المشاركة في 
 المعرفة

0.270 2.723 0.007 

   
 

 
تطبيدددددددددددددددددددددددددددق 

 المعرفة
0.188 1.868 0.064 

 (  0.05) يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى*

)اكتسددداب المعرفدددة, وتوزيدددع المعرفدددة,  ( أثدددر ادارة المعرفدددةبأبعادها24 - 4يوضدددح الجددددول )
العداملين فدي وزارة الماليدة فدي الديمن. إذ أظهدرت  والمشاركة في المعرفة, وتطبيق المعرفة( في سدلوك

سلوك العاملين تحقيق نتائج التحليل اإلحصائي وجود تأثير ذي داللة إحصائية لمشاركة المعرفة في 
(. أمدا   0.05( عندد مسدتوى )1.621) Rفدي وزارة الماليدة فدي الديمن , إذ بلدغ معامدل االرتبداط 

( مددن التغيددرات فددي تحقيددق سددلوك 1.181أي أن مددا قيمتدده )(, 1.181فقددد بلددغ ) 2Rمعامددل التحديددد 
كمددا بلغددت قيمددة درجددة  العدداملين فددي وزارة الماليددة فددي الدديمن ندداتج عددن التغيددر فددي مشدداركة المعرفددة,

( لمشددداركة المعرفدددة. وهدددذا يعندددي أن الزيدددادة بدرجدددة واحددددة فدددي مسدددتوى اإلهتمدددام 2701.) βالتدددأثير 
( 2701.سددلوك العدداملين فددي وزارة الماليددة فددي الدديمن بقيمددة ) بمشدداركة المعرفددة يددؤدي إلددى زيددادة فددي

( وهدي دالدة 24.263) المحسدوبة والتدي بلغدت F  لمشاركة المعرفة. ويؤكدد معنويدة هدذا التدأثير قيمدة
(. وهددذا يؤكدد عدددم صدحة قبدول الفرضددية الفرعيدة األولددى, وعليده تددرفض   0.05عندد مسدتوى )

 الفرضية البديلة التي تنص على: الفرضية العدمية )الصفرية(, وتقبل 
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وزارة الماليددة فددي إحصددائية لمشدداركة المعرفددة فددي سددلوك العدداملين فددي داللددة  يوجددود تددأثير ذ
 (.   0.05)اليمن عند مستوى داللة 

وللتحقددق مددن مسددتوى تددأثير مشدداركة المعرفددة فددي سددلوك العدداملين فددي وزارة الماليددة فددي الدديمن 
 ( ذلك.21 - 4) يوضح الجدول

 (25 - 4ول )جد

نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد التدريجي لتأثير ابعاد ادارة المعرفة في سلو: العاملين 
 في وزارة المالية في اليمن

المتغيدددددددددر 
 التابع

 المتغيرات
(R) 

 االرتباط

(R2 ) 
معامددددددددددددل 
 التحديد 

F 
 المحسوبة

 Change Statisticsالتغيرات اإلحصائية  

التغيدددددر فدددددي 
 معامددددددددددددددددددددل
التحديدددددددددددددددددد 

(R2) 

التغيددددددر فددددددي 
 Fقيمة 

DF1 DF2 
Sig* 

F 
Change 

 سلوك
 العاملين

المشددددددداركة فدددددددي 
 المعرفة

.5371 .3291 77.315 0.329 77.315 1 158 .0001 

المشددددددداركة فدددددددي 
المعرفددددددددددددددددددددددددة ت 
اكتسددددددددددددددددددددددددددددددددداب 

 المعرفة

0.603 0.364 44.840 0.035 8.631 1 117 0.004 

المشددددددداركة فدددددددي 
المعرفددددددددددددددددددددددددة ت 
اكتسددددددددددددددددددددددددددددددددداب 

ت  المعرفددددددددددددددددددددددددة
 طبيق المعرفةت

0616 0.379 31.789 0.016 3.984 1 116 0.048 

( أثدر ابعداد ادارة المعرفدة فدي سدلوك العداملين فدي وزارة الماليدة فدي 25 - 4) يوضح الجدول

الددديمن. إذ أظهدددرت نتدددائج التحليدددل اإلحصدددائي وجدددود تدددأثير ذي داللدددة إحصائية)لمشددداركة المعرفدددة , 

فددي سددلوك العدداملين فددي فددي وزارة الماليددة فددي الدديمن , إذ بلغددت واكتسدداب المعرفددة, وتطبيددق المعرفددة( 
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( للمشدددداركة فددددي المعرفددددة واكتسدددداب 0.603( لمشدددداركة المعرفددددة, و)5731.) Rمعددددامالت االرتبدددداط 

  ( للمشداركة فدي المعرفدة واكتسداب المعرفدة وتطبيدق المعرفدة, عندد مسدتوى)0.616المعرفدة, و)

( للمشددداركة فدددي 0.364( لمشددداركة المعرفدددة, و)3291.) فقدددد بلدددغ 2R(. أمدددا معامدددل التحديدددد 0.05

( للمشاركة في المعرفة واكتساب المعرفدة وتطبيدق المعرفدة عندد 0.379المعرفة واكتساب المعرفة, و)

Change 2R (.3291 )(. كمددا بلغددت قيمددة التغيددر فددي معامددل التحديدددد   0.05مسددتوى )

( للمشدداركة فددي 0.016واكتسدداب المعرفددة, و)( للمشدداركة فددي المعرفددة 0.035لمشدداركة المعرفددة, و)

(. ويؤكدد معنويدة هدذا التدأثير   0.05المعرفدة واكتسداب المعرفدة وتطبيدق المعرفدة عندد مسدتوى )

( للمشددداركة فدددي المعرفدددة 8.631( لمشدداركة المعرفدددة, و)31577.) والتدددي بلغدددت Fالتغيددر فدددي قيمدددة 

تساب المعرفدة وتطبيدق المعرفدة عندد مسدتوى ( للمشاركة في المعرفة واك3.984واكتساب المعرفة, و)

(  0.05 .) 

 HO3-2الفرضية الفرعية الثانية 

)اكتسداب المعرفدة ؛ وتوزيدع المعرفدة  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية الدارة المعرفة بأبعادها

في شخصية العداملين فدي وزارة الماليدة فدي الديمن عندد  ؛ والمشاركة في المعرفة, وتطبيق المعرفة(

 (.   0.05)ستوى داللة م

الختبددددددار هددددددذه الفرضددددددية تددددددم اسددددددتخدام تحليددددددل االنحدددددددار المتعدددددددد للتحقددددددق مددددددن أثددددددر ادارة 

فددي  )اكتسدداب المعرفددة, وتوزيددع المعرفددة, والمشدداركة فددي المعرفددة, وتطبيددق المعرفددة( المعرفددةبأبعادها

 (.26 - 4)وكما هو موضح بالجدول شخصية العاملين في وزارة المالية في اليمن 
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 (26 - 4جدول )

نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير ادارة المعرفة بأبعادها في شخصية العاملين في وزارة 
 المالية في اليمن

المتغيددددددددددددددر 
 التابع

(R) 
 االرتباط

(R2 ) 
معامددددددددددددل 
 التحديد 

F 
 المحسوبة

DF 
 درجات الحرية

Sig* 
مسددددددددتوى 

 الداللة

β  
 معامل االنحدار

T 
 المحسوبة

Sig* 
مسددددددددددتوى 

 الداللة

شخصددددددددددددددددية 
 العاملين

1.271 1.171 3.056 

بددددددددددددددددددددددددددين 
 المجاميع

4 

1.111 

اكتسددددددددددددددددددددداب 
 المعرفة

.0051 0.046 .9631 

 155 البواقي
توزيددددددددددددددددددددددددددددددع 

 المعرفة
.1531 1.156 .2501 

 159 المجموع

المشاركة في 
 المعرفة

0.42- .3971- .6921 

تطبيددددددددددددددددددددددددددق 
 المعرفة

0.192 1.799 0.074 

 (  0.05) ن التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوىيكو *

)اكتسدداب المعرفددة, وتوزيددع المعرفددة,  ( أثددر ادارة المعرفددة بأبعادهددا26 - 4يوضددح الجدددول )

والمشددداركة فدددي المعرفدددة, وتطبيدددق المعرفدددة( فدددي شخصدددية العددداملين فدددي وزارة الماليدددة فدددي الددديمن. إذ 

ير ذي داللدددة إحصدددائية الدارة المعرفدددة بأبعادهدددا أظهدددرت نتدددائج التحليدددل اإلحصدددائي عددددم وجدددود تدددأث

فدي شخصدية  مجتمعة )اكتساب المعرفدة, وتوزيدع المعرفدة, والمشداركة فدي المعرفدة, وتطبيدق المعرفدة(

  ( عنددد مسددتوى )R (1.271العدداملين فددي وزارة الماليددة فددي الدديمن , إذ بلددغ معامددل االرتبدداط 

( مددن التغيددرات فددي 1.171(, أي أن مددا قيمتدده )1.171فقددد بلددغ ) 2R(. أمددا معامددل التحديددد 0.05

كمدا  مجتمعدة, شخصية العاملين في وزارة المالية في اليمن ناتج عن التغير في ادارة المعرفدةبأبعادها

( -0.420( لتوزيددع المعرفددة و)1531.) ,( الكتسدداب المعرفددة0051.) βبلغددت قيمددة درجددة التددأثير 

لمعرفدة. وهدذا يعندي أن الزيدادة بدرجدة واحددة فدي مسدتوى ( لتطبيدق ا0.192للمشاركة في المعرفة, و)
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)اكتساب المعرفة, وتوزيدع المعرفدة, والمشداركة فدي المعرفدة, وتطبيدق  بأبعادها اإلهتمام بادارة المعرفة

( الكتساب 0051.المعرفة( يؤدي إلى زيادة في شخصية العاملين في وزارة المالية في اليمن بقيمة )

( لتطبيددددددق 0.192( للمشدددددداركة فددددددي المعرفددددددة, و)-0.420يددددددع المعرفددددددة و)( لتوز 1531.) ,المعرفددددددة

( وهددي غيددر دالددة عنددد 3.056) المحسدوبة والتددي بلغددت F  المعرفدة. ويؤكددد معنويددة هددذا التددأثير قيمددة

(. وهذا يؤكد صحة قبول الفرضية الفرعية الثانية, وعليه تقبل الفرضية العدمية   0.05مستوى )

 )الصفرية(:

 )اكتساب المعرفة ؛ وتوزيع المعرفة( ذو داللة إحصائية الدارة المعرفة بأبعادها وجد أثرال ي

 (.   0.05)في شخصية العاملين في وزارة المالية في اليمن عند مستوى داللة 

وللتحقددق أي المتغيددرات ذات التددأثير األكبددر تددم اسددتخدام تحليددل االنحدددار المتعدددد التدددريجي 

Stepwise اكتسدداب المعرفددة, وتوزيددع المعرفددة, والمشدداركة  دارة المعرفددة بأبعادهدداللتحقددق مددن أثددر ا(

في شخصدية العداملين فدي وزارة الماليدة فدي الديمن , وكمدا هدو موضدح  في المعرفة, وتطبيق المعرفة(

 (.27 - 4) بالجدول
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 (27 - 4جدول )

أبعادها)اكتساب المعرفة, نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد التدريجي لتأثير ادارة المعرفةب
وتوزيع المعرفة, والمشاركة في المعرفة, وتطبيق المعرفة( في شخصية العاملين في وزارة المالية 

 في اليمن

المتغيددددددددددر 
 التابع

 المتغيرات
(R) 

 االرتباط

(R2 ) 
معامددددددددددددل 
 التحديد 

F 
 المحسوبة

 Change Statisticsالتغيرات اإلحصائية  

التغيدددددر فدددددي 
معامددددددددددددددددددددل 

ديدددددددددددددددددد التح
(R2) 

