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 " تطىير انقذراث املًيزة ػًهياث إدارة املؼرفت يف تأحري" 

 يف شركت دياىل انؼايت نهصُاػاث انكهربائيت : دراصت تطبيقيت  

 

 و.و حيذر شاكر َىري                                                            

 جايؼت دياىل / كهيت اإلدارة واالقتصاد                                                                    

 

  املضتخهص
 ةبخمسر متمثيرة   المعرفرة إدارةبين متؽيرر عمييرا   واألثريختبر البحث الحالي عالقة االرتباط        

ونشرر المعرفرة و ومتؽيرر الاردرا  المميرنة فري ، وتطبير  ، وخرنن ، وتنظري  ، محاور هي ) توليرد 

المعرفرة  إدارة  تمثي  مشكية البحث بمدى أثر عمييا إذاعا  الكهربائية ، شركة ديالى العامة ليصن

لجمرر   كررؤداةوقررد اسررتخدم  اسررتمارة االسررتبانة  فرري خيرر  وتطرروير الارردرا  المميررنة فرري الشررركة  

    سرتمارة لعينرة البحرث والرذا تر  اختيراره  عمرديا  وبصر ة نسرخة مرن اال (28)ت  تونير  ، والبيانا  

ن ثرر معنويرة بريوأ رتبراطا، كما تمثي  فرضية البحث الرئيسرة بوجرود عالقرة  و مديرمدير ووكيل ) 

 إذ (Spss)المميررنة ، كمررا ترر  تحييررل البيانررا  باسررتخدا  برنررام   عمييررا  إدارة المعرفررة والارردرا 

معامررل االرتبرراط   :ومنهررا ، ليتحارر  مررن صررحة ال رضرريا  اإلحصررائية  األسررالي اسررتخدم  عرردد مررن 

(Person) النتائ  مطاباة ل رضيا  البحرث البسيط والمتعدد   وجاء تحييل االنحدارالظافة إلى با  

لجمير  محراور عمييرا  إدارة المعرفرة ومتؽيرر الاردرا  وأثرر معنرويين   تبين وجود عالقة ارتباط إذ

ن ي يد منها المعنيرو أنالتي يإمل  ، صياؼة مجموعة من التوصيا   ضوئها تم فيالممينة والتي 

    الحالية الدراسة في

املؼرفت ، انقدذراث  إدارةاملصطهحاث انرئيضت يف انبحج : املؼرفت ، إدارة املؼرفت ، ػًهياث 

  املًيزة
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 يُهجيت انبحج وبؼض انذراصاث انضابقت -ج األول:حاملب

 يُهجيت انبحج  -:أوالا 

 يشكهت انبحج  – 1
نبرإ بمرا قرد عرن صرعوبة الت ؼيرر منرتظ  فضرال  وبشركل ر المتسرار  تتس  البيئة العالميرة برالتؽي         

 وتحرديا  كبيررة لمنظمرا  األعمرال التري يحصل خالل مدة قصيرة من الرنمن ، ممرا يشركل صرعوبا 

التركيررن عيررى العنصررر البشرررا والررذا يعررد المصرردر الرررئي  لتوليررد المعرفررة  إلررىسررتحتاب برردورها 

    وإدارتها

مرن خرال ل  كمرا هرو واضر  إدارتهراحرث ليمعرفرة وكي يرة عينة الب وإدراكونتيجة  لاصور فه         

تبيرور  مشركية البحرث  في تدعي  قدرا  الشركة الممينة ، لرذا هاعن أثر فضال   الماابال  الشخصية

 : اآلتيالتساإل  بإثارة

ا  المميرنة لشرركة ديرالى ليصرناعا  عمييا  إدارة المعرفة فري خير  وتطروير الاردروأثر  دور ما" 

 : اآلتيةالتساإال  ال رعية  أعالهوينبث  عن التساإل الرئي    ؟ "الكهربائية 

  لماصود بالمعرفة ؟ وعمييا  إدارة المعرفة ؟ والادرا  الممينة ؟ا ما - أ

توليرد  :وهري إدارة المعرفة الخمسة  عمييا ؽيرا  متمتؽيرا  البحث )  أهميةمستوى  ما  -  

 المميررنة فرري الشررركةالارردرا   متؽيررر، وتنظرري  ، وخررنن ، وتطبيرر  ، ونشررر المعرفررة و و

  المبحوثة ؟

متؽيررر الارردرا  ن متؽيرررا  عمييررا  إدارة المعرفررة مرر  بررين كررل مرر واألثرررنررو  العالقررة  مررا -  

  الممينة ؟

            قررردرا   تطررروير إلرررى ةعمييرررا  إدارة المعرفرررة ليعينرررة المبحوثررر وإدراكهرررل يرررإدا تررروافر  - ث

  ؟ الشركة الممينة

 

 انبحج أهًيت – 2
 حاررل ومجررال معرفرري ، عيررى أسررا  أنهرراإدارة المعرفررة  أهميررةالبحررث مررن فهرر   أهميررةتتضر         

   وبسب  عمل المنظما  في  إدارتها) موجودا  و يمكن  أصولالمال ال كرا عيى انه  رأ يعامل 
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 أن األمرر الرذا يردعوهام  نيادة حدة المنافسرة فري سروقها ،  متؽيراتهابيئة تتمين بالسرعة وكثرة 

 مردخال   بعرده  البحرث  أهميرةالتناف  ، مرن هنرا تنبر   مينا  تجعيها قادرة عيى إليجادحث الخطى تست

 األنسر حراميي المعرفرة هرو الحرل  عيى أسا  أنه  األفرادالتركين عيى ف ا  ليتعامل م  البيئة  مالئم

ح عد م تراتي ت  الليتعامل م  المشكال  التي تواجهها من خالل ربط المعرفة التي تمتيكها المنظما  و

البحررث  أهميررةعررن  تحايرر  ميررنا  تنافسررية لهررا ، فضررال   إلررى األخيرررةتاررود  والترري قرردراتها المميررنة

 تي :المتمثية باآل

  الدراسرا  والبحروث إلىرفد المكتبا  المحيية والعربية بمساهمة بحثية متواضعة تضاؾ  - أ

 الساباة  

لادرا  الممينة فري المنظمرا  عامرة إدارة المعرفة وعميياتها في تطوير ا وأثر دور إبران -  

   بشؤنهامالم  المشكية ولتادي  التوصيا  الماترحة  لتؤشيروالشركة المبحوثة خاصة  

رفرد الشرركة بالبيانرا  والمعيومرا  عرن عمييرا  إدارة المعرفرة والتري تسره  بردورها فرري  -  

 تطوير قدراتها الممينة  

 

 انبحج  أهذاف – 3
 : اآلتي  تحاي إلىيهدؾ البحث        

في تطروير قردرا   المعرفةعمييا  إدارة  ألهميةعينة البحث في الشركة  إدراكمعرفة مدى  - أ

 الشركة الممينة  

 التعرؾ عيى مستوى الادرا  الممينة في الشركة   -  

 وتطبي  عميياتها في الادرا  الممينة   إدارتهاالمعرفة وكي ية  إلىالحاجة  إبران -  

  ثيرررة برررين متؽيررررا  عمييرررا  إدارة المعرفرررة ومتؽيرررر الاررردرا  المتم واألثرررراختبرررار العالقرررة  - ث

 الممينة  

 وصف جمتًغ وػيُت انبحج  – 4

 وصف جمتًغ انبحج : 
باس  ) المجم  الصناعي و والذا شمل  1974شركة ديالى ليصناعا  الكهربائية عا   أنشؤ         

كواة ومعمل شمعا  الادح ومعمل وهي معمل الماايي  الكهربائية ومعمل الم إنتاجيةمعامل  أربعة

 وجميعها تنت  منتجا  وف   أخرىافتتح  معامل  كبداية ليتشؽيل التجريبي   ث  تباعا  المراوح 
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امتيرانا  مرن شرركا  عالميرة مختي رة ) يابانيرة والمانيرة ونمسراوية وؼيرهرا و وبحسر  مواصر ا  

   األذوا ؼي  مية ودولية وتيبي منتجا  الشركة أعال

 

 ُت انبحج : وصف ػي
فري الشرركة  اإلداريرةالمواقر   أسرا االستبانة عيى  إليه ت  تحديد عينة البحث الذين وجه         

 استمارة (28)  وقد ت  توني   اإلنتاجيةووكالئه  فضال عن مديرا المعامل  األقسا تمثي  بمديرا 

د المواص ا  المهنية عينة البحث واسترد  جميعها ، كما روعي تحدي األشخاصبشكل مباشر عيى 

لمعرفرة المسررتوى العيمرري والثاررافي مررن خررالل تحديررد سررنوا  الخدمررة والموقرر  الرروظي ي والتحصرريل 

   ونسبها يظهر هذه المواص ا   اآلتيوالجدول  ،الدراسي لعينة البحث 

 مواص ا  عينة البحث (1)جدول 

 النسبة المئوية األفراد عدد الت اصيل المواص ا 

 

 سنوا  الخدمة

14-5 

24-15 

35-25 

3 

7 

18 

11% 

25% 

64% 

 %100 28 المجمو 

 

 الموق  الوظي ي

 مدير

 وكيل مدير

18 

10 

64% 

36% 

 %100 28 المجمو 

 %100 28 بكالوريو  التحصيل الدراسي

 

 الباحث باالعتماد عيى استمارة االستبانة  إعدادالمصدر/ 

 

 يقاييش انبحج  – 5
، يتعير  الجرنء  نجرنئيي إلرىوتناس    البيانارئيسة لجم   كؤداةتبانة استخدم  استمارة االس       

األول بالمتؽير الت سيرا ) المستال و وهو عمييا  إدارة المعرفة بمحاورهرا الخمسرة وهري ) توليرد 

) العنرنا   لكرل محرور باالعتمراد عيرى أسئيةوتنظي  وخنن وتطبي  ونشر المعرفة و وبواق  خمسة 

و كمايا  جراهن ومحكر  مرن قبرل خبرراء مر  تكييرؾ بعر   2010ؼباش ،  )و و 2009،  وآخرون

الجرنء الثراني فيتعير  بمتؽيرر الاردرا  المميرنة كمتؽيرر  أمرامر  البحرث الحرالي ،  يتالء  ال ارا  بما

  األسئيةال كرية المتوافرة لصياؼة   األطروحاوباالعتماد عيى  أسئيةوبواق  ستة  استجابي ) تاب  و
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و وترر  تحكيمهررا مررن قبررل  2009) ليونرراردو وجي رررا ،  و و  2004جررار ومحسررن ، وبخاصررة ) الن

 ال ارا  بحس  المتؽيرا  في استمارة االستبانة   أعداديوض   اآلتيخبراء والجدول 

 ال ارا  بحس  المتؽيرا  أعدادتوني   (2)جدول 

 

   المصدر/ إعداد الباحث باالعتماد عيى استمارة االستبانة

 

 فرضياث انبحج  – 6
 تي  تتمثل فرضية البحث باآل       

ا  إدارة المعرفرة وتطروير الاردرا  ثرر معنويرة برين عمييرأتوجد عالقة ارتباط وال رضية الرئيسة " 

