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 الممخص

 :مقدمة

ييعتبر الربط بيف القطاعيف البحثي كاإلنتاجي مف أىـٌ الكسائًؿ التي يمكف مف خالليا تحقيؽي نقمة 
نكعيةو في ًكال القطاعيف، كمع أف ىذا المنحى ليس بجديد إال أف بناء ىذا التعاكًف كتطكيره بات 

اليكـ أكلكيةن قصكل، نظران لمتغيراًت المتسارعة التي جعمت مف المعرفة السمعة األىـٌ كالكسيمة 
 .األنجع
 :اليدف

الكقكؼ عمى مدل تأثير إدارة المعرفة في المؤسسات الصناعية عمى التعاكف كتبادؿ المعرفة مع  -
 .القطاع البحثي

في تعزيز التعاكف كتبادؿ المعرفة بيف مساعدة اؿ بعض الحمكؿ كالتكصيات التي مف شأنيااقتراح  -
 .القطاعيف البحثي كاإلنتاجي

 :األسموب

انتيجت الدراسةي األسمكبى الكصفٌي التحميمٌي مف خالؿ دراسة كاقع إدارة المعرفة في المؤسسات 
 .الصناعية السكرية كمدل تأثيره عمى التعاكف كتبادؿ المعرفة مع القطاع البحثي

 :النتائج

 :تكصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا 

  يكجد إدراؾ ألىمية إدارة المعرفة في المؤسسات الصناعية السكرية بقطاعييا العاـ
 .كالخاص

 تتكفر ميارات إدارة المعرفة في المؤسسات الصناعية السكرية بقطاعييا العاـ كالخاص. 

 تتكفر ثقافة تقاسـ المعرفة في المؤسسات الصناعية السكرية بقطاعييا العاـ كالخاص. 

  ال يكجد أم أثر لمقيمة اإلضافية إلدارة المعرفة في المؤسسات الصناعية العامة، في حيف
 .يكجد أثر بسيط ال يرقى إلى مرحمة إنتاج كامتالؾ المعرفة في المؤسسات الخاصة

 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف القطاعيف الخاص كالعاـ فيما يخص إدارة المعرفة. 

  كجكد أثر ذم داللةو معنكية إلدارة المعرفة في المؤسسات الصناعية عمى التعاكف كتبادؿ
 .المعرفة مع القطاع البحثي

 :القيمة



ط

تظير قيمة الدراسة مف ندرة الدراسات حكؿ كاقع إدارة المعرفة في المؤسسات الصناعية السكرية، 
كمدل تأثيرىا عمى قدرة ىذه المؤسسات عمى تبادؿ المعرفة مع القطاع البحثي، كصكال إلى 

اقتراح بعض الحمكؿ التي مف شأنيا تجاكز المعكقات التي تقؼ في كجو التعاكف مابيف 
القطاعيف، عبر تعزيز إدارة المعرفة في الصناعة السكرية سكاء عمى مستكل المفيـك أك التنفيذ 

 .كالتطبيؽ
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 :Introduction مقدمة

خاصة ، ك العديد مف الباحثيف االقتصادييف كاالجتماعييفلـ تكف ظاىرة العكلمة بعيدة عف تنبؤات
 كفي مقدمتيا ثكرة المعمكمات كاالتصاالت،  عميقةةميزىا مف تحكالت اقتصادية كاجتماعي ما

التي جعمت مف المعرفة العممية المتقدمة عنصر اإلنتاج األىـ الذم ينتشر بالمشاركة، كيغنى 
 .بالممارسة، كىي بمثابة العمكد الفقرم كالمفتاح الرئيس لنجاح دكؿ العالـ كافة

ثكرة المعمكمات كاالتصاالت أدت إلى تضاعؼ " إلى أف (Thornburg,1997, p11)كقد أشار 
المعرفة العممية العالمية في كؿ سنتيف، فضالن عف أف المعرفة ال تنمك فقط بؿ نجد أف الفجكة 

 ".الزمنية التي تفصؿ بيف اكتشاؼ المعرفة كتطبيقيا بدأت تتناقص بسرعة مذىمة

إلى ظيكر نمط جديد لالقتصاد، أصبح يطمؽ عميو اسـ ثكرة المعمكمات كاالتصاالت كقد ميدت 
إذ أضحى االستثمار في أىميا،  يميزه مف أصكؿ غير مممكسة تعد المعرفة  كمااقتصاد المعرفة

كما أف  ،(.....التجييزات كالمعدات)مجاؿ المعرفة يتجاكز بكثير نظيره في المجاؿ المادم 
رفة غدت مف أىـ المكارد التي تسعى كافة المكارد المخصصة لالستثمار في إنتاج كنشر المع

 .المؤسسات كالمنظمات إلى دعميا كتطكيرىا

 كالنمك كالتنافسية في  اإلنتاجيةزيادة ؿمنطمؽ الرئيس اؿشكمت كتشكؿأف المعرفة فيو  شؾ مما الك
 . األخرللمكسة كاف دكرىا في الماضي محدكدان مقارنة بالمكارد الـكافة القطاعات بعد أف

كقد أدل ىذا التكجو إلى ظيكر مصطمح إدارة المعرفة في بداية تسعينيات القرف الماضي عندما 
قامت إحدل الشركات االستشارية األمريكية بيدؼ االستفادة الشاممة مف خبرات كميارات 
كمعارؼ العامميف في الشركة، باستثمار مصادرىا المادية كالتقانية عبر استخداـ تطبيقات 

الحاسكب لكي تككف المعمكمات متكفرة لجميع العامميف في كؿ زماف كمكاف، كبعد نجاح ىذه 
المالؾ  )الطريقة انتشر مبدأ إدارة المعرفة كأصبح مف العكامؿ الرئيسة التي تحدد نجاح أم إدارة 

 .(143 ـ ،ص2002كاألثرم ،

بنية معرفية تتمثؿ في الخبرة المتراكمة عبر يمكف القكؿ إف القطاع الصناعي بما يمتمكو مف 
 كبما يمتمكو مف تجييزات كآالت كنظـ ماىك إال نكاة حقيقية ةالسنيف، كمف عناصر بشرية كتقاني

باعتباره أحد األعمدة الرئيسة التي يقـك عمييا االقتصاد -  كبات لزامان عميو لتكليد كنقؿ المعرفة

                                                      
1
Thornburg , David D (1997): 2020 Visions for The Future of Education.Thornburg Center, by internet 

http://tcpd.org/Thornburg/Handouts/2020visions.html. 

 
 ،بية العرةمستقبل التربي بحث منشكر، ،" كدكرىا في دعـ الميارات التنمكية لممنظماتةإدارة المعرؼ" ، احمد المالؾ، ساىرة كاألثرم،

.157-143ص ص ،26العدد  ، المجمد الثامف ،(ـ2٠٠2(



ف

أف يككف مف -كالمكاف األمثؿ الذم يمكف مف خاللو تكليد القيمة المضافة التي تنتجيا المعرفة
أكلى القطاعات التي تسمؾ مدخؿ إدارة المعرفة كتسعى إلى تطكيرىا، كانطالقان مف ككف القطاع 

البحثي ىك مصدر المعرفة الرئيس ككالدىا الشرعي، يمكننا القكؿ إف التعاكف بيف القطاعيف 
الصناعي كالبحثي يجب أف يقع ضمف األكلكيات الرئيسة لمقطاع الصناعي الراغب في البقاء 

 .كالمنافسة سكاء عمى الصعيد المحمي أك الدكلي

 :Research Problem  البحثمشكمة

أصبح نجاح المؤسسات الصناعية كبقاؤىا يرتبط بشكؿ كثيؽ بمقدار ماتمتمكو كتنتجو مف معرفة، 
كانطالقا مف ككف القطاع البحثي مف أىـ المصادر التي يمكف مف خالليا اكتساب كتكليد 

المعرفة، فإف التعاكف مع ىذا القطاع بات حاجة ممحة ال يمكف تجاىميا، كقد سعت كافة الدكؿ 
المتقدمة إلى تعزيز ىذا التعاكف كتطكيره، األمر الذم كاف لو عظيـ األثر عمى القدرة التنافسية 

 .لمصناعة في تمؾ الدكؿ كانتشارىا

 كفي سكرية لـ تكف أىمية بناء ىذا التعاكف كتطكيره غائبة عف األذىاف، كلكف التنفيذ اليزاؿ
 المشكمة األساسية التي يطرحيا البحث تكمف فيضعيفا إف لـ نقؿ غير مكجكد، كبناءن عميو ؼ

المعكقات التي تحكؿ دكف قدرة الصناعة عمى التعاكف كتبادؿ المعرفة مع القطاع البحثي، مف 
خالؿ النظر إلى كاقع إدارة المعرفة في المؤسسات الصناعية كعالقتو بقدرتيا عمى التعاكف 

 .كتبادؿ المعرفة مع القطاع البحثي

: كيمكف تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ اإلجابة عمى اإلشكاليات اآلتية

 إدراؾ إلدارة المعرفة في المؤسسات الصناعية السكرية؟ىؿ يكجد  .1

ىؿ يساعد تطبيؽ إدارة المعرفة في المؤسسات الصناعية في دفع التعاكف كتبادؿ المعرفة  .2
 ؟مع القطاع البحثي

 :Literature reviewلمرجعية الدراسات ا

التي تـ االطالع عمييا كالتي ترتبط بمكضكع  ( المرجعية اتالدراس )تـ تقسيـ الدراسات كالمراجع 
 :الدراسة الراىنة كفقا لممحكريف اآلتييف

 دراسات عربية. 

 دراسات أجنبية. 

 األقدـ فاألحدث، كيعرض الباحث ىذه الدراسات مع بياف عالقة كؿ دراسة  مفكتـ ترتيبيا
: فادة مف تمؾ الدراسات كذلؾ عمى النحك اآلتياإلبمكضكع الدراسة الحالية كأكجو 



ص

 الدراسات العربية :
  بعنكاف(2005،حجازم)دراسة  (1

 دراسة تحميمية مقارنة بيف :قياس أثر إدارة المعرفة في تكظيفيا لدل المنظمات األردنية)
. (القطاعيف العاـ كالخاص باتجاه بناء أنمكذج لتكظيؼ إدارة المعرفة

نمكذج لتكظيؼ إدارة المعرفة في المنظمات األردنية العامة أىدفت ىذه الدراسة إلى بناء 
  عبر إجراء دراسة تحميمية لمعرفة ما إذا كانت المنظمات األردنية تكظؼ إدارة المعرفة،كالخاصة

منظمة أردنية  (21)في أعماليا، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كأجرل الدراسة في 
فردان، كتركزت كحدة التحميؿ عمى طبقتي اإلدارة  (385)كبمغ عدد أفراد كحدة المعاينة كالتحميؿ 

العميا كالكسطى عبر تكزيع استبانة الدراسة عمى العينة المختارة، كبمغ عدد اإلستبانات المرسمة 
 :جميعيا صالحة لمتحميؿ كمف أىـ نتائج  ىذه الدراسة (342)كمجمكع المسترد منيا  (385)

المنظمات األردنية العامة كالخاصة عمى حد سكاء تدرؾ ماىية إدارة المعرفة كبمختمؼ  .1
 .أبعادىا

 .المنظمات األردنية العامة كالخاصة تمارس عمميات إدارة المعرفة .2

ف كاف بدرجة  .3 المنظمات األردنية العامة كالخاصة تكظؼ إدارة المعرفة في أعماليا كا 
 .محدكدة

 .الثقافة التنظيمية ىي أكثر المتغيرات أىميةن كتأثيران في تكظيؼ إدارة المعرفة .4

كتعزز ىذه الدراسة كجية نظرنا مف حيث أىمية إدارة المعرفة كتتفؽ ىذه الدراسة مع الدراسة 
 . الحالية في أف المعرفة مصدر قكة لمفرد كالمنظمة

  بعنكاف(2006،ناصر كآخركف)دراسة  (2

الكاقع كمتطمبات : البحث كالتطكير التقاني كاالبتكار في المؤسسات اإلنتاجية العامة كالخاصة)
. (تطكيره

االطالع عمى كاقع المؤسسات اإلنتاجية السكرية، كمقارنتيا مع ىدفت ىذه الدراسة إلى 
، كاستخدـ الباحث المنيج عبر إجراء دراسة تحميميةالمؤسسات اإلنتاجية في الدكؿ المتقدمة 

 :شركة صناعية مكزعة عمى الشكؿ اآلتي (28)الكصفي التحميمي حيث أجرل الدراسة عمى 
                                                      

قياس أثر إدارة المعرفة في توظيفيا لدى المنظمات األردنية دراسة تحميمية مقارنة بين القطاعين العام ، 2005حجازم، ىيثـ ، 
. ، رسالة دكتكراه منشكرة ، جامعة عماف العربية لمدراسات العميا ، عماف ، األردفوالخاص باتجاه بناء أنموذج لتوظيف إدارة المعرفة

الواقع ومتطمبات : البحث والتطوير التقاني واالبتكار في المؤسسات اإلنتاجية العامة والخاصة، 2006،، كآخركف أكـر،ناصر
2006 أيار 26-24 دمشؽ لبحث العممي كالتطكير التقاني ؿالمؤتمر الكطني تطويره،



ق

 (15) شركة مف القطاع العاـ. 

 (13) شركة مف القطاع الخاص. 

 :كمف أىـ نتائج  ىذه الدراسة

 .البحث كالتطكير في المؤسسات اإلنتاجية السكرية شبو غائب .1

االستمرار في النيج الحالي كاعتماد حمكؿ إصالحية متحفظة، لف يككف لو منعكس كبير  .2
عمى تفعيؿ عممية البحث كالتطكير، كبالتالي فإف أثر ذلؾ سيبقى محدكدا عمى تغيير سمات 

 .المنتج السكرم الذم يتعرض إلى منافسة شديدة في األسكاؽ المحمية كاإلقميمية كالعالمية

 .ضركرة االقتداء بتجربتي أيرلندا كماليزيا ليككف لمنظكمة العمـ كالتقانة دكره كبيره  .3

كىذه الدراسة تعزز كجية نظرنا مف حيث قناعتنا بأف غياب التعاكف كتبادؿ المعرفة بيف 
 .القطاعيف البحثي كاإلنتاجي ىك السبب الرئيس في ضعؼ القدرة التنافسية لمصناعة السكرية

  بعنكاف(2007طاشكندم، )دراسة  (3

أىميتيا كمدل تطبيؽ عممياتيا مف كجية نظر مديرات اإلدارات كالمشرفات : إدارة المعرفة)
 .(اإلداريات بإدارة التربية كالتعميـ بمدينة مكة المكرمة كمحافظة جدة

استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي مف خالؿ االستبانة كأداة لقياس مدل إدراؾ كفاعمية 
عمميات إدارة - مفيـك إدارة المعرفة- أىمية إدارة المعرفة: عناصر محاكر الدراسة الثالثة كىي 

كذلؾ . المعرفة لدل المديرات كالمشرفات اإلداريات في إدارة التربية كالتعميـ بمكة المكرمة كجدة
لتحقيؽ اليدؼ العاـ ليذه الدراسة أال كىك تحسيف اإلدارة التعميمية كتطكيرىا مف خالؿ تحسيف 
اإلجراءات اإلدارية داخؿ النظاـ التعميمي، كزيادة معدؿ التقدـ التعميمي باستخداـ أسمكب إدارة 

كلقد استطاعت الباحثة تقفي أثر المشكمة التي تعاني منيا ىذه اإلدارات التعميمية، . المعرفة
 :كاقترحت العديد مف الحمكؿ الخاصة بيا مثؿ

 إيجاد خطة إستراتيجية عامة تتضمف تطبيؽ إدارة المعرفة. 

  االستعانة بخبراء لممشاركة في كرش العمؿ كالندكات كالمحاضرات كالمبادرة بإيصاؿ
 .المعرفة المتكافرة إلى األفراد

                                                      

أىميتيا ومدى تطبيق عممياتيا من وجية نظر مديرات اإلدارات والمشرفات اإلداريات بإدارة : إدارة المعرفة، 2007طاشكندم، زكية، 
 ، رسالة ماجستير منشكرة ، كمية التربية، جامعة أـ القرل، المممكة العربية ومحافظة جدة التربية والتعميم بمدينة مكة المكرمة

 .http://eref.uqu.edu.sa/files/thesis/ind3341.pdfالسعكدية



س

تعتبر ىذه الدراسة مف الدراسات المتخصصة، التي حاكلت قياس مدل تطبيؽ إدارة المعرفة 
كالكعي بأىميتيا في نطاؽ معيف ىك بعض دكائر إدارة التربية كالتعميـ في المممكة العربية 

السعكدية، حيث ركزت الباحثة عمى استقاء معمكماتيا مف خالؿ كجيات نظر عينة البحث، 
 . كيظير ذلؾ جميان في متف الدراسة كعنكانيا أيضا

تتميز ىذه الدراسة بالغنى مف الناحية النظرية، كقد ساعدتنا في اإلشارة إلى العديد مف الدراسات 
 كاألبحاث النظرية المتعمقة بدراستنا 

 بعنكاف(2008صادؽ، )دراسة  (4

 (العالقة بيف إدارة معرفة الزبكف كالتكجيات السكقية لممنظمات)

 ما ىي عالقة إدارة معرفة الزبكف بالتكجيات :ىدفت الدراسة إلى اإلجابة عف التساؤالت اآلتية 
ف اإلدارة األفضؿ لممعرفة ستفضي إلى تكجو سكؽ أفضؿ كأكثر أالسكقية لممنظمات؟ كىؿ 

 إعطاء تصكر عف إدارة معرفة الزبكف كعالقتيا كتأثيرىا عمى التكجيات كبالتالي. فاعمية؟
 كلقد تكصؿ ، الميؿ لدخكؿ األسكاؽ الجديدةكالسكقية لممنظمات سكاء أكانت رضى الزبكف أ

:  الباحث إلى عدة نتائج ىي 

نو دكف المعرفة كخاصة المعرفة بقاعدة زبائف المنظمة لف تككف المنظمة قادرة عمى أ .1
 .االستفادة مف المكجكدات العقمية الحيكية في المنظمات

، كالتنقيب عف المعرفة القيمة، تتضمف إدارة المعرفة عمميات الحصكؿ عمى بيانات الزبكف .2
ثـ تصنيفيا كخزنيا، ثـ استخداميا في صنع القرار االستراتيجي الذم يزيد مف تنافسية كربحية 

 .المنظمة

 .تتميز ىذه الدراسة بتأكيدىا عمى أىمية إدارة المعرفة مف أجؿ ضماف استمرارية المنظمة

 بعنكاف(2010المداف، صباح، مكسى،)دراسة  (5

قياس أثر عكامؿ الثقافة التنظيمية في تنفيذ إدارة المعرفة في مجمكعة االتصاالت األردنية )
 .("أكرانج"

                                                      

 ، العراؽ، جامعة دىكؾ، العالقة بيف إدارة معرفة الزبكف كالتكجيات السكقية لممنظمات، 2008صادؽ، درماف سميماف، 
www.dr-al-adakee.com/sound/upload/ain3esa-1210108647.doc 

،لٛبطأحشػٕايمانخمبفخانتُظًٛٛخفٙتُفٛزإداسحانًؼشفخفٙيزًٕػخاالتصبالد2010يٕعٗ،يضًذ،صجبس،.انًذاٌ،عبيٙ

 www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=9539 .2010،شتبء44،يزهخػهٕواَغبَٛخ،انغُخانغبثؼخ،انؼذد"أٔساَذ"األسدَٛخ



ػ

مكظفان مف جميع المستكيات اإلدارية في مجمكعة االتصاالت  (270 )تمت الدراسة عمى
، كىدفت إلى قياس أثر عكامؿ الثقافة التنظيمية مف كجية نظر العامميف فييا عمى تنفيذ "أكرانج"

 ".أكرانج"إدارة المعرفة ضمف مجمكعة االتصاالت األردنية 

استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، حيث تـ كصؼ كتحميؿ كاقع إدارة المعرفة في 
كما تـ تشخيص أثر عكامؿ الثقافة . المجمكعة مف حيث تكليد المعرفة كالتشارؾ فييا كتطبيقيا

نظـ المعمكمات، الييكؿ التنظيمي، أنظمة الحكافز، العمميات، العامميف، )التنظيمية المتمثمة في 
 .في تنفيذ إدارة المعرفة (القيادة

 :كلقد تكصمت الدراسة إلى

تعمؿ الثقافة التنظيمية كقكة دافعة لتكحيد الطاقات نحك تحقيؽ األىداؼ المشتركة، كتكجو  .1
 .الجيكد نحك التجديد كاالبتكار

مف التبايف في  (%72)تفسر عكامؿ الثقافة التنظيمية المحددة في ىذه الدراسة ما نسبتو  .2
إدارة المعرفة، كما تكصمت إلى أف القيادة كانت العامؿ األكثر تأثيران مف بيف العكامؿ الثقافية 
التنظيمية عمى تنفيذ إدارة المعرفة، بينما نظـ المعمكمات كانت األقؿ تأثيران عمى عمميات إدارة 

 .المعرفة

لكحظ اختالؼ مفيـك الثقافة التنظيمية مف باحث إلى آخر باإلضافة الختالؼ تركيبيا  .3
كقد نتج عف ىذا االختالؼ العديد مف الدراسات كاألبحاث حكؿ الثقافة التنظيمية، . كمككناتيا

باإلضافة لذلؾ فإف . كأثرىا عمى إدارة المعرفة، كلكف مف كجيات نظر مختمفة لكال العنصريف
الثقافة التنظيمية تتعدل فكائدىا تطبيؽ إدارة المعرفة فيي تشكؿ البيئة التي يتعايش معيا كبيا 

 .األفراد كىي التي تبمكر نجاح األنماط اإلدارية المطبقة في المؤسسات

كتعزز ىذه الدراسة كجية نظرنا مف حيث أثر كجكد إدراؾ حقيقي ألىمية إدارة المعرفة داخؿ 
 .المؤسسات عمى تنفيذ عمميات إدارة المعرفة كتبنييا

  بعنكاف(2010الفارس،)دراسة  (6

دراسة ميدانية عمى شركات الصناعات - دكر إدارة المعرفة في رفع كفاءة أداء المنظمات)
 .(التحكيمية الخاصة بدمشؽ

. ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر إدارة المعرفة في تحسيف مستكل األداء كتعزيزه
كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي عبر تنفيذ الدراسة عمى عشر شركات خاصة حديثة 
العيد نسبيا، كىي شركات صناعية متكسطة ككبيرة الحجـ تعمؿ في مجاؿ الصناعات الغذائية 

                                                      

، مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك االقتصادية كالقانكنية،  دكر إدارة المعرفة في رفع كفاءة أداء المنظمات،2010الفارس، سميماف،
 www.damascusuniversity.edu.sy. 85-59، العدد الثاني، ص 26المجمد



د

. كالنسيجية كاأللبسة في مدينة دمشؽ كريفيا كتتبع أساليب عممية حديثة في اإلدارة كاإلنتاج
، حيث جمعت البيانات بصكرة (2007-2003)غطت الدراسة مدة زمنية قدرىا خمس سنكات 

مع بعض المقابالت المحدكدة مع مدراء ىذه  ( استبانة180)أساسية عف طريؽ االستبانة 
 .الشركات

 :قسـ الباحث محاكر الدراسة إلى محكريف أساسييف ىما

 إدارة المعرفة كيتفرع عنيا:المحور األول : 

 .(تكليد، خزف، تكزيع، كتطبيؽ):عمميات إدارة المعرفة كتضـ .1

نظـ العمؿ المعرفية، نظـ أتمتة المكتب، نظـ دعـ القرارات ):كتقسـ إلى: تقانة إدارة المعرفة .2
 .(المستندة إلى المعرفة، نظـ الذكاء االصطناعي

 .(صناع المعرفة، مديرم المعرفة، إدارة المعرفة الزبائنية): فريؽ المعرفة المككف مف .3

 العمميات الداخمية، ):  مستكل األداء كالذم تـ تمثيمو بأربعة متغيرات ىي:المحور الثاني
، كبسبب ((حؽ الممكية كالعائد عمى االستثمار)رضى الزبائف، التعمـ كالنمك، الجانب المالي 

صعكبة الحصكؿ عمى البيانات المالية، قاـ الباحث بالتركيز عمى المتغيرات الثالثة األكلى 
 .باعتبارىا تعكس مستكل األداء، كذات تأثير عمى الجانب المالي إيجابان كسمبان 

كجكد دكر فعاؿ إلدارة المعرفة عمى كفاءة أداء الشركات المدركسة : كلقد تكصمت الدراسة إلى
حيث أظيرت . سكاء عمى الجانب المالي أك العمميات الداخمية أك رضا الزبائف أك التعمـ كالنمك

مف كفاءة األداء ترجع إلى استخداـ إدارة المعرفة بعناصرىا % 66نتائج التحميؿ اإلحصائي أف 
 .الثالثة كىي عالقة ارتباط قكية

كتتميز ىذه الدراسة بنتائجيا حيث أكدت أف إدارة المعرفة الناجحة تؤدم إلى رفع كفاءة األداء 
 .في الشركات عينة الدراسة

 عمى تطبيقية دراسة: األداء تميز عمى كأثرىا المعرفة إدارة): بعنكاف(2011الزطمة، )دراسة  (7

 (.غزة قطاع في المتكسطة العاممة التقنية كالمعاىد الكميات

: ىدفت الدراسة إلى اإلجابة عف التساؤالت اآلتية 

 كعمميات (المعرفي الكعي المعرفية، االحتياجات )المعرفة إدارة متطمبات بيف العالقة ىي ما (1

 . المعرفةإدارة

                                                      

 في المتوسطة العاممة التقنية والمعاىد الكميات عمى تطبيقية دراسة: األداء تميز عمى وأثرىا المعرفة إدارة، 2011الزطمة، كماؿ، 

  . فمسطيف، غزة، الجامعة اإلسالمية، رسالة ماجستير منشكرة،غزة  قطاع



ث

 تطبيؽ المعرفة، تكزيع المعرفة، تخزيف المعرفة، تكليد المعرفة، تشخيص) ةما ىي المعرؼ (2

 .؟(المعرفة

 كالنمك التعمـ العامميف، رضا) المؤسساتي كاألداء المعرفة، إدارة متطمبات بيف العالقة ما ىي (3

 .؟)المؤسسة في الداخمية العمميات كفاءة، المؤسساتي

 كالنمك التعمـ العامميف، رضا) المؤسساتي كاألداء المعرفة، إدارة عمميات بيف العالقة ىي ما (4

 .؟(المؤسسة في الداخمية العمميات كفاءة، المؤسساتي

 األداء كتميز التدريسية، الييئة أعضاء بيا يتميز التي الخصائص بيف عالقة ىناؾ ىؿ (5

 المؤسساتي؟

عبر تصميـ استبانة لتكزيعيا عمى عينة الدراسة كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي 
( 279)التي شممت أعضاء الييئة التدريسية في الجامعة اإلسالمية في غزة، حيث تـ تكزيع 

: إلى العديد مف النتائج منيا الدراسة تكصمت قد كجميعيا عادت صالحة لمتحميؿ،  استبانة 

  ال يتكافر لدل الكميات التقنية المتكسطة خطة إستراتيجية كاضحة لالستفادة مف المعرفة
دارتيا بالطريقة المناسبة  .كا 

  الكميات التقنية المتكسطة ال تعتمد مقاييس كمعايير كاضحة تسيطر مف خالليا عمى
 .المعرفة المطبقة فييا

 .تعتبر ىذه الدراسة امتداد لمدراسات السابقة كىي تزيد مف قناعتنا بأىمية إدارة المعرفة

  بعنكاف(2011األفندم، )دراسة  (8

 كاقتراح نمكذج إلدارة المعرفة ،(العقبات-الكاقع)إدارة المعرفة التقانية في المؤسسات اإلنتاجية )
 (.التقانية في سكرية بالتطبيؽ عمى شركة أسيا لمصناعات الدكائية

 :ىدفت الدراسة بشكؿ أساسي إلى

  الكقكؼ عمى مدل تأثير إدارة المعرفة التقانية عمى قدرة المؤسسات عمى تحفيز اإلبداع
 .كتكطيف كتطكير التقانة

  اقتراح نمكذج إلدارة المعرفة التقانية يتناسب مع خصكصية البيئة السكرية كاإلمكانيات
 .المتاحة

                                                      

واقتراح نموذج إلدارة المعرفة التقانية  (العقبات-الواقع)إدارة المعرفة التقانية في المؤسسات اإلنتاجية ، 2013األفندم، بشرل، 
. سكرية، دمشؽ، الجامعة االفتراضية السكرية، رسالة ماجستير منشكرة،في سورية



ط

عبر تصميـ استبانة لتكزيعيا عمى عينة الدراسة،  المنيج الكصفي التحميمي ةالباحثمت كقد استخد
كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد إدراؾ لدل أفراد العينة المدركسة، كتكفر قاعدة أساسية ال بأس 

 (القيادة، الثقافة، التقانة)بيا مف الجاىزية لتطبيؽ إدارة المعرفة التقانية تتمثؿ بالركائز األساسية 
إال أنيا كجدت غياب  (نظاـ الحكافز كالمكافآت، التدريب كالتطكير): كالممارسات التمكينية مثؿ

إلدارة المعرفة التقانية كإستراتيجية تطبيقية، كقد عزت الباحثة أسباب ىذا الغياب إلى العديد مف 
 :األسباب منيا

  الربح السريع ىك المحفز األكبر لممؤسسات كعمى اعتبار أف إدارة المعرفة التقانية استثمار
 .بعيد المدل فالمستثمركف ليس لدييـ الرغبة الحقيقية باالستثمار فييا

 عدـ كجكد دكافع تجارية مقنعة ألصحاب المؤسسات. 

  كثير مف األفراد القائميف كالعامميف بمختمؼ المستكيات اإلدارية ينتمكف إلى مجتمع يمكف
 .كصفو بالمجتمع غير معرفي

 مؿ تع التي العامة االقتصادية م كالسياساتاالقتصاد بالمناخ لؽتتع  :عامة اقتصادية بابأس
 .ف كصفيا بأنيا غير مشجعة عمميان عمى االبتكاريمؾ التيك اإلنتاجيةليا المؤسسات ظ في

تتميز ىذه الدراسة بتطرقيا إلى قطاع ميـ مف الصناعة السكرية، كىك القطاع الدكائي الذم 
يعتبر األكثر نجاحان كتميزان، كتعتبر نتائج ىذه الدراسة أساسان ميمان يمكف مقارنتو بباقي 

 .الصناعات السكرية

 بعنكاف (2012منصكر،  ،بكعشة)دراسة  (9

 (.العكلمة عصر في لممنظمات حديث إدارم كتكجو المعرفة إدارة)

 نتائج إلى التكصؿ ككأىميتيا ،المعرفة إدارة عمييا ترتكز التي العناصر تحديدىدفت الدراسة إلى 

 في المناسبة التكصيات تقديـ كصكال إلى المنظمات أداء كفاءة رفع في المعرفة إدارة أثر عف محددة

 .المجاؿ ىذا

المحكر : تقسيـ الدراسة إلى ثالثة محاكر  كقد استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي التحميمي عبر
 كالمحكر الثاني يتضمف دكر إدارة المعرفة في ،األكؿ يتضمف السياؽ النظرم إلدارة المعرفة

 أما المحكر الثالث فيتضمف إدارة المعرفة كعالقتيا برفع األداء لمنظمات ،استمرارية المنظمات
: إلى العديد مف النتائج منيا الدراسة األعماؿ كتكصمت 

                                                      

 المؤتمر لبناف، طرابمس، جامعة الجناف،، العولمة عصر في لممنظمات حديث إداري كتوجو المعرفة إدارة، 2012بكعشة، منصكر، 

 .2012 تشريف الثاني، 17-15، المعرفة عصر في اإلدارة عولمة، الدكلي العممي



ر

  سية لمبقاء كالنمكاتنظر المنظمات اليكـ إلى المعرفة كركيزة أسكالمعرفة حقؿ قديـ متجدد .

 إدارة المعرفة ضركرية لبقاء المنظمة كنمكىا كالحفاظ عمى قكتيا التنافسية. 