التغيددددر فددددي 
 Fقيمة 

DF1 DF2 
Sig* 

F 
Change 

شخصددددددددددية 
 العاملين

 0021. 158 1 10.126 0601. 10.126 0601. 2451. تطبيق المعرفة

اكتسدداب المعرفددة, وتوزيددع المعرفددة, ) ( أثددر ادارة المعرفددة بأبعادهددا27 - 4) يوضددح الجدددول

لين فدددي وزارة الماليدددة فدددي الددديمن. إذ فدددي شخصدددية العدددام( والمشددداركة فدددي المعرفدددة, وتطبيدددق المعرفدددة

أظهدددرت نتدددائج التحليدددل اإلحصدددائي وجدددود تدددأثير ذي داللدددة إحصدددائية لتطبيدددق المعرفدددة فدددي شخصدددية 

( عنددد 2451.) للمتغيددرات كدداآلتي: Rالعدداملين فددي وزارة الماليددة فددي الدديمن, إذ بلددغ معامددل االرتبدداط 

(, كمدا   0.05( عندد مسدتوى )0601.فقدد بلدغ ) 2R(. أما معامل التحديد   0.05مستوى )

(. ويؤكدد   0.05( عندد مسدتوى )0601.) Change 2Rبلغت قيمة التغير في معامل التحديد 

( عنددد   0.05( عنددد مسددتوى )12611.) والتددي بلغددت Fمعنويددة هددذا التددأثير التغيددر فددي قيمددة 

 (.   0.05مستوى )

 HO3-3الفرضية الفرعية الثالثة 

)اكتسداب المعرفدة ؛ وتوزيدع المعرفدة  اللة إحصائية الدارة المعرفة بأبعادهاال يوجد أثر ذو د
عندد  في نتائج اداء العاملين في وزارة المالية في اليمن ؛ والمشاركة في المعرفة, وتطبيق المعرفة(

 (.   0.05) مستوى داللة
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ادارة المعرفددة الختبددار هددذه الفرضددية تددم اسددتخدام تحليددل االنحدددار المتعدددد للتحقددق مددن أثددر 

فدي نتدائج اداء  )اكتساب المعرفة, وتوزيع المعرفة, والمشاركة في المعرفة, وتطبيق المعرفدة( بأبعادها

 (.28 - 4), وكما هو موضح بالجدول العاملين في وزارة المالية في اليمن

 (28 - 4جدول )

ي نتائج اداء العاملين في نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير ادارة المعرفة بأبعادها ف
 وزارة المالية في اليمن

المتغيدددددددددر 
 التابع

(R) 
 االرتباط

(R2 ) 
معامددددددددددددل 
 التحديد 

F 
 المحسوبة

DF 
 درجات الحرية

Sig* 
مسددددددددتوى 

 الداللة

β  
 معامل االنحدار

T 
 المحسوبة

Sig* 
مسددددددددددتوى 

 الداللة

نتدددائج اداء 
 العاملين

1.611 1.117 25.554 

بددددددددددددددددددددددددددين 
 المجاميع

4 

1.111 

اب اكتسدددددددددددددددددددددد
 المعرفة

.1761 1.567 .1191 

 155 البواقي
توزيدددددددددددددددددددددددددددددددع 

 المعرفة
.1411 1.110 .2691 

 159 المجموع

المشاركة فدي 
 المعرفة

.3411 .3891 .0011 

تطبيدددددددددددددددددددددددددددق 
 المعرفة

0.104 1.017 0.311 

 (  0.05) يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى*

)اكتسددداب المعرفدددة, وتوزيدددع المعرفدددة,  رة المعرفدددةبأبعادها( أثدددر ادا28 - 4يوضدددح الجددددول )

والمشددداركة فدددي المعرفدددة, وتطبيدددق المعرفدددة( فدددي نتدددائج اداء العددداملين فدددي وزارة الماليدددة فدددي الددديمن. إذ 

أظهددرت نتددائج التحليددل اإلحصددائي وجددود تددأثير ذي داللددة إحصددائية للمشدداركة فددي المعرفددة فددي نتددائج 

  ( عندد مسدتوى )R (1.611لية في اليمن , إذ بلغ معامدل االرتبداط اداء العاملين في وزارة الما

( مددن التغيددرات فددي 1.117(, أي أن مددا قيمتدده )1.117فقددد بلددغ ) 2R(. أمددا معامددل التحديددد 0.05

كمدا بلغدت  نتائج اداء العاملين في وزارة المالية في اليمن ناتج عن التغير في المشداركة فدي المعرفدة,



 

 
181 

( للمشددداركة فدددي المعرفدددة. وهدددذا يعندددي أن الزيدددادة بدرجدددة واحددددة فدددي 3411.) β قيمدددة درجدددة التدددأثير

مستوى اإلهتمام بالمشاركة في المعرفة يؤدي إلى زيدادة فدي نتدائج اداء العداملين فدي وزارة الماليدة فدي 

المحسددوبة والتددي  F  ( للمشدداركة فددي المعرفددة. ويؤكددد معنويددة هددذا التددأثير قيمددة3411.الدديمن بقيمددة )

(. وهددذا يؤكددد عدددم صددحة قبددول الفرضددية   0.05( وهددي دالددة عنددد مسددتوى )25.554) بلغددت

 الفرعية الثالثة, وعليه ترفض الفرضية العدمية )الصفرية(, وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على: 

وزارة إحصدائية للمشداركة فدي المعرفدة فدي نتدائج اداء العداملين فدي وجود تدأثير ذو داللدة 

 (.   0.05) يمن عند مستوى داللةالمالية في ال

وللتحقددق مددن مسددتوى تددأثير ابعدداد ادارة المعرفددة فددي نتددائج اداء العدداملين فددي وزارة الماليددة فددي 

 (.21 - 4) اليمن يوضح الجدول

 (29 - 4جدول )

بعاد ادارة المعرفة في نتائج اداء العاملين ا نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد التدريجي لتأثير
 في وزارة المالية في اليمن

المتغيددددددددددر 
 التابع

 المتغيرات
(R) 

 االرتباط

(R2 ) 
معامددددددددددددل 
 التحديد 

F 
 المحسوبة

 Change Statisticsالتغيرات اإلحصائية  

التغيدددددر فدددددي 
معامددددددددددددددددددددل 
التحديدددددددددددددددددد 

(R2) 

التغيددددددر فددددددي 
 Fقيمة 

DF1 DF2 
Sig* 

F 
Change 

نتدددددددددائج اداء 
 العاملين

 0001. 158 1 87.321 0.356 87.321 3561. 5971. مشاركة المعرفة

مشدددداركة المعرفددددة 
 ت اكتسدددددددددددددددددددددددددددددداب

 المعرفة
0.623 0.388 49.685 0.032 8.117 1 157 0.000 
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( أثر ادارة المعرفدة )مشداركة المعرفدة , واكتسداب المعرفدة ( فدي 29 - 4) إذ يوضح الجدول
حليدل اإلحصدائي وجدود تدأثير ذي نتائج اداء العاملين في وزارة المالية في اليمن. إذ أظهرت نتائج الت

داللددة إحصددائية الدارة المعرفددة )مشدداركة المعرفددة , واكتسدداب المعرفددة ( فددي نتددائج اداء العدداملين فددي 
( 0.623( لمشدداركة المعرفددة , و)5971.) Rوزارة الماليددة فددي الدديمن , إذ بلغددت معددامالت االرتبدداط 

( لمشداركة 3561.فقدد بلدغ ) 2Rتحديدد (. أمدا معامدل ال  0.05الكتسداب المعرفدة عندد مسدتوى )
(. كمدا بلغدت قيمدة التغيدر فدي   0.05( الكتسداب المعرفدة , عندد مسدتوى )0.388المعرفدة , و)

( الكتسددداب المعرفدددة عندددد 0.032( لمشددداركة المعرفدددة,  و)3561.) Change 2Rمعامدددل التحديدددد 
( 87.321) التددي بلغددتو  F(. ويؤكددد معنويددة هددذا التددأثير التغيددر فددي قيمددة   0.05مسددتوى )

 (.   0.05( الكتساب المعرفة عند مستوى )49.685لمشاركة المعرفة , و)

 HO4الفرضية الرئيسة الرابعة 
خطددة التدددريب والتنميددة, تنفيددذ خطددة ال يوجددد أثددر ذو داللددة إحصددائية للتدددريب والتنميددة )

في وزارة المالية فدي  ارة المعرفةاداء العاملين بوجود اد( في التدريب, وتقييم خطة التدريب والتنميدة
 (.   0.05) اليمن عند مستوى داللة

باسددتخدام برنددامج  Path Analysisالختبددار هددذه الفرضددية تددم االسددتعانة بتحليددل المسددار 

Amos V. 20  المددعوم ببرندامج الرزمدة اإلحصدائية للعلدوم اإلجتماعيدةSPSS  وذلدك للتحقدق مدن

ر للتدريب والتنمية  مجتمعدة فدي اداء العداملين بوجدود ادارة المعرفدة وجود األثر المباشر وغير المباش

 . إذ يوضدح الجددول(30 - 4)كمتغير وسيط في وزارة المالية في اليمن, وكما هو موضح بالجدول 

نتددددائج تحليددددل المسددددار لتددددأثير التدددددريب والتنميددددة مجتمعددددة فددددي اداء العدددداملين بوجددددود ادارة ( 30 -4)

فددي وزارة الماليددة فددي الدديمن. حيددث أظهددرت نتددائج التحليددل اإلحصددائي وجددود المعرفددة كمتغيددر وسدديط 

تددأثير ذي داللددة إحصددائية للتدددريب والتنميددة مجتمعددة فددي اداء العدداملين بوجددود ادارة المعرفددة كمتغيددر 

وهددي ذات داللددة (, 58.067) المحسددوبة Chi2 وسدديط فددي وزارة الماليددة فددي الدديمن , إذ بلغددت قيمددة

 Goodnessمؤشر مالءمة الجدودة  وبلغت قيمة. Hair et al ( 2010 ≥  (0.05عند مستوى

of Fit Index (GFI( )0.992 )وبدنفس (. المالءمدة التامدة) وهدو مقدارب إلدى قيمدة الواحدد صدحيح

وهدو مقدارب Comparative Fit Index  (CFI( )0.994 ) السدياق بلدغ مؤشدر المواءمدة المقدارن
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 Root Meanمؤشدر جدذر متوسدط مربدع الخطدأ التقريبدي  إلدى قيمدة الواحدد صدحيح. وبلغدت قيمدة

Square Error of Approximation (RMSEA( )0.041 )وقد . وهي تقترب من قيمة الصفر

وهددو مددا يشددير إلددى أن التدددريب (, 1.114)بلددغ التددأثير المباشددر للتدددريب والتنميددة  فددي ادارة المعرفددة

دارة المعرفددة, وبالتددالي فددإن زيددادة االهتمددام بالتدددريب والتنميددة  فددي وزارة الماليددة فددي الدديمن يددؤثر فددي ا

والتنمية  في وزارة المالية في اليمن من شأنه توليد تأثير في ادارة المعرفة. وبذات السياق بلغ التأثير 

وهددو مددا يشددير الددى أن (, 0.396)وزارة الماليددة فددي الدديمنبددالمباشددر الدارة المعرفددة فددي اداء العدداملين 

وزارة المالية في اليمن, وبالتالي فدإن زيدادة اإلهتمدام بدادارة بؤثر في تقييم اداء العاملين ادارة المعرفة ت

وزارة المالية فدي الديمن وقدد بلدغ التدأثير غيدر المباشدر بالمعرفة من شأنه توليد تأثير في اداء العاملين 

ارة المعرفدددة كمتغيدددر للتددددريب والتنميدددة  فدددي اداء العددداملين لدددوزارة الماليدددة فدددي الددديمن فدددي ظدددل وجدددود اد