   "   وينبث  عنها خم  فرضيا  فرعيةالممينة 

  ثر معنوية بين توليد المعرفة وتطوير الادرا  الممينة  أتوجد عالقة ارتباط و - أ

 ثر معنوية بين تنظي  المعرفة وتطوير الادرا  الممينة  توجد عالقة ارتباط وأ -  

 حنن المعرفة وتطوير الادرا  الممينة  ثر معنوية بين أتوجد عالقة ارتباط و -  

 ثر معنوية بين تطبي  المعرفة وتطوير الادرا  الممينة  توجد عالقة ارتباط وأ - ث

 ثر معنوية بين نشر المعرفة وتطوير الادرا  الممينة  توجد عالقة ارتباط وأ - ب

 

 خمطط انبحج  – 7
ة العالقرة برين متؽيررا  البحرث تر  صرياؼة مخطرط فرضري يوضر  طبيعر أهداؾلؽر  تحاي         

 : اآلتيالبحث وكما مبين في الشكل 

 

 

 

 

توليد  المتؽير

 المعرفة

تنظي  

 المعرفة

خنن 

 المعرفة

تطبي  

 المعرفة

نشر 

 لمعرفةا

الادرا  

 الممينة

 6 5 5 5 5 5 العدد

 26-31 21- 25 16- 20 11- 15 6 - 10 1- 5 ال ارا 
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 مخطط البحث (1)شكل 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباحث إعدادالمصدر / 

 

 انذراصاث انضابقت -حاَيا:

دور إدارة المعرفة فري تحاير  األداء  الجرامعي المميرن:  (: 2009،  وآخروٌدراصت ) انؼُزي  –1

   دراسة تطبياية

هو دور إدارة المعرفة في تحاي   " ما اآلتيعيى التساإل الرئي   اإلجابة إلىهدف  الدراسة        

األداء المتمين لدى عينرة مرن الهيئرة التدريسرية فري كييرة اإلدارة واالقتصراد / جامعرة الكوفرة " وقرد 

ا  إدارة المعرفررة وهرري ) توليررد اسررتنتاب م رراده وجررود عالقررا  ارتبرراط لمتؽيررر إلررىتوصررل البرراحثون 

وخنن وتطبي  ونشر المعرفة و في األداء الجامعي الممين في الكييرة عينرة البحرث مرن خرالل وجرود 

نيادة فاعيية بع   إلىتماسك المتؽيرين ولكنها بحاجة  إلىمعنوية تشير ايجابية و ارتباطيهعالقا  

الكييرة وبخاصرة متؽيرر تطبير   أداءعيرى  الترؤثيرمانالر  دون مسرتوى الطمروح فري  ألنهاالمتؽيرا  

  المعرفة 

 

 

 انًعرفت

 انظبهرة

 

 انضًُيت

 

 انكبيُت

 

 انًجهىنت

عًهيبث إدارة 

 انًعرفت

 تتىنيد انًعرف

 

 انقدراث انًًيزة

 خهق

 انقدراث انًًيزة

 يٍ خالل 

 إدارة انًعرفت

 َقبط

 ) قىة انًُظًت( 
 

 تُظيى انًعرفت

 خزٌ انًعرفت

  فتتطبيق انًعر

 َشر انًعرفت
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 مررال النبررون : دراسرررة  ورأ دوار إدارة المعرفرررة التنظيميررة أ (: 2010دراصددت ) ابدداط ،  – 2

   تطبياية

برين متؽيرر إدارة المعرفرة التنظيميرة والمتمثيرة بسرتة  واألثرتحديد العالقة  إلىهدف  الدراسة        

رفرة وتنظري  المعرفرة وعمييرا  المعرفرة وتطبير  المعرفرة وثاافرة المعرفرة   محاور وهي ) قيادة المع

فري    أهييرةمصرارؾ  (5)تر  تطبير  الدراسرة فري  إذمرال النبرون    رأ وتااس  المعرفة و ومتؽير 

البحرث فري شررو  المصرارؾ عينرة   أهمهراعردة اسرتنتاجا   إلرىمحافظة النجؾ وتوصي  الدراسة 

 نبائنها   بير في تعنين العالقة م  رفة والتي ساهم  بشكل كاستخدا  ادوار إدارة المع

  

دراسررة ءا  المميررنة والميررنة التنافسررية : الك ررا (: 2009دراصددت ) نيىَدداردو وجي،ددري ،  – 3

   األدويةاستطالعية لتجار التجنئة في مجال بي  

 إلرى  مميرنة ترإهيه  تجار التجنئرة ومردى امرتالكه  ك راءا أداءبحث العالقة بين  إلىوهدف         

محرال  التجنئررة عينرة الدراسررة ) الصرريدليا  و  أن إلررىتحاير  ميررنا  تنافسرية ، وخيصرر  الدراسرة 

الجذابرة وهري الخدمرة الراقيرة لينبرون مرن  األسروا تمتيك عدة ك اءا  داخيية تإهيها ليمنافسة فري 

 نالتخرررنيكررذلك جرررودة البيرر  أا األداء العرررالي فررري تارردي  الخدمرررة   و  بررررامخررالل السررريطرة عيررى 

الء فضال عن رصد التكراليؾ المرتبطرة موالسيطرة عييه والذا يتض  من خالل الخدمة السريعة ليع

لي بين الك اءا  الممينة االرتباط العا إلىمن قبل تجار التجنئة ، كما خيص  الدراسة  األنشطةبهذه 

 شركا  الصؽيرة والمينا  التنافسية التي تحااها  لهذه ال

  

الادرا  الممينة في تحاي  الميرنا  التنافسرية : دراسرة  تؤثير : ) ( Finney , 1997دراصت   – 4

   األرياؾتطبياية لعينة من محال  بي  التجنئة في 

محرل بير  بالتجنئرة والمنتشررين  (189)تحييرل العالقرة برين الك راءا  المميرنة لر   إلىوهدف         

افسية من خرالل تحديرد خمسرة محراور رئيسرة لياردرا  المميرنة حصرا  وتحاي  المنايا التن باألرياؾ

وهي  ) الجودة العالية وال ر  ال عالة في العمل ونشاط تروي  البي  والمشاركة النبونية فري تاردي  

اور فري تحاير  تحديرد اثرر هرذه المحر إلرىكمرا هردف  الدراسرة العمرل و    ىاالقتراحا  والسيطرة عير

وجود عالقة ارتباط مباشرة وايجابية برين المحراور الخمسرة  إلىلدراسة وخيص  االمنايا التنافسية 

 واقترح  وجود اثر لهذه المحاور في المنايا التنافسية  إلىوتحاي  المنايا التنافسية ، كما خيص  
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المحراور الخمسرة المرذكورة هري مصرادر دائمرة لتحاير  المنايرا  أنالدراسة اعتماد نتائجها باعتبرار 

 محال  التجنئة المبحوثة  التنافسية ل

 

 *جماالث االصت،ادة يٍ انذراصاث انضابقت 
البحررث  أسرريو متهررا بمررا يخررد  حكمررة والمتمثيررة باالسررتبانا  ومالءاعتمرراد الماررايي  الجرراهنة الم -أ

 الحالي   

التعرررؾ عيررى المنهجيررا  الترري سررار  عييهررا هررذه الدراسررا  وبشرركل مكررن الباحررث مررن تصررمي   - 

 منهجيته 

 النظرا ليبحث الحالي   اإلطارببع  المصادر التي سهي  بناء  لما اإل - 

   البحث عرن الجوانر  التري لر   وأفاد  إليهااالطال  عيى نتائ  البحوث والدراسا  التي توصي   -ث 

 تتناولها  

المالئمررة  األسررالي المسررتخدمة فرري هررذه الدراسررا  واسررتخدا   اإلحصررائيةالتعرررؾ عيررى الوسررائل  -ب

 عن اختبارا  الصد  والثبا    الحالي فضال  ليبحث 
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 انُظري اإلطاراملبحج انخاَي : 

 Knowledge Management Processes: ػًهياث إدارة املؼرفت  اوالا 

  Knowledge Conceptي،هىو املؼرفت :  – 1

   و962الباررة )ثيررا  " ك خيررا   أوتريقال تعالى " يإتي الحكمة من يشاء ومرن يرإتى الحكمرة فارد        

الحكمة نتاب طبيعي ليتراك  المعرفي بل هي قمة وؼاية المعرفة   لذا تعرد المعرفرة مرن  أناآلية تدل 

عرد مثرار اهتمرا  البراحثين والكترا  وبرإرة لجرذ  في وقتنا الحاضرر ، كمرا ت   أهمية  الموضوعا   أكثر

ؾ في وجها  النظرر بيرنه  وعيرى وجره متعددة بمختيؾ االهتماما  وعيى الرؼ  من االختال أطراؾ

 الخصوص العاميين في مجال إدارة األعمال  

لها ووفاا  تعريؾحول المعرفة لصياؼة  آرائه الكثير من الباحثين والكتا  بطرح  أسه ولاد        

       بؤنهرا     "Knowledge" المعرفرة   ( Oxford , 1994 )يعررؾ قرامو   إذلمنظروره  الخراص ، 

                             مررررررن خررررررالل الدراسررررررة "   وقررررررد أو  مررررررن خررررررالل الممارسررررررة والخبرررررررة والمالحظررررررة " ال هرررررر

المعرفرة " هري قردرة ال ررد المعرفيرة التري يمتيكهرا  أن إلى ( Wit & Mayer , 1999,76 )ذه  

متررى مرا دعر  الحاجرة لررذلك " فري حرين يررى ) حمررود ،  إليهراويخننهرا فري عايره بصررورة مرا يعرود 

الاررادرة عيررى تحايرر  السرربل المثيررى الك ييررة فرري تطرروير  اإلنسررانية" الحصرريية  بؤنهرراو  53،  2010

 أسرا "  بؤنهرامرن يعرفهرا  هناكالمراد انجانها "   و األهداؾقدرا  المنظمة والمجتم  نحو بيوغ 

 والجرودة ، برل هري ضررورية اإلبردا وتحاير  مسرتويا  عاليرة مرن  األفكرارالادرة فري عمييرة خير  

و  24،  1998و ويشير ) الخرورا ،  2000) التكريتي ،  بك اءة وفاعيية " اإلدارية األنشطةلتن يذ 

ن المعرفة هي " حصيية التجار  والخبرا  والمعيوما  النظرية والعمييرة التري تررتبط بشخصرية بؤ

 الثاافية والعيمية "   وأرضيته اإلنسان

 يررت  ابتكارهررا وبناءهررا إذ، بنررى مررن المعيومررا  المعرفررة هرري " مكررون ي إنويرررى الباحررث        

مال فكررا ذو رأسالمعيوما  التي تكمن في ذهن متيايها فتصب  قدرا  بشكل  أجناءوتطويرها من 

 أحسرنمرا  إذاالمنظمرا   وأهرداؾرا  خارجية والتي تحار  ؼايرا  مإث ألا بآخر أواستجابة بشكل 