  كليس خياران مف بيف الخيارات إستراتيجيةعمميات إدارة المعرفة باتت تشكؿ اليـك ضركرة 
 . المتاحة لممنظمةاإلستراتيجية

كىذه الدراسة تعزز كجية نظرنا مف حيث أىمية تبني إدارة المعرفة في كافة المنظمات الراغبة 
 .في البقاء كالمنافسة

 الدراسات األجنبية: 

 : كىي بعنكاف(Collins, Hul & Teachman,1993)دراسة  (1
The Impact of Knowledge on the Survival of American Manufacturing Plants 

 (تأثير المعرفة عمى بقاء المصانع األمريكية)

تحديد مفيـك المعرفة مف خالؿ شكمييا رأس الماؿ البشرم كالتقاني، : كقد ىدفت ىذه الدراسة إلى
 .كبياف أثرىا في استمرار بقاء المنظمات كتطكرىا

مصنعان في كالية نيكجرسي، كقد اختيرت ىذه الكالية بالتحديد  ( 97 )كتشكمت عينة الدراسة مف 
بسبب كجكد مجمكعة كاسعة مف مختمؼ المنظمات الصناعية الممثمة لمصناعة األمريكية عمكمان 

أما سبب اختيار ىذه المنظمات فيعكد إلى أف عينة الدراسة ىذه كانت قد أجريت عمييا . فييا
كقد . ، بيدؼ معرفة أسباب إغالؽ عدد مف المصانع األمريكية( ـ1973)دراسة سابقة سنة 

سعت الدراسة إلى تحديد الدكر الذم لعبتو المعرفة في بقاء ىذه المصانع، كاستخدمت الدراسة 
(.(Historical event Analysisمف أجؿ ذلؾ منيج تحميؿ الحدث التاريخي

 :ككاف مف أىـ نتائج الدراسة اآلتي 

 .التي شممتيا عينة الدراسة قد بقيت عمى قيد الحياة (97)مصنعا مف الػ (57)أف  .1

أف المصانع التي بقيت عمى قيد الحياة ىي المصانع التي قامت بتكظيؼ المعرفة في  .2
 .أعماليا

يقمؿ مف  (التقانة)رأس الماؿ البشرم كالمعرفة : أف االستثمار في شكمي المعرفة المذككريف .3
 .(إغالقو)احتمالية كفاة المصنع 
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ض

يجابي ال يقؿ عف أىمية أثر االستثمار في البحث  .4 أف االستثمار في المعرفة لو أثر ىاـ كا 
يجابيتو  .كالتطكير كا 

إف الدراسة السابقة عمى الرغـ مف قدميا تؤكد عمى أىمية إدارة المعرفة، كأىمية الدكر الذم تقـك 
. بو مف أجؿ بقاء المؤسسات الصناعية كديمكمتيا، ككذلؾ فكائد تكظيفيا لممعرفة في أعماليا

كساعدت الدراسة في زيادة قناعتنا حكؿ أىمية إدراؾ المؤسسات الصناعية السكرية لدكر إدارة 
 .المعرفة كأىميتيا

  بعنكاف(Chaudhry & Higgins, 2001)دراسة  (2

Knowledge management teaching 

 (تعميـ إدارة المعرفة)

كقد ىدفت الدراسة إلى تحديد مدل تخصيص الجامعات ألقساـ خاصة بإدارة المعرفة كالتعرؼ 
 .عمى مدل نشر ثقافة المعرفة مف خالؿ كضع برامج لتدريسيا في الجامعات

أستراليا،  )أجريت دراسة مسحية عمى األقساـ ذات العالقة بإدارة المعرفة في جامعات كؿ مف 
 .(كندا، سنغافكرة، الكاليات المتحدة األمريكية، بريطانيا

 :كمف أىـ نتائج الدراسة

مف  (%14)مف كميات األعماؿ، ك  (%35)مف كميات المعمكمات كالنظـ ك  (%40)أف  .1
مف بقية التخصصات في عينة الدراسة تقدـ مادة في إدارة  (%11)كميات الحاسكب اآللي، ك 

 .المعرفة

 .معظـ الجامعات عينة الدراسة تقدـ مادة إدارة المعرفة في مرحمة الدراسات العميا .2

تقانة إدارة -أسس إدارة المعرفة)المكاد المقدمة في إدارة المعرفة تتناكؿ عدة جكانب منيا  .3
 .(استراتيجيات إدارة المعرفة- تطبيؽ إدارة المعرفة- عمميات إدارة المعرفة- المعرفة

أكصت الدراسة بضركرة تضميف برامج لمادة في إدارة المعرفة في جميع األقساـ ذات  .4
 .العالقة بإدارة المعرفة

نرل أف ىذه الدراسة تؤكد عمى أىمية كضع برامج لتدريس إدارة المعرفة في المنظمات التربكية 
 .ككياف مستقؿ، كقد كجيتنا إلى بعض أسس إدارة المعرفة كاستراتيجياتيا كعممياتيا

 :كالتي جاءت تحت عنكاف( (Kylberg & Lundberg,2002دراسة  (3
                                                      

13
Chaudhry, A. S. Higgins, S. E.: Perspectives on Education for Knowledge Management. 67th 

IFLA Council and General Conference, August 16-25, 2001, Nanyang Technological University, 

Singapore. https://www.researchgate.net 



ؽ

Improving Knowledge Transfer: A Study of an Innovation Project at Tetra Pak 

 (دراسة لمشركع إبداعي في تيتراباؾ: تحسيف التشارؾ في المعرفة )

كقد ىدفت الدراسة إلى تككيف فيـ حكؿ كيفية انتقاؿ المعرفة داخؿ مشركعات الشركة كفيما 
 السكيدية ((Tetra Pakبينيا، ككيؼ يمكف تحسيف عممية االنتقاؿ، كأجريت الدراسة في شركة 

كىي مف أشير الشركات العاممة في مجاؿ معالجة كتعميب األغذية السائمة كمف أىـ نتائج 
 :الدراسة

أف العامميف في المشركع يعتمدكف كبشكؿ كبير في عممية نقؿ المعرفة عمى التفاعؿ  .1
 .الشخصي بينيـ

أف قكاعد البيانات كتقانة المعمكمات ال يتـ استغالليا بكامؿ طاقتيا، كبالتالي فقد أقرت  .2
 .الدراسة بأف ىذا المشركع يفتقر إلى كجكد إستراتيجية لنقؿ المعرفة

قرار إستراتيجية إلدارة المعرفة في المشركع، كيفضؿ أف تككف  أكصت الدراسة بضركرة إيجاد كا 
 .تداكؿ  المعرفة المضمرة/تمؾ اإلستراتيجية إستراتيجية تركز عمى انتقاؿ

نعتقد أف الدراسة المذككرة تبيف أىمية عممية نقؿ المعرفة، كانتقاليا، كتداكليا داخؿ أكساط 
. المنظمة، فضالن عف أثر تكظيؼ إدارة المعرفة في أعماليا كأىمية كجكد إستراتيجية لنقؿ المعرفة
كقد ساعدتنا في التعرؼ إلى بعض استراتيجيات إدارة المعرفة كآليات تكظيفيا في المؤسسات 

 .الصناعية
 : كىي بعنكاف((Kellway & connelly,2003دراسة  (4

Predictors of Employees Perception of Knowledge Sharing Cultures 

 (نظرة العامميف لثقافة تقاسـ المعرفة)

حجـ المنظمة كتقانة )كقد ىدفت الدراسة إلى معرفة ما إذا كاف لمعكامؿ المنظمية المبحكثة 
 (التشارؾ في المعرفة المتاحة في المنظمة كالعكامؿ الفردية كالعمر كالجنس كالسيطرة المنظمية
 .أثر ذك داللة في إدراؾ العامميف لمدل دعـ اإلدارة لعممية التشارؾ في المعرفة داخؿ المنظمة

أجريت ىذه الدراسة في أربع مف الجامعات الكندية، كىي دراسة تدكر حكؿ أثر العكامؿ المنظمية 
في إدراؾ العامميف لمدل دعـ اإلدارة لعممية التشارؾ في المعرفة داخؿ المنظمة ، مف خالؿ 

 :تطكير مقاييس لفحص كاختبار داللة العكامؿ أنفة الذكر كتقييميا كمف أىـ نتائج الدراسة
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ظ

 .العاممكف معنيكف بالعمؿ كفقا لتكجيات اإلدارة كبالتطابؽ معيا  .1

العاممكف مدرككف لحقيقة أف البيئة المنظمية التي تقكد إلى تفاعؿ اجتماعي تقكد أيضا إلى  .2
 .التشارؾ في المعرفة

ادراؾ العامميف ىك ادراؾ ذم داللة، كتعبر عف ثقافة تشارؾ في المعرفة مدركة بيف  .3
 .العامميف داخؿ المنظمة

ادراؾ اإلناث مف العامميف لثقافة التشارؾ في المعرفة داخؿ المنظمة يختمؼ عف نظرائيف  .4
مف الذككر، إذ إف اإلناث بحاجة إلى المزيد مف ثقافة التفاعؿ االجتماعي قبؿ أف يدركف بشكؿ 

 .إيجابي ثقافة التشارؾ في المعرفة داخؿ المنظمة مقارنة مع زمالئيف مف الذككر

لقد أكضحت الدراسة المذككرة أىمية الثقافة المعرفية التي تنمي كتعزز إدراؾ العامميف في 
المنظمات ألىمية التشارؾ في المعرفة، كتؤكد ىذه الدراسة عمى أىمية التشارؾ في المعرفة، لما 
ليا مف أثر في تكظيؼ إدارة المعرفة، كلذلؾ تـ التركيز في دراستنا عمى مكضكع التعاكف البحثي 

 .كتبادؿ المعرفة سكاء داخؿ المؤسسة أك مع خارجيا

 :كالتي جاءت تحت عنكاف( (Kang,2003دراسة  (5

The Knowledge Advantage: Tracing and Testing the Impact of Knowledge 

Characteristics and Relationship on Project Performance 

 )  اختبار كتحديد أثر خصائص المعرفة عمى األداء في المشركع :  فائدة المعرفة(

كقد ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر خصائص المعرفة عمى أداء المشاريع، كتحديد أىمية نقؿ 
المعرفة كعممية أساسية مف عمميات إدارة المعرفة، كتكظيفيا مف أجؿ تكليد معرفة جديدة تككف 

 .خاصة بالمنظمة

كتـ تطبيؽ الدراسة في إحدل المدارس األمريكية التي تركز عمى استخالص المعرفة المضمرة 
باعتبارىا تساعد عمى تحقيؽ الميزة التنافسية مع إجراء مقارنة مع إحدل المدارس األكركبية التي 

 .ينصب اىتماميا عمى المعرفة الظاىرة

 :كمف أىـ نتائج الدراسة

  يتأثر المشركع إيجابان مف خالؿ استخالص المعرفة المضمرة التي تساعده في تحقيؽ ميزة
 .تنافسية أكثر مف تأثره بالمعرفة المحصمة مف المصادر الخارجية
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أأ

 .نستخمص مف ىذه الدراسة أىمية الدكر الذم تمعبو إدارة المعرفة في تحقيؽ الميزة التنافسية

 : التي جاءت تحت عنكاف(Janzon,2003)دراسة  (6

Management of Knowledge in Innovation: A Case Study of SKF Nova 

 (دراسة حالة:  إدارة المعرفة في اإلبداع(

كقد ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد كيفية استخداـ المنظمة إدارة المعرفة مف أجؿ الحد مف 
 .الخالفات الناشبة حكؿ مخرجات المنظمة كتحسيف نقؿ المعرفة في مختمؼ مستكيات المنظمة

 .األلمانية SKF Nova))كقد أجريت ىذه الدراسة في مؤسسة 

 :مف أىـ نتائج الدراسة

 (SKF)ىناؾ ثالث كسائؿ تمكف المؤسسة مف تحسيف المخرجات لصالح مجمكعة شركات 
 :كىي

استخداـ نمكذج عمؿ يدعـ اإلبداع التدريجي كنمكذج عمؿ آخر يدعـ اإلبداع الراديكالي  .1
 .(الجذرم)

 .كجكد إدارة ناجحة تدعـ عممية نقؿ المعرفة كتديرىا بنجاح .2

 (SKF)الييكمية التي تتطمبيا العمميات في مؤسسة /كجكد إستراتيجية تعالج كتدعـ التركيبة .3
 .كتدعـ أيضا المركنة المطمكبة لتصبح العمميات إبداعية

نرل أف الدراسة المذككرة عززت القناعة التي تكلدت لدينا مف خالؿ اطالعنا عمى أدبيات إدارة 
المعرفة بأف إدارة المعرفة تضيؼ قيمة إلى أعماؿ المنظمات مف خالؿ دعـ اإلبداع الذم يؤدم 
إلى إبداع في مخرجات المؤسسة، عمى أف يتـ ذلؾ مف خالؿ تحسيف عممية نقؿ المعرفة بيف 

 .مختمؼ مستكيات المؤسسة

  (Shu-hsien Liao, Chi-chuan Wu, Da-chian Hu and Kuang-an Tsui, 2009)دراسة  (7

 :كقد جاءت بعنكاف
Relationships between knowledge acquisitions, absorptive capacity and innovation 

capability: an empirical study on Taiwan's financial and manufacturing industries 
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ةة

مكانية االبتكار ) دراسة مسحية عمى : العالقة بيف اكتساب المعرفة كالقدرة االستيعابية كا 
 (المؤسسات الصناعية كالمالية في تايكاف

كقد ىدفت الدراسة إلى تحديد مدل تأثير اكتساب المعرفة عمى كؿ مف القدرة االستيعابية،  
مكانية االبتكار ضمف المؤسسات التايكانية األكثر استخداما لممعرفة كاستخدـ الباحثكف المنيج . كا 

الكصفي التحميمي عبر تصميـ استبانة تـ تكزيعيا عمى القطاعيف الصناعي كالمالي التايكاني، 
حيث تـ اختيار المؤسسات الصناعية بحيث تككف ضمف المؤسسات األلؼ األكلى كالمؤسسات 

المالية بحيث تقع ضمف المؤسسات المائة األكلى في تايكاف كذلؾ حسب تصنيؼ مجمة 
(Common Wealth Magazine’s .)

ككاف عدد االستبيانات المرسمة  (ـ2007)ك (ـ2006)تـ إرساؿ االستبانة بالبريد مابيف العاميف 
 .استبانة صالحة لمتحميؿ كالدراسة (362)استبانة، عاد منيـ  (1300)

كقد أظيرت الدراسة أف اكتساب المعرفة يؤثر بشكؿ غير مباشر عمى القدرة اإلبتكارية ، كأنو 
كمما كانت الشركة تمتمؾ القدرة عمى اكتساب المعرفة كتمتمؾ القدرة عمى امتصاص ىذه المعرفة 

(absorptive capacity) فإف القدرة اإلبتكارية تزداد بشكؿ يجعؿ الشركة قادرة عمى تجاكز 
 .منافسييا

تتميز ىذه الدراسة بتأكيدىا عمى أف القدرة اإلبتكارية تتأثر كلك بشكؿ غير مباشر بعممية اكتساب 
 .المعرفة

 : كقد جاءت بعنكاف(Alegre  J, Sengupta K, Lapiedra R, 2011 )دراسة  (8
Knowledge management and innovation performance in a high-tech SMEs industry 

دارة المعرفة في المؤسسات صغيرةاالبتكار) (  عالية التقانة الحجـ كمتكسطة كا 

كقد ىدفت الدراسة إلى تحديد مدل تأثير إدارة المعرفة عمى االبتكار في الشركات المتخصصة 
بالتقانة الحيكية، كقاـ الباحثكف بإجراء دراسة مسحية عمى شركات التقانات الحيكية في فرنسا 

رساليا إلى أقساـ البحث كالتطكير في الشركات عينة الدراسة خالؿ  حيث تـ تصميـ االستبانة كا 
 .(ـ2010)العاـ 

استبانة كعدد االستبيانات المرتجعة كالصالحة لمتحميؿ  (253)كاف عدد االستبيانات المرسمة 
،  كقد ركزت االستبانة عمى عمميات تكزيع المعرفة ضمف (%52.17)استبانة بما يمثؿ  (132)

 .الشركة كعمميات تخزيف المعرفة
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دد

كقد أظيرت الدراسة أف إدارة المعرفة تؤدم إلى زيادة معدؿ االبتكار كلكف بشكؿ غير مباشر، 
كأف االبتكار عممية معقدة تقع ضمنيا عممية إدارة المعرفة، كما أكدت الدراسة عمى أف المعرفة 

 .ىي المحرؾ الرئيس لمقدرة التنافسية

 . نرل أف أىـ ما أشارت إليو الدراسة أف حجـ الشركة ال يؤثر عمى قدرتيا اإلبتكارية

 : بعنكاف((Suneson &Paulin, 2012دراسة (9

Knowledge Transfer, Knowledge Sharing and Knowledge Barriers 

 – Three Blurry Terms in KM 

 (ثالثة مصطمحات ضبابية في إدارة المعرفة: نقؿ المعرفة، مشاركة المعرفة كالعكائؽ )

نقؿ ): كقد ىدفت الدراسة إلى مناقشة تطكر كجية نظر الباحثيف تجاه المصطمحات الثالث
 .كصكال إلى تحديد مفيـك دقيؽ لكؿ مف المصطمحات الثالث (المعرفة، مشاركة المعرفة، العكائؽ

تكصمت الدراسة إلى أف الضبابية التي تعترم المصطمحات الثالث عند الباحثيف ناتجة عف 
المناىج التي يتبعيا كؿ باحث في إدارة المعرفة، كأف الخمط بيف كؿ مف مصطمحي نقؿ المعرفة 
كمصطمح مشاركة المعرفة كاسع االنتشار لدرجة كبيرة بيف الباحثيف، كأنو غالبا ما يؤدم إلى 

 .اختالؼ في طريقة تطبيؽ نقؿ كمشاركة المعرفة تبعا لمنيج الباحث

كأخيران تكصمت الدراسة إلى أف التطبيؽ السميـ إلدارة المعرفة يتطمب تكافقان بيف المساىميف 
كالفاعميف حكؿ تعريؼ المصطمحات الداخمة في عمميات إدارة المعرفة، كأنو بدكف ىذا التكافؽ 

 .مف الصعب نجاح إدارة المعرفة في أم منظمة

كتشير ىذه الدراسة إلى أىمية نشر المعرفة كتداكليا بيف أفراد المنظمة، كقد كجيتنا إلى تحديد 
مفيكـ عمميتي نقؿ المعرفة كمشاركتيا كعمميات أساسية كفعالة في تكظيؼ إدارة المعرفة عبر 

 .المنظمة
 مفيوم الدراسات السابقة

تشير الدراسات السابقة التي تمت مراجعتيا إلى أىمية مكضكع الدراسة الحالية كقد تحٌققت 
 :لمباحث جممة مف الفكائد يمكف إجماليا فيما يمي

  تحديد الجكانب التي سبؽ بحثيا مف مكضكع الدراسة كالجكانب التي لـ تيبحث مف قبؿ
 .ليتسنى لمباحث أف يبدأ مف حيث انتيى غيره مف الباحثيف
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دد

 المساعدة في تحديد مشكمة الدراسة كبياف أىمية الدراسة كمبرر إجرائيا. 

 اإلجابة عف األسئمة المتعمقة باإلطار النظرم كتدعيـ بنائو. 

 تكجيو الباحث إلى كثير مف المراجع. 

 المساعدة في اختيار المنيج المالئـ كأداة الدراسة المناسبة كاإلسياـ في بنائيا. 

  االستفادة مف نتائج الدراسات السابقة في مناقشة النتائج التي ستتكصؿ إلييا الدراسة
 .الحالية

 :The Research Importance أىمية البحث

: يأتي أىمية البحث إلى ما تعكد

كمحاكلة العديد مف  تزايد االىتماـ بمكضكع إدارة المعرفة عمى مستكل المؤسسات العالمية، -
 .كتحقيؽ نجاح مممكس في أعماليا المؤسسات تبني برامج إدارة المعرفة كتطبيقيا،

الصناعية إدارة المعرفة في المؤسسات العالقة بيف حكؿ  كجكد ندرة كاضحة لمدراسات -
 .السكرية، كالتعاكف كتبادؿ المعرفة مع القطاع البحثي

كتأتي أىميتو مف خالؿ محاكلة الربط بيف إدارة  لألبحاث السابقة امتداد يعتبر ىذا البحث -
 .المعرفة ك بيف التعاكف كتبادؿ المعرفة مع القطاع البحثي

 :The Research Aims أىداف البحث

: يأتيييدؼ البحث إلى تحقيؽ ما 

إدارة التي تتعمؽ بتطبيؽ ستراتيجيات  كأبرز االتقديـ إطار مفاىيمي إلدارة المعرفة كأىميتيا -
 .المعرفة في المؤسسات

 السكرية بخصكص إدارة المعرفة، مف خالؿ إجراء الصناعية كاقع المؤسسات تشخيص -
 .دراسة ميدانية عمى عينة مف ىذه المؤسسات

تشخيص كاقع المؤسسات الصناعية السكرية فيما يخص التعاكف كتبادؿ المعرفة مع  -
 .القطاع البحثي

الكقكؼ عند مدل تأثير إدارة المعرفة في المؤسسات الصناعية عمى عممية التعاكف كتبادؿ  -
 .المعرفة مع القطاع البحثي

في تعزيز التعاكف كتبادؿ مساعدة اؿ بعض الحمكؿ كالتكصيات التي مف شأنيااقتراح  -
 .المعرفة بيف القطاعيف البحثي كاإلنتاجي



ِِ

 :The Research Hypothesis فرضيات البحث

: يمكف صياغة الفرضيات اآلتية الختبار مدل صحتيا مف خالؿ الدراسة كالمسح الميداني
ال يكجد إدراؾ ألىمية إدارة المعرفة كدكرىا في كضع إستراتيجية إلدارة : الفرضية األولى

 .(0.05)المؤسسة في المؤسسات الصناعية السكرية عند مستكل معنكية 

عند مستكل  الصناعية السكريةفي المؤسسات ميارات إدارة المعرفة ال تتكفر  :الفرضية الثانية
 (.0.05)معنكية 

تتكفر ثقافة تقاسـ المعرفة في المؤسسات الصناعية السكرية عند مستكل ال : الفرضية الثالثة
 (.0.05)معنكية 

 ال يكجد استغالؿ لمقيمة اإلضافية إلدارة المعرفة في المؤسسات الصناعية :الفرضية الرابعة
 (.0.05)السكرية عند مستكل معنكية 

أىمية إدارة المعرفة، ميارات ) ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية إلدارة المعرفة :الفرضية الخامسة
عمى عممية  (إدارة المعرفة، ثقافة تقاسـ المعرفة، الربط بيف إدارة المعرفة كاإلدارة اإلستراتيجية

 (.0.05)التعاكف كتبادؿ المعرفة مع القطاع البحثي عند مستكل معنكية 
 :The Research Methodologyمنيج البحث 

 :سيتـ االعتماد عمى المنيج الكصفي التحميمي لمبحث
سيتـ مف خالؿ الكقكؼ عمى أىمية مفيـك إدارة المعرفة كعمى السبؿ التي يتـ : المنيج الوصفي

مف خالليا تبادؿ كنقؿ المعرفة عبر اإلطالع عمى العديد مف األبحاث كالدراسات كالتجارب 
، رسائؿ ماجستير، ، دراسات مرجعيةسكاء كانت متكفرة في شكؿ كتبالمتعمقة بمكضكع البحث 

عممية محكمة أك أطركحات دكتكراه، أك الممتقيات العممية، مقاالت منشكرة في مجالت 
 .تأك عبر مكاقع عمى االنترفمتخصصة 

سيككف مف خالؿ دراسة كاقع إدارة المعرفة في المؤسسات الصناعية السكرية : المنيج التحميمي
كسبؿ تبادؿ المعرفة ضمف المؤسسة مف جية كمع غيرىا مف المؤسسات سكاء الصناعية أك 

  .البحثية
 :Research Scociety & Sampleمجتمع البحث وعينتو 

 .مؤسسات الصناعات التحكيمية السكرية: مجتمع البحث
                                                      

انًمصٕدثًغتٕٖانًؼُٕٚخْٕاصتًبلصذٔثانخطأأَٔغجخصذٔحّأ٘اصتًبلسفطانفشضانؼذيٙثًُٛبْٕصضٛش

(.5)ٔنالعتفبظخٚشرٗانؼٕدحإنٗانًهضك



ٔٔ 

اقتصرت عمى بعض مؤسسات الصناعات التحكيمية في محافظتي دمشؽ كحمص : عينة البحث
بحيث تـ تكزيع أداة .  نظرا لمظركؼ الراىنة التي تمر بيا سكريةمف القطاع العاـ كالخاص

مع إجراء بعض المقابالت الشفيية، ضمف مستكل المدراء العاميف كالفرعييف  (االستبانة)الدراسة 
كرؤساء األقساـ حرصان منا عمى أف يككف أفراد العينة قادريف عمى اإلجابة بمكضكعية عمى 

 .أسئمة االستبانة
 : أداة البحث

االستبانة، حيث تـ مع االستعانة بتكجييات األستاذ الدكتكر أصؼ دياب تصميـ استبانة خاصة 
 .لغرض البحث كىك إدراؾ تأثير إدارة المعرفة عمى التعاكف كتبادؿ المعرفة مع القطاع البحثي

 :The Manner of Doing The Researchطريقة تنفيذ البحث 

 :سيتـ تنفيذ البحث عمى مرحمتيف

 حيث سيتـ تطبيؽ االستبانة عمى عينة البحث، كتتضمف أسئمة حكؿ : الدراسة العممية
 .أىداؼ كفرضيات البحث كمف ثـ تحميؿ البيانات لمكصكؿ إلى النتائج

 التي تتضمف رؤية عامة حكؿ إدارة المعرفة مف كجية نظر تقانية مف : الدراسة النظرية
سقاط نتائج الدراسة العممية عمى الدراسة النظرية لمكصكؿ إلى النمكذج . حيث المفيـك كالنماذج كا 

 .المقترح

 : بالمصطمحات الواردة في البحثالتعريف

 إال أننا نرل مف ،رغـ أف جؿ المصطمحات المستعممة في البحث ىي محؿ تعريؼ كتحديد
 كىذا بيدؼ تكحيد ، كتحديد مضمكنيا الذم يمزمنا عمى امتداد فصكؿ البحث، تعريفياالضركرم

: يأتي المصطمحات ما كأىـ تمؾمعانييا كفيميا ضمف سياؽ بحثنا 

 :knowledgeالمعرفة  .1

، كمعرفة الشيء إدراكو بحاسة مف الحكاس (عرؼ)األصؿ في كممة المعرفة اشتقاقيا مف الفعؿ 
 (.595القامكس المحيط، ص)

مصطمح يستخدـ لكصؼ فيـ أم منا : "  عمى أنيا(6،ص2003الصباغ،)كقد عرفيا 
الفيـ الكاضح كالمؤكد ألحد : " فقد عرفيا عمى أنيا(469كيبتسر، ص)أما قامكس". لمحقيقة

                                                      
 يٍأرمأعًبءانًؤعغبدٔػُبُٔٚٓبٔيزبلػًهٓب(1)ٚشرٗانؼٕدحإنٗانًهضك

. )إدارةالمعرفة – الندكة(نت انترمكقع قطر، جامعة .المعمكمات مجتمع إرساء في كدكرىا إدارةالمعرفة ـ،2003عماد، الصباغ،
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األشياء، الفيـ، التعميـ، كؿ ما يدركو أك يستكعبو العقؿ، خبرة عممية، ميارة، اعتياد، اختصاص 
دراؾ، معمكمات منظمة تطبؽ عمى حؿ مشكمة ما  ".كا 

المعرفة عبارة عف مزيج مف الخبرات : "لذا فالتعريؼ اإلجرائي الذم تبناه الباحث لممعرفة ىك أف
 ".كالميارات كالقدرات كالمعمكمات المتراكمة لدل العامميف كلدل المنظمة

 جميع العمميات التي تساعد المؤسسات عمى  :knowledge managementإدارة المعرفة  .2
تاحتيا لجميع العامميف  .تكليد كتنظيـ المعرفة، كاستخداميا، كنشرىا، كا 

 ىك تكصيؼ البيانات كالمعمكمات المتكفرة، كتنظيـ عممية استرجاعيا :تنظيم المعرفة .3
 .تحقيقان لمتكامؿ المعرفي

 . ىي عممية إيجاد المعرفة كتككينيا داخؿ المؤسسة:توليد المعرفة .4

 . عممية تبادؿ المعرفة كتداكليا بيف األفراد داخؿ المؤسسة:التشارك في المعرفة .5

 ىي عممية تبادؿ كتداكؿ المعرفة داخؿ المؤسسة الصناعية كمع غيرىا مف :نقل المعرفة .6
 .المؤسسات

 بو جميع الفاعميف داخؿ المؤسسة مف كالذم نعني تـ استعماؿ مصطمح األفراد :األفراد .7
طارات  .عماؿ، مكظفيف، كا 

 ىي قدرة المؤسسة عمى التفكؽ عمى المنافسيف مف : أو القيمة اإلضافيةالميزة التنافسية .8
خالؿ تقديـ منتج ذك جكدة عالية بالتكمفة األقؿ، مما يمكف المؤسسة مف زيادة حصتيا السكقية 

 .كتعظيـ أرباحيا كتأكيد كضماف بقائيا

 عبارة عف معطيات ليس ليا معنى قبؿ معالجتيا، مكاد خاـ كحقائؽ مجردة غير :البيانات .9
 .منظمة كمستقمة عف بعضيا البعض مرتبطة بالعالـ الكاقعي كما ىك

 ، كالتنظيـ،كالتبكيب،  المعمكمات ىي بيانات تمت معالجتيا عف طريؽ الجمع:المعمومات .1٠
.  ىا معنى لمحصكؿ عمى ناتج مفيدؤعطاإكالتصنيؼ، أم 

مادية العنصر األساسي  اؿ ىك ذلؾ االقتصاد الذم تمثؿ فيو المكارد غير:اقتصاد المعرفة .11
. في خمؽ الثركة، كالتي تعتبر المعرفة أىميا

 :الصعوبات المالزمة إلنجاز البحث

 .(لغة البحث)نقص المراجع المتخصصة المتعمقة بالمكضكع بالمغة العربية  -



سس

 تبتعد عف اإلشكالية المدركسة كال تتعدل تـ االطالع عميياأغمب الدراسات السابقة التي  -
 .اإلحاطة النظرية بالمكضكع، إحاطة جزئية أك سطحية لجانبو التطبيقي

 .غياب ثقافة االستبياف في سكرية عامة كالعينة المدركسة خاصة -

نظرا لألكضاع األمنية التي   الصناعيةالمؤسساتكمع إلى كالتكاصؿ صعكبة الدخكؿ  -
 .تعيشيا البالد
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 :تمييد

 :يتضمف الفصؿ األكؿ بعض أدبيات إدارة المعرفة ضمف محكريف أساسييف

  مفيـك المعرفة1.1

 .تعريؼ المعرفة .1.1.1

 .أصناؼ المعرفة .2.1.1

 .خصائص المعرفة.   3.1.1

 .طرائؽ كشؼ المعرفة.   4.1.1

  مفيـك إدارة المعرفة2.1

 .العكامؿ الرئيسة لبركز مصطمح إدارة المعرفة. 1.2.1      

 .مدخؿ إدارة المعرفة كاستراتيجياتيا. 2.2.1      

 .نماذج إدارة المعرفة. 3.2.1             

 .عمميات إدارة المعرفة. 4.2.1             

 .معكقات إدارة المعرفة. 5.2.1            

حيث سنقكـ بعرض أىـ األدبيات كتحميميا لمكصكؿ إلى رؤية خاصة نقـك ببناء دراستنا عمى 
 .    أساسيا
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 :Knowledge concept مفيوم المعرفة  1.1

 خالؿ  إال أنو بدأ يأخذ معنىن جديدان ان  قديـمصطمحان " المعرفة "ككف مصطمحعمى الرغـ مف 
 كيتمحكر ىذا المعنى حكؿ ككف المعرفة سالحان فعاالن يمكف ألية مؤسسة مف العقكد األخيرة،

تحقيؽ تقدـ تنافسي عمى  ق بشكؿ جيددارالمؤسسات أك أم مجتمع مف المجتمعات فيما لك أ
. المجتمعات األخرل

 : knowledge definitionتعريف المعرفة  .1.1.1

كمعرفة الشيء إدراكو بحاسة مف الحكاس،  (عرؼ)األصؿ في كممة معرفة اشتقاقيا مف الفعؿ 
الفيـ الكاضح كالمؤكد ألحد األشياء، الفيـ، التعميـ، كؿ : "عمى أنيا(قامكس كيبتسر)كقد عرفيا 

دراؾ، معمكمات منظمة  ما يدركو أك يستكعبو العقؿ، خبرة عممية، ميارة، اعتياد، اختصاص كا 
 ".تطبؽ عمى حؿ مشكمة ما

كلكف العمماء لـ يتفقكا عمى تحديد مفيـك لممعرفة حيث تعددت التعريفات كمنيا تعريؼ كؿ مف 
( Nonaka &Takenchi,1995,p15)أك الكحدة قدرة مف يزيد الذم المحقؽ  اإليماف: " أف المعرفة 

 تطبيؽ: " عرفيا عمى أنيا(Advinsson,1997,p356)في حيف أف  ". الفعاؿ العمؿ عمى الكياف

 الفكرم الماؿ رأس  جميعياتشكؿبحيث  الفنية كالميارات العمالء بيف كالعالقاتات كالتقني الخبرات

 ".منو االستفادة عمييا يتعيف ليا مكردا المعرفة فتصبح لممؤسسة

 :كمف خالؿ ىذه التعاريؼ يمكننا الكصكؿ إلى االستنتاجات اآلتية

تعتبر المعرفة األداة كالكسيمة التي يمكف مف خالؿ حسف استخداميا التغمب عمى  .1
 .المشكالت التي تكاجينا في جميع المجاالت كىذا ما يبرز أىميتيا

المعرفة ليست كليدة عصرنا الراىف كلكنيا نمت كتطكرت عبر السنيف، كىي عبارة عف  .2
 .مزيج معقد مف المفاىيـ كاألفكار كالقكاعد كالخبرات كالمعتقدات كاإلجراءات كغيرىا

المعرفة متجددة التككيف تتغير كتتطكر في كؿ لحظة في ضكء ما يضاؼ إلييا مف معارؼ  .3
 .جديدة

مما سبؽ نستطيع ك الصناعية، المؤسسات تحتاجياالمعرفة التي ىية ييمنا حقيقة ىك ماالذم 
كؿ أشكاؿ المعرفة التي تتعامؿ بيا المؤسسة كالتي تنتج مف )القكؿ إف معرفة المؤسسة ىي 
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، حيث تتشكؿ ىذه المعرفة مف حصيمة (تعامميـ مع البيئة المحيطة بالمؤسسةكتفاعؿ أفرادىا 
 ،السياسات، كالقرارات، كالدراسات، كالمعمكمات، كالخبرات، كالتكجيات، كالتجارب)

ىي ك،  التي تيككف القاعدة الفكرية التي تيكجو كتينظـ كافة نشاطات المؤسسة(كاالستراتيجيات
كىذا ىك مفيـك المعرفة الذم سنعتمده . المكرد الحقيقي إلنتاج الثركة في المؤسسات المعاصرة

 .في بحثنا ىذا

 :knowledge types  المعرفةأصناف . 2.1.1

مف خالؿ مفيكـ المعرفة يمكف القكؿ أف المعرفة ليست حكران عمى المؤسسات المتقدمة فحسب، 
فيي متكفرة لكافة المؤسسات، كلكف المشكمة تكمف في تحديد ماىية المعرفة التي تحتاجيا 

 .المؤسسة كالكيفية التي سيتـ مف خالليا إدارة ىذه المعرفة

 فيناؾ العديد مف التصنيفات  بيف الباحثيفشيد تصنيؼ المعرفة الكثير مف الجدؿ كاالختالؼلقد 
 كما Zack, 1999,pp 123-145))  كمنيا ما قدمولمعرفةفي اكاألنكاع التي قدميا المختصكف 

يتميز بو ىذا التصنيؼ ىك ربطو بيف نكع المعرفة الذم تمتمكو المؤسسة كالمؤسسات المنافسة 
 :كبيف كضعيا في سكؽ العمؿ، كيشمؿ ىذا التصنيؼ عمى

 : core knowledge  المعرفة الجوىرية(1

كىذا النكع مف ،  المؤسسةمفالذم يككف مطمكبان   المعرفةمف النكع أك النطاؽ األدنى كىي
 . األمدة طكيؿالقدرة عمى المنافسةالمعرفة ال يضمف لممؤسسة 

: Advanced knowledge   المعرفة المتقدمة( 2

 فمع أف القدرة عمى المنافسة كليس التفكؽ، النطاؽ الذم يجعؿ المؤسسة تتمتع بأكىي النكع ك
 المنافسكف إال أنيا تختمؼ الذم يمتمكو مف المعرفة ذات المستكلمتمؾ بشكؿ عاـ تالمؤسسة 

 كىذا ،عنيـ في تعكيميا عمى قدرتيا عمى التمييز في معرفتيا لكسب ميزة تنافسية مف ىذا التميز
 .يعني أف المؤسسة ذات المعرفة المتقدمة تسعى لتحقيؽ مركز تنافسي في السكؽ عمكمان 

 :  Innovation knowledge المعرفة االبتكارية( 3

ىي المعرفة التي تمكف المؤسسة مف أف تقكد صناعتيا كمنافسييا كتميز نفسيا بشكؿ كبير ك
 (1.1) كيظير ىذا التصنيؼ في الشكؿ .عنيـ
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  (ميشيؿ زاؾ) أنكاع المعرفة تبعا لػ(1.1)الشكؿ
( Zack, Developing a Knowledge Strategy, 1999,p134): المصدر 

:  يضعيا ضمف نكعيف مف المعرفةأىـ تصنيؼ لممعرفة كلكف معظـ الباحثيف أجمعكا عمى أف 
 (.explicit knowledge) كالمعرفة الظاىرة أك الصريحة (tacit knowledge)المعرفة المضمرة 

خبرات اؿكىي المعرفة المكجكدة في عقكؿ األفراد كالمكتسبة مف خالؿ تراكـ  :المعرفة المضمرة (1
لككنيا أكثر صعكبة،  الحصكؿ عمييا يجعؿ كغالبان ما تككف ذات طابع شخصي مما ،سابقةاؿ

ىي ثمينة لمغاية كممتمؾ فريد يصعب عمى مؤسسات "ك. مختزنة داخؿ عقؿ صاحب المعرفة
 ،كىي المعرفة غير الرسمية، "ةمس كؿ ذلؾ يجعميا أساسا لمميزة التناؼاستنساخيا،أخرل 

 كمف أمثمتيا عمؿ ، كالمعبر عنيا بالطرائؽ النكعية كالحدسية غير القابمة لمنقؿ كالتعمـ،الذاتيةك
المعرفة التي : "كمف التعاريؼ األخرل لممعرفة المضمرة ىك أنيات، األفراد كالفرؽ في المؤسسا

المخططات  ك المؤسسة لمخبرةمخزكف"كيرل آخركف أنيا "يصعب تدكينيا كىيكمتيا كتداكليا
 ."الفيـ كالتعمـ كاالبتكارات كالتخصصات كالميارات كالذىنية
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 كىي (know how)معرفة كيؼ " ىي (nonaka& konno,1998,p3)كالمعرفة المضمرة عند 
: تتصؼ بصعكبة التعبير عنيا فضالن عف ككنيا شخصية جدان يصعب تشكيميا كتتألؼ مف

 ".المعتقدات، اإلدراؾ، المثاليات، القيـ، العكاطؼ، النماذج الذىنية، كبالتالي فيي متأصمة باألفراد

 :مف خالؿ ماسبؽ يمكف القكؿ أف مف سمات المعرفة المضمرة

 .عدـ الكضكح - أ

 .شخصية الطابع - ب

 .غير قابمة لممشاركة - ت

 .غير قابمة لمتخزيف كالحفظ - ث
 أك أم كسيمة أخرل سكاء ،ككثائؽ كىي الخبرات كالتجارب المحفكظة في كتب :المعرفة الظاىرة  (2

تتمتع بككنيا ك،  كىذا النكع مف المعرفة مف السيؿ الحصكؿ عميو،أكانت مطبكعة أك إلكتركنية
كمف ، كاضحة يسيؿ نقميا كالمشاركة فييا، معرفة متاح الكصكؿ إلييا لكؿ مف يبحث عنيا

 قكانيف، برنامج حاسكب، صيغة عممية،معيف، مكاصفات منتج  (بالنسبة لممؤسسات)أمثمتيا 
كىي معرفة محددة كاضحة يمكف التعبير عنيا باألرقاـ . تعميمات، كما إلى ذلؾ تشريعات،

 .كالكممات كمشاركتيا مع اآلخريف بسيكلة 

 :مف خالؿ ماسبؽ يمكف القكؿ إف مف سمات المعرفة الظاىرة 

 .كاضحة كمحددة - أ

 .عامة كمشتركة - ب

 .قابمة لمتداكؿ كالنقؿ كالمشاركة - ت

 .قابمة لمتخزيف كالحفظ - ث

المعرفة حسب تصنيفات بعض المؤلفيف صناؼ مف خالؿ ما تقدـ مف عرض مختمؼ أ
دارتيا  اختمؼ التصنيؼ إال أننا إنو ميما يمكف القكؿ ،المختصيف في مجاؿ معرفة المؤسسة كا 

 كىك ما نتبناه مضمرة أك معرفة ظاىرةنجد أف المعرفة في المؤسسة ال تخرج عف ككنيا معرفة 
 .في بحثنا ىذا

 

                                                      
32
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 :خصائص المعرفة. 3.1.1

مف خالؿ تعريؼ المعرفة يمكف استنباط بعض الخصائص التي تميز المعرفة، فقد أشارت تمؾ 
التعريفات إلى أف المعرفة تتراكـ كتنمك كتتفاعؿ مع المعطيات الجديدة لتتكلد باإلبداع كاالبتكار 

كيشير . معرفة جديدة تتفاعؿ بدكرىا مع المعطيات الجديدة مما يعطييا خاصية استمرار التجدد
 : إلى مجمكعة خصائص أساسية لممعرفة ىي (housel & bell, 2001, pp16-19)كؿ مف 

 . يمكف أف تكلدةالمعرؼ (1

 .المعرفة يمكف أف تمكت (2

 .امتالكياالمعرفة يمكف  (3

 .المعرفة متجذرة في األفراد (4

 .تخزينياالمعرفة يمكف  (5

 .تصنيفياالمعرفة يمكف  (6

 :أف المعرفة تتميز عف بقية مصادر المؤسسة بػ (Wiig,1997,PP17-18)في حيف يرل 

 .المعرفة مف المكارد غير المممكسة كمف الصعب قياسيا (1

 .المعرفة سريعة التغير حتى أنيا مف الممكف أف تتغير بيف عشية كضحاىا (2

 .غالبان ما تككف المعرفة متأصمة داخؿ األفراد (3

 .ال تستيمؾ المعرفة عبر التطبيؽ بؿ عمى العكس مف الممكف أف تتزايد (4

 .(المعرفة قكة  )تستخدـ المعرفة في مجاالت كاسعة ضمف المؤسسة  (5

 .ال يمكف شراء المعرفة كالحصكؿ عمييا في أم كقت (6

 .يمكف استخداـ المعرفة في العديد مف العمميات في ذات الكقت (7

كتشير ىذه الخصائص إلى دكرة حياة المعرفة بما تحممو مف تراكـ كتجديد، كيتضح منيا التركيز 
عمى العنصر البشرم كأىميتو، حيث أف خاصيتي التغير كالتجديد متكقفتاف عمى العقؿ البشرم 

بداعاتو كابتكاراتو كقدرتو عمى االستفادة مف المعرفة  .كا 
                                                      

34
Housel, t, bell, a, 2001, measuring and managing knowledge, mcgraw-hill, NYC, USA, pp 16-19. 
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35
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of methods and techniques", Expert Systems with Applications, Volume 13, Issue 1, July 1997, Pages 

15-27. http: www.sciencedirect.com 
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 :knowledge reaviling methodsطرائق كشف المعرفة . 4.1.1

 الجزء األكبر مف المعرفة داخؿ أية مؤسسة، كىذا ما يشير إليو المعرفة المضمرةتمثؿ 
(MICHAEL POLANYI)  الذم يمثؿ العالقة بيف المعرفة الظاىرة كالمعرفة  (2.1)في الشكؿ

المضمرة، حيث ييمثؿ المعرفة بالجبؿ الجميدم الذم ال يبدك منو سكل قمتو التي تمثؿ المعرفة 
الظاىرة في حيف أف باقي الجبؿ الجميدم المكجكد تحت سطح الماء كالذم ال يمكننا رؤيتو، يمثؿ 

 كتعتبر عممية تحكيؿ المعرفة المضمرة إلى معرفة ظاىرة مف أىـ عمميات .المعرفة المضمرة
إدارة المعرفة إف لـ نقؿ محكرىا، كيمكف أف يتـ ذلؾ باستخداـ العديد مف الطرائؽ التي سيمي ذكر 

 .بعضيا

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                

 العالقة بيف المعرفة الظاىرة كالمعرفة المضمرة  (2.1)             الشكؿ 

 Beijerse, r, (1999) "Questions in knowledge management: defining and:المصدر

conceptualising a phenomenon", Journal of Knowledge Management, Vol. 3 Iss: 2, 

pp.94 – 110.