 Indirectوالتي تم احتسابها من خدالل ايجداد قيمدة معامدل التدأثير غيدر المباشدر (, 0.203)وسيط 

effect  وهددو مددا يؤكددد الدددور الددذي تلعبدده ادارة المعرفددة فددي تعزيددز تددأثير التدددريب والتنميددة  فددي اداء

التددريب )معامدل تدأثير المسدار األول المحسدوبة ل Tوزارة المالية في اليمن. كما بلغت قيمة بالعاملين 

قيمدة بلغدت فيمدا (,   0.05) وهي ذات داللة عند مستوى( 9.727) (ادارة المعرفة والتنمية  

T  المحسوبة لمعامل تأثير المسار الثاني(ادارة المعرفة 7.117( )اداء العاملين ) وهي ذات داللة

للتدريب والتنمية  في اداء العاملين  اً هناك تأثير وهذه النتيجة تشير إلى أن  (,0.05) عند مستوى

إذ إن زيددادة االهتمددام بالتدددريب  .لددوزارة الماليددة فددي الدديمن فددي ظددل وجددود ادارة المعرفددة كمتغيددر وسدديط

والتنمية  من قبدل وزارة الماليدة فدي الديمن فدي ظدل وجدود ادارة المعرفدة مدن شدأنه توليدد تدأثير فدي اداء 

وهدددي نتيجددة عمليدددة تسدداهم بتحقيدددق جددزء مدددن أهددداف الدراسدددة. وعليدده تدددرفض العدداملين لهدددذه الددوزارة, 

 تقبل الفرضية البدديلة التي تنص على: و  الفرضية الرئيسة الرابعة,
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اداء العداملين بوجدود ادارة وجود تأثير ذي داللة إحصدائية للتددريب والتنميدة مجتمعدة فدي 

 (.   0.05) في وزارة المالية في اليمن عند مستوى داللة المعرفة
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اداء العداملين بوجدود ادارة المعرفدة كمتغيدر وسديط فدي تقيديم نتائج اختبار تحليل المسار للتحقق من األثر المباشر وغير المباشر للتدريب والتنميدة مجتمعدة فدي 
 (30د  4) جدولوزارة المالية في اليمن 

  
 Goodness of Fit Index must Proximity to one : GFI مؤشر مالءمة الشخصية ومن المفترض أن يقترب من الواحد صحيح

 Comparative Fit Index must Proximity to one : CFI ب من الواحد صحيحمؤشر المواءمة المقارن ومن المفترض أن يقتر 

 Root Mean Square Error of Approximation : RMSEA 1.18 , 1.11مؤشر جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي ومن المفترض أن تكون قيمتها محصورة بين 

 Training and Developement : TD التدريب والتنمية 

 Knowledge Management : KM ة المعرفةادار 

 Empolyees Performance : EP اداء العاملين

 التأثير غير المباشر عبارة عن حاصل ضرب معامالت قيم التأثير المباشر بين المتغيرات* 

 البيان
Chi2 

 المحسوبة
GFI CFI RMSEA 

Sig* 
مسدددددددددددددتوى 

 الداللة

Direct Effect 
 قيم معامالت التأثير المباشر

Indirect 
Effect  

قيمدددددددددة معامدددددددددل 
التدددددددددأثير ديدددددددددر 

 المباشر

 المسار
T 

 المحسوبة
Sig* 

 مستوى الداللة

التدددددريب والتنميددددة  فددددي 
تقيددددددددددديم اداء العددددددددددداملين 
بوجدددددددددود ادارة المعرفدددددددددة 

 كمتغير وسيط 

58.067 0.992 0.994 0.041 0.011 

التددريب والتنميددة  فددي 
 معرفةادارة ال

1.114 

0.203* 

TD  KM 9.727 0.000 

ادارة المعرفدددددددددددة فددددددددددددي  
 KM  EP 7.117 0.000 0.396 اداء العاملين
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 الدفدصل الخامس 

  النتائج والتوصيات

 

   النتائج(: 1د  5)

 التوصيات(: 2د  5)
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 الفصل الخامس 

  النتائج والتوصيات

يتضمن هذا الفصل مناقشة لنتائج الدراسة التي تّم التوصل إليها في ضوء أسئلة 

 الدراسة, وكما يأتي:

 النتائج: (1- 1)

 ل الوصفي لمتغيرات الدراسة: النتائج المتعلقة بالتحلي(1-1-1)  

 : النتائج المتعلقة بالتحليل الوصفي للتدريب والتنمية (1-1-1-1)

أشارت النتائج إلى أن مستوى التدريب والتنمية في وزارة المالية في اليمن كانت متوسطة 

(, حيث تراوحت المتوسطات الحسابية للتدريب والتنمية في وزارة 3.22وبمتوسط حسابي بلغ )

خطة التدريب والتنمية بالمرتبة  تنفيذ(, وقد جاء بعد 3.62  - 2.99لية في اليمن بين )الما

(. 3.07(, يليه تقييم خطة التدريب والتنمية بمتوسط حسابي )3.62األولى وبمتوسط حسابي )

, ويرى (2.99وفي المرتبة الثالثة واألخيرة, جاءت خطة التدريب والتنمية بمتوسط حسابي بلغ )

ان التدريب والتنمية نشاط مهم ومجدي يساهم في زيادة المعارف واكتساب المهارات الباحث 

وتغيير االتجاهات السلوكية, وقد ادركت إدارة المعهد المالي التابع لوزارة المالية في اليمن ان 

عملية التدريب والتنمية هي االساس في نمو وتطور أداء االفراد, كما تدرك ادارة المعهد ان 

التدريب والتنمية عملية متكاملة تتضمن مدخالت وخطط واساليب متنوعة ومخرجات  عملية

أن مراحل  ويتضح من هذه النتيجةوانجازات باالضافة إلى عملية التقييم والتغذية الراجعة, 

العملية التدريبية التدار بالشكل المطلوب ممايتوجب على أدارة المعهد إيالء مراحل العملية 
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مامًا واسعًا وخاصة مرحلة اعداد خطة التدريب والتنمية التي جاءت في المرتبة التدريبية اهت

االخيرة وذلك من خالل ايجاد خطط فعاله وأهداف واضحة تسعى ادارة المعهد الى تحقيقها بقصد 

تعمل  كما يجب عليها انالربط بين االهداف االدارية والوظيفية وأهداف اإلحتياجات التدريبية 

طط واضحة تتوافق مع التغيرات في البيئة الداخلية والخارجية لتحقيق االهداف على تصميم خ

وميآ  ؛2118نعمان,  ؛2112المرجوة واتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسات كل من االعمر, 

  ؛Elliott et.al 2009 ؛2111والسعدون,  ؛2111والبراك,  ؛2118وزمالؤها, 

Bodimer,2010   

ة خطددة التدددريب والتنميددة فددي وزارة الماليددة فددي الدديمن مددن وجهددة نظددر تبددّين أن مسددتوى ممارسدد .1

ويدرى الباحدث ان هدذه النتيجدة تددل علدى وجدود قصدور فدي اعدداد  كان متوسطاً أفراد عينة الدراسة 

 بصوره فعاله واهداف واضحة. خطة التدريب والتنمية

لمالية في اليمن من وجهة كما تبّين أن مستوى ممارسة تنفيذ خطة التدريب والتنمية في وزارة ا .2

, حيدددث وجدددد الباحدددث ان ادارة المعهدددد المدددالي تدددولي هدددذه كدددان متوسدددطنظدددر أفدددراد عيندددة الدراسدددة 

الممارسدة اهميدة كبيددرة مدن خددالل اهتمدام ادارة المعهدد بالجدددول الزمندي للبرنددامج التددريبي وتصددميم 

 لتسهيالت االخرى للمتدربين.    القاعة المخصصة للتدريب وفقًا للقواعد العلمية وتهيئة المرافق وا

أظهرت النتائج أن مستوى تقييم خطدة التددريب والتنميدة فدي وزارة الماليدة فدي الديمن مدن وجهدة  .3

, ويددرى الباحددث ان عمليددة تقيدديم العمليددة التدريبيددة بصددوره اً نظددر أفددراد عينددة الدراسددة كددان متوسددط

الداء وتحقيدددق اهدددداف العمليدددة دوريدددة يمكدددن مدددن تقيددديم فاعليدددة التددددريب ومسددداهمته فدددي تحسدددين ا

واالداء المطلدددوب,  ليالتدريبيدددة, حيدددث ان عمليدددة التقيددديم تدددؤدي الدددى سدددد الفجدددوة بدددين االداء الحدددا

 ضمان فاعلية ونجاح البرامج التدريبية.  
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أشارت النتائج إلى أن : النتائج المتعلقة بالتحليل الوصفي لتقييم اداء العاملين (1-1-1-2) 

وبمتوسط حسابي بلغ   اً العاملين في وزارة المالية في اليمن كان متوسطمستوى تقييم اداء 

(, حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لتقييم اداء العاملين في وزارة المالية في اليمن بين 3.16)

(, يليها 3.32(, وقد جاءت ميزة الشخصية بالمرتبة األولى وبمتوسط حسابي )3.32  - 3.05)

(. وفي المرتبة الثالثة واألخيرة, جاءت خاصية النتائج 3.10حسابي ) خاصية السلوك بمتوسط

, وهذه النتيجة تدل على ان اداء العاملين في وزارة المالية يتم (3.05بمتوسط حسابي بلغ )

ولكن ليس بالشكل الكافي ممايتحتم على القائمين في وزارة المالية والمعهد المالي  مقبولهبصوره 

وتدني اداء العاملين ووضع الحلول والمعالجات التي تحد من تدني اداءهم دراسة اسباب تراجع 

إدارة المعرفة في  ينبغي ان تسهموخاصة بعد نتائج االداء الذي جاء بالمرتبة االخيرة حيث 

تسهيل وتبسيط اجراءت العمل وزيادة ودقة وسرعة االنجاز وتوفير بدائل واساليب جديدة لحل 

في إكساب العاملين مهارات  اً بارز  اً التدريب والتنمية ان يلعب دور  في كما انه يؤمل ,المشكالت

وقدرات على انجاز العمل وفق معايير الجودة المطلوبة والعمل على ابتكار اساليب جديدة في 

العمل ويساعد على خلق اتجاه ايجابي لدى العاملين الذين تدربوا تجاه العمل, واتفقت نتائج هذه 

 , 2111العبيدي,  ؛2112األعمر,  ؛2111ت كل من الصامل, الدراسة مع دراسا

تبّين أن مستوى تحقيق خاصية الشخصية لدى الموظفين في وزارة المالية في اليمن من  -4

, ويرى الباحث ان هذه النتيجة قد حازت على توجه اً وجهة نظر أفراد عينة الدراسة كان متوسط

ويعزو الباحث ذلك الى تميز عالقة العاملين برؤسائهم ايجابي كبير من قبل افراد عينة الدراسة, 

بالود والتوافق, وامتالك العاملين للجرأة االدبية في ابداء ارائهم ومقترحاتهم وقدرتهم على تحمل 

 ضغوط العمل بشكل دائم. 
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كما تبّين أن مستوى خاصدية تحقيدق النتدائج فدي وزارة الماليدة فدي الديمن مدن وجهدة نظدر أفدراد  -1

, ويتضددح ان هددذه النتيجددة اتسددمت بطددابع سددلبي  لدددى افددراد عينددة الدراسددة الدراسددة متوسددطةعينددة 

وينصح الباحث الى ضرورة القيام بتدوير االعمال الوظيفية لمالده مدن اثدر فدي التدزام العداملين فدي 

اداء مهدامهم وفقدًا لمعددايير الجدودة المطلوبدة وانجدداز االعمدال فددي االوقدات المحدددة وخلددق ندوع مددن 

 .لشعور بالرضا لدى المراجعون الذين يترددون على قطاعات وادارات وزارة المالية المختلفةا

أظهرت النتائج أن مستوى تحقيق خاصية السلوك في وزارة المالية في الديمن مدن وجهدة نظدر  -6