  سيوكيا  "   التعامل معها
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  Factor of Knowledgeرفت : ػُاصر املؼ – 2
  و  16،  2008و ) الدي  ،  2006 ) العتيبي ،  أهمهاالمعرفة نتاب لعناصر متعددة  إن       

   البيانررراData :  ، يرررت  إذ وهررري مجموعرررة مرررن الحارررائ  الموضررروعية ؼيرررر المترابطرررة

 مسباة   أولية أحكا وتاديمها دون  إبرانها

   المعيوماInformation : انا  تعطى ص ة المصرداقية وتارد  لؽرر  محردد وهي بي

 أومتعررددة منهررا الصررورا والكتررابي  أشرركاال   وتؤخررذالمعرفررة  إلررىويررت  تطويرهررا وقررد ترقررى 

 المحادثة  

   الادراDistinctive : لصن  معيوما  من البيانا  التي قدرا   إلىتحتاب المعرفة  إذ

 نها  استخدامها واالست ادة م إلمكانيةت  الحصول عييها 

   االتجاهرراDirection :   نحررو الرؼبررة فرري الت كيررر والتحييررل  األفرررادوهرري الترري ترردف

   لإلبدا وتدفعه   األفرادوالتصرؾ، لذا فهي تح ن 

 

  Type of Knowledgeاملؼرفت:  أَىاع – 3
المعرفرة وتصرني اتها ، وبحسر  وجهرا  نظرره  ،  أنروا في تحديرد  الكتا  والباحثون اختيؾ       

  لمرا يتناسر ( T.Backman )عرن  و نارال   62،  2010) حمرود ،  إليهت   الباحث م  ما ذه  وي

 تي :وكاآل أنوا  أربعة إلىيصن ها  إذم  متطيبا  البحث الحالي   

وتمثرل المعرفرة الواضرحة والتري يعبرر عنهرا  : Explicit Knowledge* المعرفة الظاهرة 

فرري  لألفرررادلوجيررا نايهررا وتحوييهررا ، وفرري الؽالرر  يمكررن بالرسرر  والكتابررة والتحرردث وتترري  التكنو

باعتبارهرا معرفرة  األفررادكمرا يمكرن تااسرمها مرن قبرل جمير   اواسرتخدامه إليهراالمنظما  الوصول 

 والكت  واليااءا  واالجتماعا  وؼيرها   الندوا رسمية من خالل 

والتري يرت   اإلنسران وتتمثل بالمعيوما  فري فكرر : Tacit Knowledge* المعرفة الضمنية 

من خالل االستعال  والمناقشة ، وهري معرفرة ؼيرر رسرمية عادترا  وتنامر  لردى ال ررد  إليهاالوصول 

عرن طرير  التجرار  وتعتمرد عيرى الخبررة والحكر  الشخصري  ( Daft , 2001 , 259 ) يرذكر كمرا 

  منها حاميها فاط     ويست اد
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  يرت  التوصرل األفررادهري معرفرة فري عارول و : Cushion Knowledge* المعرفة الكامنة 

                  بشررركل ؼيرررر مباشرررر وبصرررعوبة بالؽرررة مرررن خرررالل االسرررتنباط واالسرررتنتاب المعرفرررة ومتابعرررة   إليهرررا

   اإلنسانيالسيوك 

التري يرت   أووتتمثرل بالمعرفرة المبتكررة  : Knowledge Unknown* المعرفة المجهولة 

 من خالل النشاطا  المختي ة التي تمارسها المنظمة   أوتجري  اكتشافها من خالل البحث وال

                فررري كيمرررا  منطوقرررة تعمرررل المنظمرررا  األخيررررةونظررررا  لصرررعوبة وضررر  المعرررارؾ الرررثالث        

              يعررؾ وهرو مرا ، دعر  الحاجرة لرذلك لالسرت ادة منهرا مترى مرا إليهراتوليردها وخننهرا والرجرو   إلى

 المعرفة "   ةبإدار "

 

   Knowledge Managementإدارة املؼرفت :  – 4
، وقرد  ونوعرا   بهرا كمرا   األدبيرا  أثرر والتري  اإلداريرةمن احدث المواضري  تعد إدارة المعرفة        

إدارة األعمررال لتبنرري   متنايرردا  بهررا وبخاصرة مررن جانر  شرهد  السررنوا  الماضرية والحاليررة اهتمامرا  

" الجهرود المبذولرة مرن   بؤنها ( Daft , 2001 , 257 )ة والتي تعرؾ كما في م هو  إدارة المعرف

مررن المرروارد المعيوماتيررة  المنظمررة رأسررمالقبررل المررديرين لؽررر  الحصررول عيررى وتنظرري  وبنرراء 

 تمتيكه المنظمة "     التي و والمعرفيال كرا  ) رأسمال  تسمى والمعرفية والتي

 واألدوا   " التانيرررا  بؤنهررراان إدارة المعرفرررة فررررعو في 2010) المؽربررري ومررررنو  ،  أمرررا       

كمرا مإسسرة مرا "   ضرمن  المعرفرة ونشرر واسرتثمار  وإدارةوالموارد البشررية المسرتخدمة لجمر  

واسررتكمال  إتمرا مرن اجررل  الجهررود المبذولرة"  بؤنهراتعري هرا  إلررىو  48،  2005ذهر  ) الكبيسري ، 

       أشررارتررنه  بهررا " فرري حررين  الترري  والوحرردا  األقسررا دد  الخطرروا  والوظررائؾ المنظميررة وان تعرر

( Koenig , 1999 , 24 ) لثاافرة المنظمرة والاردرة عيرى  الرواعي والرذكي " ال هر   بؤنهرا إليهرا

 الثاافة "   في االستخدا  والتطبي  ليتؽير الحاصل 

                 متكاميرررة ومترابطرررةإدارة المعرفرررة هررري " منظومرررة  إنممرررا تارررد  يررررى الباحرررث  وانطالقرررا         

    األدمؽرررررة             ذوا  بررررراإلفرادمرررررن الاررررري  والمهرررررارا  والخبررررررا  والك ررررراءا  والتانيرررررا  والمتمثيرررررة 

  أهررداؾالارررارا  وتحايرر   تخرراذيمكررن ليمسرراعدة فرري ا مررا بؤفضررلالممتررانة تسررتخدمها المنظمررا  

 "   األسوا ف  في التناضمان باائها ونموها واستمرارها بالمنظما  ل
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   The Knowledge Management Operationػًهياث إدارة املؼرفت  – 5
                   و هررررري " العمييرررررا  التررررري 2006عمييرررررا  إدارة المعرفرررررة كمرررررا يراهرررررا ) العتيبررررري ،  إن       

           المنظمرررا  عيرررى الحصرررول وتوليرررد المعرفرررة واختيارهرررا وتنظيمهرررا واسرررتخدامها ونشررررها تسررراعد

            لألنشرررطةالمعيومرررا  الهامرررة والخبررررا  التررري تمتيكهرررا المنظمرررة والتررري تعرررد ضررررورية  وتحويرررل

            وأشرراركاتخرراذ الارررارا  وحررل المشرركال  والتخطرريط االسررتراتيجي وؼيرهررا "     المختي ررة اإلداريررة

( Davis , 1998 , 13 )   مررن تبرردألمعرفررة " كررون عمييررا  إدارة ا إلررىفرري ن رر  السرريا               

       ا          الحصررررول عيررررى المعرفررررة مررررن مصررررادرها الخارجيررررة والداخييررررة وتصررررني ها وتاييمهررررا وخننهرررر

                   بؤنهررراو  63،  2002فررري حرررين يررررى ) الكبيسررري ،  واالسرررت ادة منهرررا "   إليهررراالوصرررول  وإتاحرررة

  الكتساالمست يدون من المنظمة  وأدائهابصياؼتها  يشترك والسيوكيا  التي  واألدوا " العمييا  

                   التطبياررررا  أفضررررل إلررررىعمييررررا  األعمررررال ليوصررررول  وخررررنن وتونيرررر  المعرفررررة وعكسررررها فرررري

  " النشاطا  بؤنهاو  360،  2009يعرفها ) حري  ،  والتكيؾ "   وكما األمدباصد المنافسة طويية 

سرررا  وبنررراء المعرفرررة والمحافظرررة عييهرررا مرررن خرررالل ترمينهرررا وتخنينهرررا والعمييرررا  المتعيارررة باكت

 المنظمة "    أهداؾ واستيعابها ونايها والمشاركة فيها وتطبياها لتحاي  

             عمييررررا  إدارة المعرفررررة هرررري " الوسررررائل إنيرررررى الباحررررث  أعررررالهوعيررررى وفرررر  مررررا ورد        

            تسرررتطي  المنظمرررا  الحصرررول عيرررى المعيومرررا والطرائررر  وليسررر  الؽايرررا  والتررري مرررن خاللهرررا 

         الحاسررو  وتوليرردها وخننهررا وتحوييهررا ونشرررها مررن اجررل تطبياهررا أوالمخننررة فرري عاررول البشررر 

 لالست ادة منها "    

              اخررررتالؾ الكتررررا  والبرررراحثون فرررري تحديررررد مسررررار عمييررررا  إدارة  أعررررالهويتضرررر  ممررررا ورد        

                      فضرررررال   المعرفررررةالترررررداخل فرررري عمييرررررا  إدارة  إلررررىويرجرررر  الباحرررررث هررررذا االخرررررتالؾ  المعرفررررة

              عمييررررا  إدارة المعرفررررة يمكررررن  إناخررررتالؾ وجهررررا  النظررررر بيررررنه  ، لررررذلك يرررررى الباحررررث  عررررن

                     اعتمررررررادا  عيررررررى مررررررا ورد فرررررري التعرررررراريؾ وعيررررررى  ، وتحديرررررردها وبحسرررررر  الترتيرررررر  طيرهرررررراتؤ

 : كاآلتي األدبيا 

 من مصادرها الخارجية والداخيية   : المعرفةالحصول عيى  - أ

العرراميين الظاهريررة والضررمنية والكررامن  األفرررادباالعتمرراد عيررى معررارؾ  توليررد المعرفررة : -  

 والمجهولة المتوافرة لدى المنظمة  

ت  المنظمررا  بالمعرفررة تهرر وإنمررالرري  كررل المعررارؾ يناسرر  المنظمررة  إذ ر المعرفررة :اختيررا -  

   ألعمالهاالمناسبة 
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 يت  تبويبها وتصني ها وترمينها ليسهل التعامل معها   إذ :تنظي  المعرفة  - ث

 بسهولة ويسر وذلك ليحاجة المستمرة لها   إليهالؽر  الوصول  خنن المعرفة : - ب

المرردود   الايمرة ولر  تطبر  لتحاير إذاال فائردة منهرا  إذأا اسرتخدامها  تطبير  المعرفرة : - ح

 جيه  التي وجد  من أ

 المنظمة   أعمالليتسنى المشاركة من قبل المست يدين منها في  المعرفة : نشر - خ

 

عمييا  منها لتطبياها في الجان  العميي وكما بينراه فري مخطرط  (5)وسيتناول البحث الحالي        

 : اآلتيإدارة المعرفة بالشكل  أعمالالبحث ، ويمكن توضي  

 