 ( :storytelling)سرد القصص. 1.4.1.1

                                                      
36

http://en.wikipedia.org/wiki/Storytelling 

                                                                   

 

   معرفة ظاىرة                                                                                

 

 

 

 

 

 

                                                                                             
  معرفة مضمرة
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 مف الظكاىر القديمة التي ككسيمة لنقؿ المعرفة (التتابعية  )تعتبر ظاىرة استعماؿ سرد القصص 
آلخر، كلكف لـ تجًر دراستيا أك تطبيقيا عمى مستكل  مف جيؿ تـ استخداميا في نقؿ المعرفة

 .(في بداية التسعينيات مف القرف الماضي)إال في اآلكنة األخيرة مؤسساتي 

 إلى قصة ما، كذلؾ مف أجؿ إيصاؿ فكرة محددةسرد إلى عممية " Storytelling"مصطمح شير مي 
 كيمكف أف باقي أفراد المؤسسة كذلؾ مف خالؿ سرد تفاصيؿ أحداث قصة حدثت في السابؽ

، دكران ىامان في خمؽ كبناء المعرفة في المؤسسةىذه العممية ؤدم تحيث ، تتكرر في المستقبؿ
 ككنو كسيمة قكية لبناء كتبادؿ المعاني الثرية كالحفاظ عمييا باإلضافة إلى يكفر سرد القصصك

عزز تبادؿ الممارسات مسيؿ كك مكسيمة جديدة لمكشؼ عف المعرفة المضمرة لدل األفراد فو
 . بيف األفراد المضمرةمعرفةكاؿ

 :( (on-site observationالمالحظة في ميدان العمل. 2.4.1.1

 كىك في ميداف عممو، كالتركيز عمى كؿ معيف مالحظة كتتبع خبير تتـ ىذه الطريقة مف خالؿ
 كتقديـ ، كتحديد أسبابيا، كتكصيؼ كؿ ميمة،إلى كاجباتتجزئتيا ميمة يقـك بيا كالعمؿ عمى 

 .الحمكؿ المناسبة ليا
كيمكف مف خالؿ المالحظة في ميداف العمؿ نقؿ جزء مف المعرفة المضمرة ألحد العامميف 

الماىريف في المؤسسة أثناء تأديتو لعممو إلى زمالءه كمف دكف أم تأثير عمى سير العمؿ مما 
 باستخداـ أدكات القدرة عمى نمذجة ىذه المعرفة فيـ معمؽ لممعرفة الكيفية، كمف ثـ سيعطيننا

. كتقنيات الرسـ البياني لممعرفة

العمؿ عمى الرغـ مف ككنو كليذا السبب ال يمكف أبدا االستغناء عف أسمكب المالحظة في ميداف 
 .غير مفيد في تحديد ككشؼ المعرفة عمى نطاؽ كاسع

 :(brainstorming) تبادل األفكار– العصف الذىني. 3.4.1.1

كذلؾ في العاـ  (Alex F. Osborn)ظيرت فكرة العصؼ الذىني عمى يد مدير التسكيؽ األمريكي
، بعد أف كاف محبطان مف عدـ قدرة العامميف لديو عمى اإلبداع كاالبتكار، كقد طرأ (ـ 1939) 

كتعتبر . تغير ممحكظ عمى نكعية األفكار التي قدميا العاممكف لديو بعد تطبيقو ىذه الطريقة
 يمكف مف خالليا كشؼ المعرفة المضمرة في مف بيف التقنيات التيطريقة العصؼ الذىني 

المؤسسة، كذلؾ عف طريؽ جمع العديد مف المختصيف في مجاؿ معيف كتبادؿ األفكار بشكؿ 

                                                      
37
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38
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 بيدؼ جمع كاستقطاب المعرفة المضمرة، خاصة إذا كانت المعرفة المطمكب حر كبدكف قيكد
استقطابيا ترتبط بعدد كبير مف الخبراء المتخصصيف في حقكؿ فرعية دقيقة ضمف المجاؿ 

 .المعرفي المطمكب
 ( :Benchmarking)طريقة المقارنة المرجعية أو المعيارية . 4.4.1.1

 ميندسي قبؿ في األصؿ مف تستخدـكانت " المعمـ" التي تعني (benchmark)الكممة االنجميزية 
 تطبيقيا في عالـ  تـ ثـ الذم يتـ مسحوجؿ تشخيص أفضؿ مسار لمطريؽأضي مف امسح األر
تيدؼ المؤسسة مف خالليا إلى تحسيف كىي عممية " تشخيص النجاح" معنى ضمف اتالمؤسس

 .أدائيا كزيادة كفاءة العمميات داخميا

 تعريف المقارنة المرجعية  :

أسمكب تحسيف األداء كالممارسات مف " أف المقارنة المرجعية ىي (Weiss,1996,14)يرل 
خالؿ قياس أداء مؤسستنا مقارنة بأداء كممارسات أكثر المؤسسات نجاحان كالتي تعمؿ في خارج 

عممية مقارنة كقياس  ": بأنيا(Stevenson,1996,57)، كيعرفيا "مجاؿ الصناعة الذم نعمؿ فيو
نشاطات المؤسسة أك عممياتيا الداخمية مع المؤسسات ذات األداء العالي مف داخؿ أك خارج 

  ".الصناعة التي تعمؿ فييا تمؾ المؤسسة

أداء المؤسسة في ىذه التعاريؼ ىناؾ تأكيد عمى فيـ أساليب عمؿ المؤسسات الرائدة كمقارنة 
.  كتطكيرهق ىذه المؤسسات مف أجؿ تحسيفمع
 أنواع المقارنة المرجعية: 

 :تصنؼ المقارنة المرجعية ضمف أربعة أصناؼ 

 تتضمف اعتماد كحدات تنظيمية ذات أداء متميز داخؿ :المقارنة المرجعية الداخمية (1
، المؤسسة كاعتبارىا كأساس لممقارنة لتحسيف أداء الكحدات التنظيمية األخرل لنفس المؤسسة

كيدخؿ ضمف ىذا النكع عممية المقارنة المرجعية التي تتـ في المؤسسة التي ليا عدة فركع أك 
 .فيتـ مقارنة أداء أحد الفركع مع فرع آخر أك أقساـ محددة في ذلؾ الفرع أك المصنع، مصانع

 كتتضمف إجراء المقارنة مع مؤسسات أخرل رائدة تعمؿ في :تنافسية المقارنة المرجعية ال (2
 . المؤسسة أك مجاؿ آخرؿنفس مجاؿ عـ

                                                      
40
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 (المقارنة المرجعية لمعممية)كتسمى أيضا : عمى مستوى العمميات المقارنة المرجعية  (3
، تدريب العامميف)أك عممية معينة  (البشرية المكارد، التسكيؽ)كتتضمف مقارنة كظيفة معينة 

كقد تتـ المقارنة مع مؤسسات تعمؿ في نفس . بمثيالتيا في المؤسسات األخرل(أساليب التخزيف
 .أخرلالمجاؿ أك مجاالت 

كتتـ مف خالؿ مقارنة أداء المؤسسة مع غيرىا مف : بشكل عام المقارنة المرجعية  (4
 .المؤسسات التي ليست بالضركرة أف تعمؿ ضمف مجاؿ العمؿ ذاتو

 مراحل تطبيق طريقة المقارنة المرجعية في المؤسسة: 

 ال يكجد مدة محددة يجب االلتزاـ بيا مف أجؿ تطبيؽ المقارنة المرجعية فيي عممية مستمرة
الخطكات الرئيسة الكاجب (  Stevenson,,1996,p58)ىا بجكدة التطبيؽ ، كقد حدد يتعمؽ نجاح

 : مف أجؿ تطبيؽ المقارنة المرجعية كىيإتباعيا

 .تحديد العمميات الحرجة التي تحتاج إلى تحسيف (1

تحديد المؤسسة التي ستتـ عممية المقارنة المرجعية بيا كيفضؿ أف تككف األفضؿ في  (2
 .المجاؿ

زيارة المؤسسة التي ستتـ معيا المقارنة المرجعية كالتكاصؿ معيا مف أجؿ إجراء الدراسات  (3
 .حكؿ العمميات التي ترغب في تحسينيا

 .تحميؿ البيانات الناتجة عف عممية الدراسة (4

 .تطبيؽ نتائج الدراسة مف أجؿ تحسيف العمميات في مؤسستؾ (5

 كتطكير كمف ىنا نخمص إلى أف المؤسسة تقـك بالمقارنة المرجعية مف أجؿ اكتساب المعرفة
  المؤسسة التي تعمؿ في مجاؿ عمؿ بالمؤسسات الرائدةلمحاؽ العمميات لدييا في محاكلة منيا

 .ذاتو

:  Knowledge management concept إدارة المعرفة مفيوم .2.1

مفيـك معقد متعدد المستكيات " أف إدارة المعرفة (7-6، ص2004الرفاعي كياسيف،)يرل 
تتضمف كافة العمميات كالنشاطات "أف إدارة المعرفة  (wiig,2000,8)في حيف يرل ". كاألكجو
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أما كؿ مف ". ضمف المؤسسة كىي عممية كاضحة مكجية مف أجؿ تحقيؽ كافة أىداؼ المؤسسة
 (Holsapple, C.W. and Joshi,2002,477)  تتضمف المحاكلة "فيشيراف إلى أف إدارة المعرفة

، كالمالحظ مف "مف أجؿ إيصاؿ المعرفة إلى مف يحتاجيا في الكقت المناسب كبالطريقة األمثؿ
ىذه التعاريؼ أنيا تنظر إلدارة المعرفة كمفيـك إدارم متكامؿ يتـ مف خاللو التخطيط كالتنظيـ 

 .كالتنسيؽ مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ المنظمة

مما سبؽ يمكف القكؿ أف جميع المفاىيـ السابقة تشير إلى أف إدارة المعرفة عممية متكاممة 
تتعامؿ مع المعرفة كاألفراد عمى حد سكاء، كتبرز أىميتيا فيما تقـك بو مف تنظيـ، كتكليد، 

كتداكؿ لممعرفة أم تحكيؿ المعرفة المضمرة إلى معرفة ظاىرة يمكف تقاسميا كتشاركيا كمف ثـ 
  .تطكيرىا مما يحقؽ القيمة المضافة ألية مؤسسة

 The main factors for theإدارة المعرفةالعوامل الرئيسة لبروز مصطمح . 1.2.1

emergence of the term knowledge management : 
 " اإلدارةعمـ " مف المختصيف في العديدقد ساىـ لـ يأًت تطكر إدارة المعرفة بمحض الصدفة، ؼ

قد ؼ (Peter Drucker)كمف بينيـ عمى كجو الخصكص" إدارة المعرفة"في نشأة مفيـك 
تنظيمية في المؤسسة،  عمى األىمية المتزايدة لممعمكمة كالمعرفة الصريحة كمكارد(Drucker)أكد

بأف العمؿ النمكذجي سيككف قائما عمى المعرفة كبأف المنظمات ستتككف مف صناع  كما تنبأ
الناتجة عف  مف خالؿ التغذية العكسية أدائيـالذيف يكجيكف Knowledge Workers) ) المعرفة

 .لزبائفازمالئيـ ك

 : التي ساىمت في تطكر إدارة المعرفة إلى يمكف تقسيـ أىـ العكامؿ
 : External Factors عوامل خارجية  .1.1.2.1

                                                                                                                                                       
45

Wiig, K. (2000), “Knowledge management: an emerging discipline rooted in a long history”, in Dupres, 

C. and Chauvel, D. (Eds), Knowledge Horizons, Butterworth‐Heinemann, Boston, MA, pp. 3‐26. By internet 

www.krii.com/downloads/km_emerg_discipl.pdf 
46

Holsapple, C.W. and Joshi, K.D. (2002), “Knowledge manipulation activities: results of a Delphi 

study”,Information & Management, Vol. 39, pp. 477‐90. By internet www.sciencedirect.com 

كاتب إقتصادم أميركي مف أصؿ نمساكم ييكدم، كلد في فيينا عاصمة  (Peter Ferdinand Drucker) :باإلنجميزية فردناند دراكربيتر
 (2005نكفمبر  11 -1909 نكفمبر 19)ـ كعاش معظـ حياتو في الكاليات المتحدة األمريكية حيث عاش في الفترة بيف 1909النمسا في 

ـ عف عمر 2005تكفٌي في عاـ . أجمع الكؿ أنو األب الركحي لإلدارة ، فيك الذم حٌدد مفيـك الشركة في تحميمو الرائع لشركة جنراؿ مكتكرز
دٌرس اإلدارة في كمية . ـ2002في عاـ ” الكساـ الرئاسي لمحرية“ سنة ككاف قد حصؿ عمى أرفع الجكائز التقديرية في الكاليات المتحدة 96

تيرجمت .  كتابان مف أعظـ المؤلفات في مجاالت السياسة كاالقتصاد كاإلدارة40قاـ بتأليؼ أكثر مف . كميرمكنت لمدراسات العميا بكاليفكرنيا 
 دراكر_بيتر/http://ar.wikipedia.org/wiki.  لغة20جميع كتبو ألكثر مف 

48
http://ar.wikipedia.org/wiki انًؼشفخ_إداسح/  

49Wiig, K. (2000), “Knowledge management: an emerging discipline rooted in a long history”, ِيشرغعجكركش 



http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1909
http://ar.wikipedia.org/wiki/1909
http://ar.wikipedia.org/wiki/1909
http://ar.wikipedia.org/wiki/2005
http://ar.wikipedia.org/wiki/2005
http://ar.wikipedia.org/wiki/2005
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يرتبط نجاح أية مؤسسة بقدرتيا عمى التكييؼ مع بيئتيا المحيطة التي تتسـ بالتغير الدائـ، 
كيتطمب ذلؾ منيا أف تككف جاىزة لمتعامؿ مع متغيرات خارجية ال تممؾ السيطرة عمييا بحيث 

 :تككف قادرة عمى االستجابة ليذه المتغيرات كلمتطمباتيا كمف أىـ ىذه المتغيرات نجد
 : عولمة األعمال والمنافسة الدولية والعالمية (1

 ، كالسمع،شير إلى تزايد سيكلة انتقاؿ األفرادميمكف استخالصو مف مفيـك العكلمة أنو ما 
 ، مما ساىـ في كرؤكس األمكاؿ عبر الحدكد كعمى النطاؽ العالمي، كالمعمكمات،كالخدمات

بالحرية  التحكؿ مف األسكاؽ الدكلية كاإلقميمية المنفصمة إلى سكؽ عالمي مكحد يتميز
كقد فرض ىذا الكاقع الجديد منافسة شديدة بيف كافة . كالخصخصة في جميع القطاعات

 .المنظمات كالمؤسسات بحيث ال يستطيع البقاء إال األكثر فاعمية، كىنا تبرز أىمية إدارة المعرفة
 :زيادة التطور والتعقيد في حاجات ورغبات المستيمك  (2

 كقنكات التكزيع التقانات، ك،نرل ىذا التعقيد مف خالؿ العدد المرتفع لممنتجات كأقساـ السكؽ
 العناصر معقدة أيضان، كلعؿ  كما أف العالقة بيف ىذه االقتصادييف ،كاالتصاؿ ككذلؾ الفاعميف

 دكرة حياة المنتج مع دخكؿ سريع ص أنيا تؤدم إلى تقميمف بيف أبرز نتائج ىذه الظاىرة
، كىذا يعزز مف أىمية إدارة المعرفة لمكاجية ىذه لمنتجات جديدة كاندثار متسارع لمقديمة منيا

 .الحالة

 :زيادة حدة المنافسة  (3

مف أىـ النتائج التي تمخضت عف التطكرات المتسارعة في عالـ اليـك زيادة حدة المنافسة 
 .كحقيقة أساسية تحدد نجاح أك فشؿ المؤسسات بدرجة غير مسبكقة

 :زيادة مستوى التطور والتعقيد في عمميات التوريد  (4

 مف الممكف أف المنتجات، إذتتميز البيئة الحالية بتحديات كبيرة فيما يخص عمميات تطكير 
 التي يجب عميو استعماليا في قانات جذريان أك التإشباعياتتغير الحاجات التي يتعيف عمى المنتج 

شراؾ ىنا نجد أف المسار المرف لتطكير المنتجاتالتطكير، الكقت الذم يككف فيو المنتج قيد   كا 
 لممؤسسة  يسمح المكرديف في عمميات تطكير األعماؿ كالمنتجات كتحقيؽ المشاركة في المعرفة

 في التصميـ حتى كلك كاف ذلؾ في قاناتبمكاكبة سريعة كمنخفضة التكمفة لتغيرات الطمب كالت
. إطالؽ المنتجمراحؿ مرحمة متأخرة مف 

  :Internal Factorsالعوامل الداخمية  .2.1.2.1
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ىناؾ العديد مف العكامؿ داخؿ المؤسسات التي تدفع باتجاه تطكير إدارة المعرفة، كمف ىذه 
 : العكامؿ

 :حدوث اختناقات في فاعمية المنظمة  (1

تتحدد فاعمية األعماؿ داخؿ أية مؤسسة بمدل تدفؽ المعمكمات كحجميا كالسرعة التي يتـ بيا 
تبادؿ ىذه المعمكمات، كلف تتمكف أية مؤسسة مف التغمب عمى االختناقات في فاعميتيا كتحقيؽ 
السرعة كالكثكقية المطمكبة في تدفؽ المعمكمات، إال مف خالؿ استخداـ التقانات المتقدمة كالنظـ 

 .المكجستية المتطكرة، كىذا يتطمب تبنيان كاضحان كفاعالن إلدارة المعرفة
 :تزايد القدرات التقانية (2

ساىمت القدرات التقانية المتطكرة في تكليد مداخؿ جديدة متعددة في إدارة المعرفة، كقد لعبت 
دارة المعمكمات ITتقانة المعمكمات   . دكران أساسيان فيياIM كا 

 :فيم الوظائف المعرفية (3

 كفاءات  يمعب األفراد ذكك المعرفة دكران ميما في تحقيؽ فاعمية المنظمة كيشكؿ ىؤالء األفراد
مف أجؿ دعـ  تعزيز استخداـ كتحكيؿ المكارد تبعا ألىداؼ محددة مسبقاالرئيسة في المؤسسة 

 .التنافسيةكتحسيف مكانتيا 
  :ongoing developmentsالتغيرات المستمرة  .3.1.2.1

العديد مف التغييرات التي تحصؿ في عالـ اليـك تؤثر في نظرتنا إلى مصطمح إدارة المعرفة 
 :كمنيا

 .االقتصاد القائـ عمى األفكار كاالبتكارات (1
دارة المعمكمات (2  .تقانة المعمكمات كا 

 .عمـ المعرفة (3

 .القدرة عمى أداء األعماؿ بكتيرة أسرع (4

 .القدرة عمى تمبية رغبات الزبائف الخاصة (5

 .المنافسة الشديدة (6

 .العكلمة (7
  :إدارة المعرفة واستراتيجياتيامدخل . 2.2.1

 الكاضح أنو يجب عدـ ككنو مفإدارة المعرفة كما أف المعرفة ليست غاية في حد ذاتيا، كذلؾ 
ف كانت كسيمة )فيي ال تتعدل ككنيا كسيمة  ألية مؤسسة، كضع إدارة المعرفة كغاية كا 
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عمى منافسة باقي المؤسسة ميزة تنافسية، كبالتالي تزيد مف قدرتيا حتى تكتسب ( إستراتيجية
 .المؤسسات المشابية

 : إدارة المعرفةمدخل. 1.2.2.1

أف تحديات العكلمة تفرض عمى المنظمات اإلعتماد عمى  (sike & alan,2000,130)يرل 
 & smith)كقد شدد . المعرفة كمحكر استراتيجي لمحفاظ عمى ميزتيا التنافسية

Bollinger,2001,8)  عمى أىمية إدارة المعرفة في تحديد حاجات المنظمة كاستراتيجياتيا المعتمدة
مف أجؿ تحديد األنشطة األكثر مالئمة عبر معرفة أم نكع مف المعرفة تحتاج المنظمة كلماذا 

 .تحتاجو ككيؼ يمكف الكصكؿ إلى ىذه المعرفة

يتسع مجاؿ إدارة المعرفة بحيث يشمؿ جميع الجكانب المتعمقة ببناء المعرفة بدءا مف تكليدىا 
كانتياء بالبحث كالتطكير كاالبتكار لذلؾ تعددت المداخؿ في ىذه اإلدارة تبعا ألراء الباحثيف، 

 .ما أشار إليو الباحثكف في ىذا المجاؿ لى أىـانطالقان مف ىذا سنقكـ بالتعريج ع

عمى أف إدارة المعرفة عممية تركز عمى تدفؽ المعرفة بيف  (Jennifer Rowley,2000,11)يركز
المعرفة التي يتـ بناؤىا داخؿ المنظمة ال يمكف تجسيدىا فقط مف "كافة األفراد مف خالؿ قكلو 

خالؿ برامج العمؿ الجماعي كاالنترنت كالبريد اإللكتركني كغيرىا كلكف أيضا مف خالؿ تبادؿ 
 & Guthrie)في حيف يشير. (social interchange)"ىذه المعرفة بيف أفراد المنظمة 

Petty,2000,p158 ) إدارة المعرفة تقترب مف مفيـك إدارة رأس الماؿ الفكرم كأنو مف "إلى أف
( Chase,1997)، كىذا يتفؽ مع ما أكده" الصعب رسـ الفكاصؿ بيف المصطمحيف بشكؿ محدد

كبالتالي فإف إدارة المعرفة بالنسبة لكؿ . الذم تحدث عف خمؽ القيمة مف األصكؿ غير المممكسة
 .ال تعدك عف ككنيا مرادفة لرأس الماؿ الفكرم (Guthrie & Petty,2000)ك  (Chase,1997)مف 

عممية لتشجيع تبادؿ المعرفة بيف "يرل أف إدارة المعرفة  ((Martensson,2000,205في حيف أف
األفراد مما يؤدم إلى خمؽ البيئة المناسبة، ككضع النظـ المالئمة الكتساب، كتنظيـ، كتقاسـ 

                                                      
50Sike, B. & Alan, F. (2000). " The Transfer of Knowledge & The Retention of Expertise: the continuing need for globel 

assignments, Jjournal of knowledge mgt, V(4), N(2). http://www.emeraldinsight.com 
51Audrey S. Bollinger, Robert D. Smith, (2001) "Managing organizational knowledge as a strategic asset", Journal of 

Knowledge Management, Vol. 5 Iss: 1, pp.8 – 18. http://www.emeraldinsight.com 
52Rowley, Jennifer, “From learning organization to knowledge entrepreneur” , The Journal of Knowledge Management, 

Vol. 4 No. 1 , 2000 , p. 11. http://www.emeraldinsight.com 
53Petty, Richard & Guthrie, James, (2000) "Intellectual capital literature review : Measurement, reporting and 

management", Journal of Intellectual Capital, Vol. 1 Iss: 2, pp.155 – 176. http://www.emeraldinsight.com 
54Chase, R., “The knowledge based organization: an international survey”, TheJaurmal of knowledge Management , Vol. 

1 No. 1 , 1997, p. 42. http://www.emeraldinsight.com 
55

Martensson , Maria , “A critical review of knowledge management as amanagement tool”, The Jaurmal of 

knowledge Management , Vol. 4 No. 3 , 2000, p. 205. http://www.emeraldinsight.com 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Bollinger%2C+A+S
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Bollinger%2C+A+S
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Smith%2C+R+D
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Petty%2C+R
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Guthrie%2C+J
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كبالتالي فإنو يعتبر إدارة المعرفة عممية يتـ مف خالليا ". المعرفة في كافة أرجاء المنظمة
  .اكتساب المعرفة كتسخيرىا في خدمة أىداؼ المنظمة

في النياية نجد أنو ميما تعددت المداخؿ فإف إدارة المعرفة ال يمكف النظر إلييا مف زاكية كاحدة 
دارتيا عممية تتطمب االىتماـ بالبعد البشرم كالتنظيمي كما تتطمب  فالمعرفة سمعة، ككسيمة، كا 

 .تكافر أحدث تقانات المعمكمات كاالتصاالت

 :فجوة المعرفة. 2.2.2.1

ينبغي عمى أية مؤسسة ترغب باالستمرار، أف تستمر في التعمـ كاكتساب المزيد مف المعرفة 
عمى ضركرة  (ZACK,1999,136)لتصبح جزءا ال يتجزأ مف إمكانيات كمكارد المؤسسة، كيؤكد

تحديد الفجكة المعرفية في المؤسسة مف أجؿ معرفة نقاط الضعؼ كالقكة التي تمتمكيا المؤسسة 
 ( 3.1)عمى المستكل اإلستراتيجي كما يظير في الشكؿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 اإلستراتيجيةفجوة المعرفة بمحاذاة الفجوة  (3.1)شكل ال

( Zack, Developing a Knowledge Strategy, 1999:136): المصدر 

 : إدارة المعرفةاستراتيجيات. 3.2.2.1

                                                      
56
Zack, Micheal, "developing a knowledge strategy", مرجع سبؽ ذكره 



ما يجب عمى 
 الشركة عممو

ما يجب عمى 
 الشركة معرفتو

ما باستطاعة 
 الشركة عممو

ما تعرفو 
 الشركة

 فجكة معرفة إستراتيجيةفجكة 
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إلى كجكد خمط لدل معظـ مف يمارس إدارة المعرفة بيف مفيـك  (Callahan,2002,1)يشير 
االستراتيجية، كالخطة مف خالؿ رؤيتيـ لالستراتيجية كخطة يجب تنفيذىا في المستقبؿ لتحقيؽ 
أىداؼ معينة، كيرل أف ىذا الخمط قد يؤدم إلى ضياع العديد مف الفرص عمى المؤسسات التي 

  األولى:تطبؽ إدارة المعرفة، لذلؾ يؤكد عمى أنو يجب أف ينظر إلى االستراتيجية مف زاكيتيف
تتضمف األفعاؿ التي تتكقع المؤسسة أف تطبيقيا سكؼ يؤدم إلى المزيد مف العكائد التجارية، 

.  ما يطرأ مف تغٌيرات كنتيجة لتطبيؽ المؤسسة ىذه األفعاؿالثانيةك
أنو بصرؼ النظر عف االستراتيجية المرجك إتباعيا مف أجؿ إدارة  (snowden,2000,17)يؤكدك

 :المعرفة في المؤسسة يجب عمى كافة الباحثيف االلتزاـ بمبادئ محددة ىي

  كما أنو مف غير المثمر أف يتـ إجبار . مشاركة المعرفة عمؿ تطكعي ال يمكف أف يتـ قسران
أحد األفراد في المؤسسة عمى مشاركة ما يمتمكو مف معرفة، بؿ البد مف نشر مناخ ايجابي كبيئة 

 .مطمئنة تجعؿ العامميف يتطكعكف تمقائيان لمشاركة ما يمتمككنو مف معرفة

 "أك ". يمتمؾ الشخص مف المعرفة أكثر مما يمكف أف يقكؿ كيقكؿ أكثر مما يمكف أف يكتب
بمعنى أخر إف محاكلة نقؿ المعرفة المضمرة المكجكدة لدل األفراد في المؤسسة إلى معرفة 

ظاىرة، غالبا ما ينتج عنيا ضياع جزء مف ىذه المعرفة، كذلؾ الف محاكلة شرح ما يعرفو أحد 
األفراد عف مكضكع معيف ضمف محادثة يتطمب قدران معينان مف المجيكد مف أجؿ إيصاؿ الفكرة، 
في حيف أف كتابة ما يعرفو تحتاج إلى مجيكد أكبر بكثير مما سيزيد مخاطر ضياع جزء مف 

 .ىذه المعرفة

  "أك بمعنى أخر ". المعرفة التي تيمنا ال يتـ اكتشافيا إال عندما نككف بأمس الحاجة إلييا
أنؾ إذا راقبت أحد المدراء أثناء تأديتو لعممو، كمف ثـ طمبت منو شرح الخطكات التي قاـ 

بإتباعيا ستجد أنو لف يذكر جميع الخطكات التي قاـ بإتباعيا، ككف المعمكمات التي يحتاجيا 
عمى  (snowden,2000)كىنا يركز. الشخص لتنفيذ ميمة ما تحضر إلى ذىنو فقط عند حاجتيا
أف ىناؾ أنشطة  (Sveiby,2001)العنصر البشرم أكثر مف أم عنصر أخر، في حيف يرل 

 :عديدة تعتبر العمكد الفقرم ألية استراتيجية ينبغي إتباعيا كيحدد ىذه النشاطات بػ

 . داخؿ المؤسسةتبادؿ المعرفة بيف األفراد .1

                                                      
57
Callahan, S.D. (2002), “Crafting a knowledge strategy”, paper presented at ACT Knowledge Management 

Forum (ActKM) Conference, Canberra (ActKM). 

www.anecdote.com/pdfs/papers/CallahanCraftingKnowledgeStrategy.pdf 
58

Snowden, d, 2000, "knowledge elicitation: indirect knowledge discovery, part three of basic of organic 

knowledge management", knowledge management, vol. 3, no.10, pp 15-19. 

cognitive-edge.com/uploads/.../9_Organic_KM_3of3_interventions.pdf 
59
Sveiby, k, 2001, "Theory of the Firm To guide Strategy Formulation"  , Article for Journal of Intellectual 

Capital vol 2, Nr4. Available on line http://www.sveiby.com/articles/knowledgetheoryoffirm.htm 
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 .نقؿ المعرفة مف األفراد إلى خارج المؤسسة .2

 .نقؿ المعرفة مف خارج المؤسسة إلى األفراد فييا .3

 .نقؿ المعرفة مف المنافسيف إلى داخؿ المؤسسة .4

 .المنافسيفنقؿ المعرفة مف داخؿ المؤسسة إلى  .5

 .تبادؿ المعرفة الحاصؿ في األكساط خارج المؤسسة .6

 .نقؿ المعرفة مف المستكيات العميا إلى الدنيا في المؤسسة .7

 .نقؿ المعرفة مف المستكيات الدنيا إلى العميا في المؤسسة .8

 .تبادؿ المعرفة ضمف المستكيات الدنيا في المؤسسة .9

 بيف األدبيات المتعمقة باستراتيجيات إدارة المعرفة نجد أنو يكجد اتفاؽبعض كمف خالؿ مراجعة 
 : إلدارة المعرفة  متميزتيفإستراتيجيتيفمعظـ الباحثيف عمى تبني 

 : (Codification Strategy )صنيف التاستراتيجية - أ

تركز عمى تخزيف المعرفة كاالحتفاظ بيا مف أجؿ مشاركتيا بيف أفراد المؤسسة، كتتصؼ 
ظاىرة، كىذه االستراتيجية تناسب المؤسسات التي تحتاج إلى إعادة اؿ المعرفةبالتركيز عمى 

 .استخداـ المعرفة التي تمتمكيا بشكؿ متكرر
 : (Personalization Strategy )استراتيجية إضفاء الطابع الشخصي - ب

 تسييؿ عممية االتصاؿ كالتالقي بيف األفراد في المؤسسة مف أجؿ مشاركة تركز عمىحيث 
، تفاعميةاؿ اتحكارالمعرفة، كال تركز عمى تخزيف المعرفة بؿ عمى مشاركة المعرفة مف خالؿ اؿ

 تناسب المؤسسات كثيفة اإلستراتيجية كالتشارؾ في العمؿ كالخبرة، كىذه ،كالمعايشة المشتركة
. المعرفة كالمؤسسات االستشارية

بغض النظر عف االستراتيجية المرجك اتباعيا مف أجؿ تطبيؽ إدارة المعرفة : مما سبؽ نجد أنو
 . فإف العنصر البشرم ككسائؿ نقؿ كمشاركة المعرفة ىما حجر األساس الذم البد منو

  : إدارة المعرفةنماذج .3.2.1

                                                      
ٚشرٗانؼٕدحإنٗ

 Greiner, M.E., Böhmann, T. and Krcmar, H. (2007), “A strategy for knowledge management”, Journal of 

Knowledge Management, Vol. 11 No. 6, pp. 3‐15. 