هدددذه النتيجدددة ان لددددى افدددراد العيندددة توجهدددًا محايددددًا  وتظهدددر أفدددراد عيندددة الدراسدددة متوسدددطة ايضدددًا, 

وسدددلوك العددداملين ويعددددزو الباحدددث ذلددددك الدددى قصدددور وضددددعف  البدددرامج التدريبيددددة  فدددي احددددداث نح

تغييدددرات فدددي سدددلوك العددداملين مدددن خدددالل اكسدددابهم مهدددارة التواصدددل الجيدددده مدددع االخدددرين, والتمتدددع 

بقدددرات تفضددي الددى ابتكددار اسدداليب جديدددة فددي العمددل, وتحفيددزهم علددى الحضددور والمغددادرة لمقددرات 

 لمحدد.      العمل في الوقت ا

 : النتائج المتعلقة بالتحليل الوصفي الدارة المعرفة (1-1-1-1) 

أشدددارت النتدددائج إلدددى أن ممارسدددات ادارة المعرفدددة فدددي وزارة الماليدددة فدددي الددديمن كاندددت متوسدددطة  -7

(, حيث تراوحدت المتوسدطات الحسدابية لممارسدات ادارة المعرفدة فدي 2.81وبمتوسط حسابي بلغ )

(, وقدددد جددداءت ممارسدددة تطبيدددق المعرفدددة بالمرتبدددة 2.90  - 2.69الددديمن بدددين ) وزارة الماليدددة فدددي

(. وفددي المرتبددة 2.87(, يليهددا توزيددع المعرفددة بمتوسددط حسددابي )2.90األولددى وبمتوسددط حسددابي )

(, وجدداءت اخيددرا خاصددية 2.76الثالثددة , جدداءت ممارسددة اكتسدداب المعرفددة بمتوسددط حسددابي بلددغ )

, ويرى الباحث ان إدارة المعرفة تدار بشكل مقبول (2.69سابي )المشاركة في المعرفة بمتوسط ح

وجدب يتفي وزارة المالية ولكنها ليس بشكل كاف وبالتالي فإن إدارة المعرفدة تحتداج الدى تطدوير مما

علدددى القدددائمين فدددي المعهدددد المدددالي ايدددالء مفهدددوم إدارة المعرفدددة اهتمامدددًا أكبدددر وخاصدددة فدددي مجدددال 
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وينصح الباحث بالعمل على توفير تسهيالت جاء في المرتبة االخيرة, المشاركة في المعرفة الذي 

تكنولوجية وايجاد مناخ مالئم لتبادل المعرفة بين العاملين عن طريق جلسات الحوار غير الرسمية 

وقدد اتفقدت نتدائج هدذه الدراسدة باإلضافة الى تنسيق لقداءات دوريدة للمدوظفين للتشدارك فدي المعرفدة 

ودراسدددة  ؛2111دراسدددة الغنددديم,  ؛2111ودراسدددة ماضدددي,  ؛2111معددداني, مددع دراسدددة كدددل مدددن ال

ويرجدع الباحدث سدبب االتفداق إلدى اشدتراك بعدض   Kassim, 2010ودراسدة  ؛2111حجدازي, 

هدددذه الدراسدددات فدددي بيئدددات مشدددابهة الدددى البيئدددة التدددي أجريدددت عليهدددا الدراسدددة, وكدددذلك فدددي مجتمدددع 

متمثل في دور إدارة المعرفدة  والتددريب والتنميدة فدي الدراسة, اضافة الى هدف الدراسات السابقة ال

 داء  العاملين في القطاع الحكومي.تحسين وتطوير ا

وقد تبّين أن مستوى اكتساب المعرفة فدي وزارة الماليدة فدي الديمن مدن وجهدة نظدر أفدراد عيندة   -8

ايجابيددًا نحددو  هددذه النتيجددة ان لدددى افددراد عينددة الدراسددة توجهدداً  حيددث تظهددر, الدراسددة كددان متوسددطا

اكتساب المعرفة في وزارة المالية فدي الديمن ولكدن لديس بالشدكل المطلدوب االمدر الدذي يتحدتم علدى 

ادارة المعهددد المددالي ان تسددعى الددى تمكددين العدداملين مددن االفددادة مددن التجددارب والخبددرات المتراكمددة 

مسدداعدة فددي اكتسدداب بالشددكل المناسددب وتددوفير بددرامج وانظمددة توثددق التجددارب والخبددرات المتددوفرة لل

 المعرفه. 

كمددا تبددّين أن مسددتوى توزيددع المعرفددة فددي وزارة الماليددة فددي الدديمن مددن وجهددة نظددر أفددراد عينددة  -1

ا, ويعزو الباحث هذه النتيجة الى ان إدارة المعهدد المدالي التعمدل علدى توزيدع الدراسة جاء متوسط

دهدددا نظدددام ور  العمدددل لنقدددل المعرفدددة بالشدددكل المطلدددوب ويرجدددع السدددبب فدددي ذلدددك الدددى عددددم اعتما

الخبدددرات والتجدددارب وعددددم وجدددود تواصدددل كددداف بدددين المدددوظفين ومدددديري االدارات المختلفدددة لتبدددادل 

 المعرفة, عالوة على عدم وجود نظام اداري مرن يسهل عملية توزيع المعرفة  
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فددراد أظهددرت النتددائج أن المشدداركة فددي المعرفددة فددي وزارة الماليددة فددي الدديمن مددن وجهددة نظددر أ -11

ذلدك الباحدث الدى عددم تنسديق ادارة المعهدد المدالي مدع القدائمين  ويعدزو عينة الدراسة كان متوسدطا

فدددي وزارة الماليدددة حدددول تنظددديم لقددداءات دوريدددة للمدددوظفين وتدددوفير منددداخ مالئدددم لهدددم لتبدددادل المعرفدددة 

 لالستفادة من خبرات بعضهم البعض.

 : وسيطالمتغير للر ودير المباشر النتائج المتعلقة بتحليل االثر المباش( 1-1-1-4)

أظهرت النتائج أن التددريب والتنميدة فدي وزارة الماليدة فدي الديمن يدؤثر تدأثيرًا مباشدرًا فدي إدارة  -11

يدؤثر والتنمية فدي وزارة الماليدة (  وهو مايشير الى ان التدريب 1,114حيث بلغ التأثير ) ,المعرفة

هتمددام بالتدددريب والتنميددة مددن شددأنه توليددد تددأثير فددي إدارة فددي إدارة المعرفددة وبالتددالي فددإن زيددادة اال

 المعرفة. 

أداء العددداملين فدددي وزارة  كمدددا بيندددت النتدددائج ان إدارة المعرفدددة تدددؤثر تدددأثيرًا مباشدددرًا فدددي تقيددديم -12

( وهددددو مايشددددير الددددى ان ادارة المعرفددددة تددددؤثر فددددي تقيدددديم اداء 1,116الماليددددة, حيددددث بلددددغ التددددأثير )

زيدادة اإلهتمدام بدإدارة المعرفدة مدن شدأنه توليدد تدأثير  فدإن وبالتداليمالية فدي الديمن العاملين بوزارة ال

  .في أداء العاملين

وأشارت النتائج ان التدريب والتنمية يؤثر تأثيرًا غير مباشر في أداء العاملين في ظل وجود  -11

يؤكددد الدددور الددذي وهددو ما( 1,211حيددث بلددغ التددأثير غيددر المباشددر ) ,إدارة المعرفددة كمتغيددر وسدديط

  تلعبه إدارة المعرفة في تعزيز أثر التدريب والتنمية في أداء العاملين في وزارة المالية في اليمن. 

 

 : النتائج المتعلقة باختبار فرضيات الدراسة(1-1-1-2) 

داللة إحصائية للتدريب والتنمية بأبعاده)خطة التدريب والتنمية, وتنفيذ خطة  ذيوجود تأثير  .1

يب والتنمية, وتقييم خطة التدريب والتنمية( في ادارة المعرفة )اكتساب المعرفة, وتوزيع التدر 
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عند مستوى داللة  المعرفة, والمشاركة في المعرفة, وتطبيق المعرفة( في وزارة المالية في اليمن

(  0.05 .) 

ية في ادارة المعرفة بينت نتائج التحليل ان اكثر االبعاد تاثيرا من ابعاد متغير التدريب والتنم .2

هو خطة التدريب والتنمية, ثم تاله بعد تنفيذ خطة التدريب والتنمية وجاء اخيرا بعد تقييم خطة 

 التدريب والتنمية.

داللة إحصائية للتدريب والتنمية بأبعادها)خطة التدريب والتنمية, وتقييم خطة  يوجود تأثير ذ .3

  ي وزارة المالية في اليمن عند مستوى داللة )التدريب والتنمية( في تقييم اداء العاملين ف

0.05 .) 

بينت نتائج التحليل ان اكثر االبعاد تاثيرا من ابعاد متغير التدريب والتنمية في تقييم اداء  .4

العاملين, هو تقييم خطة التدريب والتنمية, ثم تاله بعد خطة التدريب, وجاء اخيرا بعد تنفيذ 

 خطة التدريب والتنمية.

داللة إحصائية لخطة التدريب والتنمية في تقييم اداء العاملين في وزارة المالية  يتأثير ذوجود  .5

 (.   0.05في اليمن عند مستوى داللة )

داللة إحصائية لتنفيذ خطة التدريب والتنمية في تقييم اداء العاملين في وزارة  يوجود تأثير ذ .6

 (.   0.05المالية في اليمن عند مستوى داللة )

داللة إحصائية لتقييم خطة التدريب والتنمية في تقييم اداء العاملين في وزارة  يوجود تأثير ذ .7

 (.   0.05المالية في اليمن عند مستوى داللة )

داللة إحصائية الدارة المعرفة بأبعادها)اكتساب المعرفة؛ وتوزيع  اذ اً بينت النتائج ان هناك أثر  .8

وتطبيق المعرفة( في تقييم اداء العاملين في وزارة المالية في  المعرفة؛ والمشاركة في المعرفة,

 (.   0.05اليمن عند مستوى داللة )
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ولتبيان اي االبعاد من ابعاد متغير ادارة المعرفة االكثر تاثيرا في تقييم اداء العاملين بينت  .9

 اماعرفة النتائج ان المشاركة في المعرفة احتلت التأثير االول تالها بعد اكتساب الم

المتغيرات المتعلقات بتوزيع المعرفة وتطبيق المعرفة فقد خرجا من معادلة االنحدار باعتبار 

 انه ليس لهما تأثير يذكر في تقييم اداء العاملين.

داللة إحصائية للمشاركة في المعرفة كاحد ابعاد ممارسات ادارة  اذ اً بينت النتائج ان هناك أثر  .11

 (.   0.05في وزارة المالية في اليمن عند مستوى داللة ) المعرفة في سلوك العاملين

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية الدارة المعرفة بأبعادها )اكتساب المعرفة ؛ وتوزيع المعرفة(  .11

 (.   0.05في شخصية العاملين في وزارة المالية في اليمن عند مستوى داللة )

المعرفة في نتائج اداء العاملين في وزارة المالية داللة إحصائية للمشاركة في  يوجود تأثير ذ .12

 (.   0.05في اليمن عند مستوى داللة )

ذي داللة إحصائية للتدريب والتنمية مجتمعة في اداء العاملين بوجود ادارة  وجود تأثير .13

 (.   0.05في وزارة المالية في اليمن عند مستوى داللة )كمتغير وسيط المعرفة 

 اتالتوصي: (1-2) 

تأسيسًا على الطروحات الفكرية للدراسة وتحليالت نتائجها الميدانية وانطالقًا من نتائجها,  

 يقدم الباحث التوصيات اآلتية:

قيدددام وزارة الماليدددة فدددي الددديمن بإشدددراك المدددديرين فدددي الددددوائر المختلفدددة فدددي الدددوزارة عندددد تصدددميم  .1

 ى طلبات مديري اإلدارات المختلفة.البرامج التدريبية بحيث توضع المادة التدريبية بناء عل

قيددام وزارة الماليددة فددي الدديمن بوضددع جدددول زمنددي للبرنددامج التدددريبي مناسددبًا للمتدددربين, ويلبددي  .2

 رغباتهم من عمليات التدريب.
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التأكيدددد علدددى ضدددرورة ان يقدددوم المعهدددد المدددالي للتددددريب بمتابعدددة أثدددر البدددرامج التدريبيدددة علدددى  .3

 المتدربين بشكل دوري.