 سار عمييا  إدارة المعرفةم (2)شكل 

 

 

 المنظمة           تصنيؾ المعرفة أعمالمعارؾ ظاهرية وضمنية         يية        مصادر داخ

 

  

 

 

 

 

 

   المنظمة         تبوي  وترمين المعرفة  أنشطةمصادر خارجية             معارؾ كامنة ومجهولة             

 

 

 المنظمة     التشارك م  المست يدين أعمالاسي          استخدامها في التانيا  والحو 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 المنظمة عمالأتسهيل التعامل م  المعرفة    الؽاية والهدؾ من المعرفة     المشاركة بالمعرفة في 

 

 

 المصدر / إعداد الباحث باالعتماد عيى األدبيا   

 

انحصىل  (1)

 عهى انًعرفت

 

 تىنيد(2) 

 انًعرفت

 

 اختيبر (3)

 انًعرفت

 

 تُظيى (4)

 انًعرفت

 

 خزٌ (5)

 انًعرفت

 

 تطبيق (6)

 انًعرفت

 

 َشر (7)

 انًعرفت

قدراث 

 يًيزة
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  Distinctive Competenciesانقذراث املًيزة :  -حاَياا :

     The Conceptامل،هىو  – 1

 ألعمالهررايكمررن دور اإلدارة الناجحررة فرري كي يررة تنظرري  دورهررا ومهامهررا بصررورة ك رروءة وفاررا         

عيرى اسرتثمار  المنظمرةويتحا  ذلك مرن خرالل قردرة  أعمالها أداءاتها عيى الرئيسة والتي تمثل قدر

الحصرول عيرى ؼايرة المنظمرة  ويشركل ذلرك قردرا   إلرىوتارود  أهردافهامواردها بطرياة تحار  بهرا 

 " المرروارد ال ريرردة الترري بؤنهرراو  52،  2004المنظمررة المميررنة والترري يعرفهررا ) النجررار ومحسررن ، 

 ي نااط قوة المنظمة ال ريدة والممينة "   ه أوتمتيكها المنظمة 

الادرا  الممينة بكونهرا " المهرارا   م هو  ( Hamel & Heene , 1994 , 113 )ويحدد        

مستوى ممكرن مرن األداء  أعيىتحاي    والص ا  والخصائص المعرفية التي توجه نحوالتخصصية 

 إن ( Tampoe , 1994 , 66 )  يررىالنبرون بالماارنرة مر  المنافسرين "   فري حرين  رضراومرن 

 اتكنولوجيررال رعيررة ليمنظمررة مررن خررالل دمرر   األنظمررةالارردرا  المميررنة هرري " البراعررة فرري إدارة 

تسه  في خير  منتجرا   وعمييا  وموارد متنوعة لجعل موارد وعمييا  ومعارؾ المنظمة متكامية

     ن "   خدما  ذا  قيمة اكبر من وجهة نظر النبون ماارنة بالمنافسي أو

كون الادرا  المميرنة هري " مرواطن الاروة  إلىو  407،  2001 وقد ذه  ) شالن وجونن ،         

التي تسم  ليمنظما  بتحاي  ك اءة مت وقة وجودة وتحرديث عراليين واالسرتجابة السرريعة المن ردة 

عييهرا  أطير لتري ن الاردرا  المميرنة واؤو بر 82،  2007) الشرما  ،   لمتطيبا  النبرائن "   ويررى

لهررا  أساسرية" قردرة المنظمرا  عيرى تن يرذ مهمرا   بؤنهرامصرطي  " االقتردار المتميرن  ليمنظمرا  " 

   عيى ذلك "    فسينالمنا بشكل ي و  قدرة

الادرا  الممينة هي " الك اءا  والتانيا  والمهارا  التي  إنبناءا  عيى ما تاد  يرى الباحث         

فرص لتحاي   أوعند وجود مشاكل  أفضلي يت  التركين واالعتماد عييها بشكل تمتيكها المنظمة والت

 تي :لتعنين المنايا التنافسية "   وقد تتمثل الادرا  الممينة في المنظما  باآل أو

 بشكل استثنائي  قوة عمل ماهرة ومدربة جيدا  ومبدعة وخالقة  -

 شبكا  توني  قوية   -

 ة م  حسن العالقا  م  المجهنين  الت رد بمصدر توريد ليمواد األولي -

 تكنولوجيا أفضل من المنافسين فضال  عن نص  تكنولوجيا حديثة   -

 الادرة عيى التصمي  والتطوير بصورة مرنة جدا        الخ   -
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 ػًهيت حتذيذ انقذراث املًيزة  – 2
ت كيررر وال صرر ا  معنويررة ؼيررر ميموسررة كالمهررارا  والخبرررا تؤخررذ قرردرا  المنظمررة المميررنة        

والترري تحرراول المنظمررا   اوالتكنولوجيررصرر ا  ميموسررة كالتانيررا   تؤخررذوؼيرهررا ، وقررد  اإلبررداعي

 استؽاللها بطرياة مثيى لخي  قيمة ليمنظمة وتنويد النبون بايمة لتحاي  رضاه  

المنظمررا  الناجحررة هرري الترري تسررتثمر قرردراتها  أنو  53،  2004يجررد ) النجررار ومحسررن ،        

هرذه الحايارة الكثيرر مرن المنظمرا  مرن خرالل ماابيرة  أدركر ة لتحاي  مناياها التنافسية وقرد الممين

التري تتنراف   األسر قدراتها الداخيية الممينة م  ال رص المتاحة لهرا فري السرو  مرن اجرل تحديرد 

المنظمررا  الترري  أن وأكررداذلررك  إلررىو  407،  2001) شررالن وجررونن ،  عييهررا المنظمررة   كمررا ذهرر  

ضرخمة مرن خرالل ربرط قردراتها المميرنة  عوائردا  ت  بادرا  ممينة تكون ذا  قيمة عالية وتحا  تتم

كرل  أن ( Loda & Wright , 1992 , 18 )هرذه الاردرا    ويضريؾ  إلرىالتري ت تارر  باألسروا 

الالنمرة لتروفير السري  والخردما   أنشرطتها أداءمنظمة تمتيرك العديرد مرن الاردرا  التري تمكنهرا مرن 

        هررذا الم هررو  أكرردوقررد  ضررعيؾ   أداءمنهررا مررا يكررون ذو لرري  بالضرررورة أن تكررون قويررة بررل ولكررن 

(  Hitt et , 2001 , 12 )  اآلتيوالذا يتض  من الشكل : 

 

 بتصرؾ من الباحثقدرا  ممينة من خالل إدارة المعرفة ،  إلىتحويل الموارد  (3)شكل 

    

  

 

 

 

 

 

 

             نعم                                                                      

 

 

 قدرات غٌر ممٌزة           كال                                                

 

 

Source : Hitt Michael ; Ireland ,R ; & Hoskisson , R " Strategic Management 

Competitiveness & Globalization , south- western college pub , 2001.                      
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لذلك فالمنظما  التي لديها قدرا  استثنائية تسم  لها بؤداء أنشطتها الرئيسة  بك راءة تردعى        

ؤفضرل مرا الادرا  الممينة وهذه الادرا  عبارة عن مهارا  فريردة تمكرن المنظمرا  مرن المنافسرة ب

 يمكن فضال  عن أنها تدع  موقؾ المنظما  في بيئا  العمل ويصع  تاييدها  

 جماالث انقذراث املًيزة يف املُظًاث – 3
المجاال  التي تبرن فيهرا الاردرا  المميرنة فري المنظمرا   أنو  84،  2007يذكر ) الشما  ،        

 تي :تتمثل باآل

  التسوي       Marketing   

   العمييا      Operation   

  المالية        Finance   

  البحث والتطويرResearch & Development   

 النمو           Growth  

 التوس  الجؽرافي   Geographic Scope  

المنظمة ) المجاال   أنشطةفي مجموعة متنوعة ومترابطة من  اإلستراتيجيةتتخذ الارارا   إذ        

ذه الارررارا  عيررى الارردرا  المميررنة لتحايرر  التنرراف  العررالي حتررى عنررد و وتسررتند هرر أعررالهالمررذكورة 

 تشابه الظروؾ البيئية ليمنظمة م  منافسيها  

 

: انؼالقت انُظريت بني إدارة املؼرفت وانقذراث املًيزة وامليزة انتُافضيت   حانخاا
لمنافسين ، وال يمكن المينة التنافسية خي  نظا  يمتيك مينة فريدة يت و  بها عيى اتستهدؾ        

من خالل امتالك مإهال  داخيية تستطي  خي  فرص لتحاي  قيمة النبون قبل  إالتحاي  هذه المينة 

تكون قرادرة عيرى التكيرؾ لالسرتجابة السرريعة ليتؽيرر فري حاجرا  النبرون ، ومرن هرذا  أوالمنافسين 

 لتنافسررية فرران إدارة المعرفررةكانرر  هرري الم ترراح لتحايرر  الميررنة ا إنالمنطيرر  فرران الارردرا  المميررنة 

 تعنين هذه الادرا    أوهي الم تاح لتحاي   وعميياتها

 ماديرة ) ميموسرة و أوالادرا  الممينة قرد تكرون معنويرة ) ؼيرر ميموسرة و  أنوكما تبين لنا        

أا والحواسي  وؼيرها قد يمتيكهرا  والمعدا  اكالتكنولوجيالادرا  المادية الميموسة  أنفذلك يعني 

  وإنماؼير كافية لذلك ،  األقلعيى  أوتشكل مصدرا  لتحاي  الادرا  الممينة  مناف  فهي بذلك ال
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) الماديررة و دور المسرراعد فرري الحصررول عيررى والتنظرري  والتخررنين والتونيرر   ارردرا  تيعرر  هررذه ال

ى المنظمرا  والتري تسرع العراميين األفرادوالادرا  المعنوية والي تمثيها المعرفة في عاول  لألصول

 لالست ادة منها والستثمارها   وإدارتهاتنظيمها  إلى ألهميتهانظرا  

منظمرا  التصرني  والخردما   أن ( Peter Drucker , 1999 , 80 )ل  المشرهور ايارول العر       

تبنري  ما منظ إلىوالمعيوما  سوؾ تاو  عيى المعرفة في المستابل ، وستتطور منظما  األعمال 

  لررذلك  إدارتهرراالررذا تارو  عييرره وتعمررل عيرى  األسرا رفررة بطرائر  كثيرررة باعتبارهررا وتكتشرؾ المع

  و 18،  2008  ) الدي  ،  األتيتحويل المعرفة من والى  إلىتسعى المنظما  جاهدة 

   ميموسة أصول                           ؼير ميموسة أصول* 

  مرئية  أصول                            ؼير مرئية   أصول* 

    مخنن ومإثرمال فكرا  رأ                            األفراد أدمؽة* فكر في 

   طاقة معيوماتية منتجة               األفراد* معيوما  مخنونة في ذوا  

 

من خالل عمييا  إدارة المعرفرة والتري يمكرن وضرعها فري جردول  أعالهوتت  عمييا  التحويل        

 وكاالتي :  الممينة والمينة التنافسية التي تتحاالت اعل والترابط بين المعرفة والادرا   آليةلبيان 