 ،انضذٚج انؼصش فٙ انًؼشفخ إداسح ْٕويف،2008غبسق، انطٛت .، http://knol.google.com/k
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سعى الباحثكف إلى تقديـ العديد مف النماذج إلدارة المعرفة، كذلؾ في محاكلة منيـ إلى مساعدة 
المؤسسات كالمنظمات في بناء استراتيجية خاصة بإدارة المعرفة تمكنيـ مف تحقيؽ األىداؼ 

 .كتساعد عمى التكييؼ مع متطمبات العصر مف حيث القدرة عمى المنافسة كالتمييز
 (:(Duffyنموذج  - أ

مف أف البيئة المحيطة ىي صاحبة التأثير  (4.1) كما يكضح الشكؿ ((Duffyطمؽ نمكذج يف
األكبر عمى المؤسسة، كىي تؤثر بشكؿ مباشر عمى اإلستراتيجية التي تتبعيا المؤسسة كعمى 
العامميف فييا، كعمى كافة التقانات المستخدمة فييا، إضافة إلى العمميات التي يتـ تنفيذىا، 

كيمكف مف خالؿ إشراؾ ىذه العناصر الحصكؿ عمى المعرفة التي تمكف المؤسسة عبر اإلدارة 
كيركز ىذا النمكذج عمى العنصر . السميمة مف الحصكؿ عمى العكائد كتحقيؽ التطكير المنشكد

  .البشرم ككنو جكىريا في تطبيؽ إدارة المعرفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Duffy)نمكذج إدارة المعرفة عند   (4.1)الشكؿ

Source: Duffy. Jan, "Knowledge Management: To Be or Not to Be?" 2000, p67 

 (:choo)نموذج  - ب

                                                      
61

Duffy, Jan (2000): “Knowledge Management: To Be or Not to Be?” Information Management 

Journal; Jan2000, Vol. 34 Issue 1, p64. AVAILABLE AT http://www.questia.com/magazine/1G1-

77452283/knowledge-management-to-be-or-not-to-be 

البيئة
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 التكزيع
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مف أف اتخاذ أم قرار يجب أف يتـ مف خالؿ  (5.1) كما يكضح الشكؿ (choo)ينطمؽ نمكذج 
إشراؾ كؿ مف المعرفة التي تمتمكيا المؤسسة مع المعرفة الخارجية، إضافة إلى الخبرة السابقة 
المتراكمة لدل أفراد المؤسسة، كذلؾ بعد تكحيد المفاىيـ الجديدة كتكضيحيا حتى يستطيع كافة 

كيشير ىذا النمكذج إلى أف النتائج المترتبة عف القرارات . األفراد أداء مياميـ بالصكرة المناسبة
عطائيا قدرات جديدة  .التي تتخذىا المؤسسة سكؼ تساىـ في زيادة القاعدة المعرفية لممؤسسة كا 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ( choo)نمكذج  (5.1)الشكؿ 

Source: CRISTEA, d, CĂPAŢÎNĂ, a, 2009, Perspectives on knowledge management 

models, The Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati, Years XV – no 2, p5 

مف أبسط النماذج كيتميز بككنو قابالن لمتطبيؽ عمى العديد  (choo)كيمكننا أف نرل أف نمكذج 
  .مف المؤسسات بصرؼ النظر عف مجاؿ العمؿ

 
  :(jennex & olfman)نموذج  - ت

                                                      
62
CRISTEA, d, CĂPAŢÎNĂ, a, 2009, Perspectives on knowledge management models, The Annals of 

“Dunarea de Jos” University of Galati, Years XV – no 2, p5. Available at 

www.ann.ugal.ro/eco/Doc2009_2/Cristea_Capatina.pdf 
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نمكذجان إلدارة المعرفة  (6.1) كما ىك كاضح في الشكؿ (jennex & olfman)قدـ الباحثاف 
يركز بشكؿ كاضح عمى جكدة النظاـ اإلدارم المستخدـ في المؤسسة كعمى جكدة المعرفة 

المكجكدة، كيىعتبر أنو كمما ارتقت المؤسسة بمستكل نظاـ إدارة المعرفة لدييا، كمما حقؽ ذلؾ 
 . مزيدا مف الفكائد كمف أىميا رضا المستخدـ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( (Jennex & Olfmanنمكذج إدارة المعرفة عند  (6.1)الشكؿ 

Source: Jennex, M. & Olfman, L., “Assessing Knowledge Management Success Effectiveness 

Models”, Proceedings of the 37th Hawaii International Conference on System Sciences: Hawaii, 

2004:146 

كبالنظر إلى النماذج السابقة، يتضح أنيا ترتكز إلى العمميات الرئيسة التي ينطمؽ منيا مفيـك 
إدارة المعرفة، كىي تنظيـ كتكليد كخزف كنشر المعرفة، كلكف بغض النظر عف النمكذج الذم 

 :يمكف أف تتبعو المؤسسة في إدارة المعرفة فإنيا البد مف أف تدرؾ أف 

  المعرفة تتطكر بشكؿ لحظي كأف ىذا التطكر لف يتكقؼ. 

                                                      
63 Jennex, M. & Olfman, L., “Assessing Knowledge Management Success Effectiveness Models”, Proceedings of 

the 37th Hawaii International Conference on System Sciences: Hawaii, 2004:146. Available at www.computer.org 
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 ال ال جدكل مف كجكدىا  .يجب استخداـ المعرفة كتطبيقيا ضمف الكقت المناسب كا 

 : المعرفة إدارةعمميات . 4.2.1

 بشكؿ تتابعي كتتكامؿ فيما بينيا، إذ تعتمد كؿ عممية عمى األخرل تـ المعرفة تإدارةإف عمميات 
تعددت ىذه العمميات كتنكعت تبعان الختصاصات الباحثيف ، كقد كتتكامؿ معيا كتدعميا

نظرة بعض أىـ الباحثيف إلى عمميات إدارة  (7.1)كخمفياتيـ العممية كالعممية، كيظير الشكؿ 
 :المعرفة

 نظرة بعض أىـ الباحثيف لعمميات إدارة المعرفة (أ.7.1)الشكؿ 
   العمميات الفرعية     العمميات األساسية        المؤلؼ 

 
 
 
 
 
 
 

 Turbanتكرباف 

 تكليد طرؽ لعمؿ األشياء إنشاء المعرفة  .1
  تطكير الدراية الفنية

 تحكيؿ المعرفة الجديدة إلى قيمة الحصكؿ عمى المعرفة  .2
  جمب المعرفة الخارجية إلى

المشتركة 
كضع المعرفة الجيدة في سياؽ  تنقيح المعرفة  .3

 معيف
  مراجعة المعرفة في ضكء الكقائع

الجديدة 
 كضع المعرفة في صيغة مالئمة خزف المعرفة  .4

  خزنيا في مستكدع يسيؿ الكصكؿ
إلييا 

 المكتبة لالحتفاظ بالمعرفة إدارة المعرفة  .5
  تقييـ المعرفة لجعميا ذات صمة

كدقيقة 
صيغة مالئمة لممعرفة تسيؿ  نشر المعرفة  .6

 الكصكؿ إلييا
 ترميزىا بطريقة مالئمة 
  أنظمة لألداء االصطناعي
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  نظرة بعض أىـ الباحثيف لعمميات إدارة المعرفة(ب.7.1)الشكؿ 

 
 
 
 

 كالكدف  تالكدف
Laudonet 

Laudon 

الحصكؿ عمى المعرفة  (1
كترميزىا 

  الحصكؿ عمى المعرفة مف مصادر
 داخمية كخارجية

 ترميزىا بطريقة مالئمة 
  أنظمة لألداء االصطناعي

 التكصؿ إلى المعرفة الجديدة إنشاء المعرفة  (2
  أنظمة العمؿ المعرفي

 جعؿ المعرفة متاحة لمتشارؾ تقاسـ المعرفة  (3
   أنظمة التشارؾ الجماعي

جعؿ المعرفة سيمة الكصكؿ مف  تكزيع كنشر المعرفة  (4
 خالؿ الخزف كالنشر

  أنظمة المكتب
 
 

مارؾ دكديسكف 

 ركتينيات كعقكد المنظمة تحديد المعرفة  .1
  ذات الصمة بأعماؿ المنظمة

 التكصؿ لممعرفة كتكثيقيا اكتساب المعرفة  .2
  جعميا متاحة لمجميع

 البحث كالتطكير/معرفة جديدة تكليد المعرفة  .3
 الزبكف /معرفة جديدة

 حقكؽ ممكية المعرفة التحقؽ مف صالحية المعرفة  .4
  قابمية استغالليا

معرفة )  ةخارج المنظـ/داخؿ  (ضمنية/صريحة)نشر المعرفة  .5
 (صريحة

  (المنافسة)داخؿ المنظمة ضمنية 
 تحكيؿ المعرفة إلى قيمة تجسيد المعرفة  .6

 التدريب 
  ثقافة المنظمة

 الكعي بأصكؿ المعرفة تحقيؽ المعرفة  .7
  تحميؿ قيمة مشاركة لممنظمة

كالزبائف 
 تحقيؽ أىداؼ محددة استغالؿ كتطبيؽ المعرفة  .8

  استخداـ المعرفة في الحكار
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  نظرة بعض أىـ الباحثيف لعمميات إدارة المعرفة(ج.7.1)الشكؿ 

 
 
 
 

 ديفيد سكايـر 
D.Skyrme 

 أساليب اإلبداع اإلنشاء  .1
 المحاكاة 
  الحكار المييكؿ

 التدقيؽ المعرفي التحديد  .2
 تحميؿ المحتكل 
 تنقيب النصكص كتحميؿ المفاىيـ 
  تحديد الخبرة

 طمب المعرفة الجمع  .3
  االستقصاء كاالسترجاع

 إدارة أدلة المعرفة التنظيـ  .4
  إنشاء خارطة المعرفة

 الممارسات األفضؿ التقاسـ  .5
 تقاسـ األفضؿ مف حكادث المعرفة 
 جماعات الممارسة المشتركة 
 فرؽ متعددة الكظائؼ 
  تصميـ فضاء العمؿ

 مراجعات ما بعد العمؿ التعمـ  .6
 يكميات القرار 
 تكاريخ المشركعات 
 سرد القصص 
  نشاطات التعمـ

 أنظمة دعـ القرار التطبيؽ  .7
  إدارة التشغيؿ

إدارة األصكؿ الفكرية  االستغالؿ  .8
إدارة حقكؽ الممكية الفكرية  الحماية  .9

 تقييـ إدارة المعرفة التقييـ  .1٠
 معايرة إدارة المعرفة 
  محاسبة رأس الماؿ الفكرم

 عمميات إدارة المعرفة (7.1)الشكؿ 

الكراؽ لمنشر كالتكزيع، -األردف–عماف )1المفاىيـ كاالستراتيجيات كالعمميات، ط: نجـ عبكد نجـ، إدارة المعرفة: المصدر
 103-101.ص.ص (2004

                                                      
 يشرغعجكركشِ،العولمة عصر في للمنظمات حديث إداري كتوجه المعرفة إدارة،2012ثٕػشخ،يُصٕس،
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كيمكننا أف نرل أنو ميما تعددت عمميات إدارة المعرفة، فالبد أف تقع ضمف إحدل العمميات 
تكليد أك اكتساب المعرفة، كمف ثـ تكزيع المعرفة، كتطبيؽ المعرفة، كىذا ما يتفؽ : اآلتية كىي

حيث يؤكدكف أف عمميات إدارة المعرفة ميما تعددت البد كأف  ((wiig & others,1997,17مع 
 :تقع ضمف العمميات اآلتية

 .اكتساب المعرفة عبر الشراء أك البرامج التدريبية كغيرىا (1

 .تكزيع المعرفة بما يضمف كصكؿ المعرفة إلى مف يحتاجيا في الكقت المناسب (2

 .تجميع المعرفة (3

 .الحفاظ عمى المعرفة كتخزينيا عبر برامج نقؿ كتداكؿ المعرفة كغيرىا (4
:  معوقات إدارة المعرفة. 5.2.1

 الرئيسة التي تعرقؿ تنفيذ إلى أف ىناؾ مجمكعة مف المعكقات ((housel&bell,2001,46يشير 
 : إدارة المعرفة بشكؿ فاعؿكتطبيؽ

صعكبة تغيير ثقافة العمؿ بيف أفراد المؤسسة مف أجؿ تطبيؽ إدارة المعرفة، إضافة إلى  - أ
 . طكؿ الفترة الزمنية الالزمة لمتطبيؽ

 .التكاليؼ المترتبة عف التجييزات الضركرية لتطبيؽ إدارة المعرفة - ب

نما في النياية، مما يقمؿ مف  - ت فكائد تطبيؽ إدارة المعرفة ال تظير في بداية التطبيؽ كا 
 .حماس المستثمريف إلى التطبيؽ

 .فيـ قيمة المعرفة كأىميتيا إلى االفتقار - ث

معكقات تطبيؽ إدارة المعرفة في المؤسسات  أف (Fontaine, Lesser, 2002,2)في حيف يرل 
 :كالمنظمات تتمثؿ في

 الفشؿ في كضع جيكد إدارة المعرفة ضمف أىداؼ المؤسسة اإلستراتيجية. 

 تخزيف المعرفة دكف التطرؽ فعميا إلى إدارة المعرفة بشكؿ حقيقي. 

 التركيز المفرط عمى كسائؿ التعمـ الرسمية ككسيمة مف أجؿ مشاركة المعرفة. 

                                                                                                                                                       


65
Karl M. Wiig, Robert de Hoog, Rob van der Spek, Supporting knowledge management: A selection of 

methods and techniques, ِيشرغعجكركش 
66

Housel, t, bell, a, 2001, measuring and managing knowledge, مرجع سبؽ ذكره 
67

Fontaine, M. and Lesser, E. (2002), “Challenges in managing organizational knowledge”, Next Frontier, 

December, IBM Institute for Knowledge-Based Organizations, usa, pp1-7 . https://www.ibm.com 
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 اقتصار جيكد إدارة المعرفة عمى التعامؿ مع المعرفة المكجكدة لدل المنظمة. 

أف ,Davenport and Prusak (David Skyrme Associates,Collison and Parcell)مفكيرل كؿ 
ىناؾ مجمكعة مف النقاط الكاجب متابعتيا بحذر تجنبان ألية أخطاء عند تطبيؽ إدارة المعرفة 

  :كىي

 .أىمية التعاكف بيف مختمؼ مككنات المنظمة (1

تكافر مجمكعة الميارات ك األدكات المطمكبة مف أجؿ التعامؿ مع المعرفة مف اكتساب  (2
 .كتكزيع كتطبيؽ

 .كجكد قمة في المكارد المالية أك ضيؽ في الكقت لدل العامميف (3

كجكد إستراتيجية إلدارة المعرفة، اليدؼ مف المعرفة، كسائؿ )افتقار المنظمة إلى كؿ مف  (4
 .(التخطيط الضركرية إلدارة المكارد

انعداـ الثقة كالتفاعؿ بيف المكظفيف ككجكد ثقافة مغمقة ال تشجع المكظفيف عمى االنفتاح  (5
 .عمى المحيط الخارجي

يمكننا أف نستخمص أف أىـ معكقات إدارة المعرفة تقع ضمف فئتيف، الفئة األكلى : مما سبؽ
تتعمؽ بالكضع الحالي لممؤسسة إداريان مف حيث المكارد المالية كالبشرية  كغيرىا، كالفئة الثانية 

تقع ضمف عدـ كجكد الرغبة الحقيقية في تطبيؽ إدارة المعرفة نتيجة عدـ القناعة بالفكائد المترتبة 
 .عف التطبيؽ

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                      
68 Mathew, V., & Kavitha, M. (2009). "Implementing Knowledge Management Knowledge Mapping, Matrix 

And Supports", Journal of Knowledge Management Practice, Vol. 10, No. 1, March 2009. 

http://www.tlainc.com/articl179.htm 
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 :تمييد
انطالقا مف ككف المعرفة كسيمة استراتيجية تتيح ألية مؤسسة عند إدارتيا بالشكؿ المناسب القدرة 
عمى البقاء كالمنافسة في ظؿ عالـ اليكـ، بات الربط بيف القطاعيف البحثي كاإلنتاجي في سكرية 

 في ىذا المجاؿ بشكؿ مطرد خالؿ أشد إلحاحا مف أم كقت مضى، كقد نمت الدراسات
كلكف كاقع الصناعة السكرية ال يزاؿ يشير إلى الحاجة لمزيد مف الدراسات . السنكات السابقة

حتى تتـ معالجة جميع القضايا كاإلشكاالت التي تعاني منيا المؤسسات الصناعية السكرية، 
 عمى كاقع البحث العممي كالتطكير (2006،23ناصر كآخركف،)حيث تشير دراسة أجراىا 

أف عالقة البحث كالتطكير في المؤسسات اإلنتاجية السكرية شبو : "التقاني في الصناعة السكرية
إال أف ما تنبأت بو مف نتائج  (ـ2006)، كعمى الرغـ مف ككف الدراسة قد تمت في العاـ "غائبة

سمبية عمى الصناعة السكرية في حاؿ عدـ حدكث تغيير حقيقي كاف صائبا، كىذا ما أكدتو 
 عف ، التي تحدثت(فرناندك ألبيرتيمنظمة األمـ المتحدة لمتنمية الصناعية أعدىا )دراسة 

غياب : "، حيث أشارت إلى(ـ2010) في حزيراف سكريةفي المالبس  كالنسيجصناعة  إستراتيجية
القيمة المضافة التي تمثميا المعرفة في الصناعة السكرية كاقتصارىا عمى التقانات القديمة مما 

، كيمكننا تأكيد ذلؾ "أدل إلى استمرار التدىكر، كضعؼ اإلنتاج، كضعؼ الصادرات الصناعية
مف خالؿ النظر إلى مؤشر تنافسية الصناعة السكرية في تقرير منظمة األمـ المتحدة لمتنمية 

دكلة،  (133)مف أصؿ  (81)الذم يضع سكرية بالمرتبة  (unido report,2013)الصناعية 
فضالن عف أف ترتيب سكرية في أحدث تصنيؼ لمبنؾ الدكلي فيما يخص مؤشر المعرفة يضعيا 

 .دكلة (143)مف أصؿ  (111)في المرتبة 
 

 : وسائل الربط بين القطاعين البحثي واإلنتاجي1.2
إلى كجكد عدة  (berchmann & walsh, 2007 and bekkers & freitas, 2008)يشير كؿ مف 

كسائؿ لمربط بيف القطاعيف البحثي كاإلنتاجي، سنتطرؽ إلى أىـ ىذه الكسائؿ مع التنكيو إلى 
 :الكاقع السكرم بما يخص كؿ كسيمة 

                                                      

 الجامعية الرسائؿ أك المنشكرة المقاالت أك العممي لمبحث العميا الييئة برعاية المقامة كالندكات تالمؤتمرا كانت سكاء 
، آخركف، ناصر   مرجع سبؽ الكاقع كمتطمبات تطكيره،: ، البحث كالتطكير التقاني كاالبتكار في المؤسسات اإلنتاجية العامة كالخاصة2006، أكـر
 ذكره
 متكفر عمى االنترنت 2010حزيراف منظمة األمـ المتحدة لمتنمية الصناعية،  صناعة النسيج كالمالبس في سكرية ،إستراتيجية ألبيرتي ، فرناندك،

alsenaee.com
72UNIDO Report 2012/13, 

http://www.unido.org/fileadmin/user_media/Services/PSD/Competitive_Industrial_Performance_Report_UNIDO_2012_

2013.PDF 
73 http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp 
74 Mathieu, A. (2011) University-Industry interactions and knowledge transfer mechanisms: a critical 
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تساعد األبحاث المنشكرة في جعؿ المعرفة التي يمتمكيا الباحث معرفة  : األبحاث المنشورة (1
صريحة كاضحة مف السيؿ الكصكؿ إلييا، كعمى الرغـ مف أنيا ال تساىـ إال في نقؿ المعرفة 

الظاىرة، إال أنيا تساعد المؤسسات الصناعية في معرفة أىـ التطكرات العممية في مجاؿ العمؿ 
 في أحدث تصنيؼ لو إلى أف ترتيب (مؤشرات اقتصاد المعرفة)كيشير تقرير . الذم تعنى بو

( 143)مف أصؿ  (127)سكرية مف حيث عدد المقاالت العممية كالتقنية يضعيا في المرتبة 
دكلة مما يؤكد غياب التكاصؿ بيف القطاعيف البحثي كاإلنتاجي عبر البحكث المنشكرة نظرا لقمة 

 .ىذه البحكث

تساعد المؤتمرات ككرش العمؿ في خمؽ التكاصؿ المشترؾ بيف  : المؤتمرات وورش العمل (2
كمف المالحظ زيادة عدد . الباحثيف كالمؤسسات الصناعية، مف خالؿ المقاءات المباشرة

 .المؤتمرات ككرش العمؿ التي تقاـ في سكرية كخاصة بعد إنشاء الييئة العميا لمبحث العممي

تسمح حرية التنقؿ لمباحثيف كلمصناعييف بالتعرؼ إلى بيئة  : حرية التنقل بين القطاعات (3
الطرؼ األخر بشكؿ أفضؿ، مما سيزيد في قدرتيـ عمى فيـ حاجات كؿ قطاع، كىذا غير 
متكفر في سكرية نظران لمقكانيف كاألنظمة السائدة التي ال تعطي الباحثيف كالصناعييف مجاالن 

 .لمتنقؿ بيف القطاعيف

بدرجة كبيرة في تعزيز  (الشخصية)تساىـ العالقات غير الرسمية  : العالقات غير الرسمية (4
كتحتؿ العالقات غير الرسمية الجزء األكبر مف . التعاكف بيف القطاعيف البحثي كاإلنتاجي

 .التعاكف القائـ بيف القطاعيف البحثي كاإلنتاجي في سكرية

مف أجؿ دفع القطاعيف البحثي كاإلنتاجي إلى التعاكف، ال بد مف  : البحوث المشتركة (5
مؤشرات )كيشير تقرير . تكحيد األىداؼ، كدفع القطاعييف إلى إجراء الدراسات كالبحكث المشتركة

مف أصؿ  (129) في أحدث تصنيؼ لو إلى أف سكرية تقع في المرتبة (اقتصاد المعرفة
 .دكلة فيما يخص التعاكف البحثي بيف الجامعات كالصناعة (142)

تساعد مشاركة التجييزات كاإلمكانات في خفض التكاليؼ  : مشاركة التجييزات واإلمكانات (6
كىنا نجد أف أغمب . المترتبة عف اآلالت كالتجييزات كالتقانات التي يحتاجيا ًكال القطاعيف

التعاكف مابيف القطاعييف ينحصر في طمب القطاع اإلنتاجي مف القطاع البحثي إجراء التحاليؿ 
عدـ امتالكو التجييزات، أك الخبرة، أك غير : كاالختبارات عمى بعض العينات لعدة أسباب منيا

 .ذلؾ

                                                                                                                                                       
survey, CEB Working Paper No. 11/015, Université Libre de Bruxelles - Solvay Brussels School of Economics and 

Management Centre Emile Bernheim. Accessed on September 2011 at: 

https://dipot.ulb.ac.be/dspace/bitstream/2013/85726/3/wp11015.pdf. 

 ، المرصد الكطني لمتنافسية ،دمشؽ ، سكرية 2013مؤشرات اقتصاد المعرفة،  
المرجع ذاتو/ المصدر 
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يتـ االستثمار المشترؾ مف خالؿ إجراء بعض المشاريع المشتركة  : االستثمار المشترك (7
التي تساىـ في تخفيؼ األعباء المالية عمى القطاعيف، إضافة إلى رفد كؿ قطاع بإمكانات 

كال يختمؼ الحاؿ ىنا عف غيره مف كسائؿ التعاكف بيف القطاعيف ككف التعاكف المشترؾ . األخر
 .بيف القطاعيف في سكرية شبو غائب

إف مشاركة القطاعيف في عممية تعميـ كتدريب األخر  : التعاون المشترك في مجال التعميم (8
سكؼ تساىـ في تطكير الصناعة عبر تزكيد العامميف فييا بأحدث األبحاث العممية، باإلضافة 

 .إلى ربط القطاع البحثي بكاقع الصناعة الفعمي

طالقيـ  : تأسيس الشركات من قبل الباحثين (9 يعتبر خركج الباحثيف مف القطاع البحثي كا 
كتعتبر ىذه الكسيمة . أعماليـ الخاصة في القطاع اإلنتاجي، مف أىـ كسائؿ الربط بيف القطاعيف
 . غائبة في سكرية نظران لطبيعة القكانيف الكظيفية التي تقيد حركة الباحثيف

 
 : وسيمة جمع البيانات وأدوات معالجتيا2.2

اعتمدت الدراسة عمى االستبانة كأداة رئيسة في جمع البيانات مف األفراد عينة الدراسة، مع 
 .إجراء بعض المقابالت الشخصية

البيانات األكلية الخاصة : اشتممت االستبانة في تصميميا عمى قسميف رئيسيف تضمف األكؿ
العبارات المتعمقة بمتغيرات الدراسة بيدؼ الكقكؼ : باألفراد المبحكثيف، كتضمف القسـ الثاني
ك مف أجؿ قياس فقرات متغيرات الدراسة تـ استخداـ . عمى مدل االتفاؽ أك عدـ االتفاؽ معيا

مقاييس تالئـ الفقرات تبعان لطبيعة األسئمة، كمقياس نعـ أك ال، كمقياس ليكرت الخماسي 
 :المكضحاف بالجدكؿ اآلتي
 المقاييس المستخدمة في تحميؿ االستبانة (1.2)الجدكؿ 
 أعارض غير مكافؽ غير متأكد مكافؽ مكافؽ بشدة مقياس ليكرت الخماسي

5 4 3 2 1 

 ال نعـ مقياس نعـ أك ال
1 0 

 : ثبات أداة الدراسة 3.2
 إذ، ق اختبار مدل االتساؽ الداخمي لفقراتبإجراء، قاـ الباحث التأٌكد مف ثبات المقياسمف أجؿ 

. (Cronbach Alphaكركنباخ ألفا) معامؿ تـ تقييـ تماسؾ المقياس بحساب
 في البحكث التطبيقية يعتبر مقبكالن ككانت (Alpha ≥0.60)المتعارؼ عميو أف معامؿ ألفا مف ك

 :النتائج كاآلتي
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كىي نسبة عالية كمقبكلة لمقياـ بعممية التحميؿ لتحقيؽ  (0.99)نتيجة ثبات أداة القياس الكمية 
  .أىداؼ الدراسة

 معامؿ ثبات االستبانة (2.2)                 الجدكؿ 
 

معامؿ كركنباخ ألفا  المحكر
Cronbach Alpha 

 0.98 أىمية إدارة المعرفة
 0.93 ميارات إدارة المعرفة
 0.99 ثقافة تقاسـ المعرفة

 0.98 الربط بيف إدارة المعرفة كاإلدارة اإلستراتيجية
 0.99 القسـ األكؿ إدارة المعرفة

 0.93 القسـ الثاني القيمة اإلضافية إلدارة المعرفة
 0.94 القسـ الثالث مصادر المعرفة

كبعد التأكد مف ثبات االستبانة استقرت في صكرتيا النيائية، كقاـ الباحث بتكزيعيا عمى أفراد 
فضالن عف ىذا يبيف الشكؿ . عينة الدراسة كجمعيا مف خالؿ الترتيبات التي تمت ليذه الغاية

 (.2)أدناه تركيب االستبانة المرفقة في الممحؽ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

عبارة، تـ إعدادىا بعد االستعانة  (83)عمما أف العبارات الكاردة في االستبانة كالبالغ عددىا 
 .بخبرات كتكجييات األستاذ الدكتكر أصؼ دياب، حتى كصمت إلى الشكؿ المطمكب

اإلستبانة

القسـ األكؿ إدارة البيانات التعريفية
(عبارة 58)المعرفة 

ثقافة تقاسـ المعرفة 
(عبارة 12)

الربط بيف اإلدارة 
دارة  اإلستراتيجية كا 

(عبارات 9)المعرفة 

جرياف المعرفة 
(عبارة 16)المضمرة 

ميارات إدارة 
(عبارة 11)المعرفة 

أىمية إدارة المعرفة 
(عبارات 1٠)

القسـ الثاني القيمة 
اإلضافية إلدارة 

(عبارة 15)المعرفة 

القسم الثالث 
مصادر المعرفة 

(عبارات 10)

 تركيب اإلستبانة  (8.2)الشكل
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 : المستخدمة األساليب اإلحصائية4.2

التكرارات كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات :  الكصفياإلحصاءمقاييس  -1
 . االستبانةأسئمة المبحكثيف عمى إجاباتالمعيارية لكصؼ خصائص عينة الدراسة ك تحميؿ 

. لمتحقؽ مف ثبات االستبانة(Cronbach Alpha)  اختبار الفا كركنباخ  -2

 . الختبار فرضيات الدراسةOne Sample T- test)) لعينة كاحدة tاختبار  -3

 .ANOVA))اختبار تحميؿ التبايف  -4

 .بيرسكفمعامؿ االرتباط  -5

 (.(linear regressionمعامؿ االنحدار المتعدد  -6

 : تحميل وصفي لعينة الدراسة5.2

قاـ الباحث باختبار آراء األفراد العامميف في المؤسسات الصناعية السكرية عينة البحث بمختمؼ 
( 71)استبانة، منيا  (76)استبانة، كقد تـ استرداد  (98)مستكياتيـ اإلدارية، حيث تـ تكزيع 
، كبيذا كانت نسبة االستبيانات المفقكدة كغير (%72.5)استبانة صالحة أم بنسبة استجابة 

 %(.27.5)الصالحة 

  أشارت البيانات األكلية إلى انخفاض أعداد العامميف في المؤسسات الصناعية سكاءن العامة
، كذلؾ عند النظر إلى أعداد العامميف في (%15)ك (%10)أك الخاصة بنسبة تراكحت بيف 

 (.2014-2013-2012)األعكاـ 
  كما أشارت إلى ارتفاع نسبة حاممي الشيادات الجامعية أك المعاىد المتكسطة حيث

 .مف إجمالي العامميف (%85)إلى  (%70)تراكحت بيف 
 : وصف وتشخيص متغيرات الدراسة6.2

سيتناكؿ ىذا الجزء كصؼ كتشخيص متغيرات الدراسة المتمثمة بثالثة أقساـ رئيسة ضمف 
 :االستبانة 

 إدارة المعرفة: األكؿ 

  القيمة اإلضافية إلدارة المعرفة: الثاني 
  مصادر المعرفة: الثالث 
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كذلؾ عبر استخداـ عدد مف األساليب اإلحصائية كاألكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية 
كالتكزيعات التكرارية لعبارات كؿ قسـ عمى حدة، بيدؼ التعرؼ عمى كاقع المؤسسات الصناعية 

 :في كؿ مف 

 أىمية إدارة المعرفة 
 ميارات إدارة المعرفة 
 ثقافة تقاسـ المعرفة 

 الربط بيف إدارة المعرفة كاإلدارة االستراتيجية 

 تشخيص كاقع جرياف المعرفة المضمرة في المؤسسة 

 القيمة اإلضافية إلدارة المعرفة 

 مصادر المعرفة 

وصف وتشخيص متغيرات أىمية إدارة المعرفة ودورىا في وضع إستراتيجية إلدارة . 1.6.2
 :المؤسسة 

التكزيعات التكرارية  (5.2)، كالجدكؿ (4.2)، كالجدكؿ (3.2)تيمخص معطيات الجداكؿ 
كاألكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية لإلجابات تجاه عبارات محكر أىمية إدارة المعرفة لكؿ 

مف كافة المبحكثيف كالقطاع العاـ كالقطاع الخاص عمى التكالي، حيث تشير إجابات كافة 
منيـ غير  (%4.2)مف أفراد العينة يتفقكف مع ىذه العبارات ك (%79.2)المبحكثيف إلى أف 

( 4.2)مف المحايديف، كجاء ىذا بكسط حسابي  (%16)متفقيف مع ىذه العبارات، بينما 
في حيف كانت  (%84.7)، حيث كانت نسبة االتفاؽ عند القطاع العاـ (0.66)كانحراؼ معيارم

 %(.76.1)عند القطاع الخاص 

  نالت العبارة(1q1.7)  المتعمقة بأىمية كجكد الثقة بيف سائر العامميف في المؤسسة
، (0.717)كانحراؼ معيارم  (4.17)كبكسط حسابي  (%86.9)كالمدراء، أعمى نسبة اتفاؽ 

 %(.83.8)كعند القطاع الخاص  (%93.2)حيث كانت نسبة االتفاؽ عند القطاع العاـ 

  حمت العبارة(1q1.6)  بالتشارؾ المؤسسةيتـ اتخاذ القرارات عمى مستكل "التي تنص عمى 
كانحراؼ  (4.08)كبكسط حسابي  (%83.3)بالمرتبة الثانية بنسبة" بعيدان عف البيركقراطية

كعند القطاع الخاص  (%90.1)، حيث كانت نسبة االتفاؽ عند القطاع العاـ (0.69)معيارم
(78.4.)% 

  كانت العبارة(1q1.5)  المتعمقة بفتح المؤسسة المجاؿ لمتجديد كاالبتكار، ىي العبارة األقؿ
، حيث كانت نسبة (0.743)كانحراؼ معيارم (3.86)كبكسط حسابي  (%73.3)اتفاقان بنسبة

 %(66.6)كعند القطاع الخاص  (%83)االتفاؽ عند القطاع العاـ 



  34

 في الجداكؿ إلى التكرارات في إجابة المبحكثيف (ت)تشير : مالحظة 

التكزيعات التكرارية كالنسب المئكية كالكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لمحكر  (3.2)الجدكؿ 
 (أىمية إدارة المعرفة)أىمية إدارة المعرفة لكافة المبحكثيف 

  المعيارماالنحراؼ الكسط الحسابي أعارض غير مكافؽ غير متأكد مكافؽ مكافؽ جداالعبارة 
 % ت % ت % ت % ت % ت

1q1.1 15 21 40 56.3 13 18 3 4.2254 0 0 3.93 .743 
1q1.2 20 28 35 49.3 13 18 3 4.2254 0 0 4.01 .802 
1q1.3 22 31 37 52.1 7 9.9 5 7.0423 0 0 4.07 .834 
1q1.4 21 30 34 47.9 12 17 4 5.6338 0 0 4.01 .837 
1q1.5 12 17 40 56.3 16 23 3 4.2254 0 0 3.86 .743 
1q1.6 19 27 40 56.3 11 15 1 1.4085 0 0 4.08 .692 
1q1.7 23 32 39 54.9 7 9.9 2 2.8169 0 0 4.17 .717 
1q1.8 14 20 45 63.4 10 14 2 2.8169 0 0 4.00 .676 
1q1.9 11 15 44 62 12 17 4 5.6338 0 0 3.87 .735 
1q1.10 16 23 38 53.5 14 20 3 4.2254 0 0 3.94 .773 
 0.66 4.2 0  4.2254  16  55.2  24  المجمكع

التكزيعات التكرارية كالنسب المئكية كالكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم ألىمية  (4.2)الجدكؿ 
 (أىمية إدارة المعرفة)إدارة المعرفة القطاع العاـ 