وزارة المالية فدي الديمن علدى تدوفير مؤشدرات أداء محدددة لتقيديم اداء العداملين بنداء  ان تحرص .4

 عليها 

ان تهددتم وزارة الماليددة فددي الدديمن مددن خددالل إدارة المعهددد المددالي بعقددد حددوارات بددين مددوظفي     .5

 الوزارة لمناقشة التجارب الناجحة في العمل واالستفادة منها في نقل الخبرات والتجارب.

المعرفددة داخددل الددوزارة باسددتخدام فددرق المعرفددة المختلفددة  بتبددادلوم وزارة الماليددة فددي الدديمن ان تقدد .6

 والمتنوعة.

تنسديق مدع المعهدد لتنظديم لقداءات دوريدة للمدوظفين للتشدارك بالان تقوم وزارة المالية في الديمن  .7

 في المعرفة.

تدريبية للعاملين حول تطبيق  ان تعقد وزارة المالية في اليمن من خالل المعهد المالي دورات. 11

 المعرفة لتحقيق أهداف محددة في الدوائر المختلفة للوزارة

 البحوث والدراسات المستقبلية المقترحة : 

بناء على ماتم تقديمه من دراسة نظرية وعملية شعر الباحث ان حقل إدارة المعرفة وحقل التدريب 

تقديم المزيد من الدراسات األكاديمية  يتوجب , االمر الذيالجديدة والتنمية يعدان من الحقول

والتطبيقية في جميع ميادينه وذلك لقلة الدراسات العربية في ميادين إدارة المعرفة والتدريب 

والتنمية , وللفوائد التي يحققها دور إدارة المعرفة في عالقتها بالتدريب واداء العاملين في 

 مايلي:  المنظمات الحكومية ومنها على سبيل المثال
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اجراء المزيد من الدراسات والبحوث الميدانية في مؤسسات القطاع العام والخاص حول الدور  -1

مكانية االستفادة منها.  الذي تلعبه ادارة المعرفة في تحسين اداء العاملين وا 

توسيع نطاق الدراسة ليشمل دراسة متغيرات اخرى إلدارة المعرفة والتدريب والتنمية لم ترد في هذه  -2

الدراسة مثل تكنولوجيا المعرفة, ابتكار المعرفة, فريق المعرفة, البيئة التدريبية, والتنظيم, اساليب 

 التدريب والتنمية.

يمكن ان تكون هذه الدراسة محطة انطالق مهمة لبحوث مستقبلية مثل اجراء دراسة مقارنة من  -1

إضافة جديدة لموضوع خالل تطبيق نموذج هذه الدراسة في قطاعات خدمية اخرى, ممايشكل 

 إدارة المعرفة والتدريب والتنمية. 
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 المراجع قائمة (9-3) 

 العربية المراجع : أوالً 

, عمان: مؤسسة الوراق إدارة المعرفة المكتبات ومراكز المعلومات(. 2118األكلبي, علي ذيب.)

 للنشر والتوزيع.

, عمدان: دار 1, طر نظري وحاالت علميدةإدارة الموارد البشرية إطا(. 2111ابو شيخه, نادر.)

 صفاء للنشر والتوزيع. 

 , عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.1, طإدارة الموارد البشرية(. 2111ابو شيخه, نادر.)

, القداهرة: مركدز الجددارات  اإلدارة بالمعرفة تغيير مااليمكن تغييره(. 2117توفيق, عبددالرحمن.)

 المهنية 

عمدان: إثدراء 1, ط(. إدارة المعرفدة 2011ني, أحمد و الصالح, أسماء.)جرادات, ناصر والمعا 

 للنشر والتوزيع.

عمددددان: دار المسدددديرة للنشددددر  ,1( . إدارة المددددوارد البشددددرية, ط2117حمددددود, خضددددير كدددداظم.) 

 والتوزيع والطباعة. 

 , عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع 1, طمنظمة المعرفة( 2111حمود, خضير.) 

تصميم وتنفيذ برامج التدريب بأسلوبية رقمي ةسلوكية لتحسين (. 1111د زياد.)حمدان, محم 

 , عمان: دار التربية الحديثة الموظف والمؤسسة والوظيفة

 : األهلية للنشر والتوزيع. إدارة المعرفة مدخل نظمي, عمان(. 2111حجازي, هيثم علي.)   
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دارة ا(. 2117حنفدددي, عبددددالغفار.)  الددددار األسدددكندرية: , لمدددوارد البشدددريةالسدددلو: التنظيمدددي وا 

 الجامعية. 

دراسدددة تقويميدددة لبدددرامج  –(. تقيددديم التددددريب بالمعاهدددد االمنيدددة 2112الخالدددد, محمدددد هاشدددم.)

, رسدالة ماجسدتير غيدر التدريب في المعهد العالي لضباط الشرطة بالجمهوريةاليمنيدة

 منشورة, جامعة نايف العربية, الرياض.

  : عمان ,1ط . نظمي منحى :البشرية الموارد إدارة .(2008) .زهير,ا والصب عبدالباري, دره

  .والتوزيع للنشر وائل دار

تكنولوجيدددا االداء البشدددري فدددي المنظمدددات, االسدددس والنظريدددة ( 2111دّره عبددددالباري ابدددراهيم.)

 , القاهرة: المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ودالالتها في البيئة العربية المعاصرة

 , بيروت: الدار1ط الحقائب التدريبية(. 1188ه, عبدالباري وبلقيس, احمد, ومرعي, توفيق.)درّ 

 العربية للموسوعات.

, االسددس النظريددة والتطبيقددات العمليددة –إدارة المددوارد البشددرية (. 2111رشدديد, مددازن فددارس.)

  الرياض: مكتبة العبيكان. 

, تخصددص نظددم المعلومددات اإلداريددة –ة (. إدارة المددوارد البشددري2111عددة, علددي محمددد.)يربا 

 عمان: دار الصفاء للنشر والتوزيع.

, عمدددان: دار صدددفاء إتجاهدددات معاصدددرة فدددي إدارة المعرفدددة(. 2118الزيدددادات, محمدددد عدددواد.)  

 للنشر والتوزيع.
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 -صدددديادتها -مصددددادرها -األهددددداف السددددلوكية: تحديديدددددها(. 1118سددددالم, مهدددددي محمددددد.)

 العبيكان., الرياض: مكتبة تطبيقاتها

 , عمان: دار وائل للنشر والتوزيع. التدريب اإلداري(. 2111السكارنه, بالل خلف.)

 , القاهرة: دار قباء للطباعةوالنشر. اإلدارة بالمعرفة(. 1118السلمي, علي .) 

: إربدددد: عدددالم إدارة المدددوارد البشدددرية , مددددخل إسدددتراتيجي(. 2116صدددالح,عادل والسدددالم,مؤيد.)

 لنشر والتوزيع. الكتب الحديث ل

:  1, مددددددخل معاصدددددر, ط إدارة المدددددوارد البشدددددرية(. 2111تغليدددددب, خالدددددد.)محمدددددد؛ صدددددابر, 

 اإلسكندرية, دار الفكر الجامعي. 

 .والتوزيع للنشر وائل دار : عمان ,1ط ,البشرية الموارد إدارة .(2003). سهيلة ,عباس

 مزم للنشر والتوزيع. , عمان: ز إدارة الموارد البشرية(. 2111عبد النبي, محمد.) 

, عمدان: دار وائدل للنشدر 1, طإدارة الموارد البشرية المعاصرة(. 2111عقيلي, عمر وصدفي.) 

 والتوزيع. 

 , عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع. إدارة المعرفة(. 2118عليان, ربحي مصطفى.)

, 2, طة المعرفةالمدخل إلى إدار (. 2116العلي, عبدالستار, قنديلجي, عامر, العمري, غسان.)

 عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة. 

 , عمان: دار وائل للنشر 1, طالوجيز في إدارة الموارد البشرية(. 2111القريوتي, محمد قاسم.)
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, عمددان: دور التدددريب المهنددي فددي إعددداد القددوى العاملدده(. 1118القاضددي, مشددعل مسددعود.)

 مكتبة مدبولي للنشر

 , القاهرة: المنظمة العربية للتنمية العربية.إدارة المعرفة(. 2111الكبيسي, صالح.)

 , عمدددددان: دار عدددددالم1, طتنميدددددة وادارةالمدددددوارد البشدددددريه(. 2118الكاللددددددة, طددددداهر محمدددددود.)

 الثقافةللنشر والتوزيع   

 , اإلسكندرية: الدار الجامعية للطبع والنشر. إدارة الموارد البشرية(. 1111ماهر, احمد.) 

 , اإلسكندرية: الدار الجامعية للطبع والنشر. إدارة الموارد البشرية(. 2117احمد.) ماهر,

 الرياض: مطابع الفرزدق., 2ط, اإلدارة العامة المقارنة(. 1117محمود, محمد فتحي.)

 الرياض: دار العلوم. المهام, -االسس -اإلدارة, المفاهيم(. 1181المنيف, ابراهيم عبداهلل.)

ت, عمدان: مؤسسدة الدوراق إدارة المعرفة المفاهيم واإلستراتيجيات والعمليا(. 2117نجم, عبود.)

 للنشر والتوزيع. 

, عمدان: دار صدفاء للطباعدة القيادة اإلدارية في القرن الواحدد والعشدرون( 2111نجم, عبدود.)

 والنشر والتوزيع.

: مركددز أحمددد , عمددان2,طالتدددريب بددين النظريددة والتطبيددق(. 2111يدداغي, محمددد عبددد الفتدداح.)

 ياسين. 

, عمدان: دار 1, طالتددريب اإلداري بدين النظريدة والتطبيدق(. 2111ياغي, محمدد عبددالفتاح.) 

 وائل للنشر 
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التدددريبي,  البرنددامج كيفيددة اسددتخدام مدددخل الددنظم تصددميم(. 1181يدداغي, محمددد عبدددالفتاح.)

 .  4(, العدد 2الرياض, المجلد ) المجلةالعربية للتدريب,

 والرسائل الجامعية: الدوريات 

أثددر التددددريب والتنميددة علددى أداء المتددددربين فددي شدددركة ( 2112األعمددر, عددالء عبدالمجيددد. )

, جامعدددة غير منشدددوره, رسدددالة ماجسدددتير اإلتصددداالت اإلردنيدددة )اوراندددج( دراسدددة ميدانيدددة

 الشرق األوسط, عمان, األردن.

فدددي المنظمدددات العامدددة  دور التددددريب فدددي إحدددداث التغييدددر(. 2112األكلبدددي, عدددايض شدددافي.)

 .2( العدد11, مجلة النهضة المجلد)الحكومية

بددرامج التدددريب االمنددي وعالقتهددا بكفدداءة اداء العدداملين بقددوات ( 2111البددراك, محمددد عبددداهلل.)

, رسددالة ماجسددتير, جامعددة نايفالعربيددة الطددوارىء الخاصددة بالمملكددة العربيددة السددعودية

 للعلوم االمنية, الرياض 

( قيددداس أثدددر إدرا: إدارة المعرفدددة فدددي توظيفهدددا لددددى المنظمدددات 2111) م علددديهيدددثحجدددازي, 

, إطروحددة دكتددوراه, اإلردنيددة: دراسددة تحليليددة مقارنددة بددين القطدداعين العددام والخدداص

 جامعة عمان العربية للدراسات العليا. 