 

 تحاي  المينة التنافسيةقدرا  ممينة ل إلىتحويل المعرفة  (3)جدول 

 المنايا التنافسية الادرا  الممينة إدارة المعرفة المعرفة  

ؼير ميموسة  أصول 1

 ومرئية

 

عمييا  إدارة 

 رفةالمع

توليد وتنظي  

وخنن 

وتطبي  ونشر 

 المعرفة

 

ميموسة  أصول

 ومرئية

 

 

منايا تنافسية 

 يصع  تاييدها

مال فكرا  رأ  األفراد أدمؽةفكر في  2

 مخنن ومإثر

3  

معيوما  مخننة في ذوا  

 األفراد

 

طاقة معيوماتية 

 منتجة

  

 باالعتماد عيى األدبيا  الباحث  إعدادالمصدر /  
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ولهذا فان امتالك المنظمة قدرا  كافيا  من المعرفة ستستطي  من خاللها خي  الت اعل المطيو         

بين مواردها وعميياتها وبما يحا  امتالكها قدرا  ممينة وك وءة يمكن المحافظة عييها باسرتمرار 

                    Customer Valueلخير  قيمرة ليمنظمرة والنبرون  اآلخررينمرن  أفضلوعرضها وتاديمها بشكل 

المرروارد هرذه  إلرىالتوجره الحرديث فرري عير  اإلدارة هرو النظررر  إن و 78،  2009وقرد ذكرر ) حررري  ، 

المال ) البشرا  رأ هذه الموارد والادرا   أه ومن  تنافسيةوالادرا  التي تحا  ليمنظما  منايا 

 و   واإلبداعي، وال كرا ، والمعرفي ، 

المنظمرا  التري تمتيرك  أنيررى  إذقريبرا  مرن ذلرك ،  رأيرا   ( Zack , 1999 , 3 )كمرا يعطري        

المعرفررة اقرردر عيررى تحايرر  االنرردماب والتجرران  بررين مواردهررا ) معرفتهررا و و ) قرردراتها المميررنة و 

   إليهما ذه   اآلتيلتحاي  المنايا التنافسية   ويوض  الشكل 

 

 واإلبدا  خي  المنايا التنافسية عبر المعرفة (4)شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تفاعل                                                                          

 

 

 

 

 تفاعل                   

 

 

 

Source: Zake , Michael .H " Developing aknowledge Strategy " California 

Management ,  Review . Vol.41 , No.3 .1999.P.3-7                                                               

 

 طرائق نديج يىارد انًُظًت 

 ) عًهيبث إدارة انًعرفت (

 

 خهق وتطىير قدراث يًيزة

يزايب 

 تُبفسيت

اإلبداع 

 واالبتكبر
 انًعرفت
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 انؼًهي اإلطاراملبحج انخانج : 

  اوالا: اختبار انخباث وانصذق ملقياس انبحج

لمتؽيرررا  البحررث والمتمثيررة  ةالتناسرر  الررداخيي لألسررئية المكونرر أوترر  قيررا  مسررتوى الثبررا         

رة المعرفة بمحاوره الخمسة ومتؽير الادرا  الممينة باسرتخدا  مايرا  االختبرار بمتؽير عمييا  إدا

 تي :ا  أل ا كرونباخ وكاآلوإعادة االختبار وماي

 

تمراد االسرتمارة بصريؽتها قبرل اع إذ -:  Test- Retestاالختبدار وإػدادة االختبدار: – 1

تر  اختيراره   إذن شرميته  الدراسرة ممر أفراد (9)ت  توني  االستمارة عيى عينة مإل ة من  النهائية

لر  تكرن هنراك است سرارا   إذاالسرتبانة ،  أسرئيةعمدا ، وقد تبرين وجرود وضروح نسربي فري  بشكل

 )فبيرػ معامرل االرتبراط  األفررادتاريبا  تر  تونير  االسرتمارة عيرى ن ر   أسبو وبعد مرور   كثيرة  

Pearson ) (90%)  برا  والصرالحية ليبيانرا  اسرتمارة البحرث صر ة الث إلعطاءوهي درجة كافية

 بموضو  البحث  الخاصة  

 

        ت  اعتماده لتحديد درجة التناسر  الرداخيي والتجران  -: Gronbach Al-phaاختبار  – 2

                   كرونبررراخ أل رررابيرررػ  إذاالسرررتبانة ومررردى تعبيرهرررا عرررن موضرررو  البحرررث ومتؽيراتررره  أسرررئيةبرررين 

                    عيرررى مسرررتوى المتؽيررررا  فارررد أمرررا   إحصرررائياوهررري نسررربة مرت عرررة ومابولرررة  (0.921)الكيررري 

 : كاآلتيبيػ 

 

 رفة و والمكون من خمسة محاور هي :) عمييا  إدارة المع : المتؽير الت سيرا المستال -أ

  0.83=  أسئيةعميية توليد المعرفة : ويتكون من خمسة  -    

  0.9=  أسئيةظي  المعرفة : ويتكون من خمسة عميية تن -    

 0.8=  أسئيةعميية خنن المعرفة : ويتكون من خمسة  -    

 0.69=  أسئيةعميية تطبي  المعرفة : ويتكون من خمسة  -    

 0.8=  أسئيةعميية نشر المعرفة : ويتكون من خمسة  -    
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  0.7=  أسئيةن ستة يتكون م) الادرا  الممينة و و : المتؽير االستجابي التاب  - 

       اقررل منرره عيررى المسررتوى الكيرري كرونبرراخ عيررى مسررتوى المتؽيرررا  والمحرراور أل ررا أنيالحررظ        

يعطرري صرر ة الثبررا   يعنرري عررد  وجررود فارررة تضررعؾ مايررا  البحررث ، األمررر الررذا  ) العررا  و وهررذا

 والصد  لمايا  االستبانة المعتمدة في البحث الحالي  

 

 : وصف وتشخيص إجاباث ػيُت انبحج حاَياا 
   عرضررا  ل ارررا       يررؤتيالترري تحمررل اسررتجابا  المبحرروثين ، نرردرب فيمررا بعررد ت ريررػ االسررتبانة        

االستبانة كما ورد  من حيث تسيسريها وعيرى وفر  مايرا  الوسرط الحسرابي واالنحرراؾ المعيرارا  

             لي اررررا  ، وكمررررا يظهرررر فرررري           تكراريررررةالات رررا  العينررررة والتونيعرررا   ةومعامرررل االخرررتالؾ ودرجرررر

 تي :وكاآل (4)الجدول 

 املتغري انت،ضريي ) املضتقم ( ػًهياث إدارة املؼرفت :  – 1
لعمييا  إدارة المعرفة بشمولية اكبر سيت  ذلك عيرى وفر  مرا  وتشخيصوصؾ  إعطاءبهدؾ        

 : اآلتيمبحوثة وعيى النحو عنه نتائ  البحث الميدانية ليشركة ال أس ر 

 

 حمىر تىنيذ املؼرفت : -أ
  أوسرراطهاعينررة البحررث حاارر  تارردما مسررتارا  فرري  أفررراد إجابررة أن (4)يالحررظ مررن الجرردول        

 ، كمرا (3)والتري تجراون  الوسرط ال رضري البرالػ  ( 3.5 – 4.03 )الحسرابية والتري بيؽر  مرا برين 

 إذ ثبررا  فرري درجررة االت ررا    إلررىسررط عررالج و جيررد جرردا  و العينررة مررا بررين ) متودرجررة ات ررا   أشررار 

 إلرىمرا يشرير  متوسط حسابي ودرجة ات ا  واقرل معامرل اخرتالؾ  أعيىحصي  ال ارة الرابعة عيى 

المحييرة لتبرادل  األخررى تحال را  مر  المنظمرا   إلقامرةقوة هذه ال اررة والتري تإكرد سرعي الشرركة 

بيػ مرتبة جيد وبوسط حسرابي  ات ا  العينة والذا إلى جماليةاإلالمعرفة   كما تشير نتيجة المحور 

 هذا المحور  ت ه  عينة البحث لمضمون فارا   إلى (3.86)بيػ 
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 حمىر تُظيى املؼرفت :  -ب
 أنيتضر   (4)ومن خالل االطرال  عيرى الجردول  ( 6 – 10 )وتمثل هذا المحور بال ارا  من        

            هرررذا المحرررور حااررر  تاررردما  ميحوظرررا  عرررن الوسرررط الحسرررابي ال رضررري الحسرررابية ل اررررا   األوسررراط

كما كانر  اسرتجابا  العينرة مرا برين ) جيرد وجيرد ،  ( 3.78 – 4.21 )تراوح  بين  إذ،  (3)والبالػ 

جدا  و وهو ما يوض  تمركن اإلجابا  حول أوسراطها الحسرابية ويعكر  االت را  الكبيرر ليعينرة حرول 

         وسررط حسررابي            (3.97)ارررا  وكمررا يظهررر مررن نتيجررة المحررور اإلجماليررة البالؽررة مضررمون هررذه ال 

                معامررررل اخررررتالؾ   وهررررذا برررردوره يعكرررر  قرررردرة المحررررور (18.6)انحررررراؾ معيررررارا و (0.739)و

ة             عيررى أعيررى وسررط حسررابي أمررا ال اررر (8)حصرري  ال ارررة  إذالتررؤثير فرري المتؽيررر االسررتجابي ،  عيررى

                     (0.813)وانحرررررراؾ معيرررررارا  (19.9)فنالررررر  المرتبرررررة األولرررررى بمعامرررررل اخرررررتالؾ بيرررررػ  (9)

                     والتررري توضررر  قيرررا  الشرررركة المبحوثرررة فررري التاصررري المسرررتمر عرررن المعرفرررة لالسرررت ادة برررؤكبر 

  ما يمكن منها  

 

 إلجابةلحسابي واالنحراؾ المعيارا ودرب ات ا  العينة التوني  التكرارا والوسط ا (4)جدول 
 (n = 28)العينة لمتؽير عمييا  إدارة المعرفة بمحاورها الخمسة 

 

فارا  متؽير عمييا  
 إدارة المعرفة

 
   المايا

 ال
ات   
 تماما  

ال 
 ات  

 
 جنئيا

 
 ات  

 ات  
 تماما  

الوسط 
 بيالحسا

 االنحراؾ
 المعيارا

معامل 
االختالؾ

% 

 ات ا 
 العينة

تعتمد المنظمة في توليد  – 1

المعرفرررررررة عيرررررررى الخبررررررررا  

  الداخيية نتيجة ليخبرة 

  9 9 8 2 - تكرار

3.89 

 

 

0.956 

 

24.55 

 

 جيد
 32.2 32.2 28.5 7.1 - نسبة%

خير   إلرىتعمد المنظمرة  – 2

معرررؾ خاصررة بهررا مررن خررالل 

إيجرراد ثاافررة م توحررة ) دائمررة 

   التؽير و

 

 تكرار

- 2 8 9 9  

3.89 

 

0.956 

 

24.55 

 