  المعيارماالنحراؼ الكسط الحسابي أعارض غير مكافؽ غير متأكد مكافؽ مكافؽ جداالعبارة 
 % ت % ت % ت % ت % ت

1q1.1 6 21 20 69 3 10 0 0 0 0 4.07 .530 

1q1.2 9 31 14 48.3 4 14 2 6.8966 0 0 4.03 .865 

1q1.3 8 28 15 51.7 4 14 2 6.8966 0 0 4.00 .845 

1q1.4 9 31 14 48.3 3 10 3 10.345 0 0 4.00 .926 

1q1.5 4 14 20 69 5 17 0 0 0 0 3.97 .566 

1q1.6 8 28 18 62.1 3 10 0 0 0 0 4.17 .602 

1q1.7 11 38 16 55.2 2 6.9 0 0 0 0 4.31 .604 

1q1.8 6 21 19 65.5 2 6.9 2 6.8966 0 0 4.00 .756 

1q1.9 5 17 21 72.4 3 10 0 0 0 0 4.07 .530 

1q1.10 6 21 16 55.2 5 17 2 6.8966 0 0 3.90 .817 

 43882. 4.3448 0  3.7931  12  59.7  25  المجمكع
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التكزيعات التكرارية كالنسب المئكية كالكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم ألىمية  (5.2)الجدكؿ 
 (أىمية إدارة المعرفة)إدارة المعرفة القطاع الخاص 

  المعيارماالنحراؼ الكسط الحسابي أعارض غير مكافؽ غير متأكد مكافؽ مكافؽ جدا العبارة
 % ت % ت % ت % ت % ت

1q1.1 9 21 20 47.6 10 24 3 7.1429 0 0 3.83 .853 
1q1.2 11 26 21 50 9 21 1 2.381 0 0 4.00 .765 
1q1.3 14 33 22 52.4 3 7.1 3 7.1429 0 0 4.12 .832 
1q1.4 12 29 20 47.6 9 21 1 2.381 0 0 4.02 .780 
1q1.5 8 19 20 47.6 11 26 3 7.1429 0 0 3.79 .842 
1q1.6 11 26 22 52.4 8 19 1 2.381 0 0 4.02 .749 
1q1.7 12 29 23 54.8 5 12 2 4.7619 0 0 4.07 .778 
1q1.8 8 19 26 61.9 8 19 0 0 0 0 4.00 .625 
1q1.9 6 14 23 54.8 9 21 4 9.5238 0 0 3.74 .828 
1q1.10 10 24 22 52.4 9 21 1 2.381 0 0 3.98 .749 
 73854. 3.9571 0  4.5238  19  52.1  24  المجمكع

 

 :وصف وتشخيص متغيرات توفر ميارات إدارة المعرفة في الفعالية.2.6.2

التكزيعات التكرارية  (8.2)، كالجدكؿ (7.2)، كالجدكؿ (6.2)تيمخص معطيات الجداكؿ 
كاألكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية لإلجابات تجاه عبارات محكر تكفر ميارات إدارة 
المعرفة، لكؿ مف كافة المبحكثيف كالقطاع العاـ كالقطاع الخاص عمى التكالي، حيث تشير 

 كجاء ىذا ،مف أفراد العينة يتفقكف مع ىذه العبارات%( 80.7)إجابات كافة المبحكثيف إلى أف 
 حيث كانت نسبة االتفاؽ عند القطاع العاـ ،(0.666)كانحراؼ معيارم (4.14)بكسط حسابي 

 %(.75.9)، في حيف كانت عند القطاع الخاص (87.1%)

  نالت العبارة(1q2.2)  المتعمقة بككف إدارة المعرفة أسمكب عممي يشجع عمى تبني أسمكب
كانحراؼ معيارم  (4.3)كبكسط حسابي  (%82.8)التعاكف كالتشارؾ أعمى نسبة اتفاؽ 

كعند القطاع الخاص  (%93)، حيث كانت نسبة االتفاؽ عند القطاع العاـ (0.818)
(76.1.)% 

  كانت العبارة(1q2.6)  المتعمقة بامتالؾ القدرة عمى االتصاؿ كالتكاصؿ مع مختمؼ
كانحراؼ  (3.77)كبكسط حسابي  (%70.4)المستكيات كالفئات، ىي العبارة األقؿ اتفاقان بنسبة

  %(.8.5)، كما كانت األعمى نسبة مف حيث عدـ اتفاؽ أفراد عينة البحث (0.814)معيارم
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التكزيعات التكرارية كالنسب المئكية كالكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كافة  (6.2)الجدكؿ 
 (تكفر ميارات إدارة المعرفة في الفعالية)المبحكثيف 

الكسط  أعارض غير مكافؽ غير متأكد مكافؽ مكافؽ جدا العبارة
 الحسابي

االنحراؼ 
 % ت % ت % ت % ت % ت المعيارم

1q2.1 20 28.169 39 54.9296 10 14.0845 2 2.8169 0 0 4.08 .732 

1q2.2 35 49.2958 24 33.8028 10 14.0845 2 2.8169 0 0 4.30 .818 

1q2.3 18 25.3521 39 54.9296 11 15.493 3 4.22535 0 0 4.01 .765 

1q2.4 18 25.3521 33 46.4789 14 19.7183 6 8.4507 0 0 3.89 .887 

1q2.5 11 15.493 48 67.6056 10 14.0845 2 2.8169 0 0 3.96 .642 

1q2.6 11 15.493 39 54.9296 15 21.1268 6 8.4507 0 0 3.77 .814 

1q2.7 28 39.4366 34 47.8873 8 11.2676 1 1.40845 0 0 4.25 .712 

1q2.8 16 22.5352 42 59.1549 11 15.493 2 2.8169 0 0 4.01 .707 

1q2.9 22 30.9859 37 52.1127 9 12.6761 3 4.22535 0 0 4.10 .777 

1q2.10 24 33.8028 36 50.7042 8 11.2676 3 4.22535 0 0 4.14 .780 

1q2.11 21 29.5775 34 47.8873 10 14.0845 6 8.4507 0 0 3.99 .886 

 66657. 4.1434 0  4.6095  14.853  51.857  28.681  المجمكع

 

التكزيعات التكرارية كالنسب المئكية كالكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم  (أ.7.2)الجدكؿ 
 (تكفر ميارات إدارة المعرفة في الفعالية)القطاع العاـ 

الكسط  أعارض غير مكافؽ غير متأكد مكافؽ مكافؽ جدا العبارة
 الحسابي

االنحراؼ 
 % ت % ت % ت % ت % ت المعيارم

1q2.1 9 31.0345 16 55.1724 3 10.3448 1 3.44828 0 0 4.14 .743 

1q2.2 15 51.7241 12 41.3793 2 6.89655 0 0 0 0 4.45 .632 

1q2.3 8 27.5862 15 51.7241 5 17.2414 1 3.44828 0 0 4.03 .778 

1q2.4 8 27.5862 14 48.2759 4 13.7931 3 10.3448 0 0 3.93 .923 
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التكزيعات التكرارية كالنسب المئكية كالكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم  (ب.7.2)الجدكؿ 
 (تكفر ميارات إدارة المعرفة في الفعالية)القطاع العاـ 

1q2.5 6 20.6897 19 65.5172 2 6.89655 2 6.89655 0 0 4.00 .756 

1q2.6 5 17.2414 18 62.069 4 13.7931 2 6.89655 0 0 3.90 .772 

1q2.7 13 44.8276 16 55.1724 0 0 0 0 0 0 4.45 .506 

1q2.8 7 24.1379 20 68.9655 2 6.89655 0 0 0 0 4.17 .539 

1q2.9 10 34.4828 17 58.6207 2 6.89655 0 0 0 0 4.28 .591 

1q2.10 10 34.4828 15 51.7241 2 6.89655 2 6.89655 0 0 4.14 .833 

1q2.11 9 31.0345 16 55.1724 2 6.89655 2 6.89655 0 0 4.10 .817 

 41687. 4.3824 0  4.0752  8.7774  55.799  31.348  المجمكع

 المعيارم القطاع كاالنحراؼالتكزيعات التكرارية كالنسب المئكية كالكسط الحسابي  (8.2)الجدكؿ 
 (تكفر ميارات إدارة المعرفة في الفعالية)لخاص ا

الكسط  أعارض غير مكافؽ غير متأكد مكافؽ مكافؽ جدا العبارة
 الحسابي

االنحراؼ 
 % ت % ت % ت % ت % ت المعيارم

1q2.1 11 26.1905 23 54.7619 7 16.6667 1 2.38095 0 0 4.05 .731 

1q2.2 20 47.619 12 28.5714 8 19.0476 2 4.7619 0 0 4.19 .917 

1q2.3 10 23.8095 24 57.1429 6 14.2857 2 4.7619 0 0 4.00 .765 

1q2.4 10 23.8095 19 45.2381 10 23.8095 3 7.14286 0 0 3.86 .872 

1q2.5 5 11.9048 29 69.0476 8 19.0476 0 0 0 0 3.93 .558 

1q2.6 6 14.2857 21 50 11 26.1905 4 9.52381 0 0 3.69 .841 

1q2.7 15 35.7143 18 42.8571 8 19.0476 1 2.38095 0 0 4.12 .803 

1q2.8 9 21.4286 22 52.381 9 21.4286 2 4.7619 0 0 3.90 .790 

1q2.9 12 28.5714 20 47.619 7 16.6667 3 7.14286 0 0 3.98 .869 

1q2.10 14 33.3333 21 50 6 14.2857 1 2.38095 0 0 4.14 .751 

1q2.11 12 28.5714 18 42.8571 8 19.0476 4 9.52381 0 0 3.90 .932 

 75603. 3.9784 0  4.9784  19.048  49.1342  26.84  المجمكع
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 :وصف وتشخيص متغيرات مدى توفر ثقافة تقاسم المعرفة. 3.6.2

التكزيعات التكرارية  (11.2)، كالجدكؿ (10.2)، كالجدكؿ (9.2)تيمخص معطيات الجداكؿ 
كاألكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية لإلجابات تجاه عبارات محكر مدل تكفر ثقافة تقاسـ 

المعرفة لكؿ مف كافة المبحكثيف كالقطاع العاـ كالقطاع الخاص عمى التكالي، حيث تشير إجابات 
منيـ  (%2.7)مف أفراد العينة يتفقكف مع ىذه العبارات  ك (%62.2)كافة المبحكثيف إلى أف 

( 3.8)مف المحايديف، كجاء ىذا بكسط حسابي  (%35)غير متفقيف مع ىذه العبارات، بينما 
في حيف كانت  (%70.3)، حيث كانت نسبة االتفاؽ عند القطاع العاـ (0.60)كانحراؼ معيارم

 .مما يشير إلى تكفر ثقافة تقاسـ كتشارؾ المعرفة (%56.5)عند القطاع الخاص 

  نالت العبارة(1q3.12)  المتعمقة بقياـ العامميف باالستفادة مف شبكة اإلنترنت مف أجؿ
غنائيا أعمى نسبة اتفاؽ  كانحراؼ معيارم  (3.94)كبكسط حسابي  (%76)تطكير معمكماتيـ كا 

كعند القطاع الخاص  (%89.6)، حيث كانت نسبة االتفاؽ عند القطاع العاـ (0.7)
(66.7.)% 
  كانت العبارة(1q3.7)  المتعمقة بمدل مساىمة التقانات المستخدمة في المؤسسة في تعزيز

يتفقكف مع  (%46.5)تناقؿ المعرفة عبر االستفادة مف التغذية الراجعة األقؿ اتفاقا حيث نجد أف 
كعند القطاع الخاص  (%48.3)ىذه العبارة، ككانت نسبة االتفاؽ عند القطاع العاـ 

(45.2.)% 

التكزيعات التكرارية كالنسب المئكية كالكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كافة  (أ.9.2)الجدكؿ 
 (مدل تكفر ثقافة تقاسـ المعرفة)المبحكثيف 

الكسط  أعارض غير مكافؽ غير متأكد مكافؽ مكافؽ جدا العبارة
 الحسابي

االنحراؼ 
 % ت % ت % ت % ت % ت المعيارم

`1q3.1 10 14.0845 38 53.5211 23 32.3944 0 0 0 0 3.82 .661 

1q3.2 3 4.22535 36 50.7042 30 42.2535 2 2.8169 0 0 3.56 .626 

1q3.3 6 8.4507 44 61.9718 17 23.9437 4 5.6338 0 0 3.73 .696 

1q3.4 6 8.4507 37 52.1127 28 39.4366 0 0 0 0 3.69 .623 

1q3.5 5 7.04225 30 42.2535 36 50.7042 0 0 0 0 3.56 .626 

1q3.6 4 5.6338 39 54.9296 25 35.2113 3 4.22535 0 0 3.62 .663 

1q3.7 0 0 33 46.4789 35 49.2958 3 4.22535 0 0 3.42 .577 
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التكزيعات التكرارية كالنسب المئكية كالكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كافة  (ب.9.2)الجدكؿ 
 (مدل تكفر ثقافة تقاسـ المعرفة)المبحكثيف 

1q3.8 11 15.493 40 56.338 20 28.169 0 0 0 0 3.87 .653 

1q3.9 9 12.6761 35 49.2958 24 33.8028 3 4.22535 0 0 3.70 .744 

1q3.10 10 14.0845 30 42.2535 28 39.4366 3 4.22535 0 0 3.66 .774 

1q3.11 19 26.7606 31 43.662 19 26.7606 2 2.8169 0 0 3.94 .809 

1q3.12 16 22.5352 38 53.5211 14 19.7183 3 4.22535 0 0 3.94 .773 

 60117. 3.7829 0  2.6995  35.094  50.587  11.62  المجمكع

التكزيعات التكرارية كالنسب المئكية كالكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم  (10.2)الجدكؿ 
 (مدل تكفر ثقافة تقاسـ المعرفة )القطاع العاـ

الكسط  أعارض غير مكافؽ غير متأكد مكافؽ مكافؽ جدا العبارة
 الحسابي

االنحراؼ 
 % ت % ت % ت % ت % ت المعيارم

`1q3.1 5 17.2414 19 65.5172 5 17.2414 0 0 0 0 4.00 .598 

1q3.2 1 3.44828 16 55.1724 11 37.931 1 3.44828 0 0 3.59 .628 

1q3.3 2 6.89655 19 65.5172 6 20.6897 2 6.89655 0 0 3.72 .702 

1q3.4 3 10.3448 17 58.6207 9 31.0345 0 0 0 0 3.79 .620 

1q3.5 2 6.89655 14 48.2759 13 44.8276 0 0 0 0 3.62 .622 

1q3.6 0 0 21 72.4138 7 24.1379 1 3.44828 0 0 3.69 .541 

1q3,7 0 0 14 48.2759 15 51.7241 0 0 0 0 3.48 .509 

1q3.8 4 13.7931 19 65.5172 6 20.6897 0 0 0 0 3.93 .593 

1q3.9 3 10.3448 15 51.7241 9 31.0345 2 6.89655 0 0 3.66 .769 

1q3.10 4 13.7931 18 62.069 5 17.2414 2 6.89655 0 0 3.83 .759 

1q3.11 11 37.931 12 41.3793 5 17.2414 1 3.44828 0 0 4.14 .833 

1q3.12 9 31.0345 17 58.6207 2 6.89655 1 3.44828 0 0 4.17 .711 

 47970. 3.9770 0  2.8736  26.724  57.759  12.644  المجمكع
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التكزيعات التكرارية كالنسب المئكية كالكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم  (11.2)الجدكؿ 
 (مدل تكفر ثقافة تقاسـ المعرفة)القطاع الخاص 

الكسط  أعارض غير مكافؽ غير متأكد مكافؽ مكافؽ جدا العبارة
 الحسابي

االنحراؼ 
 % ت % ت % ت % ت % ت المعيارم

`1q3.1 5 11.9048 19 45.2381 18 42.8571 0 0 0 0 3.69 .680 

1q3.2 2 4.7619 20 47.619 19 45.2381 1 2.38095 0 0 3.55 .633 

1q3.3 4 9.52381 25 59.5238 11 26.1905 2 4.7619 0 0 3.74 .701 

1q3.4 3 7.14286 20 47.619 19 45.2381 0 0 0 0 3.62 .623 

1q3.5 3 7.14286 16 38.0952 23 54.7619 0 0 0 0 3.52 .634 

1q3.6 4 9.52381 18 42.8571 18 42.8571 2 4.7619 0 0 3.57 .737 

1q3,7 0 0 19 45.2381 20 47.619 3 7.14286 0 0 3.38 .623 

1q3.8 7 16.6667 21 50 14 33.3333 0 0 0 0 3.83 .696 

1q3.9 6 14.2857 20 47.619 15 35.7143 1 2.38095 0 0 3.74 .734 

1q3.10 6 14.2857 12 28.5714 23 54.7619 1 2.38095 0 0 3.55 .772 

1q3.11 8 19.0476 19 45.2381 14 33.3333 1 2.38095 0 0 3.81 .773 

1q3.12 7 16.6667 21 50 12 28.5714 2 4.7619 0 0 3.79 .782 

 64406. 3.6488 0  2.5794  40.873  45.635  10.913  المجمكع

 

 :وصف وتشخيص متغيرات مدى الربط بين إدارة المعرفة واإلدارة االستراتيجية. 4.6.2

التكزيعات التكرارية  (14.2)، كالجدكؿ (13.2)، كالجدكؿ (12.2)تيمخص معطيات الجداكؿ 
كاألكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية لإلجابات تجاه عبارات محكر مدل الربط بيف إدارة 
المعرفة كاإلدارة اإلستراتيجية، لكؿ مف كافة المبحكثيف كالقطاع العاـ كالقطاع الخاص عمى 

مف أفراد العينة يتفقكف مع ىذه  (%61.6)التكالي، حيث تشير إجابات كافة المبحكثيف إلى أف 
مف المحايديف، كجاء  (%36)منيـ غير متفقيف مع ىذه العبارات، بينما  (%2.2)العبارات  ك
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، حيث كانت نسبة االتفاؽ عند القطاع العاـ (0.61)كانحراؼ معيارم (3.7)ىذا بكسط حسابي 
 %(.55.4)في حيف كانت عند القطاع الخاص  (70.5%)

  نالت العبارة(1q4.7) المتعمقة بقياـ المؤسسة بتقديـ أعماؿ كخدمات جديدة بشكؿ دائـ 
، حيث كانت نسبة (0.65)كانحراؼ معيارم  (3.9)كبكسط حسابي  (%73)أعمى نسبة اتفاؽ 

 %(.59.5)كعند القطاع الخاص  (%83)االتفاؽ عند القطاع العاـ 

  كانت العبارة(1q4.3) المتعمقة بمدل مركنة خطة المؤسسة االستراتيجية األقؿ اتفاقان حيث 
%( 51.6)يتفقكف مع ىذه العبارة، ككانت نسبة االتفاؽ عند القطاع العاـ  (%50.8)نجد أف 

 %(.50)كعند القطاع الخاص 
 

التكزيعات التكرارية كالنسب المئكية كالكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كافة  (12.2)الجدكؿ 
 (الربط بيف إدارة المعرفة كاإلدارة اإلستراتيجية)المبحكثيف 

الكسط  أعارض غير مكافؽ غير متأكد مكافؽ مكافؽ جدا العبارة
الحسابي 

 االنحراؼ
المعيارم   % ت % ت % ت % ت % ت

1q4.1 7 9.8592 35 49.296 28 39.437 1 1.4085 0 0 3.68 .671 

1q4.2 2 2.8169 42 59.155 27 38.028 0 0 0 0 3.65 .537 

1q4.3 6 8.4507 30 42.254 31 43.662 4 5.6338 0 0 3.54 .734 

1q4.4 10 14.085 32 45.07 29 40.845 0 0 0 0 3.73 .696 

1q4.5 9 12.676 27 38.028 34 47.887 1 1.4085 0 0 3.62 .724 

1q4.6 14 19.718 34 47.887 23 32.394 0 0 0 0 3.87 .716 

1q4.7 12 16.901 40 56.338 18 25.352 1 1.4085 0 0 3.89 .688 

1q4.8 13 18.31 35 49.296 20 28.169 3 4.2254 0 0 3.82 .780 

1q4.9 14 19.718 32 45.07 21 29.577 4 5.6338 0 0 3.79 .827 

 61000. 3.7543 0  2.1909  36.15  48.044  13.615  المجمكع
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التكزيعات التكرارية كالنسب المئكية كالكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم  (13.2)الجدكؿ 
 (الربط بيف إدارة المعرفة كاإلدارة اإلستراتيجية )القطاع العاـ

 االنحراؼالكسط الحسابي  أعارض غير مكافؽ غير متأكد مكافؽ مكافؽ جدا العبارة
المعيارم   % ت % ت % ت % ت % ت

1q4.1 3 10.345 15 51.724 11 37.931 0 0 0 0 3.72 .649 

1q4.2 2 6.8966 18 62.069 9 31.034 0 0 0 0 3.76 .577 

1q4.3 4 13.793 11 37.931 12 41.379 2 6.8966 0 0 3.59 .825 

1q4.4 6 20.69 12 41.379 11 37.931 0 0 0 0 3.83 .759 

1q4.5 5 17.241 9 31.034 15 51.724 0 0 0 0 3.66 .769 

1q4.6 8 27.586 17 58.621 4 13.793 0 0 0 0 4.14 .639 

1q4.7 7 24.138 20 68.966 2 6.8966 0 0 0 0 4.17 .539 

1q4.8 9 31.034 14 48.276 3 10.345 3 10.345 0 0 4.00 .926 

1q4.9 9 31.034 15 51.724 2 6.8966 3 10.345 0 0 4.03 .906 

 52497. 3.9349 0  3.0651  26.437  50.192  20.307  المجمكع

 

التكزيعات التكرارية كالنسب المئكية كالكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم  (أ. 14.2)الجدكؿ 
 (الربط بيف إدارة المعرفة كاإلدارة اإلستراتيجية)القطاع الخاص 

 االنحراؼالكسط الحسابي  أعارض غير مكافؽ غير متأكد مكافؽ مكافؽ جدا العبارة
المعيارم   % ت % ت % ت % ت % ت

1q4.1 4 9.5238 20 47.619 17 40.476 1 2.381 0 0 3.64 .692 

1q4.2 0 0 24 57.143 18 42.857 0 0 0 0 3.57 .501 

1q4.3 2 4.7619 19 45.238 19 45.238 2 4.7619 0 0 3.50 .672 

1q4.4 4 9.5238 20 47.619 18 42.857 0 0 0 0 3.67 .650 

1q4.5 4 9.5238 18 42.857 19 45.238 1 2.381 0 0 3.60 .701 
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التكزيعات التكرارية كالنسب المئكية كالكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم  (ب. 14.2)الجدكؿ 
 (الربط بيف إدارة المعرفة كاإلدارة اإلستراتيجية)القطاع الخاص 

 

1q4.6 6 14.286 17 40.476 19 45.238 0 0 0 0 3.69 .715 

1q4.7 5 11.905 20 47.619 16 38.095 1 2.381 0 0 3.69 .715 

1q4.8 4 9.5238 21 50 17 40.476 0 0 0 0 3.69 .643 

1q4.9 5 11.905 17 40.476 19 45.238 1 2.381 0 0 3.62 .731 

 63883. 3.6296 0  1.5873  42.857  46.561  8.9947  المجمكع

 
 

 :وصف وتشخيص متغيرات تشخيص واقع جريان المعرفة المضمرة. 5.6.2

التكزيعات التكرارية  (17.2)، كالجدكؿ (16.2)، كالجدكؿ (15.2)تيمخص معطيات الجداكؿ 
كاألكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية لإلجابات تجاه عبارات محكر تشخيص كاقع جرياف 
المعرفة المضمرة لكؿ مف كافة المبحكثيف كالقطاع العاـ كالقطاع الخاص عمى التكالي، كتشير 

مف أفراد العينة يتفقكف مع ىذه العبارات كجاء ىذا %( 61.8)إجابات كافة المبحكثيف إلى أف 
حيث كانت نسبة االتفاؽ عند القطاع العاـ ،(0.6)كانحراؼ معيارم (3.7)بكسط حسابي 

كانكا مف المحايديف أك غير  (%38)في حيف أف . (%53)، ك عند القطاع الخاص (74.8%)
 .متفقيف مع ىذه العبارات

  كانت العبارة(1q5.8) المتعمقة بقدرة حامؿ المعرفة المضمرة عمى استخداـ كسائؿ الدردشة 
كالتكاصؿ مع مجمكعات النقاش لتقاسـ معرفة جديدة مع زمالءه، األكثر اتفاقا حيث نجد أف 

كعند القطاع  (%99.9)يتفقكف مع ىذه العبارة، ككانت نسبة االتفاؽ عند القطاع العاـ  (76%)
 %(.59.5)الخاص 

  حمت العبارة(1q5.12) ييعتبر حامؿ المعرفة المضمرة جيدان في تعمُّـ معرفة "التي تنص
، في المرتبة الثانية مف حيث االتفاؽ "جديدة مف خالؿ عممية تدكير العامميف بيف مياديف العمؿ

كانحراؼ معيارم  (3.8)يتفقكف مع ىذه العبارة، كجاء ىذا بكسط حسابي (%69)حيث نجد أف 
 %(.61.7)كعند القطاع الخاص  (%79.3)، ككانت نسبة االتفاؽ عند القطاع العاـ (0.65)
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  نالت العبارة(1q5.3) المتعمقة بقياـ مكجات جديدة مف أعماؿ التطكير كالترقية لمنتجات 
كبكسط حسابي  (%40.8)المؤسسة نتيجة مدخالت حامؿ المعرفة المضمرة، أقؿ نسبة اتفاؽ 

%( 44.8)، حيث كانت نسبة االتفاؽ عند القطاع العاـ (0.65)كانحراؼ معيارم  (3.46)
 %(.38)كعند القطاع الخاص 

التكزيعات التكرارية كالنسب المئكية كالكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم  (أ.15.2)الجدكؿ 
 (تشخيص كاقع جرياف المعرفة المضمرة)كافة المبحكثيف 

االنحراؼ  الكسط الحسابي أعارض غير مكافؽ غير متأكد مكافؽ مكافؽ جدا العبارة
 % ت % ت % ت % ت % ت المعيارم

1q5.1 7 9.8592 27 38.028 35 49.296 2 2.8169 0 0 3.55 .713 

1q5.2 11 15.493 27 38.028 30 42.254 3 4.2254 0 0 3.65 .795 

1q5.3 5 7.0423 24 33.803 41 57.746 1 1.4085 0 0 3.46 .651 

1q5.4 11 15.493 37 52.113 19 26.761 4 5.6338 0 0 3.77 .778 

1q5.5 14 19.718 26 36.62 31 43.662 0 0 0 0 3.76 .765 

1q5.6 8 11.268 38 53.521 25 35.211 0 0 0 0 3.76 .643 

1q5.7 12 16.901 36 50.704 20 28.169 3 4.2254 0 0 3.80 .768 

1q5.8 4 5.6338 50 70.423 16 22.535 1 1.4085 0 0 3.80 .551 

1q5.9 7 9.8592 38 53.521 25 35.211 1 1.4085 0 0 3.72 .659 

1q5.10 10 14.085 34 47.887 26 36.62 1 1.4085 0 0 3.75 .712 

1q5.11 10 14.085 32 45.07 24 33.803 5 7.0423 0 0 3.66 .810 

1q5.12 8 11.268 41 57.746 21 29.577 1 1.4085 0 0 3.79 .653 

1q5.13 12 16.901 32 45.07 25 35.211 2 2.8169 0 0 3.76 .765 

1q5.14 14 19.718 37 52.113 19 26.761 1 1.4085 0 0 3.90 .720 
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التكزيعات التكرارية كالنسب المئكية كالكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم  (ب. 15.2)الجدكؿ 
 (تشخيص كاقع جرياف المعرفة المضمرة)كافة المبحكثيف 

1q5.15 12 16.901 30 42.254 29 40.845 0 0 0 0 3.76 .726 

1q5.16 12 16.901 37 52.113 22 30.986 0 0 0 0 3.86 .682 

 2.20  35.92  48.06  13.82  المجمكع
 

0 3.730 .60509 
التكزيعات التكرارية كالنسب المئكية كالكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم  (16.2)الجدكؿ 

 (تشخيص كاقع جرياف المعرفة المضمرة)القطاع العاـ 

الكسط  أعارض غير مكافؽ غير متأكد مكافؽ مكافؽ جدا العبارة
 الحسابي

االنحراؼ 
 % ت % ت % ت % ت % ت المعيارم

1q5.1 2 6.8966 12 41.379 14 48.276 1 3.4483 0 0 3.52 .688 

1q5.2 5 17.241 12 41.379 11 37.931 1 3.4483 0 0 3.72 .797 

1q5.3 4 13.793 9 31.034 16 55.172 0 0 0 0 3.59 .733 

1q5.4 6 20.69 19 65.517 2 6.8966 2 6.8966 0 0 4.00 .756 

1q5.5 7 24.138 13 44.828 9 31.034 0 0 0 0 3.93 .753 

1q5.6 4 13.793 19 65.517 6 20.69 0 0 0 0 3.93 .593 

1q5.7 9 31.034 18 62.069 0 0 2 6.8966 0 0 4.17 .759 

1q5.8 4 13.793 25 86.207 0 0 0 0 0 0 4.14 .351 

1q5.9 3 10.345 19 65.517 6 20.69 1 3.4483 0 0 3.83 .658 

1q5.10 6 20.69 17 58.621 6 20.69 0 0 0 0 4.00 .655 

1q5.11 5 17.241 14 48.276 6 20.69 4 13.793 0 0 3.69 .930 

1q5.12 4 13.793 19 65.517 5 17.241 1 3.4483 0 0 3.90 .673 

1q5.13 7 24.138 12 41.379 8 27.586 2 6.8966 0 0 3.83 .889 

1q5.14 9 31.034 16 55.172 4 13.793 0 0 0 0 4.17 .658 

1q5.15 9 31.034 15 51.724 5 17.241 0 0 0 0 4.14 .693 

1q5.16 6 20.69 18 62.069 5 17.241 0 0 0 0 4.03 .626 

 54088. 3.9009 0  3.017  22.2  55.39  19.4  المجمكع
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التكزيعات التكرارية كالنسب المئكية كالكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم  (17.2)الجدكؿ 
 (تشخيص كاقع جرياف المعرفة المضمرة)القطاع الخاص 

االنحراؼ  الكسط الحسابي أعارض غير مكافؽ غير متأكد مكافؽ مكافؽ جدا العبارة
 % ت % ت % ت % ت % ت المعيارم

1q5.1 5 11.905 15 35.714 21 50 1 2.381 0 0 3.57 .737 

1q5.2 6 14.286 15 35.714 19 45.238 2 4.7619 0 0 3.60 .798 

1q5.3 1 2.381 15 35.714 25 59.524 1 2.381 0 0 3.38 .582 

1q5.4 5 11.905 18 42.857 17 40.476 2 4.7619 0 0 3.62 .764 

1q5.5 7 16.667 13 30.952 22 52.381 0 0 0 0 3.64 .759 

1q5.6 4 9.5238 19 45.238 19 45.238 0 0 0 0 3.64 .656 

1q5.7 3 7.1429 18 42.857 20 47.619 1 2.381 0 0 3.55 .670 

1q5.8 0 0 25 59.524 16 38.095 1 2.381 0 0 3.57 .547 

1q5.9 4 9.5238 19 45.238 19 45.238 0 0 0 0 3.64 .656 

1q5.10 4 9.5238 17 40.476 20 47.619 1 2.381 0 0 3.57 .703 

1q5.11 5 11.905 18 42.857 18 42.857 1 2.381 0 0 3.64 .727 

1q5.12 4 9.5238 22 52.381 16 38.095 0 0 0 0 3.71 .636 

1q5.13 5 11.905 20 47.619 17 40.476 0 0 0 0 3.71 .673 

1q5.14 5 11.905 21 50 15 35.714 1 2.381 0 0 3.71 .708 

1q5.15 3 7.1429 15 35.714 24 57.143 0 0 0 0 3.50 .634 

1q5.16 6 14.286 19 45.238 17 40.476 0 0 0 0 3.74 .701 

 1.637  45.39  43.01  9.97  المجمكع
 

0 3.6131 .62504 
 

 :وصف وتشخيص متغيرات القيمة اإلضافية إلدارة المعرفة. 6.6.2

التكزيعات التكرارية  (20.2)، كالجدكؿ (19.2)، كالجدكؿ (18.2)تيمخص معطيات الجداكؿ 
كاألكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية لإلجابات تجاه عبارات محكر القيمة اإلضافية إلدارة 
المعرفة، لكؿ مف كافة المبحكثيف كالقطاع العاـ كالقطاع الخاص عمى التكالي، كتشير إجابات 
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يعتقدكف أف ىناؾ استخداـ لممعرفة في مف أفراد العينة %( 3.8)كافة المبحكثيف إلى أف 
مؤسساتيـ كبالتالي فإنيـ يعتقدكف بامتالكيـ القيمة اإلضافية التي تكلدىا المعرفة، في حيف أف 

 .ال يركف أم استغالؿ لممعرفة في مؤسساتيـ (96.2%)

كيالحظ مف النتائج قناعة تامة لدل مبحكثي القطاع العاـ بغياب استغالؿ المعرفة في المؤسسة 
مف مبحكثي القطاع الخاص يعتقدكف أف  (%6.5)كبالتالي غياب القيمة اإلضافية، في حيف أف
  .القيمة اإلضافية لممعرفة متكفرة في مؤسساتيـ

التكزيعات التكرارية كالنسب المئكية كالكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كافة  (18.2)الجدكؿ 
 (القيمة اإلضافية إلدارة المعرفة)المبحكثيف 

 المعيارم االنحراؼالكسط الحسابي  ال نعـ العبارة
 % ت % ت

2q1.1 5 7.0423 66 92.958 .07 .258 

2q1.2 3 4.2254 68 95.775 .04 .203 

2q1.3 7 9.8592 64 90.141 .10 .300 

2q2.1 3 4.2254 68 95.775 .04 .203 

2q2.2 2 2.8169 69 97.183 .03 .167 

2q3.1 0 0 71 100 0.00 0.000 

2q3.2 0 0 71 100 0.00 0.000 

2q3.3 0 0 71 100 0.00 0.000 

2q3.4 0 0 71 100 0.00 0.000 

2q3.5 0 0 71 100 0.00 0.000 

2q4.1 6 8.4507 65 91.549 .08 .280 

2q4.2 3 4.2254 68 95.775 .04 .203 

2q4.3 3 4.2254 68 95.775 .04 .203 

2q4.4 6 8.4507 65 91.549 .08 .280 

2q4.5 3 4.2254 68 95.775 .04 .203 

 18709. 0770. 96.15  3.85  المجمكع
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التكزيعات التكرارية كالنسب المئكية كالكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم  (19.2)الجدكؿ 
 (القيمة اإلضافية إلدارة المعرفة)القطاع العاـ 

 المعيارم االنحراؼالكسط الحسابي  ال نعـ العبارة
 % ت % ت

2q1.1 0 0 29 100 0.00 0.000 

2q1.2 0 0 29 100 0.00 0.000 

2q1.3 0 0 29 100 0.00 0.000 

2q2.1 0 0 29 100 0.00 0.000 

2q2.2 0 0 29 100 0.00 0.000 

2q3.1 0 0 29 100 0.00 0.000 

2q3.2 0 0 29 100 0.00 0.000 

2q3.3 0 0 29 100 0.00 0.000 

2q3.4 0 0 29 100 0.00 0.000 

2q3.5 0 0 29 100 0.00 0.000 

2q4.1 0 0 29 100 0.00 0.000 

2q4.2 0 0 29 100 0.00 0.000 

2q4.3 0 0 29 100 0.00 0.000 

2q4.4 0 0 29 100 0.00 0.000 

2q4.5 0 0 29 100 0.00 0.000 

 0 0 100  0  المجمكع
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التكزيعات التكرارية كالنسب المئكية كالكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم  (20.2)الجدكؿ 
 (القيمة اإلضافية إلدارة المعرفة)القطاع الخاص 