نمددوذج مقتددرح لتطبيددق إدارة المعرفدددة فددي القطددا  الحكددومي فدددي ه(. 1411الحددارثي, سددعد.)

, المددؤتمر الدددولي للتنميددة اإلداريددة, الريدداض: معهددد اإلدارة ملكددة العربيددة السددعوديةالم

 ه(.1411-11-16-11العامه )
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إدارة المعرفددة وأثرهدا فددي االداء التنظيمدي, دراسددة ميدانيددة (. 2111الخشدالي, شداكر جدار اهلل.)

 ( العدد 21), القاهرة: المجلة العر بية لإلدارة مجلد في الشركات الصناعية اإلردنية

, إدارة المعرفددة وعملياتهددا وأثرهددا علددى تميددز األداء المؤسسددي(. 2008دروزه سددوزان صددالح.)

 رسالة ماجستير, جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا, عمان, االردن. 

إدارة المعرفدة وأثرهددا علددى تميدز األداء, دراسددة تطبيقيددة علددى (. 2111الزطمدة, نضدال محمددد.)

, رسددددالة ماجسددددتير, الجامعددددة د التقنيددددة العاملددددة فددددي قطددددا  دددددزه الكليددددات والمعاهدددد

 اإلسالمية.

دور البددددرامج التدريبيددددة التخصصددددية فددددي تحسددددين أداء (. 2111السددددعدون, فهددددد بددددن محمددددد.)

, رسدالة ماجسدتير, جامعدة العاملين في هيئة التحقيق واإلدعاء العام بمنطقة الريداض

 نايف العربية للعلوم األمنية, الرياض. 

 , القاهرة: المنظمة العربية للتنمية اإلدارية.  منظمات التعلم(. 2118سالم, مؤيد.)ال

األنماط القيادية وعالقتها باالداء الوظيفي من وجهة نظر (. 2114الشريف, طالل عبدالملك.)

, رسدالة ماجسدتير, جامعدة ندايف العربيدة للعلدوم االمنيدة, العاملين بإمدارة مكدة المكرمدة

 الرياض. 

تنميدة المهدارات القياديدة وعالقتهدا بداالداء الدوظيفي فدي (. 2111مل, ناصر بن علي.) الصا 

, رسدددالة ماجسدددتير, جامعدددة ندددايف العربيدددة للعلدددوم االمنيدددة, مجلدددس الشدددورى السدددعودي

 الرياض.
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 –اإلبددددا  اإلداري وعالقتددده بددداالداء الدددوظيفي لمدددديري القطدددا  العدددام ( 2111العجلددة, توفيدددق.)

, رسدددددالة ماجستيرغيرمنشدددددورة, الجامعدددددة لدددددى وزارات قطدددددا  ددددددزهدراسدددددة تطبيقيدددددة ع

 .االسالمية

سدتراتيجية التددريب علدى اداء العداملين فدي (. 2111العبيدي, جواهر.) أثر التوجه اإلبدداعي وا 

 , رسالة ماجستير, جامعة الشرق االوسط, عمان, االردن.  شركة نفط الكويت

دارة المعرفدده لتحقيددق اإلسددتخدام المشددتر: لت(. 2114العمددري, غسددان.) كنولوجيددا المعلومددات وا 

, اطروحدة دكتدوراه غيدر منشدوره, عمدان: قيمة عالية ألعمال البندو: التجاريدة األردنيدة

 جامعة عمان العربية للدراسات العليا. 

إدارة المعرفة المفهوم والمداخل النظرية, المؤتمر العربي الثاني فدي (. 2111العلواني, حسن.)

, القدداهرة:   دة اإلبداعيددة فددي مواجهددة التحددديات المعاصددرة لددةدارة العربيددةاالدارة: القيددا

 .2111-11-8-6المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 

إدارة المعرفدددة كتوجددده إداري حدددديث للمنظمدددات فدددي (. 2112بوعشددة, مبدددارك ومنصدددور, ليليدددا.)

 17-11)ةعصر العولمه, المؤتمر العلمدي الددولي, عولمدة اإلدارة فدي عصدر المعرفد

 (2112ديسمبر

عمليددات إدارة المعرفددة وعالقتهددا بتطددوير مسددتوى األداء مددن وجهددة ( 2111الغندديم, ابددراهيم. ) 

رسددالة ماجسدددتير, جامعددة ندددايف العربيددة للعلدددوم  نظددر مدددوظفي إمدددارة منطقددة القصددديم,

 األمنية, الرياض. 
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دراسدة تحليليدة فدي وزارة مكونات إدارة المعرفة, (. 2111كراسنه, عبدالفتاح والخليلي, سدميه.) 

( 1, عمددددان: المجلددددة اإلردنيددددة فددددي إدارة االعمددددال, مجلددددد)التربيددددة والتعلدددديم اإلردنيددددة

   (.1)العدد

. التددددريب اإلداري واالمندددي, رؤيدددة معاصدددرة للقدددرن الحدددادي (2111الكبيسدددي, عامرخضدددير.)

 جامعة نايف العربية للعلوم االمنية, الرياض والعشرين,

, الريدداض: إدارة المعرفددة وتطددوير المنظمددات الطموحددات والتحددديات(. 2111الكبيسددي, عددامر.)

 4( العدد41مجلة اإلدارة العامة , المجلد)

قيدداس أثددر عوامددل الثقافددة التنظيميددة فددي تنفيددذ إدارة (. 2111موسى,صددباح والمدددان, سددامي.)

رة : مجلدة اإلدا: دراسدة حالده, بغددادالمعرفة في مجموعة اإلتصاالت اإلردنيدة )اورندج(

 (. 84واإلقتصاد, الجامعة المستنصرية, العدد)

إتجاهددات المدددراء فددي البلددديات الكبددرى فددي قطددا  دددزه لدددور (. 2111ماضددي, محمددد عددوض.)

  , رسالة ماجستير, الجامعة اإلسالمية غزه. إدارة المعرفة في األداء الوظيفي

"قياس أثر التددريب فدي ( 2111ميآ , علي يونس, ديب, صالح شيخ, الشامسي, سالم راشدد. )

اداء العدداملين : دراسددة ميدانيددة علددى مديريددة التربيددة بمحافظددة البريمددي فددي سددلطنة 

, مجلددة جامعددة تشددرين للبحددوث والدراسددات العلميددة, سلسددلة العلددوم اإلقتصددادية  عمددان

 .  1العدد 11والقانونية المجلد 
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سسدددات الحكوميدددة الفلسدددطينية تطبيدددق إدارة المعرفدددة فدددي المؤ (. 2112المددددلل, عبدددداهلل وليدددد.)

, رسددالة وأثرهددا علددى مسددتوى االداء: دراسددة تطبيقيددة علددى مؤسسددة رئاسددة الددوزراء

 ماجستير, الجامعة اإلسالمية, غزه. 

, رسددالة المنددا  التنظيمددي ودوره فددي تطبيدق إدارة المعرفددة(. 2111المطرفدي, محمدد بددن سدليم.)

 لرياضماجستير, جامعة نايف العربية للعلوم االمنية, ا

(. إتجاهددات المددديرين فددي مراكددز الددوزارات اإلردنيددة لدددور إدارة 2111المعدداني, أيمددن عددوده.)  

, المجلدددة اإلردنيدددة فدددي ادارة االعمدددال المعرفدددة فدددي االداء الدددوظيفي, دراسدددة ميدانيدددة

 .  1( العدد1المجلد)

اإلدارة الوسطى:  عالقة التدريب بأداء األفراد العاملين في" .(2118نعمان, عائدة عبدالعزيز. )

الجمهورية اليمنية, رسالة ماجستير, جامعة الشدرق األوسدط,  -دراسة حالة جامعة تعز

 االردن.

, رسدالة تقدويم بدرامج التددريب فدي صدناعة السديارات(. 1178أبو الفضدل, عبدد الشدافي محمدد.)

 ماجستير, جامعة عين شمس, مصر.

 المواقع اإللكترونية: 

   www.ar.wikipedia.org/wikiسوعة الحرة الوزارة وفق ويكيديا المو 

    www.mof.gov.yeالموقع الرسمي لوزارة المالية في اليمن 

yemen/relevant/financial-www.mof.gov.ye/mof-الموقع الرسمي للمعهد المالي. 

instatute.html 

http://www.ar.wikipedia.org/wiki
http://www.mof.gov.ye/
http://www.mof.gov.ye/mof-yemen/relevant/financial-instatute.html
http://www.mof.gov.ye/mof-yemen/relevant/financial-instatute.html
http://www.mof.gov.ye/mof-yemen/relevant/financial-instatute.html
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 , الرابط 2114-2-22(. موقع إلكتروني , تاريخ الزياره 2112شوقي, سعيد.)

www.hut.com/said/host.ss154.hlmi 

المجلة العربية )النادي , إقتصاد المعرفة, تكنولوجيا المعلومات والتعريب, حمدمرارياتي, م

   http://arabcin.net/arabiaall2000l2.html( على الموقع 1العربي للمعلومات( العدد)

الخاصة بالسلطة المركزية للسنة المالية من و للدولة في اليالموقع اإللكتروني للموازنات العامة 

2114. www.mof.gov.ye/files/budget/2014/data/c/38   

 األجنبية المراجع :ثانياً 

Abdelgadir N.& Abdelhafiz E.(2001).Training Practices of polish Banks: An 

Appraisal and Agenda for Improvement, Journal of European 

Industrial Training(2/3/4),p.p.69-79. 

 Bishop, j.,Bouchlaghem, D, Glass, J. and Mast umoto, L., (2008) . Ensuring the 

effectiveness of a knowledge management initiative. Journal of 

Knowledge Management12(4): 16-29 

Daniels, John D. & Radebaugh, Lee H.(2001) International business: environments 

and operations. New Jersy: Prentice Hall. 

Denisi & Griffin.(2001) Human resource management, Boston: Houghton, Miflin 

Company 

 Darroch,J.& R.(2003). Mcnaughton, "Beyond Market orientation knowledge 

management and the Innovativeness of new Zealand firms" European. 

Journal of Marketing 37(3/4):572-593 

 Elliott, M., Dawson, R., and Edwards, J.(2009) Providing demonstrable Return- no 

investment for organizational learning and training. Journal of European 

Industrial Training, (7) pp:657-670. 

Kasim, R.(2010) The Relationship of Knowledge Management Practices, 

Competencies and the organizational Performance of Government 

http://www.hut.com/said/host.ss154.hlmi
http://www.hut.com/said/host.ss154.hlmi
http://arabcin.net/arabiaall2000l2.html
http://www.mof.gov.ye/files/budget/2014/data/c/38
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Departments in Malaysia International Journal of Human and Social 

Sciences, ( 4), p.p.219-225. 

 Kheng, Y. & June,S. Mahmood, R. (2013) the Determinants of Innovative work 

Behavior in the Knowledge Intensive Business Services Sector in 

Malaysia. Asian Social Science, Vol.9,No.15 p.p 47-53 

 Kiper, R.(2013) Developing Software Requirements for a knowledge Management 

System that Coordinates Training Programs with Business Processes 

and Policies in Large organizations.admanistration education school. 

 Kylperg & A, Lundberg.(2002). Improving knowledge transfer A: study of An 

Innovation project at tetra pak,International Management Master thesis 

no 26, p.p 9-14.    

 Irum, S. & Ahmed, K.Mehmood,N. (2012). Impact of Training Employee 

Performance: a study of telecommunication sector in pakistan, 

Interdisciplinary , Journal of Contemporary Research in Business 

(4)(6)p.p 646-650 

 Marquardt,Michael.j.(2002). Building the learning organization mastering 5 

Elements for corporate learning U.S.A: Davis-Black Publishing 

Company. 