 جيد

 32.2 32.2 28.5 7.1 - نسبة%

توليررررد المعرفررررة يحترررراب  – 3

لدرايررة وخبرررة تترروافر بشرركل 

  كاؾج في المنظمة 

  12 7 6 3 - تكرار

4.0 

 

1.054 

 

26.35 

 

 جيد جدا
.10 - نسبة%

7 

21.4 25.0 42.8 

تسرررعى المنظمرررة إلقامرررة  – 4

تحرررررررررال تن معرفيرررررررررة مررررررررر  

ا  المحييرررة األخررررى المنظمررر

  لتبادل المعرفة 

 

 تكرار

- 2 4 13 9  

4.03 

 

0.881 

 

21.83 

 

 جيد جدا

 32.2 46.4 14.2 7.1 - نسبة%

تعطي المنظمة موظ يها  – 5

فرصررة إكمررال الدراسررة بؽيررة 

  توسي  معارفه  

 

 تكرار

1 3 10 9 5  

3.5 

 

1.03 

 

29.6 

 

متوسط 

.10 3.5 نسبة% عالج 

7 

35.7 32.2 17.8 

نتيجة محور توليد 

 المعرفة

 3.86 0.615 15.9  

 جيد
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يعررد تنظرري  المعرفررة مررن  – 6

األساسررررررريا  التررررررري تح رررررررن 

  وتساعد عيى إثراء األفكار 

 تكرار

 

- 2 8 9 9  

3.8 

 

 

 

0.956 

 

24.55 

 

 جيد

 32.2 32.2 28.5 7.1 - نسبة%

يسررراه  تنظررري  المعرفرررة  – 7

في تطوير المعرارؾ المتولردة 

  حديثا  

  9 9 8 2 - تكرار

3.8 

 

0.956 

 

24.55 

 

 جيد
 32.2 32.2 28.5 7.1 - نسبة%

تررررولي المنظمررررة أهميررررة  – 8

بالؽرررة ليتنظررري  المعرفررري مرررن 

   خالل تثايؾ العاميين عييها

 تكرار

 

1 1 4 7 15  

4.21 

 

1.066 

 

25.3 

 

 جيد جدا

 53.5 25.0 14.2 3.5 3.5 نسبة%

بعمييررررة  تاررررو  المنظمررررة – 9

تاصررررررري مسرررررررتمر وإيجررررررراد 

ترتيبرررا  منطايرررة لالسرررت ادة 

   من المعرفة

 تكرار

 

- 1 5 13 9  

4.07 

 

0.813 

 

19.97 

 

 جيد جدا

 32.2 46.4 17.8 3.5 - نسبة%

يسراعد تنظرري  المعرفررة  – 10

األفررراد العرراميين مررن التؽيرر  

 عيى المشراكل التري ترواجهه 

   العملفي 

 تكرار

 

2 1 6 11 8  

 

3.78 

 

 

1.133 

 

 

 

29.9 

 

 

 

 28.5 39.2 21.4 3.5 7.1 نسبة% جيد

نتيجة محور تنظي  

 المعرفة

 

 

 جيد 18.6 0.739 3.97

تارررو  المنظمرررة بح رررظ  – 11

المعرفررررررررة فرررررررري حواسرررررررري  

مركنيررة يمكررن الرجررو  إليهررا 

   واالست ادة منها وق  الحاجة

 

 تكرار

- 1 2 10 15  

 

4.39 

 

 

0.785 

 

 

17.89 

 

 

 جيد جدا
 53.5 35.7 7.1 3.5 - نسبة%

تاو  المنظمرة بتردري   – 12

األفرررراد عيرررى خرررنن المعرفرررة 

   واسترجاعها

 تكرار

 

1 1 4 7 15  

4.21 

 

1.066 

 

25.3 

 

 جيد جدا

 53.5 25.0 14.2 3.5 3.5 نسبة%

يجررررررررررررا التحرررررررررررديث  - 13

المسررررررتمر عيررررررى المعررررررارؾ 

   المخنونة

  5 11 10 1 1 تكرار

3.64 

 

0.951 

 

26.11 

 

 جيد
 17.8 39.2 35.7 3.5 3.5 نسبة%

يوجرررررد مجرررررال واسررررر   – 14

السرررتخدا  التانيرررا  الحديثرررة 

لتحايرررر  مرونررررة عاليررررة فرررري 

 واسترجاعها   خنن المعرفة

 

 تكرار

 

1 2 4 11 10  

 

3.96 

 

 

1.07 

 

 

27.1 

 

 

 جيد عالج 

 

 نسبة%

3.5 7.1 14.2 39.2 35.7 

تهرررت  المنظمرررة برررذوا  – 15

بررررررررة والمعرفرررررررة لرررررررديها الخ

باعتبررررراره  خرررررنين معرفررررري 

   متمين ألعمالها

 

 تكرار

1 2 6 10 9  

 

3.85 

 

 

1.078 

 

 

27.97 

 

 

  جيد

 نسبة%

3.5 7.1 21.4 35.7 32.2 

نتيجة محور خنن 

 المعرفة

 جيد جدا 18.5 0.742 4.01 

يواجرررررره العرررررراميون  ال – 16

صررعوبة فرري تطبيرر  المعرفررة 

         بسررررب  عررررد  التخرررروؾ مررررن

  العمل في  أخطاءحدوث 

 

 تكرار

 

1 1 2 11 13  

 

4.21 

 

 

0.994 

 

 

23.6 

 

 

 

 

 جيد جدا

 

 نسبة%

3.5 3.5 7.1 34.2 46,4 
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تمن  المنظمة عامييها  – 17

فرصررة تطبيرر  معررارفه  حتررى 

مرررر  النتررررائ  دون المسررررتوى 

  بؽية تشجيعه  

 

 تكرار

1 2 5 8 12  

 

4.0 

 

 

1.12 

 

 

28.05 

 

 

 جيد جدا
 

 نسبة%

3.5 7.1 17.8 28.5 42.8 

يسرتند المختصررون فرري  – 18

تطبيررر  المعرفرررة عيرررى بنررراء 

قاعرررردة بيانررررا  ترررروافر لهرررر  

 فرص االست ادة من المعرفة

 

 تكرار

 

- 1 5 10 12  

 

4.17 

 

 

0.862 

 

 

20.65 

 

 

 جيد جدا

 42.8 35.7 17.8 3.5 - نسبة%

يسرره  تطبيرر  المعرفررة  – 19

كافررررة  فرررري المنظمررررة وعيررررى

تنررو   إيجررادالمسررتويا  فرري 

فرررري المعرفررررة وتحايرررر  قرررروة 

  ليمنظمة 

 

 تكرار

 

- 2 3 11 12  

 

 

4.17 

 

 

 

0.862 

 

 

 

20.65 

 

 

 

  جيد جدا

 نسبة%

- 7.1 10.7 39.2 42.8 

تررررررررررروافر المنظمرررررررررررة  – 20

مسرررتينما  تطبيررر  المعرفرررة 

   المادية والبشرية

 تكرار

 

1 4 3 13 7  

3.75 

 

1.10 

 

29.59 

 

 جيد

.14 3.5 نسبة%

2 

10.7 46.4 25.0 

نتيجة محور تطبي  

 المعرفة

 جيد جدا 20.1 0.82 4.06 

تترري  المنظمررة فرصررة  – 21

لالطرررررال   العررررراميين لألفرررررراد

   عيى المعرفة والتشارك فيها

  7 7 8 4 2 تكرار

3.46 

 

1.231 

 

35.5 

 

  طمتوس

 عالج 
.14 7.1 نسبة%

2 

28.4 25.0 25.0 

ر المنظمرررررررررررة تصرررررررررررد – 22

نشررررا  عيميرررة حرررول العمرررل 

 نشر المعرفة  يت  من خاللها

  4 8 9 6 1 تكرار

3.28 

 

1.08 

 

32.98 

 

متوسط 

 عالج 
.21 3.5 نسبة%

4 

32.2 28.5 14.2 

تتررررررررررررراح المعرفرررررررررررررة  – 23

الموجرررررررودة فررررررري المنظمرررررررة 

  منها لإلفادةلجمي  العاميين 

  3 7 12 5 1 تكرار

 

3.21 

 

 

0.994 

 

 

30.94 

 

 متوسط
 10.7 25.0 42.8 .17 3.5 نسبة%

تنشرررررررررررر المنظمررررررررررررة  – 24

المعرفرررة مرررن خرررالل النررردوا  

واليااءا  والمحاضررا  برين 

 وأفررررادالخبرررراء المختصرررين 

    المنظمة

 

 تكرار

1 5 10 10 2  

 

3.25 

 

 

0.967 

 

 

29.75 

 

 

 متوسط
 7.1 35.7 35.7 .17 3.5 نسبة%

تشررررررررررج  المنظمررررررررررة  – 25

فرررررررري  التشررررررررارك الطرررررررروعي

  المعرفة من قبل المست يدين

  2 9 10 6 1 تكرار

 

3.17 

 

 

0.983 

 

 

30.93 

 

 

 متوسط
 7.1 32.2 35.7 .21 3.5 نسبة%

 نتيجة محور نشر 

 المعرفة

متوسط  27.2 0.896 3.28 

 عالج 

 

 المصدر / إعداد الباحث باالعتماد عيى استمارة االستبانة
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 حمىر خزٌ املؼرفت : -ث
الحسرابية تجراون   أوسراطهاجمير  ال اررا  حاار  تاردما  فري  أن (4)ظهر معطيا  الجردول ت       

وحصرري  عيررى تارردير ) جيررد وجيررد جرردا  و وبمتوسررطا  بيؽرر  مررا بررين  (3)الوسررط ال رضرري البررالػ 

العينررة وهررذا يعنرري ت هرر   (4.01)وبمتوسررط عررا  بيررػ  (11)لي ارررة  (4.39)و  (13)لي ارررة  (3.64)

عيررى ح ررظ المعرفررة  أفرادهرراارررا  والترري عكسرر  رؼبررة المنظمررة بح ررظ وترردري  لمضررمون هررذه ال 

وبصورة محدثة ومستمرة من خالل استخدا  التانيرا  الحديثرة لتحاير  المرونرة فري ذلرك واالهتمرا  

وسط حسابي واقل  أعيىعيى  (11)حصي  ال ارة  إذبذوا الخبرة باعتباره  خنين المعرفة لديها ، 

عيررى الترروالي وهرري ذا   (17.89)و  (0.785)و  (4.39)مررل اخررتالؾ بيؽررن انحررراؾ معيررارا ومعا

 را  في المحور الذا بيؽ  درجة ات ا  العينة حوله جيد جدا   ااكبر من باقي ال  أهمية

 

 حمىر تطبيق املؼرفت : -ث
 اطهاأوسرفارا  هذا المحور حاا  تادما  كبيرا  في  أن اإلحصائيةنتائ  التحييال   أظهر لاد        

واقرل  المتوسرطا  أعيرى (16 – 20)حاار  ال اررا  مرن  إذالحسابية ودرجة ات ا  العينرة حولهرا   

 لتطبياهرااالنحرافا  وهي تعك  قردرة العراميين عيرى تطبير  المعرفرة ومرن  المنظمرة ال رصرة لهر  