 المعيارم االنحراؼالكسط الحسابي  ال نعـ العبارة
 % ت % ت

2q1.1 5 11.905 37 88.095 .12 .328 

2q1.2 3 7.1429 39 92.857 .07 .261 

2q1.3 7 16.667 35 83.333 .17 .377 

2q2.1 3 7.1429 39 92.857 .07 .261 

2q2.2 2 4.7619 40 95.238 .05 .216 

2q3.1 0 0 42 100 0.00 0.000 

2q3.2 0 0 42 100 0.00 0.000 

2q3.3 0 0 42 100 0.00 0.000 

2q3.4 0 0 42 100 0.00 0.000 

2q3.5 0 0 42 100 0.00 0.000 

2q4.1 6 14.286 36 85.714 .14 .354 

2q4.2 3 7.1429 39 92.857 .07 .261 

2q4.3 3 7.1429 39 92.857 .07 .261 

2q4.4 6 14.286 36 85.714 .14 .354 

2q4.5 3 7.1429 39 92.857 .07 .261 

 17514. 0651. 93.49  6.508  المجمكع
 :وصف وتشخيص متغيرات مصادر المعرفة. 7.6.2

التكزيعات التكرارية  (23.2)، كالجدكؿ (22.2)، كالجدكؿ (21.2)تيمخص معطيات الجداكؿ 
كاألكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية لإلجابات تجاه عبارات محكر تشخيص مصادر 

المعرفة لكؿ مف كافة المبحكثيف كالقطاع العاـ كالقطاع الخاص عمى التكالي، كتشير إجابات 
مف أفراد العينة يتفقكف مع ىذه العبارات كجاء ىذا بكسط %( 63.3)كافة المبحكثيف إلى أف 
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 حيث كانت نسبة االتفاؽ عند القطاع العاـ ،(0.55)كانحراؼ معيارم (3.7)حسابي 
 %(.53.3)، ك عند القطاع الخاص (77.5%)

  كانت العبارة(q3.3)  المتعمقة بككف الزبائف مف أىـ مصادر المعرفة لممؤسسة، األكثر اتفاقا
%( 93)يتفقكف مع ىذه العبارة، ككانت نسبة االتفاؽ عند القطاع العاـ  (%81.7)حيث نجد أف 

 %(.73.8)كعند القطاع الخاص 
  كانت العبارة(q3.6)  ،المتعمقة بككف الجامعات كالمعاىد التقانية أحد أىـ مصادر المعرفة

كعند القطاع  (%54)، حيث كانت نسبة االتفاؽ عند القطاع العاـ (%38)األقؿ اتفاقان بنسبة 
 %(.47.5)الخاص 

التكزيعات التكرارية كالنسب المئكية كالكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كافة  (21.2)الجدكؿ 
 (مصادر المعرفة)المبحكثيف 

الكسط  أعارض غير مكافؽ غير متأكد مكافؽ مكافؽ جدا العبارة
 الحسابي

االنحراؼ 
 % ت % ت % ت % ت % ت المعيارم

q3.1 9 12.676 36 50.704 26 36.62 0 0 0 0 3.76 .665 

q3.2 19 26.761 29 40.845 21 29.577 2 2.8169 0 0 3.92 .824 

q3.3 16 22.535 42 59.155 13 18.31 0 0 0 0 4.04 .642 

q3.4 13 18.31 33 46.479 21 29.577 2 2.8169 2 2.8169 3.75 .890 

q3.5 12 16.901 28 39.437 28 39.437 3 4.2254 0 0 3.69 .803 

q3.6 8 11.268 19 26.761 39 54.93 5 7.0423 0 0 3.42 .787 

q3.7 8 11.268 27 38.028 30 42.254 6 8.4507 0 0 3.52 .808 

q3.8 5 7.0423 44 61.972 17 23.944 5 7.0423 0 0 3.69 .709 

q3.9 8 11.268 40 56.338 21 29.577 2 2.8169 0 0 3.76 .686 

q3.10 10 14.085 43 60.563 18 25.352 0 0 0 0 3.89 .622 

 55097. 3.7014 0.2817  3.5211  32.958  48.028  15.211  المجمكع

 

 

 



  51

التكزيعات التكرارية كالنسب المئكية كالكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم  (22.2)الجدكؿ 
 (مصادر المعرفة)القطاع العاـ 

الكسط  أعارض غير مكافؽ غير متأكد مكافؽ مكافؽ جدا العبارة
الحسابي 

 االنحراؼ
المعيارم   % ت % ت % ت % ت % ت

q3.1 5 17.241 16 55.172 8 27.586 0 0 0 0 3.90 .673 

q3.2 9 31.034 15 51.724 4 13.793 1 3.4483 0 0 4.10 .772 

q3.3 9 31.034 18 62.069 2 6.8966 0 0 0 0 4.24 .577 

q3.4 8 27.586 17 58.621 2 6.8966 1 3.4483 1 3.4483 4.03 .906 

q3.5 6 20.69 14 48.276 9 31.034 0 0 0 0 3.90 .724 

q3.6 5 17.241 11 37.931 13 44.828 0 0 0 0 3.72 .751 

q3.7 7 24.138 16 55.172 5 17.241 1 3.4483 0 0 4.00 .756 

q3.8 4 13.793 18 62.069 4 13.793 3 10.345 0 0 3.79 .819 

q3.9 7 24.138 16 55.172 5 17.241 1 3.4483 0 0 4.00 .756 

q3.10 6 20.69 18 62.069 5 17.241 0 0 0 0 4.03 .626 

 46299. 3.8690 0.3448  2.4138  19.655  54.828  22.759  المجمكع

التكزيعات التكرارية كالنسب المئكية كالكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم  (23.2)الجدكؿ 
 (مصادر المعرفة)القطاع الخاص 

الكسط  أعارض غير مكافؽ غير متأكد مكافؽ مكافؽ جدا العبارة
الحسابي 

 االنحراؼ
المعيارم   % ت % ت % ت % ت % ت

q3.1 4 9.5238 20 47.619 18 42.857 0 0 0 0 3.67 .650 
q3.2 10 23.81 14 33.333 17 40.476 1 2.381 0 0 3.79 .842 
q3.3 7 16.667 24 57.143 11 26.19 0 0 0 0 3.90 .656 
q3.4 5 11.905 16 38.095 19 45.238 1 2.381 1 2.381 3.55 .832 
q3.5 6 14.286 14 33.333 19 45.238 3 7.1429 0 0 3.55 .832 
q3.6 3 7.1429 8 19.048 26 61.905 5 11.905 0 0 3.21 .750 
q3.7 1 2.381 11 26.19 25 59.524 5 11.905 0 0 3.19 .671 
q3.8 1 2.381 26 61.905 13 30.952 2 4.7619 0 0 3.62 .623 
q3.9 1 2.381 24 57.143 16 38.095 1 2.381 0 0 3.60 .587 
q3.10 4 9.5238 25 59.524 13 30.952 0 0 0 0 3.79 .606 
 58166. 3.5857 0.2381  4.2857  42.143  43.333  10  المجمكع
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 :  اختبار الفرضيات7.2

ييدؼ ىذا الجزء مف الفصؿ، إلى اختبار فرضيات العدـ كالتحقؽ مف مدل صحتيا، كذلؾ 
 كاستخداـ األساليب (Spss22) لقبكليا أك رفضيا باالستعانة بالبرنامج اإلحصائي المعركؼ 

 .اإلحصائية التي سبؽ ذكرىا

  الفرضيات: 
ال يكجد إدراؾ ألىمية إدارة المعرفة كدكرىا في كضع إستراتيجية إلدارة : الفرضية األولى

 .(0.05)المؤسسة في المؤسسات الصناعية السكرية عند مستكل معنكية 

عند مستكل  الصناعية السكريةفي المؤسسات ميارات إدارة المعرفة ال تتكفر  :الفرضية الثانية
 (.0.05)معنكية 

تتكفر ثقافة تقاسـ المعرفة في المؤسسات الصناعية السكرية عند مستكل ال : الفرضية الثالثة
 (.0.05)معنكية 

 ال يكجد استغالؿ لمقيمة اإلضافية إلدارة المعرفة في المؤسسات الصناعية :الفرضية الرابعة
 (.0.05)السكرية عند مستكل معنكية 

إلدارة المعرفة  (0.05) ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية عند مستكل معنكية :الفرضية الخامسة
أىمية إدارة المعرفة، ميارات إدارة المعرفة، ثقافة تقاسـ المعرفة، الربط بيف إدارة المعرفة كاإلدارة )

 .عمى عممية التعاكف كتبادؿ المعرفة مع القطاع البحثي (اإلستراتيجية
 :اختبار الفرضية األولى. 1.7.2

بغية ترجمة الكاقع المحيط بإدارة المعرفة مف حيث أىمية إدارة المعرفة تـ صياغة الفرضية 
 :اآلتية

ال يكجد إدراؾ ألىمية إدارة المعرفة كدكرىا في كضع إستراتيجية إلدارة - H0: الفرضية العدمية 
 .(0.05 )المؤسسة في المؤسسات الصناعية السكرية عند مستكل معنكية

يكجد إدراؾ ألىمية إدارة المعرفة كدكرىا في كضع إستراتيجية إلدارة - H1 : الفرضية البديمة
 .(0.05 )المؤسسة في المؤسسات الصناعية السكرية عند مستكل معنكية

الختبار الفرضية األكلى استخدمنا اختبار العينة األحادية، كاعتبرنا أف المعيار الذم ستتـ 
، كيتـ رفض فرضية العدـ كقبكؿ (3)المقارنة بو ىك المقياس غير متأكد كالذم تـ تثقيمو بالرقـ 

                                                      
(4)ٚشرٗانؼٕدحإنٗانًهضكSPSSيٍأرميؼهٕيبدأٔفٗػٍانجشَبيذ

انًمصٕدثًغتٕٖانًؼُٕٚخْٕاصتًبلصذٔثانخطأأَٔغجخصذٔحّأ٘اصتًبلسفطانفشضانؼذيٙثًُٛبْٕصضٛش

(.5)ٔنالعتفبظخٚشرٗانؼٕدحإنٗانًهضك
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، عند مستكل المحسكبة أكبر مف قيمتيا الجدكلية (t)الفرضية البديمة في حاؿ كانت قيمة 
 (.0.05)المعنكية المحدد بػ

التي تضـ  (One-Sample Statistics )نتيجة اختبار العينة األحادية (24.2)ييظير الجدكؿ
أىمية إدارة المعرفة كدكرىا في كضع إستراتيجية إلدارة المتكسطات كاالنحراؼ المعيارم لمحكر 

 :عبارات (10) مف االستبانة المككف مف المؤسسة

أىمية إدارة المعرفة المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لعبارات محكر  (24.2)الجدكؿ 
  كافة المبحكثيفكدكرىا في كضع إستراتيجية إلدارة المؤسسة
 العبارة الكسط الحسابي  المعيارماالنحراؼ

.743 3.93 1q1.1 

.802 4.01 1q1.2 

.834 4.07 1q1.3 

.837 4.01 1q1.4 

.743 3.86 1q1.5 

.692 4.08 1q1.6 

.717 4.17 1q1.7 

.676 4.00 1q1.8 

.735 3.87 1q1.9 

.773 3.94 1q1.10 

 أىمية إدارة المعرفة 4.1155 65828.
 

، أم أف المتكسط الحسابي العاـ (4.17 إلى 3.86)المتكسط الحسابي لمعبارات يتراكح بيف 
الذم اعتمدناه، ( غير متأكد)كىك متكسط يقع فكؽ المقياس  (4.11)إلجابات عينة الدراسة ىك 

 :كبناء عمى قيـ المتكسطات سيتـ ترتيب أىـ العبارات ترتيبان تنازليان 

  كسائر العامميف في المؤسسة المؤسسةإفَّ كجكد الثقة بيف العامميف في )جاءت العبارة 
بالمرتبة األكلى  (1q1.7)كالتي تمثميا العبارة رقـ  ( كالمدراء أمر في غاية األىميةكالمسئكليف

 (.4.17)بمتكسط حسابي 

                                                      
انزذٔنٛخtيٍأرملًٛخ(3)ٚشرٗانؼٕدحإنٗانًهضك

يٍأرميؼهٕيبدأٔفٗػٍاختجبسانؼُٛخاألصبدٚخ(6)ٚشرٗانؼٕدحإنٗانًهضك
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  ال بد مف االىتماـ بالعنصر البشرم كاإليماف بأنو ميـ لتحقيؽ التميز )كانت العبارة
بالمرتبة الثانية بمتكسط حسابي  (1q1.3)كالتي تمثميا العبارة رقـ  (كتطكير األعماؿ كالمشاريع

 (.4.7)قدره 

  مجاالت لمتجديد كاالبتكار كتيشجع عمى التأىيؿ المستمر المؤسسةتفتح )أما العبارة 
بالمرتبة األخيرة بمتكسط حسابي قدره  (1q1.5)كالتي تمثميا العبارة رقـ  (لمعامميف دكف استثناء

 .، كىك ما يعكس عدـ كجكد بيئة مشجعة عمى االبتكار ضمف المؤسسات عينة البحث(3.86)

أىمية إدارة المعرفة كدكرىا في محكر مستكيات الداللة لعبارات  ( 25.2)كما ييظير الجدكؿ 
  .كضع إستراتيجية إلدارة المؤسسة

أىمية إدارة المعرفة كدكرىا في كضع إستراتيجية محكر مستكيات الداللة لعبارات  (25.2)الجدكؿ 
  كافة المبحكثيفإلدارة المؤسسة

 Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

1q1.1 10.541 70 .000 .930 .75 1.11 

1q1.2 10.659 70 .000 1.014 .82 1.20 

1q1.3 10.819 70 .000 1.070 .87 1.27 

1q1.4 10.214 70 .000 1.014 .82 1.21 

1q1.5 9.750 70 .000 .859 .68 1.03 

1q1.6 13.211 70 .000 1.085 .92 1.25 

1q1.7 13.741 70 .000 1.169 1.00 1.34 

1q1.8 12.462 70 .000 1.000 .84 1.16 

1q1.9 10.005 70 .000 .873 .70 1.05 

1q1.10 10.293 70 .000 .944 .76 1.13 

يمكننا أف نالحظ أف كافة العبارات كانت ذات داللة إحصائية عند  (25.2)مف خالؿ الجدكؿ 
 (.0.05)مستكل معنكية 

أىمية إدارة إلى نتيجة اختبار العينة األحادية كمستكل الداللة لمحكر  (26.2)كيشير الجدكؿ 
  .المعرفة كدكرىا في كضع إستراتيجية إلدارة المؤسسة
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أىمية إدارة المعرفة كدكرىا في اختبار العينة األحادية كمستكل الداللة محكر  (26.2)الجدكؿ رقـ 
  كافة المبحكثيفكضع إستراتيجية إلدارة المؤسسة

 Test Value = 3 

t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

أىمية إدارة المعرفة كدكرىا في محكر 
 كضع إستراتيجية إلدارة المؤسسة

14.279 70 .000 1.11549 .9597 1.2713 

، عند مستكل المحسكبة أكبر مف قيمتيا الجدكلية (t)أف قيمة  (26.2)نالحظ مف الجدكؿ
يكجد إدراؾ " التي تقكؿ ، كبالتالي يمكننا رفض فرضية العدـ كقبكؿ الفرضية البديمة (0)معنكية 

ألىمية إدارة المعرفة كدكرىا في كضع إستراتيجية إلدارة المؤسسة في المؤسسات الصناعية 
 .بشكؿ عاـ" السكرية

 مقارنة بين القطاعين. 1.1.7.2

التي تضـ  (One-Sample Statistics)نتيجة اختبار العينة األحادية  (27.2)ييظير الجدكؿ
أىمية إدارة المعرفة كدكرىا في كضع إستراتيجية إلدارة محكر المتكسطات كاالنحراؼ المعيارم ؿ

 :عبارات (10)مف االستبانة المككف مف  (مقارنة بيف القطاعيف) المؤسسة

ألىمية إدارة المعرفة كدكرىا في المتكسط كاالنحراؼ المعيارم لعبارات محكر  (أ. 27.2)الجدكؿ 
  مقارنة بيف القطاعيفكضع إستراتيجية إلدارة المؤسسة

العبارة  القطاع الخاص القطاع العاـ

الكسط الحسابي  المعيارم االنحراؼ   الكسط الحسابي المعيارم االنحراؼ

.530 4.07 .853 3.83 1q1.1 

.865 4.03 .765 4.00 1q1.2 

.845 4.00 .832 4.12 1q1.3 

.926 4.00 .780 4.02 1q1.4 

.566 3.97 .842 3.79 1q1.5 

 

 

                                                      
(3)انزذٔنٛخٚشرٗانؼٕدحإنٗانًهضك(t)يٍأرملًٛخ
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ألىمية إدارة المعرفة كدكرىا في المتكسط كاالنحراؼ المعيارم لعبارات محكر  (ب. 27.2)الجدكؿ 
  مقارنة بيف القطاعيفكضع إستراتيجية إلدارة المؤسسة

.602 4.17 .749 4.02 1q1.6 

.604 4.31 .778 4.07 1q1.7 

.756 4.00 .625 4.00 1q1.8 

.530 4.07 .828 3.74 1q1.9 

.817 3.90 .749 3.98 1q1.10 

 كامؿ المحكر 3.9571 73854. 4.3448 43882.

 

( 4.3)لمقطاع الخاص ك (3.95)أم أف المتكسط الحسابي العاـ إلجابات عينة الدراسة ىك 
 .لمقطاع العاـ

 :كبناء عمى قيـ المتكسطات سنذكر أىـ العبارات

  كسائر العامميف في المؤسسة المؤسسةإفَّ كجكد الثقة بيف العامميف في )جاءت العبارة 
بالمرتبة األكلى  (1q1.7)كالتي تمثميا العبارة رقـ  ( كالمدراء أمر في غاية األىميةكالمسئكليف

 (.4.31)بالنسبة لمقطاع العاـ بمتكسط حسابي 

  ال بد مف االىتماـ بالعنصر البشرم كاإليماف بأنو ميـ لتحقيؽ التميز )كانت العبارة
بالمرتبة األكلى بالنسبة لمقطاع  (1q1.3)كالتي تمثميا العبارة رقـ  (كتطكير األعماؿ كالمشاريع

 (.4.12)الخاص بمتكسط حسابي قدره 

  كيصغي ىـ فيك يفيـالمسئكؿ كبيف  العماؿيكجد تكاصؿ كاتصاؿ جيداف بيف)أما العبارة 
فحمت بالمرتبة األخيرة بالنسبة لمقطاع الخاص  (1q1.9)كالتي تمثميا العبارة رقـ  (ىـإلى انشغاالت

، كىك ما يعكس عدـ اىتماـ القطاع الخاص بيمـك العامميف (3.74)بمتكسط حسابي قدره 
 .كاحتياجاتيـ

  كالتي تمثميا العبارة رقـ  (أرل في المدير القدكة لمقياـ بميامي عمى أحسف كجو)أما العبارة
(1q1.10)  كىك ما (3.9)فحمت بالمرتبة األخيرة بالنسبة لمقطاع العاـ بمتكسط حسابي قدره ،

 .يعكس غياب ثقة العامميف بقدرة اإلدارة عمى القيادة في القطاع العاـ

 ألىمية إدارة اختبار العينة األحادية كمستكل الداللة لمقطاعيف محكر (28.2)كما ييظير الجدكؿ 
 .(مقارنة بيف القطاعيف) المعرفة كدكرىا في كضع إستراتيجية إلدارة المؤسسة
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ألىمية إدارة المعرفة كدكرىا محكر اختبار العينة األحادية كمستكل الداللة  (28.2)الجدكؿ رقـ 
  مقارنة بيف القطاعييففي كضع إستراتيجية إلدارة المؤسسة

 

المحسكبة أكبر مف قيمتيا الجدكلية بالنسبة لًكال  (t)أف قيمة  (28.2)نالحظ مف الجدكؿ 
، كبالتالي ال يكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف ًكال (0)القطاعيف، عند مستكل معنكية 

 .القطاعيف

 :اختبار الفرضية الثانية . 2.7.2

تـ صياغة  الصناعية السكريةفي المؤسسات ميارات إدارة المعرفة بغية ترجمة الكاقع المحيط ب
 :الفرضية اآلتية

عند  الصناعية السكريةفي المؤسسات ميارات إدارة المعرفة ال تتكفر  -H0: الفرضية العدمية 
 (.0.05)مستكل معنكية 

عند  الصناعية السكريةفي المؤسسات ميارات إدارة المعرفة تتكفر - H1 : الفرضية البديمة
 (.0.05)مستكل معنكية 

 .(اختبار العينة األحادية )كقد استخدمنا ذات المعيار السابؽ الختبار الفرضية الثانية 

التي تضـ  (One-Sample Statistics)نتيجة اختبار العينة األحادية  (29.2)ييظير الجدكؿ
( 11) مف االستبانة المككف مف ميارات إدارة المعرفةالمتكسطات كاالنحراؼ المعيارم لمحكر 

 :عبارة

 

 

 

 Test Value = 3 
t df Sig. (2-

tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval 

of the Difference 
Lower Upper 

 1.1873 7270. 95714. 000. 41 8.399 قطاع خاص

قطاع عاـ  16.504 28 .000 1.34483 1.1779 1.5117 
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 كافة ميارات إدارة المعرفةالمتكسط كاالنحراؼ المعيارم لعبارات محكر  (29.2)الجدكؿ 
 المبحكثيف

الكسط الحسابي  المعيارم االنحراؼ العبارة 

.732 4.08 1q2.1 

.818 4.30 1q2.2 

.765 4.01 1q2.3 

.887 3.89 1q2.4 

.642 3.96 1q2.5 

.814 3.77 1q2.6 

.712 4.25 1q2.7 

.707 4.01 1q2.8 

.777 4.10 1q2.9 

.780 4.14 1q2.10 

.886 3.99 1q2.11 

ميارات إدارة محكر  4.1434 66657.
 المعرفة

 

، أم أف المتكسط الحسابي العاـ (4.3 إلى 3.77)المتكسط الحسابي لمعبارات يتراكح بيف 
الذم ( غير متأكد)، كىك متكسط أعمى مف المقياس (4.14)إلجابات عينة الدراسة ىك 

 :سنذكر أىـ العباراتاعتمدناه، كبناء عمى قيـ المتكسطات 

  ع عمى تبنِّي أسموب التعاون والتشارك في جميع )جاءت العبارة إنَّ إدارة المعرفة أسموب عممي يشجِّ
بالمرتبة األكلى بمتكسط حسابي  (1q2.2)كالتي تمثميا العبارة رقـ  (المؤسسةموارد المعمومات داخل 

(4.3.) 

  لدّي القدرة عمى االتصال والتواصل مع مختمف المستويات والفئات بالنسبة لمزمالء )حمت العبارة
بالمرتبة األخيرة بمتكسط  (1q2.6)كالتي تمثميا العبارة رقـ  (وأصحاب المصمحة عمى حد سواء

 (.3.77)حسابي قدره 
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 .ميارات إدارة المعرفةمستكيات الداللة لعبارات محكر  (30.2)كما يظير الجدكؿ 

  كافة المبحكثيفميارات إدارة المعرفةمحكر  مستكيات الداللة لعبارات (30.2)الجدكؿ 
 Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

1q2.1 12.486 70 .000 1.085 .91 1.26 

1q2.2 13.355 70 .000 1.296 1.10 1.49 

1q2.3 11.167 70 .000 1.014 .83 1.20 

1q2.4 8.427 70 .000 .887 .68 1.10 

1q2.5 12.566 70 .000 .958 .81 1.11 

1q2.6 8.018 70 .000 .775 .58 .97 

1q2.7 14.845 70 .000 1.254 1.09 1.42 

1q2.8 12.087 70 .000 1.014 .85 1.18 

1q2.9 11.907 70 .000 1.099 .91 1.28 

1q2.10 12.324 70 .000 1.141 .96 1.33 

1q2.11 9.373 70 .000 .986 .78 1.20 

يمكننا أف نالحظ أف كافة العبارات كانت ذات داللة احصائية عند  (30.2)مف خالؿ الجدكؿ 
 (.0.05)مستكل معنكية 

 كافة ميارات إدارة المعرفةمحكر اختبار العينة األحادية كمستكل الداللة  (31.2)الجدكؿ رقـ 
 المبحكثيف

 Test Value = 3 
t df Sig. (2-

tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

ميارات إدارة محكر 
 المعرفة

14.454 70 .000 1.14341 .9856 1.3012 
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المحسكبة أعمى مف قيمتيا الجدكلية، عند مستكل  (t)أف قيمة  (31.2)نالحظ مف الجدكؿ 
ميارات إدارة تتكفر "كبالتالي يمكننا رفض فرضية العدـ كقبكؿ الفرضية البديمة بأنو  (0)معنكية 
 (".0.05)عند مستكل معنكية  الصناعية السكريةفي المؤسسات المعرفة 

 مقارنة بيف القطاعيف. 1.2.7.2

التي تضـ  (One-Sample Statistics)نتيجة اختبار العينة األحادية  (32.2)ييظير الجدكؿ
مف االستبانة  (مقارنة بيف القطاعيف)المتكسطات كاالنحراؼ المعيارم لمحكر ميارات إدارة المعرفة 

  :عبارة (11)المككف مف 

المتكسط كاالنحراؼ المعيارم لعبارات محكر ميارات إدارة المعرفة مقارنة بيف  (32.2)الجدكؿ 
 القطاعيف

القطاع العاـ  القطاع الخاص  العبارة 
 االنحراؼ
المعيارم 

الكسط 
الحسابي 

 االنحراؼ
 المعيارم

الكسط 
الحسابي 

.743 4.14 .731 4.05 1q2.1 

.632 4.45 .917 4.19 1q2.2 

.778 4.03 .765 4.00 1q2.3 

.923 3.93 .872 3.86 1q2.4 

.756 4.00 .558 3.93 1q2.5 

.772 3.90 .841 3.69 1q2.6 

.506 4.45 .803 4.12 1q2.7 

.539 4.17 .790 3.90 1q2.8 

.591 4.28 .869 3.98 1q2.9 

.833 4.14 .751 4.14 1q2.10 

.817 4.10 .932 3.90 1q2.11 

ميارات محكر  3.9784 75603. 4.3824 41687.
 إدارة المعرفة



  61

 

( 4.34)لمقطاع الخاص ك (3.97)أم أف المتكسط الحسابي العاـ إلجابات عينة الدراسة ىك 
 . لمقطاع العاـ

ميارات كبناء عمى قيـ المتكسطات نجد أنو ال يكجد اختالؼ يذكر بيف القطاعيف فيما يخص 
 .إدارة المعرفة

نتيجة اختبار العينة األحادية كمستكل الداللة لمقطاعيف بالنسبة  (33.2)كما ييظير الجدكؿ 
  .ميارات إدارة المعرفةلمحكر 

 مقارنة ميارات إدارة المعرفةاختبار العينة األحادية كمستكل الداللة لمحكر  (33.2)الجدكؿ رقـ 
 بيف القطاعييف

 

المحسكبة أعمى مف قيمتيا الجدكلية بالنسبة لًكال  (t)أف قيمة  (33.2)نالحظ مف الجدكؿ 
 . كبالتالي ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف القطاعيف (0)القطاعيف، عند مستكل معنكية 

 :اختبار الفرضية الثالثة . 3.7.2

 تـ صياغة ثقافة تقاسـ المعرفة في المؤسسات الصناعية السكريةبغية ترجمة الكاقع المحيط ب
 :الفرضية اآلتية

 :الفرضية العدمية 

H0 - تتكفر ثقافة تقاسـ المعرفة في المؤسسات الصناعية السكرية عند مستكل معنكية ال
(0.05.) 

  : الفرضية البديمة

H1 - (.0.05)تتكفر ثقافة تقاسـ المعرفة في المؤسسات الصناعية السكرية عند مستكل معنكية 

 .(اختبار العينة األحادية)الختبار الفرضية الثالثة اعتمدنا ذات المعيار السابؽ 

 Test Value = 3 
t df Sig. (2-

tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

قطاع خاص  8.387 41 .000 .97835 .7428 1.2140 

 1.5410 1.2239 1.38245 000. 28 17.859 قطاع عام
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 مف ثقافة تقاسـ المعرفةالمتكسطات كاالنحراؼ المعيارم لعبارات محكر  (34.2)ييظير الجدكؿ
  :عبارة (12)االستبانة المككف مف 

 كافة ثقافة تقاسـ المعرفةالمتكسط كاالنحراؼ المعيارم لعبارات محكر  (34.2)الجدكؿ 
 المبحكثيف

الكسط الحسابي   المعيارماالنحراؼ العبارة 

.661 3.82 1q3.1 

.626 3.56 1q3.2 

.696 3.73 1q3.3 

.623 3.69 1q3.4 

.626 3.56 1q3.5 

.663 3.62 1q3.6 

.577 3.42 1q3.7 

.653 3.87 1q3.8 

.744 3.70 1q3.9 

.774 3.66 1q3.10 

.809 3.94 1q3.11 

.773 3.94 1q3.12 
ثقافة تقاسـ محكر  3.7829 60117.

 المعرفة

 

، أم أف المتكسط الحسابي العاـ (3.94 إلى 3.42)المتكسط الحسابي لمعبارات يتراكح بيف 
الذم اعتمدناه  ( غير متأكد)، كىك متكسط أعمى مف المقياس (3.8)إلجابات عينة الدراسة ىك 

: سنذكر أىـ العباراتبدرجة بسيطة، كبناء عمى قيـ المتكسطات 

  أسعى في استعمالي لشبكة االنترنت إلى تطكير معمكماتي كتحسيف أدائي )جاءت العبارة
بالمرتبة األكلى بمتكسط حسابي  (1q3.12)، كالتي تمثميا العبارة رقـ (لميامي في العمؿ

(3.94.) 

  تكجد في الفعالية شبكة انترنت)ككانت العبارة( Internet)  كلدل كؿ عامؿ الحؽ في
 (.3.94)بالمرتبة الثانية بمتكسط حسابي قدره  (1q3.11)كالتي تمثميا العبارة رقـ  (استعماليا
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  تؤمف التقانات المستخدمة في الفعالية عالقات كثيقة بيف العامميف )حمت العبارة
بالمرتبة األخيرة بمتكسط  (1q3.7)كالتي تمثميا العبارة رقـ ، (كالمستفيديف لتعزيز التغذية الراجعة

 (.3.42)حسابي قدره 

 .ثقافة تقاسـ المعرفةمستكيات الداللة لعبارات محكر  (35.2)كما ييظير الجدكؿ 

  كافة المبحكثيفثقافة تقاسـ المعرفةمحكر مستكيات الداللة لعبارات  (35.2)الجدكؿ 
 Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

1q3.1 10.408 70 .000 .817 .66 .97 

1q3.2 7.579 70 .000 .563 .42 .71 

1q3.3 8.866 70 .000 .732 .57 .90 

1q3.4 9.332 70 .000 .690 .54 .84 

1q3.5 7.579 70 .000 .563 .42 .71 

1q3.6 7.881 70 .000 .620 .46 .78 

1q3.7 6.168 70 .000 .423 .29 .56 

1q3.8 11.266 70 .000 .873 .72 1.03 

1q3.9 7.971 70 .000 .704 .53 .88 

1q3.10 7.211 70 .000 .662 .48 .85 

1q3.11 9.833 70 .000 .944 .75 1.14 

1q3.12 10.293 70 .000 .944 .76 1.13 

يمكننا أف نالحظ أف كافة العبارات كانت ذات داللة إحصائية عند  (35.2)مف خالؿ الجدكؿ 
ثقافة إلى نتيجة اختبار العينة األحادية لمحكر  (36.2)كيشير الجدكؿ . (0.05)مستكل معنكية 
 .تقاسـ المعرفة

 كافة ثقافة تقاسـ المعرفةمحكر اختبار العينة األحادية كمستكل الداللة  (36.2)الجدكؿ رقـ 
 المبحكثيف

 Test Value = 3 

t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

ثقافة تقاسـ محكر 
 المعرفة

10.973 70 .000 .78286 .6406 .9252 
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المحسكبة أعمى مف قيمتيا الجدكلية، عند مستكل  (t)أف قيمة  (36.2)نالحظ مف الجدكؿ 
تتكفر ثقافة : كبالتالي يمكننا رفض فرضية العدـ كقبكؿ الفرضية البديمة التي تقكؿ (0)معنكية 

 (.0.05)تقاسـ المعرفة في المؤسسات الصناعية السكرية عند مستكل معنكية 

 :مقارنة بيف القطاعييف. 1.3.7.2

التي تضـ  (One-Sample Statistics)نتيجة اختبار العينة األحادية  (37.2)ييظير الجدكؿ
مف االستبانة  (مقارنة بيف القطاعيف) ثقافة تقاسـ المعرفةمحكر المتكسطات كاالنحراؼ المعيارم ؿ

  :عبارة (12)المككف مف 

 مقارنة بيف ثقافة تقاسـ المعرفةالمتكسط كاالنحراؼ المعيارم لعبارات محكر  (37.2)الجدكؿ 
 القطاعيف

القطاع العام  القطاع الخاص  العبارة 

الكسط الحسابي  المعياري االنحراف الكسط الحسابي   المعيارماالنحراؼ

.598 4.00 .680 3.69 1q3.1 

.628 3.59 .633 3.55 1q3.2 

.702 3.72 .701 3.74 1q3.3 

.620 3.79 .623 3.62 1q3.4 

.622 3.62 .634 3.52 1q3.5 

.541 3.69 .737 3.57 1q3.6 

.509 3.48 .623 3.38 1q3.7 

.593 3.93 .696 3.83 1q3.8 

.769 3.66 .734 3.74 1q3.9 

.759 3.83 .772 3.55 1q3.10 

.833 4.14 .773 3.81 1q3.11 

.711 4.17 .782 3.79 1q3.12 
ثقافة تقاسـ  3.6488 64406. 3.9770 47970.

 المعرفة
 

( 3.97)لمقطاع الخاص ك (3.64)أم أف المتكسط الحسابي العاـ إلجابات عينة الدراسة ىك 
 . لمقطاع العاـ
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كبناء عمى قيـ المتكسطات نجد أنو ال يكجد اختالؼ يذكر بيف القطاعيف فيما يخص ثقافة تقاسـ 
اختبار العينة األحادية كمستكل الداللة لمقطاعيف بالنسبة  (38.2)كما ييظير الجدكؿ . المعرفة

  .لمحكر ثقافة تقاسـ المعرفة

ثقافة تقاسـ المعرفة مقارنة بيف محكر اختبار العينة األحادية كمستكل الداللة  (38.2)الجدكؿ رقـ 
 القطاعيف

 

المحسكبة أعمى مف قيمتيا الجدكلية لًكال القطاعيف،  (t)أف قيمة  (38.2)نالحظ مف الجدكؿ 
لذلؾ يمكننا القكؿ أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  (0)عند مستكل معنكية 

 .القطاعيف
 :اختبار الفرضية الرابعة . 4.7.2

استغالؿ لمقيمة اإلضافية إلدارة المعرفة في المؤسسات الصناعية بغية ترجمة الكاقع المحيط ب
 : تـ صياغة الفرضية اآلتيةالسكرية

 ال يكجد استغالؿ لمقيمة اإلضافية إلدارة المعرفة في المؤسسات -H0: الفرضية العدمية 
 (.0.05)الصناعية السكرية عند مستكل معنكية 

يكجد استغالؿ لمقيمة اإلضافية إلدارة المعرفة في المؤسسات الصناعية - H1 : الفرضية البديمة
 (.0.05)السكرية عند مستكل معنكية 

الختبار الفرضية الرابعة اعتمدنا اختبار العينة األحادية كاعتبرنا أف المقياس الذم ستتـ المقارنة 
، نظران لككف المقياس المستخدـ في اإلجابة عمى أسئمة القسـ الخاص (0.5)بو ىك التثقيؿ 

 .بالقيمة اإلضافية إلدارة المعرفة ىك مقياس نعـ أك ال

                                                      
ٔثبنتبنٙفٙصبلكبٌ(0)ٔالانتٙتىتخمٛهٓبثـ(1)كتخمٛمَظشاًنكٌٕاإلربثبدتمغثٍَٛؼىٔانتٙتىتخمٛهٓبثـ(0.5)تىاػتًبد

 .فئٌْزاٚؼتجشيؤششاًاٚزبثٛبًٔانؼكظصضٛش(0.5)يتٕعػانفئخٚمغفٕق

 Test Value = 3 
t df Sig. (2-

tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

 8495. 4481. 64881. 000. 41 6.529 القطاع الخاص
 1.1595 7945. 97701. 000. 28 10.968 القطاع العام
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التي تضـ  (One-Sample Statistics)نتيجة اختبار العينة األحادية  (36.2)ييظير الجدكؿ
القيمة اإلضافية إلدارة المعرفة مف االستبانة المككف مف  المتكسطات كاالنحراؼ المعيارم قسـ

 :عبارة (15)

القيمة اإلضافية إلدارة المعرفة كافة  المتكسط كاالنحراؼ المعيارم قسـ (39.2)الجدكؿ 
 المبحكثيف

الكسط الحسابي  المعيارم االنحراؼ العبارة 

.258 .07 2q1.1 

.203 .04 2q1.2 

.300 .10 2q1.3 

.203 .04 2q2.1 

.167 .03 2q2.2 

0.000 0.00 2q3.1 

0.000 0.00 2q3.2 

0.000 0.00 2q3.3 

0.000 0.00 2q3.4 

0.000 0.00 2q3.5 

.280 .08 2q4.1 

.203 .04 2q4.2 

.203 .04 2q4.3 

.280 .08 2q4.4 

.203 .04 2q4.5 

 القيمة اإلضافية إلدارة المعرفة 0770. 18709.