 Nanoka.(1998). The concept of "Ba" Building a foundation for Knowledge 

creation" California Management Review, spring p.p.241-246. 

 U.S. Department of labor (USDOL), Employment and training 

Administration,(2010). Use training and development 

program.Bodimer,j: Author, Washington. 

 Schwandt, D.& Marquard,Michael J.( 2003) Organizational learning : from world- 

class theories to – global best practices. New York: St. Lucie Press. 

 Tourban,E.Mclean, E., & Wether, J.(2004). Information technology for 

management. New york: spring 
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 المالحق

 ( 1الملحق رقم )

 األولية اإلستبانة بصورتها 
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 المحترم  ..................... الدكتور/ ................................األستاذ حضرة 

 تحية طيبة وبعد:      

بوجود إدارة اداء العاملين في التدريب والتنمية أثر " يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان     

ول على درجة : دراسة حالة, وذلك إستكمااًل لمتطلبات الحص"وزارة المالية في اليمنالمعرفة 

الماجستير في إدارة األعمال من جامعة الشرق األوسط, وبما أنكم تتمتعون بخبرة علمية عظيمه, 

 ودراية واسعة, فإنني أرجو منكم التكرم بتحكيم فقرات اإلستبانة من حيث: 

 مدى مالئمة الفقرات لمجاالت الدراسة  -

 مدى وضوح الفقرات  -

 مدى سالمة الصياغة اللغوية  -

 يالت أومقترحات ترونها مناسبة أية تعد -

 شاكرًا لكم حسن تعاونكم,,,

  احثالب                                                        المشرف                  

 حمد علي السماويأ                                األستاذ الدكتور/ عبدالباري ابراهيم دّره
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 :  القسم األول

رمز  أمام ( √ هذا القسم إلى تقديم معلومات عامة عن الموظف, الرجاء وضع إشارة ) يهدف 

 اإلجابة المناسبة.

 :  الجنس -1

 ذكر          أنثى         

                                                               :  العمر -2

            سنة  11 -11         سنة فأقل  11        

 سنة 41 -41        سنة   41 -16        

 سنة فأكثر           46

 :  الخبرة بالسنوات -3

  سنوات 11 -6               فأقل سنوات 1                     

 سنة فأكثر  16          سنة        11 -11                    

 :  المؤهل العلمي -4

 بكالوريوس/ ليسانس   دراسات عليا         دبلوم        ثانوية عامة فأقل                    

 :      إدارة عليا        إدارة وسطى         إدارة دنيا    المستوى اإلداري -5

 دورتان تدريبة      ثالث فأكثر         دورة تدريبة واحده  :  عدد الدورات التدريبية -6
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" وزارة المالية في اليمن " : دراسة   بوجود إدارة المعرفة اداء العاملينوالتنمية في التدريب أثر 

 حاله 

اثر التدريب والتنمية في على  ففيمايلي قائمة تضم بعض العبارات التي صيغت بغرض الوقو 

ره فوق " وزارة المالية في اليمن " : دراسة حالة. ارجو وضع دائبوجود إدارة المعرفة  اداء العاملين

 درجة الموافقة التي تراها مناسبة لكل عبارة 

 الفقرة الرقم

 صالحية الفقرة لغوياً  االنتماء للبعد
بحاجة إلى 

 تعديل

التعديل 

 منتمية المقترح
غير 

 منتمية
 صالحة

غير 

 صالحة

  Training and Developmentالتدريب والتنمية 

  Training and Development Planخطة التدريب والتنمية  -1

         يتم تحديد اهداف خطة التدريب والتنمية بشكل دقيق  1

المشكالت  اإلختالالت و تصمم الخطط التدريبية لمعالجة 2

  في العمل

       

في مستقبلية تصمم الخطط التدريبية تجنبًا لوقوع اختالالت  3

   العمل 

      

         العاملين  تصمم الخطط التدريبية لمعالجة ضعف اداء 4

         يتم تحديد اإلحتياجات التدريبية بشكل علمي سليم  5

خطط التدريب عند وضع  يتم إشراك العاملين في الوزارة 6

   والتنمية 

        

 

للخطط مع المواضيع المحددة تتوافق المدة الزمنية  7

 المطروحة في البرنامج التدريبي 
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طلبات مديري اإلدارات دريبية بناء على توضع المادة الت 8

 المختلفة 

      

       في ضوء حاجات المتدربين توضع المادة التدريبية  9

  Implementation of the Training and Developmentتنفيذ خطة التدريب والتنمية   -2

باإلجتماع بالمتدربين لتوضيح  تقوم إدارة المعهد المالي 10

  يب بالنسبة لهم أهمية التدر 

      

القاعات التدريبية بتنظيم  المعهد المالي  تقوم إدارة 11

   بمايحقق الفائدة من التدريب

      

أساليب تدريبية حديثة في البرنامج  يستخدم المعهد المالي 12

  التدريبي 

      

       تكون المرافق والتسهيالت مناسبة لحاجات المتدربين  13

        الجدول الزمني للبرنامج التدريبي مناسبًا للمتدربين يكون  14

يعتمد المعهد المالي على مدربين اكفياء من داخل وخارج  15

 الوزارة 

      

تقوم إدارة المعهد المعهد بتصميم القاعة المخصصة  16

 للتدريب وفقًا للقواعد العلمية 

      

  Evaluating the Training and Development Planتقييم خطة التدريب والتنمية   -3

        يقيم المشاركون في البرنامج التدريبي بعد إنتهائه مباشرة  17

يقوم المعهد المالي للتدريب بمتابعة أثر البرامج التدريبية  18

 على المتدربين بشكل دوري 

      

مالحظة المديرين يقيم أثر البرامج التدريبية من خالل  19

 بعد التدريبلسلوك المتدربين  باشرة الم
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تقيم البرامج التدريبية من خالل قياس مستوى تحسن اداء  20

 المشاركين بعد التدريب

      

يقيم مدى تعلم المشاركين في البرامج التدريبية بإستخدام  21

 اإلختبارات

      

ية بالوقوف على آية انحرافات في العمليقوم المعهد المالي  22

 التدريبية بشكل سريع وآني

      

 :Knowledge Management :إدارة المعرفة  

 Knowledge Acquisitionإكتساب المعرفة  -1

فرق التعلم المتنوعة معرفيًا مع الخبراء  يتم تشكيل  23

 مستمرالداخليين بشكل 

      

       المعرفة من خالل اإلستشاريين الخارجيين  يتم إكتساب 24

تهتم إدارة المعهد بعقد حوارات بين موظفي الوزارة لمناقشة  25

 التجارب الناجحة في العمل

      

تستخدم الوسائل التكنولوجية المتاحة داخل العمل مثل  26

 اإلنترنت في زيادة الرصيد المعرفي للعاملين

      

توفر إدارة المعهد بيانات تساعد العاملين في إيجاد حلول  27

 ت اإلدارية التي تواجههمللمشكال

      

       يعمل المعهد على دعم األفكار اإلبداعية للعاملين 28

 : Distribution of knowledgeتوزيع المعرفة   -2

يمتلك المعهد شبكة معلومات داخلية لوصول  الموظفين  29

 إلى قواعد البيانات

      

اصحاب الخبره يتبع المعهد أسلوب التدريب الذي يقوم به  30

 والقدامى في العمل
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       يعتمد المعهد الوثائق والنشرات الداخلية لتوزيع المعرفة 31

يتوفر لدى المعهد المالي نظام إداري مرن يسهل توزيع  32

 المعرفة على العاملين

      

يقوم المعهد بتوزيع المعرفة داخل الوزارة بإستخدام فرق  33

 المعرفة المتنوعة 

      

 : Knowledge on sharingالمشاركة في المعرفة  -3

فرق المعرفة  بإستخدام ياً بمشاركة المعرفة داخل يقوم المعهد 34

 المتنوعة 

      

تسهيالت تكنولوجية خاصة لمشاركة  المعهدلدى  يتوفر 35

 المعرفة 

      

       المناخ المالئم لتبادل المعرفة بين العاملين معهداليوفر  36

تتم المشاركة في خبرات العاملين فيمابينهم دون أي  37

 حساسية   

      

ينسق المعهد مع الوزارة لتنظيم لقاءات دورية للموظفين  38

 للتشارك في المعرفة 

      

 : Knowledge Application تطبيق المعرفة  -4

بتوظيف المعارف المكتسبة في تحسين  يتم اإلهتمام 39

 المقدمة لرفراد  الخدمات

      

بتوظيف المعارف المكتسبة في تحسين  يتم اإلهتمام 40

 الخدمات المقدمة للمؤسسات

      

صعوبة في تطبيق أساليب العمل التي تم  اليجد العاملون 41

 عليها  همتدريب

      

      دورات تدريبية للعاملين حول تطبيق المعرفة يعقد المعهد  42
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  لتحقيق اهداف محددة

تطبيقات محوسبة لتسهيل تقديم الخدمات  يوفر المعهد 43

 للمستفيدين 

      

 المبادرات والبرامج ذات العالقة بالمعرفة يطبق المعهد 44

  بشكل مستمر 

      

 : Evaluating of Performance Employees أداء العاملين تقييم 

 :Behavior السلوك  -1  

بعد  العمل  مشكالتالقدرة على حل يتمتع العاملون ب 45

 التدريب 

      

يحرص العاملون على إستخدام اإلمكانات والموارد المتاحة  46

 في العمل بكفاءة وفاعلية 

      

       يتمتع العاملون بمهارة التواصل الجيده مع اآلخرين  47

قدراتهم على التخطيط السليم لتحسين   ونيطور العامل 48

 ئهمادامستوى 

      

يلتزم العاملون بموعد الحضور والمغادرة لمقر العمل في  49

 الوقت المحدد

      

       يتكون لدى العاملين  الذين تدربوا اتجاه ايجابي نحو العمل 50

 : Personality الشخصية  -2 

       تتميز عالقة العاملين برؤسائهم بالود والتوافق 51

       العمل من قبل العاملين بعد تدريبهم  تزداد الدافعية نحو 52

تتوافر لدى العاملين بالوزارة الرغبة والحماس إلنجاز مهام  53

 العمل
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       يتوفر لدى العاملين القدرة على المبادأة واالبتكار 54

       يمتلك العاملون الجرأة االدبية إلبداء ارائهم ومقترحاتهم 55

ضغوط العمل التي يواجهونها في وظائفم  يتحمل العاملون 56

 بشكل دائم

      

  Results: النتائج  -3

يؤدي العاملون المهام الموكلة إليهم طبقًا لمعايير الجودة  57

 المطلوبة 

      

يتمكن العاملون من إنجاز أعلى مستوى من حجم العمل  58

 المطلوب 

      

       الوقت المحددينجز العاملون المهام الوظيفية في  59

بشكل يحرص العاملون على إنجاز جميع المهام المطلوبة  60

 دائم  

               

       محددة للعاملين  أداء تحرص الوزارة على توفير مؤشرات  61

يشعر المراجعون لوزارة المالية ان الموظفين يعاملونهم  62

 معاملة حسنة 
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 اإلستبانة بصورتها النهائية ( 2الملحق رقم )                             

 األ  الفاضل / األخت الفاضلة 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ,,,      

التدريب والتنمية يسر الباحث أن يضع بين أيديكم إستبانة الدراسة التي يقوم بإعدادها بعنوان : ) أثر 

" وزارة المالية في اليمن" : دراسة حالة ( استكماال لمتطلبات بوجود إدارة المعرفة  العامليناداء في 

 الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال. 