 حتى وان كان  دون مستوى الطمروح مر  بنرا قاعردة بيانرا  تخرد  الجمير  وتسراه  فري تحاير  قروة

 ليشركة من خالل تطبي  المعرفة وتوفير المستينما  لذلك   

لكييهمررا وبهررذا  (20.65)عيررى اقررل معامررل اخررتالؾ بيررػ  (18 – 19)كمررا حاارر  ال ارررتين         

حاار  متوسرط  إذعرن سرابااتها  أهميرة (20)تال ال اررة  استحاتا الترتي  األول في هذا المحور وال

عيى التوالي وهي مإشرا  قويرة ومابولرة  (29.59)و (1.1)و  (3.75)وانحراؾ ومعامل اختالؾ 

ومعامرل  (0.82)وانحرراؾ  (4.06)ويإيد ذلرك النتيجرة النهائيرة ليمحرور البالؽرة جيرد جردا  بمتوسرط 

   (20.1)اختالؾ 

 

 حمىر َشر املؼرفت -د
ا تظهرر فري بعد ت ريػ استجابا  العينة المبحوثة لمحور نشرر المعرفرة واسرتخراب النترائ  كمر       

الحسابية لي ارا  الوسط ال رضي وبدرجة ات ا  متوسط ولجمير   األوساطتبين تجاون  (4)الجدول 

 (3.17 – 3.46)برين  األوسراطال ارا  وهي تعك  ت ه  العينة لمضمون هذه ال اررا    فتراوحر  

 عيى اقل  (24)، كما حصي  ال ارة  (0.967 - 1.23)وبانحرافا  معيارية منخ ضة تراوح  بين  
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  هرذه ال اررة عرن براقي ال اررا  والتري تعكر  أهميرةوالذا يإكرد عيرى  (29.75)معامل اختالؾ بيػ 

تشير  كما من خالل الندوا  واليااءا  والمحاضرا     أفرادهارؼبة الشركة في نشر المعرفة عيى 

 متوسط عالج   النهائية لهذا المحور عيى ات ا  حول محور نشر المعرفة وبدرجة ات ا  النتيجة

 

 املتغري االصتجابي ) انتابغ ( انقذراث املًيزة : – 2
        وبعرد ت ريرػ اسرتجابا  العينرة ظهرر  النترائ   (26 – 31)وتمثرل هرذا المحرور برال ارا  مرن        

 الحسابية تنيد أوساطهاتادما  في  (26 , 29 , 30 , 31)حاا  ال ارا   إذ   (5)التي يبينها الجدول 

فارد  (27 , 28)ال ارتران  أمرالوسط ال رضري مرا يعكر  ت هر  العينرة لمضرمون هرذه ال اررا    عن ا

معامرل  أعيرىحصريتا عيرى  إذالحسرابية وبتارديرا  مابولرة نوعرا  مرا  األوسراطمرن  األدنرىبيؽتا الحرد 

ضرمن فاررا  محرور  األخيررعيى التوالي والرذا جعيهمرا فري الترتير   (38.8 , 40.7)  اختالؾ بيػ

ناراط الاروة  إدراكالمنافسرة بصرورة مسرتمرة مر   إلرىرا  الممينة وهما تعكسان تطير  الشرركة الاد

متوسرط  أعيرىفارد حصريتا عيرى  (26 , 31)ال ارتران  أمرا   إسرتراتيجيتهاصياؼة  لدى الشركة عند 

عيى التوالي وهما تعكسان سعي الشركة ليحصرول  (25.3 , 27.3)معامل اختالؾ بيػ  حسابي واقل

بالمعرفة لمحاولة استؽالل ال رص وتجن  التهديدا  وبتادير جيد عالج لكالهما تتمين  وة عملعيى ق

 ال ارا  اؼناءا  لهذا المحور    أقوى  ويعدان

ال رضري وبرانحراؾ معيرارا  الوسرط  وهو بذلك يتجراون  (3.42)المتوسط العا  فاد بيػ  أما        

 وسط عالج  مت وبتادير (18.3)ومعامل اختالؾ  (0.627)

 

التوني  التكرارا والوسط الحسابي واالنحراؾ المعيارا ومعامل االختالؾ ودرجة  (5)جدول 

 (n = 28)ات ا  العينة لمتؽير الادرا  الممينة 

فارا  متؽير عمييا  

 إدارة المعرفة

 ال المايا  

ات   

 تماما

 ال 

 ات  

 ات   ات   جنئيا

 تماما  

الوسط 

 الحسابي

 االنحراؾ

 راالمعيا

معامل 

 االختالؾ

% 

ات ا  

 العينة

تسررعى المنظمررة ليحصررول  – 26

عيرررى قررروة عمرررل مررراهرة ومرنرررة 

وخالقة بشكل استثنائي  ةومبدع

  بارن

 تكرار

 

1 1 4 7 15  

 

4.21 

 

 

 

1.06 

 

 

25.3 

 

 

 53.5 .25 14.2 3.5 3.5 نسبة% جيد جدا

 إلررررررىتتطيرررررر  المنظمررررررة  – 27

الت رررررررررو  بطريارررررررررة ك ررررررررروءة 

كررررررن المحافظررررررة ومسررررررتدامة يم

عييهررررررا وعرضررررررها وتاررررررديمها 

مررررن  أفضررررلباسرررتمرار وبشرررركل 

 المنافسين 

 

 تكرار

 

8 8 5 4 3  

 

2.5 

 

 

0.97 

 

 

38.8 

 

 

 مابول

.28 نسبة%

5 

28.5 17.8 14.2 10.7 
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المنظمررة بالحسرربان  تؤخررذ – 28

عنرررررررررررد صرررررررررررياؼة وتطررررررررررروير 

مررررروارد وناررررراط  إسرررررتراتيجيتها

قوتهررررا المميررررنة كرررررا  مالهررررا 

 ال كرا 

 

 كرارت

 

7 7 7 4 3  

 

2.75 

 

 

1.10 

 

 

40.7 

 

 

 مابول

.25 نسبة%

0 

25. 25.0 14.2 10.7 

خير   إلرىتسعى المنظمرة  – 29

قبرررررررررل        قيمرررررررررة النبرررررررررون 

خررررررررالل      مرررررررن  نالمنافسررررررري

االسررتجابة السررريعة ليتؽيررر فرري 

 النبون      حاجا 

 

 تكرار

 

3 5 7 7 6  

 

3.28 

 

 

1.3 

 

 

39.56 

 

 

 متوسط

 

 نسبة%

10.

7 

17.8 25.0 25.0 21.5 

تركرررن المنظمرررة جهودهرررا  – 30

في البحث والتطوير بهدؾ خير  

منتجررا  وخرردما  جديرردة عاليررة 

 الجودة

 

 تكرار

1 6 2 9 10  

 

3.75 

 

 

1.26 

 

 

33.7 

 

 

  جيد

 نسبة%

3.5 21.5 7.1 32.2 35.7 

تحرررراول المنظمررررة تجنرررر   – 31

تهديرررررردا  السررررررو  واسررررررتؽالل 

خرررالل ربرررط  فررررص السرررو  مرررن

قرررررررردراتها المميررررررررنة ببيئتهررررررررا 

 التسوياية

 

 تكرار

- 3 7 4 14  

 

4.03 

 

 

1.1 

 

 

27.3 

 

 

 جيد جدا
 

 نسبة%

- 10.7 25.0 14.2 50.0 

نتيجة متؽير الادرا  

 الممينة

متوسط  18.3 0.627 3.42 

 عالج 

 

 المصدر / إعداد الباحث باالعتماد عيى استمارة االستبانة

 

 فرضياث انبحج  حانخاا : اختبار
بوجود عالقة ارتبراط واثرر معنويرة برين ضية الرئيسة والتي أفاد  " ال ر صحة وذلك الختبار       

 " وال رضيا  ال رعية المنبثاة عنها  عمييا  إدارة المعرفة والادرا  الممينة 

 

 طبيؼت انؼالقت بني ػًهياث إدارة املؼرفت ويتغري انقذراث املًيزة : – 1

     مصرر وفة االرتبرراط الترري تظهررر فيهررا العالقررة بررين المتؽيرررين الت سرريرا          (6)ضرر  الجرردول يو       

جميرر   أن) المسرتال و  بمحرراوره الخمسررة واالسررتجابي ) الترراب  و ومررن خررالل هررذه المصرر وفة تبررين 

ة ايجابيررة ومعنويررة جميعهررا وعنررد مسررتوى معنويررالنتررائ  ظهررر   إذ،  إحصررائيا  العالقررا  مابولررة 

من ناحية طبيعرة العالقرة االرتباطيرة مما يثب  صحة فرضيا  البحث ،  (0.99)درجة ثاة و (0.01)

  بين المتؽيرين 
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 ( n = 28)مص وفة االرتباط بين عمييا  إدارة المعرفة ومتؽير الادرا  الممينة  (6)جدول 

 

 شر المعرفةن تطبي  المعرفة خنن المعرفة تنظي  المعرفة توليد المعرفة المتؽيرا 

 **0.585 **0.644 **0.606 الادرا  الممينة

 

0.651** 0.587** 

 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 مستوى المعنوية

 

 النتيجة

 

 معنوية

 

 معنوية

 

 معنوية

 

 معنوية

 

 معنوية

 

 : يؤتيما  أعالهوتعني العالقا          

التحال را   وإقامرةخبراتهرا الداخييرة ا  عيرى المنظمرة اهتمامرا  بتوليرد المعرفرة اعتمراد أول كيما  اوال :

 قدراتها الممينة   ىدراسته  انعك  ذلك عي إلكمالالعاميين  إلفرادهاال رصة   وإعطاء

نيادة االهتما  بتنظي  المعرفة والعمل عيى التاصي المستمر عنها فان ذلك سرينعك  عيرى  إن ثانيا :

 قدراتها الممينة  

لمعرفة في المنظمة المبحوثة من خالل استخدا  التانيا  الحديثرة وتردري  االهتما  بخنن ا إن ثالثا :

 نيادة قدراتها الممينة   إلىالعاميين عييها م  االهتما  بذوا الخبرة لديها سيإدا 

اعتماد المنظمة المبحوثة فري تطبير  المعرفرة عيرى مرن  العراميين فرصرة لتطبياهرا وبنراء  إن رابعا :

حصول الشركة عيرى  إلىعن توفير المستينما  لتطبي  المعرفة فانه يإدا  قاعدة بيانا  له  فضال  

 قدرا  ممينة وك إءة  

الياررراءا   أوعيميرررة العميررر  المنظمرررة عيرررى نشرررر المعرفرررة لررديها مرررن خرررالل النشررررا   إذا خامسررا :

والمحاضرررا  وترروفير خبررراء لرردع  هررذه العمييررة فضررال  عررن التشررارك الطرروعي لنشررر المعرفررة مررن 

    ت يدين فانه سينعك  عيى قدراتها الممينةالمس
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 حر ػًهياث إدارة املؼرفت يف يتغري انقذراث املًيزة :أ – 2
المحسروبة ودرجرة  (F)المحسروبة وقيمرة  (t)وقيمرة  (B)بيترا   معرامال (7)يوض  الجردول        