  67

، أم أف المتكسط الحسابي العاـ إلجابات (0.1 إلى 0)المتكسط الحسابي لمعبارات يتراكح بيف 
، كبناء عمى الذم اعتمدناه( 0.5)كىك متكسط أقؿ بكثير مف المقياس  (0.07)عينة الدراسة ىك 
: سنذكر أىـ العباراتقيـ المتكسطات 

  نشاطات داعمة جديدة ىؿ قامت مؤسستكـ بإدخاؿ )كانت إجابات المبحكثيف عمى العبارة
 خالؿ أك محسنة لسيركرة العمؿ كمنظكمات الصيانة كالتشغيؿ لمتكريد أك المحاسبة أك الحكسبة

األكثر ايجابية بمتكسط حسابي  (2q1.3)، كالتي تمثميا العبارة رقـ (السنكات الثالث السابقة
(0.1.) 

 مستكيات الداللة لعبارات القيمة اإلضافية إلدارة المعرفة (40.2)كما ييظير الجدكؿ 

 مستكيات الداللة لعبارات القيمة اإلضافية إلدارة المعرفة كافة المبحكثيف (40.2)الجدكؿ 
 Test Value = 0.5 

t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
2q1.1 -14.047 70 .000 -.430 -.49 -.37 

2q1.2 -19.038 70 .000 -.458 -.51 -.41 

2q1.3 -11.266 70 .000 -.401 -.47 -.33 

2q2.1 -19.038 70 .000 -.458 -.51 -.41 

2q2.2 -23.859 70 .000 -.472 -.51 -.43 

2q3.1 -12.498 70 .000 -.415 -.48 -.35 

2q3.2 -19.038 70 .000 -.458 -.51 -.41 

2q3.3 -19.038 70 .000 -.458 -.51 -.41 

2q3.4 -12.498 70 .000 -.415 -.48 -.35 

2q3.5 -19.038 70 .000 -.458 -.51 -.41 
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يمكننا أف نالحظ أف كافة العبارات كانت ذات داللة إحصائية عند  (40.2)مف خالؿ الجدكؿ 
إلى نتيجة اختبار العينة األحادية لقسـ القيمة  (41.2)كييشير الجدكؿ . (0.05)مستكل معنكية 

 .اإلضافية إلدارة المعرفة

اختبار العينة األحادية كمستكل الداللة القيمة اإلضافية إلدارة المعرفة كافة  (41.2)الجدكؿ رقـ 
 المبحكثيف

 Test Value = 0.5 
t df Sig. (2-

tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval of 

the Difference 
Lower Upper 

 3787.- 4673.- 42300.- 000. 70 19.051- القيمة اإلضافية إلدارة المعرفة
 

المحسكبة أقؿ مف قيمتيا الجدكلية، عند مستكل معنكية  (t)أف قيمة  (41.2)نالحظ مف الجدكؿ 
ال يكجد استغالؿ لمقيمة اإلضافية إلدارة "كبالتالي يمكننا قبكؿ فرضية العدـ التي تقكؿ  (0)

 (".0.05)المعرفة في المؤسسات الصناعية السكرية عند مستكل معنكية 

 مقارنة بين القطاعين. 1.4.7.2

نتيجة اختبار العينة األحادية كمستكل الداللة محكر القيمة اإلضافية إلدارة  (42.2)ييظير الجدكؿ
 (مقارنة بيف القطاعييف)المعرفة 

اختبار العينة األحادية كمستكل الداللة القيمة اإلضافية إلدارة المعرفة مقارنة  (42.2)الجدكؿ رقـ 
 بيف القطاعييف

 

المحسكبة أقؿ مف قيمتيا الجدكلية بالنسبة لًكال  (t)أف قيمة  (42.2)نالحظ مف الجدكؿ 
لذلؾ يمكننا القكؿ أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  (0)القطاعيف عند مستكل معنكية 

 . القطاعيف
 اختبار الفرضية الخامسة. 5.7.2

 Test Value = 0.5 
t df Sig. (2-

tailed) 
Mean 

Difference 
95% Confidence Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

 3803.- 4895.- 43492.- 000. 41 16.093- القطاع الخاص
 3277.- 4838.- 40575.- 000. 28 10.653- القطاع العاـ



  69

 :تنص الفرضية الخامسة 
إلدارة  (0.05) ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية عند مستكل معنكية -H0: الفرضية العدمية 

أىمية إدارة المعرفة، ميارات إدارة المعرفة، ثقافة تقاسـ المعرفة، الربط بيف إدارة المعرفة )المعرفة 
 .عمى عممية التعاكف كتبادؿ المعرفة مع القطاع البحثي (كاإلدارة اإلستراتيجية

إلدارة  (0.05)يكجد أثر ذك داللة إحصائية عند مستكل معنكية - H1 : الفرضية البديمة
أىمية إدارة المعرفة، ميارات إدارة المعرفة، ثقافة تقاسـ المعرفة، الربط بيف إدارة المعرفة )المعرفة 

 .عمى عممية التعاكف كتبادؿ المعرفة مع القطاع البحثي (كاإلدارة اإلستراتيجية

يتضح مف الفرضية الخامسة أف المتغير المستقؿ ىك إدارة المعرفة كيتفرع عنو أربع متغيرات 
 :فرعية 

 أىمية إدارة المعرفة (1

 ميارات إدارة المعرفة (2

 ثقافة تقاسـ المعرفة (3

 الربط بيف إدارة المعرفة كاإلدارة اإلستراتيجية (4

 .في حيف أف المتغير التابع ىك التعاكف كتبادؿ المعرفة مع القطاع البحثي

عالقات االرتباط كعالقات التأثير : سنقـك بتحميؿ الفرضية الخامسة عمى مستكييف اثنيف ىما 
التعاكف كتبادؿ المعرفة مع : إدارة المعرفة بعناصره األربع، كالمتغير التابع: بيف المتغير المستقؿ

 :القطاع البحثي كفؽ األتي

 :تحميل عالقات االرتباط. 1.5.7.2

إلى كجكد عالقة ارتباط خطية ذات داللة احصائية بيف المتغير المستقؿ  (43.2)يشير الجدكؿ 
كىك  (Pearson( )0.969)إدارة المعرفة كالمتغير التابع التعاكف البحثي، إذ بمغ معامؿ االرتباط 

 .ما يمكف كصفو بالمتيف

 معامؿ االرتباط بيف متغيرات الفرضية الخامسة (43.2)جدكؿ 
 التعاون البحثي  
االرتباط معامؿ  إدارة المعرفة Pearson 0.969 

Sig. (2-tailed) 0.000 
 71 عدد المبحكثيف
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إلى كجكد عالقة ارتباط معنكية ذات داللة إحصائية بيف  (44.2)كتيشير معطيات الجدكؿ 
أىمية إدارة )المتغير التابع التعاكف البحثي كبيف المتغير المستقؿ إدارة المعرفة بعناصرىا األربع 
المعرفة، ميارات إدارة المعرفة، ثقافة تقاسـ المعرفة، الربط بيف إدارة المعرفة كاإلدارة 

عمى التكالي عند مستكل  (0.94-0,96-0.9- 0.9) حيث بمغ معامؿ االرتباط ،(اإلستراتيجية
مما يمكننا مف كصؼ ىذه العالقة  (0.05)، كىي قيمة ذات داللة عند مستكل (0)معنكية 

 .بعالقة ارتباط متينة

 معامؿ االرتباط بيف المتغير التابع كالمتغير المستقؿ بعناصره األربع (44.2)الجدكؿ 
أىمية إدارة  

 المعرفة
ميارات إدارة 
المعرفة 

ثقافة تقاسم 
المعرفة 

الربط بين إدارة المعرفة 
واإلدارة اإلستراتيجية 

التعاكف 
 البحثي

Pearson 
Correlation 

.90 .90 .96 .94 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 
كاستنادان عمى ىذه النتائج، فإننا نؤكد كجكد عالقة ارتباط بيف المتغير المستقؿ إدارة المعرفة 

أىمية إدارة المعرفة، ميارات إدارة المعرفة، ثقافة تقاسـ المعرفة، الربط بيف إدارة )بعناصره األربع 
 . كالمتغير التابع التعاكف كتبادؿ المعرفة مع القطاع البحثي(المعرفة كاإلدارة اإلستراتيجية

 :تحميل عالقات األثر بين المتغيرات. 2.5.7.2

، البد (y)كالمتغير التابع  (x)بعدما تـ إثبات كجكد عالقة ارتباط خطية ما بيف المتغير المستقؿ 
مف تحميؿ طبيعة ىذه العالقة، لمكصكؿ إلى نمكذج خطي يكضح عالقات األثر ما بيف المتغير 

 ،(x2)ميارات إدارة المعرفة ، (x1)أىمية إدارة المعرفة) المستقؿ إدارة المعرفة بعناصرىا األربع 
 كالمتغير التابع ((x4)، الربط بيف إدارة المعرفة كاإلدارة اإلستراتيجية(x3 )ثقافة تقاسـ المعرفة

 (.y)التعاكف كتبادؿ المعرفة مع القطاع البحثي 

إلى كجكد عالقة ارتباط خطية ذات داللة  (45.2)كتيشير مخرجات التحميؿ المكضحة بالجدكؿ 
كالمتغير المستقؿ  (التعاكف كتبادؿ المعرفة مع القطاع البحثي)إحصائية بيف المتغير التابع 

كىك ما  (0.969)، إذ بمغ معامؿ االرتباط  (0.05)عند مستكل معنكية  (إدارة المعرفة)الرئيسي 
، أم بمعنى أف قدرة إدارة (R square( )0.94)كقيمة معامؿ التحديد . يمكف كصفو بالمتيف

المعرفة في تفسير التغير في قدرة المؤسسة عمى التعاكف كتبادؿ المعرفة مع القطاع البحثي تبمغ 
(94.)% 
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دارة المعرفة (45.2)الجدكؿ   معامؿ االرتباط كالتحديد بيف التعاكف البحثي كا 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .969 .940 .939 .13619 .940 1076.696 1 69 .000 

إلى معنكية عالقة االرتباط بيف إدارة المعرفة كالتعاكف البحثي عند  (46.2)كما كيشير الجدكؿ 
 (.0.05)مستكل داللة 

 "ANOVA"تحميؿ التبايف  (46.2)جدكؿ 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 19.970 1 19.970 1076.696 .000 

Residual 1.280 69 .019     

Total 21.250 70       

 (:47.2)كبالنسبة لمخرجات تحميؿ االنحدار فيي مكضحة بالجدكؿ 

 "Coefficients"تحميؿ االنحدار المتعدد  (47.2)جدكؿ 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95.0% Confidence 
Interval for B 

B 
Std. 
Error Beta 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

1 (Constant) .242 .107   2.266 .027 .029 .454 
 940. 832. 000. 32.813 969. 027. 886. محكر إدارة المعرفة

2 

(Constant) .186 .091   2.058 .044 .006 .367 
 1.337 610. 000. 5.347 1.163 182. 973. أىمية إدارة المعرفة
ميارات إدارة 
 345.- 1.068- 000. 3.900- 855.- 181. 706.- المعرفة

 364. 205.- 581. 555. 086. 143. 079. ثقافة تقاسـ المعرفة
الربط بيف إدارة 
المعرفة كاإلدارة 
 اإلستراتيجية

.569 .110 .630 5.180 .000 .350 .789 

 

 أف  (47.2)نستنج مف الجدكؿ 

المحسكبة معنكية بالنسبة ألثر إدارة المعرفة كمحكر متكامؿ، كمعنكية بالنسبة  (t)قيمة  (1
أىمية إدارة المعرفة، ميارات إدارة المعرفة، الربط بيف إدارة المعرفة )لممتغيرات المستقمة الفرعية 

عند ( ثقافة تقاسـ المعرفة)كغير معنكية بالنسبة لممتغير الفرعي المستقؿ  (كاإلدارة اإلستراتيجية
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، كبالتالي سيتـ تجاىمو في صياغة العالقة الرياضية بيف المتغيريف التابع (0.05)مستكل داللة 
 .كالمستقؿ بعناصره األربع

  (0.969)المعيارية لممتغير المستقؿ إدارة المعرفة كمحكر متكامؿ ىي  (beta)قيمة  (2

 :المعيارية لممتغيرات الفرعية المستقمة كانت عمى الشكؿ اآلتي (beta)قيمة  (3

 (1.16)  بالنسبة ألىمية إدارة المعرفة مما يشير إلى قكة تأثير المتغير المستقؿ الفرعي
 .أىمية إدارة المعرفة عمى المتغير التابع التعاكف كتبادؿ المعرفة مع القطاع البحثي

  -(0.855) بالنسبة لميارات إدارة المعرفة. 

 (0.086)  بالنسبة لثقافة تقاسـ المعرفة مما يشير إلى ضعؼ تأثير المتغير المستقؿ
 .الفرعي ثقافة تقاسـ المعرفة عمى المتغير التابع التعاكف كتبادؿ المعرفة مع القطاع البحثي

 .بالنسبة لمربط بيف إدارة المعرفة كاإلدارة اإلستراتيجية (0.63) (4

مما سبؽ نستطيع صياغة نمكذجيف رياضييف لمعالقة بيف المتغير المستقؿ كالمتغير التابع كفؽ 
 :األتي 

انطالقان مف ككف إدارة المعرفة محكر متكامؿ دكف النظر إلى أثر كؿ مف المتغيرات المستقمة  (1
 :الفرعية 

Y = 0.242 + 0.886*x  

(  y)كيمثؿ ىذا النمكذج العالقة بيف المتغير التابع التعاكف كتبادؿ المعرفة مع القطاع البحثي 
بغض النظر عف أثر كؿ متغير مستقؿ فرعي عمى العالقة  (x)كالمتغير المستقؿ إدارة المعرفة 

 .مع المتغير التابع

انطالقان مف أثر كؿ متغير مستقؿ فرعي عمى المتغير التابع مع إىماؿ أثر المتغير المستقؿ  (2
 :ككنو غير معنكم  (x3)ثقافة تقاسـ المعرفة

Y = 0.186 + 0.973*x1- 0.706*x2 + 0.569*x4 

(  y)كيمثؿ ىذا النمكذج العالقة بيف المتغير التابع التعاكف كتبادؿ المعرفة مع القطاع البحثي 
ميارات إدارة ، (x1)أىمية إدارة المعرفة) كالمتغير المستقؿ إدارة المعرفة بعناصرىا األربع 

، الربط بيف إدارة المعرفة كاإلدارة (غير معنكم)(x3 ) ثقافة تقاسـ المعرفة،(x2)المعرفة 
 (.y) كالمتغير التابع التعاكف كتبادؿ المعرفة مع القطاع البحثي ((x4)اإلستراتيجية

                                                      
 فٙانًتغٛشانتبثغ(0.969)تغٛٛشفٙانًتغٛشانًغتممٚمبثهّ%1كم
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(  y)يمثؿ ىذاف النمكذجاف العالقة بيف المتغير التابع التعاكف كتبادؿ المعرفة مع القطاع البحثي 
ميارات إدارة ، (x1)أىمية إدارة المعرفة) كالمتغير المستقؿ إدارة المعرفة بعناصرىا األربع 

، الربط بيف إدارة المعرفة كاإلدارة (غير معنكم)(x3 ) ثقافة تقاسـ المعرفة،(x2)المعرفة 
، كيمكف اعتماد أم منيما، حيث نالحظ أنو تـ شطب تأثير المتغير المستقؿ ((x4)اإلستراتيجية

غير معنكم عند معنكية  (sig)نظرا ألف مستكل الداللة  (x3)الفرعي ثقافة تقاسـ المعرفة 
(0.05.) 

  تكزع البيانات: 

إلى تكزع البيانات ضمف عممية تحميؿ االنحدار الخطي كيمكننا أف نرل  (12.2)يشير الشكؿ 
 أف البيانات تتكزع عمى أطراؼ الرسـ البياني مما يشير إلى أف البيانات تتكزع تكزعا طبيعيان 

 
 تكزع البيانات في تحميؿ االنحدار المتعدد (9.2)الشكؿ 

 :بناء عمى ما سبؽ نستطيع القكؿ

  إلدارة  (0.05) ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية عند مستكل معنكية :نرفض فرضية العدـ
أىمية إدارة المعرفة، ميارات إدارة المعرفة، ثقافة تقاسـ المعرفة، الربط بيف إدارة المعرفة )المعرفة 

 .عمى عممية التعاكف كتبادؿ المعرفة مع القطاع البحثي (كاإلدارة اإلستراتيجية



  74

  إلدارة  (0.05)يكجد أثر ذك داللة إحصائية عند مستكل معنكية : كتقبؿ الفرضية البديمة
أىمية إدارة المعرفة، ميارات إدارة المعرفة، ثقافة تقاسـ المعرفة، الربط بيف إدارة المعرفة )المعرفة 

مع التحفظ عمى أثر .عمى عممية التعاكف كتبادؿ المعرفة مع القطاع البحثي (كاإلدارة اإلستراتيجية
 .ككنو ذك داللة غير معنكية (x3 )ثقافة تقاسـ المعرفةالمتغير المستقؿ الفرعي 
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 :Results النتائج 1.3

تكصمت الدراسة ككما تبيف في الفصؿ الثاني إلى عدد مف النتائج الرئيسة التي تتكافؽ مع نتائج 
: بعض الدراسات المرجعية كفيما يأتي عرض ليذه النتائج 

مف المبحكثيف مع عبارات االستبياف المتعمقة بأىمية إدارة المعرفة،  (%79.2)اتفاؽ  (1
مف المبحكثيف عمى العبارات المتعمقة بمدل تكفر ميارات إدارة المعرفة،  (%80.4)كاتفاؽ 
مف المبحكثيف عمى العبارات المتعمقة بمدل تكفر تكفر ثقافة تقاسـ المعرفة،  (%62)كاتفاؽ 
مف المبحكثيف عمى العبارات المتعمقة بمصادر المعرفة التي تيعنى بقياس التعاكف  (%63)كاتفاؽ 

كتبادؿ المعرفة مع القطاع البحثي، كلكف عمى الرغـ مف ارتفاع نسب االتفاؽ مع العبارات 
الخاصة بالمحاكر السابقة إال أف المقابالت الشخصية مع المبحكثيف أكضحت خالؼ ذلؾ مما 

ييشير إلى كجكد ضبابية كسكء فيـ لمصطمحات الدراسة لدل عينة البحث عمى الرغـ مف محاكلة 
ايضاح ىذه المصطمحات عند لقاء أفراد عينة البحث، كبناء عميو يمكف القكؿ أف إدراؾ أىمية 

إدارة المعرفة كدكرىا في كضع استراتيجية إلدارة المؤسسة في المؤسسات الصناعية العامة 
األفندم، )كالخاصة لـ يتعدل ككنو إدراؾ سطحي كعاـ كىذا يتفؽ مع ما تكصمت إليو دراسة 

كذلؾ األمر بالنسبة لتكفر ميارات إدارة المعرفة كثقافة تقاسـ . (2005حجازم، )ك (2011
المعرفة حيث كجدنا أف ًكال المصطمحيف غير مفيكميف بشكؿ سميـ بالنسبة لعينة البحث كال 
يتعدل إدراؾ عينة البحث ليما اإلدراؾ السطحي، كبالتالي فإف ميارات إدارة المعرفة المتكفرة 
نما تتعمؽ ببعض  كفؽ إجابات الباحثيف ال تمثؿ حقيقةن الميارات الضركرية إلدارة المعرفة كا 
الميارات اإلدارية التقميدية، كذلؾ ثقافة تقاسـ المعرفة فيي ال تتعدل مشاركة المعمكمات 

 .كالبيانات كليس المعرفة

عمى الرغـ مف أف إجابات المبحكثيف في القطاع الخاص كالعاـ عمى االستبانة تيشير إلى  (2
كجكد إدراؾ ألىمية إدارة المعرفة، تكفر ميارات إدارة )كجكد قناعة لدل المبحكثيف بكؿ مف 

إال أف ما استنتجناه سابقان مف أف ىذا اإلدراؾ كىذه القناعة سطحية ال تتعدل  (المعرفة كتقاسميا
اإلحاطة العامة تىثبت ًصحتو مف خالؿ النظر إلى نتائج محكر القيمة اإلضافية إلدارة المعرفة، 
كالتي أشارت إلى غياب القيمة اإلضافية إلدارة المعرفة في ًكال القطاعيف كذلؾ عمى الرغـ مف 

بعض المحاكالت الخجكلة لمقطاع الخاص كالتي ال ترقى إلى مستكل إدخاؿ المعرفة في 
المنتجات أك الخدمات أك العمميات أك حقكؽ الممكية، كىذا ما أشارت إليو إجابات المبحكثيف 
عمى العبارات المتعمقة بالقيمة اإلضافية لممعرفة، فمـ تتعدل نسبة المكافقة عمى كجكد القيمة 

مف إجمالي المبحكثيف كجاءت  (%3.85)اإلضافية إلدارة المعرفة في المؤسسة بشكؿ عاـ نسبة 
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بمجمميا مف القطاع الخاص، مما يشير إلى كجكد ضبابية لدل ًكال القطاعيف فيما يخص كيفية 
 . االستفادة مف المعرفة

مف المبحكثيف عمى العبارات المتعمقة  (%63)دلت النتائج كما ذكرنا سابقان عمى اتفاؽ  (3
بمصادر المعرفة كالتي تىقيس كجكد تعاكف كتبادؿ لممعرفة مع القطاع البحثي، كلكف عند 

االستفسار مف المبحكثيف عف طبيعة المعرفة التي يتـ طمبيا كمشاركتيا، تبيف أف ًكال القطاعيف 
يمجئ إلى تمبية حاجات السكؽ مف المنتجات التقميدية، دكف إدخاؿ أم تحسينات في المنتجات 
أك الخدمات، كما تبيف أف ًكال القطاعيف ال يمجأ إلى الجامعات كمعاىد البحكث إال مف أجؿ 
إجراء بعض التحاليؿ المخبرية التي ال يمتمؾ القدرة عمى إجراءىا، كيمكننا أف نعزك ذلؾ إلى 

ضعؼ إدراؾ المؤسسات الصناعية بإمكانات المؤسسات البحثية، كغياب ىذا اإلدراؾ كالتكاصؿ 
الفعاؿ مع القطاع البحثي ىك السبب الرئيس في ضعؼ القدرة التنافسية الصناعة السكرية، كىذا 

التي أشارت إلى أف المؤسسات  (Collins, Hul& Teachman,1993)يتفؽ مع دراسة 
كاف العامؿ الرئيس في صمكدىا  (1993)الصناعية األميركية التي استطاعت الصمكد في عاـ 

 .استثمارىا في المعرفة

أشارت المقابالت الشخصية إلى كجكًد ضبابية كسكء فيـ لدل أفراد عينة البحث  (4
 .لمصطمحات إدارة المعرفة بكافة مككناتيا

 :كما أثبتت النتائج (5

 كجكد إدراؾ ألىمية إدارة المعرفة كدكرىا في كضع  خطأ الفرضية األكلى فيما يخص عدـ
ف كاف ىذا اإلدراؾ سطحي  .إستراتيجية إلدارة المؤسسة في المؤسسات الصناعية السكرية كا 

  تكفر ميارات إدارة المعرفة في المؤسسات الصناعية خطأ الفرضية الثانية فيما يخص عدـ
السكرية، عمى الرغـ مف أف معرفة المبحكثيف بماىية ميارات إدارة المعرفة تعاني مف ضعؼ 

. شديد

  تكفر ثقافة تقاسـ المعرفة في المؤسسات الصناعية خطأ الفرضية الثالثة فيما يتعمؽ بعدـ
. السكرية، مع التحفظ عمى مدل إدراؾ مفيـك تقاسـ المعرفة لدل المبحكثيف

 كجكد استغالؿ لمقيمة اإلضافية إلدارة المعرفة في صحة الفرضية الرابعة فيما يخص عدـ 
. المؤسسات الصناعية السكرية

  أىمية إدارة المعرفة، ميارات إدارة المعرفة، )أثر ذك داللة إحصائية إلدارة المعرفة كجكد
عمى عممية التعاكف كتبادؿ  (ثقافة تقاسـ المعرفة، الربط بيف إدارة المعرفة كاإلدارة اإلستراتيجية

، كىك ما يمكف كصفو بالمتيف (0.969)، حيث بمغ معامؿ االرتباط .المعرفة مع القطاع البحثي
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عمى التعاكف كتبادؿ  (ثقافة تقاسـ المعرفة)عمى الرغـ مف ضعؼ تأثير المتغير المستقؿ الفرعي 
كتكصمت الدراسة إلى . أثر ضعيؼ (0.5)المعرفة مع القطاع البحثي حيث بمغ مستكل الداللة 

أف قدرة إدارة المعرفة في تفسير التغير في قدرة المؤسسة عمى التعاكف كتبادؿ المعرفة مع القطاع 
%(. 94)البحثي تبمغ 
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 : Recommendations التوصيات 2.3

بناءن عمى ماسبؽ كانطالقان مف النتائج التي تمخضت عنيا الدراسة، فإف الباحث يضع التكصيات 
التالية التي يأمؿ مف كرائيا أف تتمكف المؤسسات الصناعية السكرية مف النيكض باالقتصاد 

الكطني، خاصةن كأف الظركؼ التي تمر بيا سكرية في ىذه األياـ أثقمت كاىؿ االقتصاد الكطني 
كعمى الرغـ مف أف الربط بيف . بما ال يمكف حممو كتخطيو إال بالمعرفة كباالستغالؿ األمثؿ ليا

القطاعيف البحثي كاإلنتاجي ليس بجديد، إال أنو بات حاجةن ممحةن تتطمب تضافر جميع الجيكد 
. مف أجؿ دفع الصناعة الكطنية باتجاه التطكير كالمنافسة إف لـ نقؿ البقاء كالقدرة عمى الصمكد

 :تتمثؿ ىذه التكصيات في 

العمؿ عمى تعزيز مفيـك إدارة المعرفة لدل العامميف في القطاع الصناعي مف خالؿ  .1
المؤتمرات كالكرش التدريبية كالدكرات، التي تسعى إلى تأىيؿ المدراء كاإلدارييف فيما يخص إدارة 

 .(مفيكما كدكران كأىمية كأىدافا كفكائد كثقافة)المعرفة 

العمؿ عمى رفع مستكل الكعي بأىمية القيمة اإلضافية إلدارة المعرفة لدل القطاع  .2
الصناعي، عبر إيضاح اإلمكانيات المترتبة عف امتالؾ ىكذا معرفة، كتشجيع استخداـ التقنيات 

 .لدل العامميف (الحكاسيب، البريد االلكتركني، مجمكعات المحادثة كالحكار)الحديثة 

ضركرة تبني أساليب إدارية حديثة تدفع باتجاه تبني كبناء نظـ إلدارة المعرفة داخؿ  .3
 .المؤسسات الصناعية العامة كالخاصة

تعزيز دكر الييئة العميا لمبحث العممي، كمنحيا المزيد مف الصالحيات كاإلمكانيات بما  .4
تحديد لمصناعات التي يحتاج )يمكنيا مف لعب دكر أكبر في السياسة الصناعية الكطنية مف 

فضالن . (االقتصاد الكطني لالستثمار فييا، إلى الصناعات التي تحتاج الدعـ الحككمي كغيره
 .عف استحداث المرافؽ التي مف شأنيا أف تساعد في تعزيز مفيـك نقؿ المعرفة كالتشارؾ فييا

استحداث مكاتب استشارية كتقانية تعكد تابعيتيا إلى الييئة العمية لمبحث العممي داخؿ  .5
التجمعات الصناعية، تتمخص ميمتيا في تعريؼ المؤسسات الصناعية بإمكانيات المؤسسات 

 .البحثية كتسييؿ التكاصؿ بيف القطاعيف اإلنتاجي كالبحثي

تغيير سياسة الدعـ الحككمي لمصناعة بما يجعميا تتجو نحك دعـ الصناعات المعرفية  .6
 .بشكؿ أكبر مف غيرىا

انطالقان مف خبرة الباحث كبعد إطالعو عمى القكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا في كزارة  .7
الصناعة السكرية، فإنو يرل ضركرة في تغيير أنظمة تعييف المجاف اإلدارية في المؤسسات 

كالشركات الصناعية العامة، مف خالؿ التكجيو بضركرة كجكد عضك ممثؿ لممؤسسات البحثية 
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تختاره الييئة العميا لمبحث العممي بما يتكافؽ كطبيعة عمؿ المؤسسة أك الشركة، مما سيساعد في 
تغيير طرؽ اإلدارة في المؤسسات العامة، فضالن عف تقريب المسافات بيف القطاعيف اإلنتاجي 

 . كالبحثي

مف خالؿ ما تكصؿ إليو الباحث مف أىمية عمميتي تكليد المعرفة كالتشارؾ فييا عند  .8
تطبيؽ إدارة المعرفة، فإنو يرل ضركرة قياـ الجيات الرسمية المعنية بإحداث أنظمة لممكافآت 
 .كالتعكيضات مف شأنيا العمؿ عمى تشجيع تكليد المعرفة، كنقميا، كالتشارؾ فييا، كتكظيفيا

فتح قنكات العمؿ المشترؾ بيف القطاعيف اإلنتاجي كالبحثي عبر  تغيير األنظمة كالقكانيف  .9
 .التي تقيد مف حركة كؿ طرؼ باتجاه األخر

إجراء المزيد مف البحكث النكعية المتعمقة حكؿ التعاكف كتبادؿ المعرفة بيف القطاعيف  .1٠
 .البحثي كاإلنتاجي
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( 1)الممحؽ 
  المستبانةمؤسسات القطاع العاـ

 مؤسسات القطاع الخاص المستبانة

 

العنوان النشاط اسم المؤسسة 
 طريق طرابمس- حمص  تكرير النفط الشركة العامة لمصفاة حمص

نتاج كحول  شركات 3شركة سكر حمص ويتبع ليا  مقابل – طريق حماه إنتاج وتكرير السكر وا 
الكراجات 

حمص -طريق حماهصناعة منتجات األلبان  شركة ألبان حمص 
المؤسسة العامة لمسكر ويتبع ليا كافة شركات 

السكر في القطر 
غطاسية بناء مجمس  إداري مسئول

مدينة حمص 
حمص - زيدلتصنيع العرق شركة تصنيع العنب 

قطينة  األسمدة الكيميائية واآلزوتية إنتاجالشركة العامة لألسمدة 
 

يتبع ليا العديد من الشركات المختصة المؤسسة العامة لمصناعات الغذائية  
بالصناعات الغذائية 

شارع الفردوس -دمشق

 العنوان النشاط اسم المؤسسة
 حمص-مدينة حسية الصناعية صناعة البسكويت والويفر شركة المحبة لمصناعات الغذائية
 حمص-مدينة حسية الصناعية صناعة األعالف شركة أجياد لمصناعات العمفية

 حمص-مدينة حسية الصناعية صناعة السكاكر منشأة اليالل لمصناعات الغذائية 
 حمص-مدينة حسية الصناعية صناعة المشروبات غير الغازية منشأة الميماس

 حمص-مدينة حسية الصناعية صناعة الممح شركة أوسكار لصناعة وتجارة الممح
 حمص-مدينة حسية الصناعية صناعة الدىانات شركة دىانات ىمبل
 حمص-مدينة حسية الصناعية صناعة الدراجات النارية شركة رفعت محمود

شركة داوود وعطار لمصناعات 
 الغذائية

 حمص-مدينة حسية الصناعية صناعة المواد الغذائية

 حمص-مدينة حسية الصناعية صناعة الدراجات النارية شركة أحمد محمد العويش
 حمص-مدينة حسية الصناعية صناعة الشيبس شركة النور لمصناعة والتجارة

 حمص-مدينة حسية الصناعية صناعة الخرسانة شركة باور بيتون
 حمص-مدينة حسية الصناعية صناعة مواد البناء شركة التطوير
 حمص-مدينة حسية الصناعية صناعة وطباعة أكياس النايمون مطبعة األمين

 حمص-مدينة حسية الصناعية صناعة الدراجات النارية شركة العويشي 



  88

  نمكذج طمب االستبياف المكزع(2)الممحؽ 
 :السيدة األفاضؿ / السيد 

 :تحية طيبة كبعد

أتقدـ لكـ بخالص الشكر كالتقدير عمى كقتكـ الثميف الذم سكؼ تخصصكه لإلجابة عمى أسئمة 
 السكرية الصناعة في المعرفة ىذه االستبانة كالتي تأتي ضمف أطركحة بعنكاف قياس أثر إدارة

عمى التعاكف كتبادؿ المعرفة مع القطاع البحثي كذلؾ استكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة 
 :الماجستير في إدارة التقانة كتيدؼ إلى 

إف إجابتكـ ذات أىمية قصكل كمساىمة كبرل في نجاح ىذه الدراسة لذا أرجك مف حضرتكـ 
اإلجابة عمى كافة األسئمة عمما أف جميع االستبيانات سكؼ تحفظ لدل الباحث فقط كلف تستخدـ 

 .سكل ألغراض البحث العممي
 مع تمنياتي لمجميع بدوام الصحة والعافية ولبمدي سورية الخير بإذن اهلل

 :مالحظات عامة

 أك خاطئة إنما نطمب رأيؾ الصريح فيما ىك مطركح صحيحة إجابة ىناؾ ليس .1

 في المربع الذم يتكافؽ مع رأيؾ (×)يرجى كضع إشارة  .2

 :إيضاح بعض المصطمحات الكاردة في االستبانة 
 ىي المعطيات كالمعمكمات كالبيانات كاألفكار التي يحمميا اإلنساف أك يمتمكيا :المعرفة -1

 .المجتمع كفي حالتنا ىذه المؤسسة في إطار ذك داللة كتاريخ محدد

ىي نظاـ دقيؽ يساعد عمى نشر، كتطكير، كنقؿ المعرفة سكاء عمى : إدارة المعرفة  -2
المستكل الفردم أك الجماعي في المؤسسة مف أجؿ رفع مستكل أداء العمؿ، بالحصكؿ عمى 

 .المعمكمات المناسبة في السياؽ الصحيح  كتقديميا لمشخص المناسب في الكقت المناسب

 ىي االعتقاد الجمي المتشكؿ لدل الفرد أك المؤسسة في مكضكع محدد :المعرفة الصريحة  -3
 .كالتي يمكف نقميا بشكؿ صريح ككاضح إلى اآلخريف

 .ىي تمؾ المعرفة التي يكتسبيا الفرد مف الخبرة كالمراقبة أثناء العمؿ : المعرفة المضمرة -4

يعرؼ بأنو المبيعات لمبضائع أك الخدمات بما فيو الضرائب ماعدا :  رأس المال الدائر -5
 .ضريبة القيمة المضافة
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 مع فائؽ االحتراـ كالتقدير
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 معمومات وصفية عامة حول المؤسسة الصناعية 
  ؟/سطرين فقط/أو األنشطة الرئيسية لممؤسسة الصناعية النشاط العام وصف يرجى  .1

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
...........................