ونظرًا لما لرأيكم من بالغ األهمية واألثر في إنجاح هذه الدراسة, فإن الباحث يأمل التكرم باإلجابة على 

خالل وضع االختيار الذي يعبر عن وجهة نظركم, علمًا بأن إجابتكم جميع فقرات اإلستبانة من 

 ستكون موضع االهتمام والرعاية ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي 

 وال يفوتني إال أن أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان على منحكم جزء من وقتكم الثمين لمساندة الباحث,, 

 ولكم خالص التحية والتقدير,,, 

 الباحث : أحمد علي السماوي                                                                 

 

 

 



 

 
159 

  البيانات الشخصيةالقسم األول : 

 ( داخل المربع الذي يمثل اإلجابة الصحيحة لكل من اآلتي : √يرجى وضع إشارة )

 :  الجنس -1

 ذكر             أنثى         

                                                       :          العمر -2

 سنة  35 -31سنة فأقل         30        

 سنة 45 -41سنة          40 -36        

 سنة فأكثر            46

 :  الخبرة بالسنوات -3

 سنوات 10 -6سنوات فأقل         5                    

 سنة فأكثر  16سنة           15 -11                    

 :  المؤهل العلمي -4

ثانوية عامة فأقل         دبلوم          بكالوريوس/ ليسانس         دراسات                

 عليا 

 :         إدارة عليا          إدارة وسطى         إدارة دنيا  المستوى اإلداري -5

 دورة تدريبة واحده      دورتان تدريبة      ثالث فأكثر     :   تدريبيةعدد الدورات ال -6
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 معلومات حول متغيرات الدراسة: 

العبارات الواردة في هذه القائمة متغيرات الدراسة, يرجى قراءتها وبيان رأيكم في كل منها وذلك بوضع 

 ( على اإلجابة المحاذية لكل عبارة. √إشارة )

 : عناصر التدريب والتنمية المتغيرات المستقلة 

تتكون مراحل عملية التدريب والتنمية من ثالث مراحل هي : مرحلة إعداد الخطة, يليها مرحلة تنفيذ 

  ( على اإلجابة المحاذية لكل عبارة ممايأتي: √الخطة, ومرحلة تقييم الخطة, يرجى وضع إشارة)

موافق  الفقرة الرقم

بشدة            

(5          ) 

فق موا

(4 ) 

محايد

(3) 

دير 

موافق 

(2) 

دير موافق 

 (1بشدة)

 : Training and Developmentالتدريب والتنمية 

 : Training and Development Planخطة التدريب والتنمية  -1

      يتم تحديد أهداف خطة التدريب والتنمية بشكل دقيق   1

تصمم الخطط التدريبية لمعالجة مشكالت العمل  2

 بًا لوقوع آية إختالالت مستقبلية  وتجن

     

      تصمم الخطط التدريبية لمعالجة ضعف أداء العاملين    3

      يتم تحديد االحتياجات التدريبية بشكل علمي سليم    4

يشرك المعهد المالي العاملين في الوزارة عند وضع  5

 خطط التدريب والتنمية   

     

المحددة للخطط مع المواضيع  تتوافق المدة الزمنية 6

 المطروحة في البرنامج التدريبي
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      توضع المادة التدريبية بناء على االحتياجات التدريبية  7

توضع المادة التدريبية بناء على طلبات مديري  8

 اإلدارات المختلفة 

     

      تعد المادة التدريبية في ضوء حاجات المتدربين  9

  Implementation of the Training and Development Planخطة التدريب والتنمية  تنفيذ  -2

تقوم إدارة المعهد المالي باالجتماع بالمتدربين  10

 لتوضيح أهمية التدريب بالنسبة لهم  

     

تقوم إدارة المعهد المالي  بتنظيم القاعات التدريبية  11

 بما يحقق الفائدة من التدريب  

     

يستخدم المعهد المالي أساليب تدريبية حديثة في تنفيذ  12

 البرنامج التدريبي  

     

      تكون المرافق والتسهيالت مناسبة لحاجات المتدربين  13

يكون الجدول الزمني للبرنامج التدريبي مناسبًا  14

 للمتدربين  

     

يعتمد المعهد المالي  على مدربين اكفياء من داخل  15

 ارج الوزارةوخ

     

تقوم إدارة المعهد بتصميم القاعة المخصصة للتدريب  16

 وفقًا للقواعد العلمية  

     

 : Evaluating the Training and Development Planتقييم خطة التدريب والتنمية   -3

يقيم المشاركون في البرنامج التدريبي بعد انتهائه  17

 مباشرة  

     

هد المالي للتدريب بمتابعة أثر البرامج يقوم المع 18

 التدريبية على المتدربين بشكل دوري 
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مالحظة المديرين يقيم أثر البرامج التدريبية من خالل  19

 لسلوك المتدربين بعد التدريب المباشرة 

     

تقيم البرامج التدريبية من خالل قياس مستوى تحسن  20

 أداء المشاركين بعد التدريب

     

يقيم مدى تعلم المشاركين في البرامج التدريبية  21

 باستخدام االختبارات

     

يقوم المعهد المالي بالوقوف على آية انحرافات في  22

 العملية التدريبية بشكل سريع وآني 

     

 المتغيرات الوسيطة : عناصر إدارة المعرفة 

توزيع المعرفة, المشاركة في المعرفة, تطبيق تتكون عمليات إدارة المعرفة من: إكتساب المعرفة, 

  ( على اإلجابة المحاذية لكل عبارة ممايأتي: √المعرفة, يرجى وضع إشارة)

موافق  الفقرة الرقم

بشدة 

(5) 

موافق 

(4) 

محايد 

(3) 

دير 

موافق 

(2) 

دير موافق 

 (1بشدة )

 : Knowledge Managementإدارة المعرفة : 

 : Knowledge Acquisitionاكتساب المعرفة  -1

يتم تشكيل  فرق التعلم المتنوعة معرفيًا مع الخبراء  23

 الداخليين بشكل مستمر

     

يتم اكتساب المعرفة من خالل االستشاريين  24

 الخارجيين 

     

تهتم إدارة المعهد بعقد حوارات بين موظفي الوزارة  25

 لمناقشة التجارب الناجحة في العمل

     



 

 
193 

م الوسائل التكنولوجية المتاحة داخل العمل تستخد 26

 مثل اإلنترنت في زيادة الرصيد المعرفي للعاملين

     

توفر إدارة المعهد بيانات تساعد العاملين في إيجاد  27

 حلول للمشكالت اإلدارية التي تواجههم

     

      يعمل المعهد على دعم األفكار اإلبداعية للعاملين 28

 : Distribution of Knowledgeرفة توزيع المع -2

يمتلك المعهد شبكة معلومات داخلية لوصول   29

 الموظفين إلى قواعد البيانات

     

يتبع المعهد أسلوب التدريب الذي يقوم به أصحاب  30

 الخبرة والقدامى في العمل

     

يعتمد المعهد الوثائق والنشرات الداخلية لتوزيع  31

 الوزارة المعرفة بين موظفي 

     

يتوفر لدى المعهد المالي نظام إداري مرن يسهل  32

 توزيع المعرفة على العاملين

     

يقوم المعهد بتوزيع المعرفة داخل الوزارة باستخدام  33

 فرق المعرفة المتنوعة 

     

 : Knowledge on Sharingالمشاركة في المعرفة  -3

ليًا باستخدام فرق يقوم المعهد بمشاركة المعرفة داخ 34

 المعرفة المتنوعة 

     

يتوفر لدى المعهد تسهيالت تكنولوجية خاصة  35

 لمشاركة المعرفة 

     

يوفر المعهد المناخ المالئم لتبادل المعرفة بين  36

 العاملين 
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تتم المشاركة في خبرات العاملين فيما بينهم دون أي  37

 حساسية   

     

مع الوزارة لتنظيم لقاءات دورية ينسق المعهد  38

 للموظفين للتشارك في المعرفة 

     

 : Knowledge Applicationتطبيق المعرفة  -4

يتم االهتمام بتوظيف المعارف المكتسبة في تحسين  39

 الخدمات المقدمة لرفراد والمؤسسات ذات العالقة 

     

اليجد العاملون صعوبة في تطبيق أساليب العمل  40

 التي تم تدريبهم عليها

     

دورات تدريبية للعاملين حول تطبيق يعقد المعهد  41

 المعرفة لتحقيق أهداف محددة

     

يوفر المعهد تطبيقات محوسبة لتسهيل تقديم الخدمات  42

 للمستفيدين

     

يطبق المعهد المبادرات والبرامج ذات العالقة بالمعرفة  43

 بشكل مستمر  

     

وم المعهد وبشكل مستمر بتدريب العاملين في يق 44

 الوزارة من قبل خبراء متمرسين داخليًا وخارجيًا 

     

  

 المتغيرات التابعة : عناصر تقييم أداء العاملين

يرجى تتكون عوامل تقييم اداء العاملين من ثالثة عناصر تتمثل في : السلوك, والشخصية, والنتائج, 

 ممايأتي: بة المحاذية لكل عبارة ( على اإلجا√وضع إشارة )
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موافق  الفقرة الرقم

بشدة 

(5) 

موافق 

(4) 

محايد 

(3) 

دير 

موافق 

(2) 

دير موافق 

 (1بشدة )

 : Evaluating of Performance Employeesتقييم أداء العاملين 

 : Behaviorالسلوك  -1

يتمتع العاملون بالقدرة على حل مشكالت العمل  بعد  45

 التدريب 

     

يحرص العاملون على استخدام اإلمكانات والموارد  46

 المتاحة في العمل بكفاءة وفاعلية 

     

      يتمتع العاملون بمهارة التواصل ألجيده مع اآلخرين  47

يتمتع العاملون بعد تدريبهم بقدرات تفضي إلى ابتكار  48

 أساليب جديدة في العمل 

     

لحضور والمغادرة لمقر العمل في يلتزم العاملون بموعد ا 49

 الوقت المحدد

     

يتكون لدى العاملين  الذين تدربوا اتجاه ايجابي نحو  50

 العمل

     

 : Personalityالشخصية  -2

      تتميز عالقة العاملين برؤسائهم بالود والتوافق 51

      تزداد الدافعية نحو العمل من قبل العاملين بعد تدريبهم  52

تتوافر لدى العاملين بالوزارة الرغبة والحماس إلنجاز  53

 مهام العمل

     

      يتوفر لدى العاملين القدرة على المبادأة واالبتكار 54

      يمتلك العاملون الجرأة األدبية إلبداء أرائهم ومقترحاتهم 55
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يتحمل العاملون ضغوط العمل التي يواجهونها في  56

 ئموظائفهم بشكل دا

     

 : Resultsالنتائج  -3

يؤدي العاملون المهام الموكلة إليهم طبقًا لمعايير الجودة  57

 المطلوبة 

     

يتمكن العاملون من إنجاز أعلى مستوى من حجم  58

 العمل المطلوب 

     

      ينجز العاملون المهام الوظيفية في الوقت المحدد 59

يع المهام المطلوبة يحرص العاملون على إنجاز جم 60

 بشكل دائم  

     

      تحرص الوزارة على توفير مؤشرات أداء محددة للعاملين   61

يشعر المراجعون لوزارة المالية أن الموظفين يعاملونهم  62

 معاملة حسنة 

     

 

 يا خالص شكري وتقدير وتقبلو 
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 (3ملحق رقم )

 الدراسة قائمة بأسماء المحكمين األكاديميين ألداة

 الجامعة االسم الر قم

 جامعة الشرق األوسط أ.د. كامل محمد المغربي 1

 جامعة الشرق األوسط أ.د. عبد الناصر نور  2

 جامعة فيالدلفيا د. ناصر جرادات  1

 جامعة الزيتونة  د. أحمد علي صالح  4

 جامعة اإلسراء  د. ينال الكيالني  1

 الشرق األوسط جامعة د. كامل محمد الحواجرة 6

 جامعة الشرق األوسط  د. اسعود المحاميد  7

 جامعة الشرق األوسط  د. علي عباس  8

 جامعة الشرق األوسط  د. سامر دحيات  1

 جامعة الشرق االوسط  د. علي الضالعين  11

 جامعة الشرق األوسط   د. ليث الربيعي 11

 جامعة الشرق االوسط نضال الصالحيد.  12
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