إدارة المعرفة عيى الاردرا  الخاص بتحييل االنحدار البسيط لعمييا   (R²)المعنوية ومعامل الت سير

معنويرة ولجمير  محراور عمييرا  إدارة وثرر ايجابيرة يتبين من هذه الاي  وجرود عالقرة أ إذالممينة ، 

، مررا  (0.99)ثاررة  ودرجررة (0.01)المعرفرة مجتمعتررا  فرري متؽيرر الارردرا  المميررنة بمسررتوى معنويرة 

  فرضيا  البحث من ناحية األثر  صحة يثب  

 

         االنحدار البسيط بين متؽيرا  عمييا  إدارة المعرفة والادرا  الممينة        تحييل  (7)جدول 

(n = 28 ) 

المتؽيرا

  

النتيجة  نشر المعرفة تطبي  المعرفة خنن المعرفة تنظي  المعرفة توليد المعرفة

 اإلجمالية

 

الادرا  

 الممينة

B=0.617 

t=3.881** 

F=15.63*

* 

Sig=0.001 

R²=60.6% 

B=0.546 

t=4.29** 

F=18.401*

* 

Sig=0.000 

R²=46.4% 

B=0.495 

t=3.682** 

F=13.558*

* 

Sig=0.001 

R²=58.5% 

B=0.499 

t=4.379** 

F=19.172*

* 

Sig=0.00 

R²=65.15 

B=0.411 

t=3.697** 

F=13.669*

* 

Sig=0.001 

R²=58.7% 

B=0.678 

t=4.045** 

F=4.899*

* 

Sig=0.004 

R²=72.6% 

 

   يؤتي ما أعالهوتعني النتائ  

              نيرررادة الاررردرا  المميرررنة  إلرررى (%100)يسررراه  محرررور توليرررد المعرفرررة عنرررد نيادتررره بنسررربة  اوال :

         الحاصررية فرري الارردرا  مررن التؽيرررا   (%60.6)توليررد المعرفررة ي سررر  إنكمررا  (%61.7)بنسرربة 

        امرل ؼيرر م سررة وتار  ضرمن عو إلرىتعرود  فإنها (%39.3)النسبة المتباية والبالؽة  الممينة ، أما

 العشوائي   الخطؤ

                   نيررررادة الارررردرا  إلررررىفانرررره يررررودا  (%100)إن نيررررادة محررررور تنظرررري  المعرفررررة بنسرررربة  ثانيررررا :

         مررن التؽيرررا  الحاصررية فرري الارردرا  (%64.4)وهررذا المحررور ي سررر  (%54.6)بمارردار  المميررنة

 العشوائي   الخطؤتا  ضمن  فإنهاالنسبة المتباية  أمالبحث ، لدى الشركة عينة ا  الممينة

            مرررن الاررردرا   (%58.5)وهررري ت سرررر  (%49.5)بيؽررر  مسررراهمة محرررور خرررنن المعرفرررة  ثالثرررا :

 الممينة  
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فررري متؽيرررر الاررردرا  المميرررنة كمرررا فسرررر  (%49.9)ثرررر محرررور تطبيررر  المعرفرررة بماررردار أ رابعرررا :

 الحاصية في الادرا  الممينة  من التؽيرا   (56.15%)

 

من  (%58.7)في الادرا  الممينة كما ي سر  (%41.1)ساه  محور نشر المعرفة بمادار  خامسا :

           فهرري ضررمن  (%41.3)النسرربة المتبايررة والبالؽررة  أمرراالتؽيرررا  الحاصررية فرري الارردرا  المميررنة   

 العشوائي    الخطؤ
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 صتُتاجاث وانتىصياثانرابغ : اال املبحج

 Conclusion     : االصتُتاجاثأوالا 
في الوق  الذا تتنايد فيره التحرديا  التري تواجههرا المنظمرا  فانره يتطير  تطبير  مرداخل عردة  –1

ال ررذة  األدمؽررةذوا  األفرررادنحررو  األنظررارلمواجهررة التحررديا  ولتحايرر  منايررا تنافسررية ، وذلررك وجرره 

ومنه ناد االهتما  بالعنصر البشرا كونه حامأل   مالئمة   لمواجهة التحديا  األكثر باعتباره  المدخل

 ليمعرفة التي تتطي  عمييا  منظمة تك ل استخدامها وق  الحاجة  

الاردرا  المميرنة ليمنظمرا   إلرىتعد إدارة المعرفة ) عمييرا  إدارة المعرفرة و م تراح الوصرول  – 2

الميرررنة التنافسرررية ، ويرررذه  اؼيررر  الكترررا   إلرررىم تررراح الوصرررول وتعرررد الاررردرا  المميرررنة بررردورها 

 ذلك   إلىوالباحثون 

تعد عمييا  إدارة المعرفة صاحبة الدور الررئي  وال اعرل فري خير  وتطروير الاردرا  المميرنة  – 3

إدارة المعرفرة وعرن طرير  توليرد المعرفرة وتنظيمهرا وخننهرا  أنفري الشرركة عينرة البحرث باعتبرار 

  ن ث  نشرها ستسه  في تحاي  الادرا  الممينة  وتطبياها وم

العينة لعمييا  إدارة المعرفة ومتؽير  آراءليبيانا  واستاصاء  اإلحصائينتائ  التحييل  أظهر  – 4

 : يؤتيالادرا  الممينة ما 

 إذ كانرر  جميعهررا بمسررتوى      تااربرر  مسررتويا  ات ررا  عينررة البحررث حررول عمييررا  إدارة المعرفررة ،  -أ

 وجيد جدا   سط عال ج وجيد متو

متوسرط حسرابي  إذ حصرل عيرى األهميرةمن حيث  األولىمتؽير تطبي  المعرفة جاء بالمرتبة  إن - 

ووعي عينة البحث لهذا المحور من  إدراك إلىمن الوسط ال رضي وبتادير جيد جدا  ما يعنى  أعيى

 رية لذلك  خالل الحث عيى تطبي  المعرفة وتوفير المستينما  المادية والبش

 حصل عيى درجة ات ا  متوسط عالج   إذ األخيرةحصل متؽير نشر المعرفة عيى المرتبة  - 

مررن قبررل عينررة البحررث تجرراه المتؽيررر  برراقي المحرراور إلررىنسرربة   مررا   وجررود توجرره مررنخ   نوعررا -ث

ة عينرر إيمررانحصررل عيررى تارردير متوسررط عررالج وهررذا نرراب  مررن  إذ) الارردرا  المميررنة و ،  االسررتجابي 

 نااط قوته  الداخيية التي تعطيه  قدرا  ممينة   بؤهميةالبحث من مديرين ووكالئه  

مينة في الشركة المبحوثة مما المعرفة م  الادرا  المظهر وجود عالقا  ارتباط لعمييا  إدارة ب  

 كان  العالقا  جميعها ايجابية ومعنوية   إذتماسك المتؽيرين ،  إلىيشير 
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موج  ومعنوا لعمييا  إدارة المعرفة عيى متؽير الادرا  المميرنة وهرذا يشرير  تبين وجود اثر -ح

أهميررة المتؽيرررا  ، ممررا ينيررد مررن التررؤثير فرري خيرر  وتطرروير الارردرا   إلررىإدراك عينررة البحررث  إلررى

 الممينة وهذا ماتإكده األدبيا  والدراسا   

    (0.99)رجة ثاة ود (0.01)ت  قبول جمي  فرضيا  البحث ، وتح  مستوى معنوية  -خ

 

  Consolidation   حاَياا : انتىصياث 

خي  وتطوير قدراتها  إلىتإدا  ألنهاضرورة اهتما  الشركة عينة البحث بعمييا  إدارة المعرفة  -1

 الممينة وبالتالي الحصول عيى مينا  تنافسية يصع  تاييدها  

) الظاهريررة والضررمنية  نواعهررابؤالشررركة عينررة البحررث نحررو المعرفررة  أفرررادضرررورة تثايررؾ  – 2

من خالل عميياتها ) عمييرا  إدارة المعرفرة و وذلرك مرن اجرل  إدارتهاوالكامنة والمجهولة و وكي ية 

الشرركة السرتخدامها فري تطروير  أفررادبراقي  إلرىة واالختصراص الحراميين لهرا رنايها مرن ذوا الخبر

 فة  الشركة من خالل الحصول عيى الادرا  الممينة من هذه المعر

الشرركة  أفرادتساه  في نال ونشر المعرفة والتشارك فيها بين  وأجهنةتوفير وسائل ومعدا   – 3

 كالحواسي  والشبكة العنكبوتية ) االنترن  و والدوريا  والمحاضرا  والندوا  واليااءا  وؼيرها 

يياتهررا فضررال عررن إدارة المعرفررة وعم بؤهميررةلتعررري ه  العرراميين  لألفررراددورا  تدريبيررة  إقامررة – 4

مررال فكرررا ليشررركة ولتحايرر   رأ الارردرا  المميررنة مررن اجررل نيررادة المعرفررة لررديه  ليكونرروا منهررا 

 التنافسية     مناياها

 إلررىاالهتمرا  بررذوا الخبررة واالختصرراص فري الشررركة والعمرل عيررى تحويرل معرررفته  الضرمنية  – 5

 يرنه  السرتخراب معررفته  الكامنرة ظاهرية تخنن في الشركة بطرائ  سهية وتنظ  ، فضرال  عرن تح

 والمجهولة لمواجه التحديا  واستؽالل ال رص التي تواجه الشركة  

في ضوء ما ورد من عالقا  ارتباط قوية بين عمييا  إدارة المعرفة والادرا  الممينة نوصي  – 6

 ية  بالتركين عيى بعد الادرا  الممينة بوص ه البوابة الرئيسة لتحاي  المنايا التنافس
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Abstract 

 

        Testing the current research the correlation effect between 

the variable of knowledge management, represented by five axes 

(generating, organizing, storage, application, and dissemination 

of knowledge) and a variable capacity deals in Diyala State 

Company for Electrical Industries, as was the research problem 

of how the impact of knowledge management in the creation and 

capacity development Deals in the company. Has been used form 

questionnaire as a tool for data collection, were distributed (28) A 

copy of the form of the research sample, which was selected 

intentional and in (Director and Deputy Director), as exemplified 

by the main research assumption that there is a relationship and 

the impact of significant between the processes of knowledge 

management, capabilities, and data were analyzed Using a 

program (Spss) was used as a number of statistical methods to 

validate the assumptions, including: the correlation coefficient 

(Person) Balazafp to analyze simple and multiple regression. The 

results were identical to the hypotheses they show a correlation 

and the impact of legal entities for all axes operations and 

knowledge management capabilities and a variable that has been 

formulated in light of a set of recommendations, which will 

hopefully benefit them involved in the current study. 
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 املصادر

  : املصادر انؼربيت .أوالا 

 . ( 269) اآلٌةالقرآن الكرٌم . سورة البقرة ،  – 1

  دار المنييا ل لشن يير والتوزٌييا ، عمييان. نظرر  مسرراندة الارررارالتكرٌتييً ، سييعد غاليين ٌاسييٌن ،   – 2
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