؟ىل مؤسستكم جزء من مجموعة مؤسسات .2

           نعـ                     ال  

-2013-2012) ما ىو العدد الكمي لمعاممين لديكم خالل أعوام .3
                              ؟(2014

 عدد العامميف العاـ

2012   

2013   

2014   

ما ىي النسبة المئكية لحممة الشيادات الجامعية أك المعاىد المتكسطة مف العدد الكمي  .4
؟ 2012لمعامميف خالؿ العاـ 

                  % ...........
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 القسم األول

ييدؼ القسـ األكؿ إلى قياس مدل تطبيؽ إدارة المعرفة في المؤسسة كيتضمف خمسة محاكر 

 :ىي 

  أىمية إدارة المعرفة كدكرىا في كضع إستراتيجية إلدارة المؤسسة: المحكر األكؿ. 

  تكفر ميارات إدارة المعرفة في الفعالية: المحكر الثاني. 

  مدل تكفر ثقافة تقاسـ المعرفة في المؤسسة:المحكر الثالث . 

  دارة المعرفة:المحكر الرابع  . الربط بيف اإلدارة اإلستراتيجية لممؤسسة كا 

  تشخيص كاقع جرياف المعرفة المضمرة في المؤسسة: المحكر الخامس. 
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 ة إلدارة المؤسسإستراتيجيةأىمية إدارة المعرفة ودورىا في وضع : المحور األول

 .في المكان المناسب لرأيك (×)يرجى وضع عالمة 

 

 

 

 

 

مكافؽ  التعبير عف السؤاؿ متسمسؿ
 جدان 

غير  مكافؽ
 متأكد

غير 
 مكافؽ

 أعارض

1q1.1 إلدارة الفعالية كتنفيذ خطتيا المعرفة ىي ممتمكات قٌيمة      
1q1.2  ثمَّة ضركرة لجمع المعمكمات عف أصحاب المصمحة مف

أعماؿ كخدمات فعاليات المؤسسة كاحتياجاتيـ كتنظيميا 
 مف أجؿ استعماليا مف قبؿ الجميع

     

1q1.3  ال بد مف االىتماـ بالعنصر البشرم كاإليماف بأنو ميـ
 لتحقيؽ التميز كتطكير األعماؿ كالمشاريع

     

1q1.4  تيشجع المؤسسة عمى تبادؿ اآلراء كاألفكار كالعمؿ
 الجماعي

     

1q1.5  تفتح المؤسسة مجاالت لمتجديد كاالبتكار كتيشجع عمى
 التأىيؿ المستمر لمعامميف دكف استثناء

     

1q1.6  يتـ اتخاذ القرارات عمى مستكل المؤسسة بالتشارؾ بعيدان
 عف البيركقراطية

     

1q1.7  إفَّ كجكد الثقة بيف العامميف في المؤسسة كسائر العامميف
 في المؤسسة كالمسئكليف كالمدراء أمر في غاية األىمية

     

1q1.8  يبادر المسئكؿ إلى تقديـ النصائح كالتكجييات مف أجؿ
 أداء المياـ

     

1q1.9  يكجد تكاصؿ كاتصاؿ جيداف بيف العماؿ كبيف المسئكؿ
 فيك يفيميـ كيصغي إلى انشغاالتيـ

     

1q1.10 أرل في المدير القدكة لمقياـ بميامي عمى أحسف كجو      
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 توفر ميارات إدارة المعرفة في الفعالية: المحور الثاني 

مكافؽ  التعبير عف السؤاؿ متسمسؿ

 جدان 

غير  مكافؽ

 متأكد

غير 

 مكافؽ

 أعارض

1q2.1  لما ييعرؼ بإدارة المعمكمات ليست إدارة المعرفة إاٌل مصطمحان مرادفان      

1q2.2  ع عمى تبنِّي أسمكب التعاكف كالتشارؾ إفَّ إدارة المعرفة أسمكب عممي يشجِّ

 في جميع مكارد المعمكمات داخؿ المؤسسة

     

1q2.3  ترتبط إدارة المعرفة بعمميات اختالؽ المعرفة كتنظيميا كاستخداميا مف أجؿ

 الرجكع إلييا في أم كقت

     

1q2.4  تتطمب إدارة المعرفة إستراتيجية اتصاالت جيدة لكي تضمف سير المعرفة

 المناسبة في كقتيا

     

1q2.5  تكجد آليات لدل المؤسسة مف أجؿ التقاط المعارؼ الجيدة مف خارج

 المؤسسة تمبية لالحتياجات اإلدارية كاإلستراتيجية مثميا مثؿ القكانيف الجديدة

     

1q2.6  لدٌم القدرة عمى االتصاؿ كالتكاصؿ مع مختمؼ المستكيات كالفئات بالنسبة

 لمزمالء كأصحاب المصمحة عمى حد سكاء

     

1q2.7  مياـ كؿ قسـ أك فرع كاضحة كمحددة بما يسٌيؿ جرياف المعمكمات بيف

 األقساـ كالفركع

     

1q2.8  يتـ التعامؿ مع أصحاب المصمحة كالزمالء بانفتاح كشفافية مع ضركرة تقبؿ

 انتقاداتيـ مف أجؿ التغيير

     

1q2.9 بتعاكف اآلخريف كمساىماتيـ لدٌم القدرة عمى االعتراؼ      

1q2.10 كمما كانت ىناؾ حاجة ليا لدٌم الرغبة في البحث عف المساعدة      

1q2.11 ميامي اليكمية كليس امتالكيا فحسب أعمؿ عمى تطبيؽ المعرفة في أداء      
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 مدى توفر ثقافة تقاسم المعرفة في المؤسسة:  المحور الثالث

مكافؽ  التعبير عف السؤاؿ متسمسؿ
 جدان 

غير  مكافؽ
 متأكد

غير 
 مكافؽ

 أعارض

1q3.1 باختالؽ المعرفة  يكجد التزاـ صاـر لدل مؤسستكـ 
 كتقاسميا

          

1q3.2  لديكـ ثقافة تشجع عمى التجريب كالخطأ دكف المـك عمى
 األخطاء

          

1q3.3  فعاليتكـ جيدة عند استعراض العمؿ المنجز كتشجع عمى
 التعمـ منو كتقٌدر صاحبو

          

1q3.4  نظاـ المكافآت في المؤسسة يشجع عمى تقاسـ المعرفة
 كيساعد العامميف عمى إعادة استخداـ معارؼ الغير

          

1q3.5  تكجد أنشطة تدريب في المؤسسة تشجع العامميف فييا
عمى تطكير مياراتيـ كمعارفيـ الشخصية كحيازة معارؼ 

 جديدة

          

1q3.6  يشارؾ العاممكف عمى مستكل المؤسسة بدكرات تدريبية
 تتكافؽ مع احتياجاتيـ كتتماشى مع أىداؼ المؤسسة

          

1q3.7  تؤمف التقانات المستخدمة في الفعالية عالقات كثيقة بيف
 العامميف كالمستفيديف لتعزيز التغذية الراجعة

          

1q3.8  يكجد خط ىاتفي داخمي يسٌيؿ االتصاؿ بيف األقساـ
 كييسر تبادؿ المعمكمات دكف الحاجة لمتنقؿ

          

1q3.9  يكجد في فعاليتكـ تعاكف الكتركني فيما بينكـ مف خالؿ
 البريد اإللكتركني مثالن 

          

1q3.10  لديكـ شبكةIntranet تسٌيؿ الكصكؿ إلى البيانات 
المطمكبة مف أقساـ أخرل مف اجؿ تسييؿ القياـ ببعض 

 المياـ

          

1q3.11  تكجد في الفعالية شبكة انترنتInternet كلدل كؿ 
 عامؿ الحؽ في استعماليا

          

1q3.12  أسعى في استعمالي لشبكة االنترنت إلى تطكير
 معمكماتي كتحسيف أدائي لميامي في العمؿ
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دارة المعرفة: المحور الرابع  الربط بين اإلدارة اإلستراتيجية لممؤسسة وا 

مكافؽ  التعبير عف السؤاؿ متسمسؿ
 جدان 

غير  مكافؽ
 متأكد

غير 
 مكافؽ

 أعارض

1q4.1  رسالة الفعالية واضحة ومحددة وتؤكد عمى دور الموارد البشرية في
 تحقيق التميز في األعمال والخدمات

          

1q4.2  أىداف الفعالية وغاياتيا واضحة ومفيومة من قبل جميع العاممين
 في الفعالية

          

1q4.3  بالمرونة من أجل االستجابة لتغير اإلستراتيجيةتتصف خطتكم 
 البيئة الداخمية والخارجية

          

1q4.4  تقومون بتقييم مستمر لمبيئة الداخمية من أجل اكتشاف نقاط
 الضعف والقوة

          

1q4.5 يوجد تنسيق بين التخطيط االستراتيجي واألقسام األخرى في الفعالية           

1q4.6  تسعى الخطة إلى مواجية احتياجات أصحاب المصمحة والجيات
 الطالبة

          

1q4.7 من خالل خطتكم تحاولون دائمًا تقديم أعمال وخدمات جديدة           

1q4.8  تأخذ خطتكم باالعتبار احتياجاتيا لمموارد البشرية والميارات الواجب
 توافرىا

          

1q4.9  تنظِّم المؤسسة اجتماعات من أجل تقييم األداء عمى مستوى كل
 قسم في المؤسسة
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 تشخيص واقع جريان المعرفة المضمرة في المؤسسة :المحور الخامس

أسئمة تشخيص تأثير حامل المعرفة المضمرة عمى أداء فريق عممو 

موافق  التعبير عن السؤال متسمسؿ
 جداً 

غير  موافق
 متأكد

غير 
 موافق

 أعارض

1q5.1  لدى حامل المعرفة المضمرة غالبًا مساىمات معتبرة لصالح فريق العمل
 ومؤثرة عمى أعمالو

          

1q5.2  غالبًا ما يقوم حامل المعرفة المضمرة بحلِّ مشكالت بحث وتطوير يعاني
 منيا فريق العمل

          

1q5.3  غالًبا ما تحًرض مدخالت حامل المعرفة المضمرة في األنشطة العممية
والتقانية، قيام موجة جديدة من أعمال التطوير والترقية لمنتجات جديدة في 

 المؤسسة

          

1q5.4  ُتعتبر دومًا مدخالت حامل المعرفة المضمرة في األنشطة العممية والتقانية
 عناصر مساعدة في ترقية منتجات المؤسسة

          

 أسئمة تشخيص تأثير مدى تمركزية حامل المعرفة المضمرة في شبكة المعرفة

1q5.5  يمجأ عادة حامل المعرفة المضمرة إلى زمالئو سعيًا عن أجوبة أو حمول
 لدييم عمى المشكالت في البحث والتطوير

          

1q5.6  يتشارك العاممون المعرفة بينيم كثيراَّ خالل أوقات الدوام كناصحين
 ومرشدين
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 تشخيص واقع جريان املعرفة املضمرة يف املؤسسة :احملور اخلامس
 

 أسئمة تشخيص تأثير قدرة التواصل بواسطة الحاسب لحامل المعرفة المضمرة 

موافق  التعبير عن السؤال متسمسؿ
 جداً 

غير  موافق
 متأكد

غير 
 موافق

 أعارض

1q5.7  ُيعتبر حامل المعرفة المضمرة جيدًا في استخدام اإلنترنت من أجل النفاذ
 إلى المعمومات والمعرفة ونقميما

          

1q5.8  ُيعتبر حامل المعرفة المضمرة جيدًا في استخدام وسائل الدردشة والتواصل
مع مجموعات النقاش لتقاسم معرفة جديدة مع الزمالء 

     

أسئمة تشخيص تأثير القدرة التجسيدية لحامل المعرفة المضمرة 

1q5.9  ُيعتبر حامل المعرفة المضمرة جيدًا في التقاط ونقل معرفة الزبائن أو
الجيات الطارحة لممشاريع أو األعمال 

     

1q5.10  ُيعتبر حامل المعرفة المضمرة جيدًا في نمذجة التشبييات والكنايات     

1q5.11  ُيعتبر حامل المعرفة المضمرة جيدًا في التقاط ونقل معرفة الخبراء     

 أسئمة تشخيص القدرة التنشئوية لحامل المعرفة المضمرة

1q5.12  ُيعتبر حامل المعرفة المضمرة جيدًا في تعمُّم معرفة جديدة من خالل عممية
تدوير العاممين بين ميادين العمل 

     

1q5.13  ُيعتبر حامل المعرفة المضمرة جيدًا في التقاط معرفة وخبرة جديدتين من
خالل المشاريع التعاونية ما بين األقسام  
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 تشخيص واقع جريان املعرفة املضمرة يف املؤسسة :احملور اخلامس
 

أسئمة تشخيص القدرة التذويبية لحامل المعرفة المضمرة 

موافق  التعبير عن السؤال متسمسؿ
 جداً 

غير  موافق
 متأكد

غير 
 موافق

أعارض 

1q5.14  ُيعتبر حامل المعرفة المضمرة جيدًا في التعمُّم عن طريق العمل     

1q5.15  ُيعتبر حامل المعرفة المضمرة جيدًا في التعمُّم عن طريق المقابالت التي
تتم وجيا لوجو 

     

1q5.16 ُيعتبر حامل المعرفة المضمرة جيدًا في التعمُّم بواسطة المراقبة والمالحظة      
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 : القسم الثاني 

القيمة اإلضافية إلدارة المعرفة  

النشاطات ييدؼ القسـ الثاني إلى قياس أثر إدارة المعرفة في المؤسسة عمى العمميات ك
  كالسيركرات كالمنتجات كالخدمات كحقكؽ الممكيةكاإلنفاقات

 :مالحظات عامة 

ؽ المحسنة بشكؿ ائؽ الجديدة أك الطرائتيعرَّؼ سيركرة إدارة المعرفة بأنيا عممية استخداـ الطر .1
يجب أف يككف النشاط المعرفي جديدان عمى . معتبر إلنتاج كتزكيد البضائع كالخدمات

كال ييـ فيما . مؤسستكـ كلكف ال يحتاج لكي يككف جديدان عمى قطاعكـ الصناعي أك السكؽ
ال يؤخذ باالعتبار . إذا كاف النشاط مطكران بكاسطة مؤسستكـ أك بكاسطة مؤسسات أخرل

النشاطات المعرفية لتكليد القيـ المضافة كالتغيرات في ىيكمية المؤسسة أك في الممارسات 
.اإلدارية

تشتمؿ النشاطات المعرفية المكلدة لمقيـ اإلضافية عمى امتالؾ اآلالت كالبرمجيات كبراءات  .2
التصدير، األعماؿ التطكيرية كاليندسية، التدريب، التسكيؽ، التسكيؽ كالبحث كالتطكير 

. أك تنفيذ منتج أك سيركرة أك عممية/التجريبي كالتي جميعيا يككف قيد العمؿ ك
تيعٌرؼ األنشطة المعرفية التنظيمية بأنيا عممية إجراء تغييرات ميمة في ىيكمية المؤسسة أك  .3

في طرؽ اإلدارة فييا كالتي يقصد بيا أف تساعد مؤسستكـ عمى استعماليا لممعرفة كتحسيف 
كما ييعٌرؼ النشاط المعرفي . الجكدة عمى المنتجات أك عمى تحسيف فعالية ريادة األعماؿ

التسكيقي بأنو عممية إجراء تصاميـ جديدة أك محسنة أك طرؽ بيع جديدة تؤدم إلى زيادة 
.الرغبة في منتجات مؤسستكـ لمدخكؿ إلى أسكاؽ جديدة
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القيمة اإلضافية إلدارة المعرفة في المنتجات والبضائع  :المحور األول

اإلربثخ: ىؿ أدخمت مؤسستكـ أم مف2014-2013-2012خالؿ السنكات 

 نعـ ال 

2q1.1 طرؽ جديدة أك محسنة بشكؿ معتبر لتصنيع أك إنتاج لبضائع أك
.خدمات



2q1.2  لمدخالتطرؽ جديدة أك محسنة لكجستية أك إيصاؿ أك تكزيع 
         مؤسستكـ



2q1.3  نشاطات داعمة جديدة أك محسنة لسيركرة العمؿ كمنظكمات الصيانة
.كالتشغيؿ لمتكريد أك المحاسبة أك الحكسبة





 القيمة اإلضافية إلدارة المعرفة في العمميات أو السيرورات: المحور الثاني

ىؿ لدل مؤسستكـ أية نشاطات معرفية لتطكير منتج أك سيركرة 
   -2013-2012معرفية كانت قد تـ التخمي عنيا خالؿ األعكاـ 

؟2014 أنيا ما تزاؿ قيد العمؿ كالتنفيذ حتى نياية العاـ  أك2014

اإلربثخ

 نعـ ال 

2q2.1  *                ميممة

2q2.2  *   قيد التنفيذ
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 حقوق الممكية الفكرية :المحور الثالث

، ىؿ قامت مؤسستكـ 2014-2013-2012خالؿ السنكات 
:بػ

اإلربثخ

 نعـ ال 

2q3.1                 تأميف براءة اختراع في سكرية

2q3.2         تطبيؽ براءة اختراع مف خارج سكرية

2q3.3                           تسجيؿ تصميـ صناعي

2q3.4                              تسجيؿ عالمة تجارية

2q3.5                              مطالبة بحقكؽ الطبع

األنشطة المتعمقة بالتسويق والبنى التحتية : المحكر الرابع 
اإلربثخ:، ىؿ أدخمت مؤسستكـ2014-2013-2012خالؿ السنكات 

 نعـ ال 

2q4.1 ،نظـ إدارة معرفة جديدة أك محسنة لالستخداـ األفضؿ أك لمتبادؿ األفضؿ لممعمكمات
المعرفة كالميارات داخؿ مؤسستكـ



2q4.2  تغيرات جكىرية عمى مستكل تنظيـ العمؿ داخؿ مؤسستكـ مثؿ تغييرات في البنية
اإلدارية أك مكاممة أقساـ أك نشاطات مختمفة



2q4.3  تغييرات جديدة أك معتبرة عمى مستكل العالقات الخارجية مع مؤسسات أخرل
التزكد الخارجي أك التعاقد أك معاىد أخرل، مثؿ إقامة تحالفات، شراكات،

.التحتي



2q4.4  تغييرات معتبرة عمى مستكل تصميـ أك تعميب المنتج أك الخدمة

2q4.5  تغيرات معتبرة عمى مستكل كسائؿ البيع أك طرؽ التكزيع مثؿ  البيع باالنترنت، امتياز
أك إعفاء، بيع مباشر أك براءات تكزيع 
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  :القسم الثالث 

 مصادر المعرفة

 كلكـ فائؽ الشكر كالتقدير

 درجة األىمية مصادر المعمكمات 

موافق 
 جداً 

غير  موافق
 متأكد

غير 
 موافق

 أعارض

3q1  (داخل مؤسستكم أو مجموعتكم)مصادر داخمية      

3q2  (مزودو التجييزات، المواد، المركبات، البرمجيات)مصادر خارجية      

 مصادر السوق 

3q3 الزبائن      

3q4 المنافسون أو مؤسسات أخرى في قطاعكم      

3q5 المستشارون، المخابر التجارية أو معاىد البحث والتطوير الخاصة      

 مصادر مؤسساتية 

3q6 الجامعات والمعاىد التقانية      

3q7 الحكومة أو معاىد البحث العمومية      

 مصادر أخرى 

3q8 مؤتمرات، معارض تجارية      

3q9 مجالت عممية أو منشورات فنية وتجارية      

3q10 روابط مينية وصناعية      
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 (3)الممحؽ 
 الجدكلية تبعا لمستكل المعنكية كدرجة الحرية (t)قيـ 

cum. prob t .50 t .75 t .80 t .85 t .90 t .95 t .975 t .99 t .995 t .999 t .9995 
one-tail 0.50 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001 0.0005 

two-tails 1.00 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.05 0.02 0.01 0.002 0.001 
df  

0.000 
 

1.000 
 

1.376 
 

1.963 
 

3.078 
 

6.314 
 

12.71 
 

31.82 
 

63.66 
 

318.31 
 

636.62 1 
2 0.000 0.816 1.061 1.386 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 22.327 31.599 
3 0.000 0.765 0.978 1.250 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 10.215 12.924 
4 0.000 0.741 0.941 1.190 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 7.173 8.610 
5 0.000 0.727 0.920 1.156 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 5.893 6.869 
6 0.000 0.718 0.906 1.134 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 5.208 5.959 
7 0.000 0.711 0.896 1.119 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 4.785 5.408 
8 0.000 0.706 0.889 1.108 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 4.501 5.041 
9 0.000 0.703 0.883 1.100 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 4.297 4.781 

10 0.000 0.700 0.879 1.093 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 4.144 4.587 
11 0.000 0.697 0.876 1.088 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106 4.025 4.437 
12 0.000 0.695 0.873 1.083 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 3.930 4.318 
13 0.000 0.694 0.870 1.079 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 3.852 4.221 
14 0.000 0.692 0.868 1.076 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 3.787 4.140 
15 0.000 0.691 0.866 1.074 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 3.733 4.073 
16 0.000 0.690 0.865 1.071 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 3.686 4.015 
17 0.000 0.689 0.863 1.069 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 3.646 3.965 
18 0.000 0.688 0.862 1.067 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 3.610 3.922 
19 0.000 0.688 0.861 1.066 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861 3.579 3.883 
20 0.000 0.687 0.860 1.064 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 3.552 3.850 
21 0.000 0.686 0.859 1.063 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 3.527 3.819 
22 0.000 0.686 0.858 1.061 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819 3.505 3.792 
23 0.000 0.685 0.858 1.060 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807 3.485 3.768 
24 0.000 0.685 0.857 1.059 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797 3.467 3.745 
25 0.000 0.684 0.856 1.058 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787 3.450 3.725 
26 0.000 0.684 0.856 1.058 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779 3.435 3.707 
27 0.000 0.684 0.855 1.057 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771 3.421 3.690 
28 0.000 0.683 0.855 1.056 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763 3.408 3.674 
29 0.000 0.683 0.854 1.055 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756 3.396 3.659 
30 0.000 0.683 0.854 1.055 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750 3.385 3.646 
40 0.000 0.681 0.851 1.050 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704 3.307 3.551 
60 0.000 0.679 0.848 1.045 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660 3.232 3.460 
80 0.000 0.678 0.846 1.043 1.292 1.664 1.990 2.374 2.639 3.195 3.416 

100 0.000 0.677 0.845 1.042 1.290 1.660 1.984 2.364 2.626 3.174 3.390 
1000 0.000 0.675 0.842 1.037 1.282 1.646 1.962 2.330 2.581 3.098 3.300 

z 0.000 0.674 0.842 1.036 1.282 1.645 1.960 2.326 2.576 3.090 3.291 

 0% 50% 60% 70% 80% 90% 95% 98% 99% 99.8% 99.9% 
Confidence Level 

 

 tاستخدام جدول 
 

تساكم ( نيك)كتنطؽ  (ѵ) ، كدرجات الحرية df عمى مفيـك درجات الحرية tيعتمد استخداـ جدكؿ 
(n-1)  كتعتبر درجات الحرية المعممة الكحيدة لتكزيعt حيث يعتمد شكؿ منحنى t اعتمادا كامال 

  .n يعتمد اعتمادا كامال عمى حجـ العينة tعمييا، أم أف تكزيع 
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أك ) عمى مساحة الطرؼ األيمف Q نجد أف الصؼ العمكم مف األكؿ يحكم tكلغرض استخداـ جدكؿ 
، بينما يحتكم الصؼ العمكم الثاني عمى  (ѵ) بدرجات حرية محددة tلتكزيع  (مساحة الطرؼ األيسر

2Q عمى مساحة الطرفيف األيمف كاأليسر لتكزيع t بدرجات حرية محددة (ѵ)  حيث يستخدـ ىذا ،
الصؼ عندما يككف االختبار ذك طرفيف، بينما يستخدـ الصؼ األكؿ عندما يككف االختبار ذك طرؼ 

 .كاحد فقط
، كيمثؿ الرقـ المكجكد أما  (ѵ)كيحتكم العمكد األكؿ بأقصى يسار الجدكؿ عمى قيـ لدرجات الحرية 

( ѵ) بدرجات حرية t الحرجة التي تحدد منطقة الرفض لتكزيع tصؼ معيف كتحت احتماؿ محدد قيمة 
 . يحتكم عمى القيـ المكجبة فقطt حكؿ الصفر، فإف جدكؿ تكزيع t، كنتيجة لتماثؿ تكزيع 
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 (4)الممحؽ 
أقدـ البرنامج اإلحصائية كأكثرىا  SPSS) )Statistical Package for Social Science  بػرنامجيعتبر اؿ

استخدامان مف قبؿ شريحة كاسعة مف الطمبة كالباحثيف في مختمؼ التخصصات اإلحصائية كالطبية 
 .كاليندسية كالزراعية ك االجتماعية كالتربكية كالنفسية

 SPSS نامجكالتعرؼ عمى البرتشغيؿ 

 مف الالئحة START في بيئة النكافذ، كيتـ تشغيمو باختيار األمر  SPSSيعمؿ البرنامج اإلحصائي 
. SPSS كبعد ذلؾ حدد برنامج PROGRAMSالرئيسة 

 نوافذ البرنامج
 :نذكر منيا ما يميلبرنامج ىناك عدة نوافذ ل

 .COMMAND FUNCTIONSالئحة األكامر  -1

 .DATA VIEWشاشة البيانات  -2

 .VARIABLE VIEWشاشة تعريؼ المتغيرات  -3

 .OUTPUT NAVIGATORالئحة التقارير كالمخرجات  -4

 

 
 الئحة األوامر - 1
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 لكؿ عممية إحصائية  ICONكىك الجزء الخاص باألكامر، حيث يمكف اختيار األمر مف خالؿ 
يتفرع منيا  (Helpبدكف  ) أكامر رئيسة 9كتعرض النتائج في الئحة التقارير، كتشمؿ الالئحة عمى 

. عدد مف األكامر الفرعية
الئحة البيانات  - 2

لغاء البيانات التابعة لكؿ متغير، حيث يتـ تمثيؿ المتغير بعمكد   كيعطي االسـ Columnإلضافة كا 
VAR كيتـ .  ، أما األسطر فتمثؿ عدد المشاىدات لكؿ متغير100,000 حتى 1 مع رقـ يبدأ مف

. Variable View ك Data Viewالتحكيؿ ما بيف المشاىدات كالمتغيرات بالضغط عمى 
 شاشة تعريف المتغيرات- 3

 اك بالضغط عمى DOUBLE CLICKلتعريؼ المتغيرات يتـ الضغط عمى العمكد مرتيف 
VARIABLE VIEW المكجكد في أسفؿ الشاشة لتظير شاشة أخرل لتعريؼ المتغيرات بتحديد اسـ 

 كمف ثـ تحديد VALUES الترميز بالضغط عمى عامكد تـكم.  المتغير النكع، الحجـ، العنكاف، الترميز
 . إلضافة الرمزADDقيمة الرمز ككصفو مع الضغط عمى مفتاح 

 
 

: الئحة التقارير والنتائج- 4
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شاشة إلظيار النتائج كالتقارير، كيتـ التحكيؿ ما بيف شاشة النتائج كشاشة البيانات بالضغط عمى 
.  كمف ثـ اختيار ممؼ البياناتWINDOWاألمر 

 

 

 

 :استرجاع البيانات والممفات
 .، ال بد بعد ذلؾ مف تحديد نكعية الممؼ المراد استرجاعوOPEN ثـ الفرعي FILEباختيار األمر 

 
:  كيتـ استرجاع التالي

. (SAV .*) (المتغيرات  )بيانات  -1

 .(SPO.*)تقارير، كالمقصكد بتقارير نتائج العمميات اإلحصائية التي تـ عمميا سابقان  -2

ككذلؾ يمكف استرجاع ممفات . OPENكذلؾ بعد اختيار اسـ الممؼ المطمكب مع التأكيد عمى مفتاح 
.  كأنكاع ممفات أخرل(xls.*) اإلكسيؿ
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: حفظ الممف
 خاصاف لحفظ البيانات، حيث  SAVE AS ك SAVEاألمر الفرعي 

1 )SAVE ASيستخدـ إلعطاء اسـ جديد لمممؼ مع حفظو كيمكف كما ذكر سابقان حفظ ما يمي   :

 ”DATA“بياف المتغيرات - 

 ”OUTPUT NAVIGATOR“تقارير - 

2 )SAVEلحفظ التعديالت الجديدة التي طرأت عمى الممؼ . 

 

 

 

إضافة، تعديل والتحكم بالمتغيرات 
كأضؼ البيانات مع التأكيد  (عمكد) كاختر متغير غير محجكز DATA EDITORانتقؿ إلى نافذة 

 أم ال تكجد قيمة في MISSING تعني .: مالحظة) أك تحرير السيـ إلى أسفؿ ENTERعمى مفتاح 
 .(ىذه الخمية

: تعديل البيانات (1

كالكتابة عمييا بالقيمة  (الخمية )كيمكف بسيكلة تعديؿ أم قيمة كذلؾ بتحريؾ السيـ إلى الصؼ 
. الجديدة

: تعريف المتغيرات (2

يمكف تحديد نكعية البيانات المضافة فالمتغيرات كالمؤشرات االقتصادية يمكف إضافتيا كما ىي، أما 
كيتـ  (ذكر أك أنثى، متعمـ أك غير متعمـ )المتغيرات كالبيانات تحدد مف قبؿ الباحث بطريقة البدائؿ 

:  كتحديد اآلتيVARIABLE VIEWتعريؼ المتغير باالنتقاؿ إلى شاشة تعريؼ المتغيرات 
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 اسـ المتغير، النكع، حجـ المتغير، عدد النقاط العشرية .

  في خانة  (الترميز  )تحديد قيـ المتغيرVALUES. 

  إدخاؿ قيمة الرمز في خانة VALUE كاسـ الرمز في خانة VALUE LABEL كالضغط عمى مفتاح 
ADDفي كؿ مرة  . 

  بعد إجراء الخطكات السابقة يتـ إضافة المتغيرات في شاشة البيانات كإلظيار القيـ الكتابية المرادفة
 :بدؿ القيـ الرقمية كذلؾ بإجراء ما يمي

I.  اختر األمرVIEWمف الالئحة الرئيسة . 

II.  اختر األمر الفرعيVALUE LABELSأك الضغط عمى المفتاح  . 

 :أنظر المربع الحكارم التالي مثالن 
 

 
 

 : مثال

 مكافؽ بشدة، مكافؽ، :، كتككف االختياراتفي حالة كجكد أكثر مف متغير بنفس عناكيف قيـ البيانات 
 متغيرات في مثؿ ىذه الحالة، 10متردد، غير مكافؽ، غير مكافؽ عمى اإلطالؽ كبفرض أنو يكجد 

 :كلتنفيذ ذلؾ يمكف إتباع الخطكات التالية

 .المتغيراتقيـ تعريؼ يتـ تعريؼ االختيارات السابقة كما تـ شرحو في - 1

 CTRL + C أك (EDIT, COPY)نسخ المتغير السابؽ تعريفو، - 2

اختر الصؼ التالي لممتغير السابؽ بالفأرة ثـ اضغط عمى المفتاح األيمف لمفأرة، مف القائمة - 3
 . كما في الشكؿ التالي…PASTE VARIABLES  المنسدلة يتـ اختيار
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 :يظير المربع الحكارم التالي- 4

 

 
 :أكمؿ المربع الحكارم السابؽ كما يمي- 5

  
 

 : فنحصؿ عمى المطمكب كما في الشكؿ التاليOKاختر - 6

 

 
 :إضافة متغير أو مشاىدة

 :  ثـ DATAيمكف إضافة مشاىدة أك متغير جديد كذلؾ باستعماؿ األمر الرئيسي 
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 في حالة إضافة متغير جديد أك الضغط عمى مفتاح  INSERT VARIABLEاألمر الفرعي  -1
 .

 . في حالة إضافة مشاىدة جديدة أك الضغط عمى مفتاح INSERT CASEاألمر الفرعي  -2

 . لترتيب البيانات حسب المتغير المراد الترتيب بوSORT CASESاألمر الفرعي  -3

 . لتحكيؿ المؤشر إلى مشاىدة معينة أك الضغط عمى مفتاح GOTO CASEاألمر الفرعي  -4

 أك باستخداـ األمر كلعرض المتغيرات المستخدمة قيد الدراسة يتـ الضغط عمى مفتاح  -5
 .VARIABLES  ثـ األمر الفرعيUTILITIESالرئيسي 

إلغاء متغير أو مشاىدة أو حالة 
، كفي حالة إلغاء مشاىدة DELضع المؤشر في مكاف المتغير المراد إلغاؤه ثـ اضغط عمى مفتاح 

كإللغاء حالة معينة يجب . DELثـ اضغط عمى مفتاح  (المشاىدة  )ضع المؤشر عمى مكاف الخمية 
 .DELثـ اضغط عمى مفتاح أف تضغط بالفأرة عمى تمؾ الحالة 

 :طريقة فتح البرنامج 

 ثـ  Spss for Windowsثـ اختر  ( All Programs) ثـ اختر كؿ البرامج startاذىب إلى قائمة ابدأ 
SPSS 13.0 for Windows فيظير الشكؿ التالي : 
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 . إلى أف يتـ حفظ ىذا الممؼ باسـ أخر(Untitled)نالحظ أف االسـ االفتراضي لمممؼ ىك 

 : شريط القكائـ كيتضمف Spss Data Editorيكجد أسفؿ شريط 

 .view – Data – Transform – analyze ...etc - File – edit 

 .لمقياـ بالمياـ بشكؿ أسرع  (االختصارات  )ك أسفؿ منو يكجد شريط األدكات 

 ، حيث تتككف مف عدد مف األعمدة Excel تشبو كرقة العمؿ في برنامج spssكرقة العمؿ في برنامج 
 .كالصفكؼ ، كؿ عمكد مف ىذه األعمدة يمثؿ متغير ككؿ صؼ مف الصفكؼ يمثؿ حالة 

 :  إلى قسمين  Data Editorتنقسم صفحة 

 -Data view: 

 عبارة عف كرقـ مقسمة إلى أعمدة كصفكؼ األعمدة تمثؿ المتغيرات كالصفكؼ تمثؿ الحاالت ك يتـ 
 .فييا إدخاؿ البيانات

 -Variable View: 

ك عنكاف المتغير  (columns) كعرض المتغير Type)) كنكعو Name))كيتـ فييا كتابة أسـ المتغير
(Label)  كالقيـ المفقكدة(Missing Value)  ك ترميز المتغيرات(VALUES)...  الخ. 

 

 (:Type of Variables)أنواع المتغيرات 

 ( :scale variables)المتغيرات الكمية - 

حيث نختار . الطكؿ ، الكزف ، العمر ، عدد األفراد ، ىي المتغيرات التي تأخذ قيمان عددية مثؿ الدخؿ 
 .numeric البند typeمف 
 :تنقسم إلى قسمين : المتغيرات الوصفية - 

 ( : Nominal)متغيرات كصفية اسمية - 

رفح ، غزة )متغير المحافظات  (أنثى، ذكر )كىي متغيرات ال تحمؿ معنى الترتيب مثؿ متغير الجنس 
 .الخ (...أسكد، أحضر، أصفر)متغير المكف  (محافظات الشماؿ ، ، خانيكنس 

 ( : Ordinal)متغيرات كصفية ترتيبية - 
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، الرتب العسكرية )يمكف لمباحث ترتيبيا مثؿ  (أم ىناؾ أفضمية)كىي التي تحمؿ معنى الترتيب 
 .كتكتب تصاعديان أك تنازليان  (التقدير، األكاديمية 

 

 :كيفية إدخال البيانات 

  .spss أسفؿ صفحة variable viewكنالحظ تنشيط  variable view نذىب إلى صفحة -

  .Nameنقـك بإدخاؿ أسماء المتغيرات في خانة  -

 

 
 :شروط كتابة اسم المتغير

 .يجب أف يبدأ أسـ المتغير بحرؼ أما بقية الرمكز فقد تككف أحركفا أك أرقاما  -

 ( ).( Dot)ال يجب أف ينتيي أسـ المتغير بػ  -

 " : -   ^  * %  ، ?! ال يتضمف أسـ المتغير فراغات كبعض الرمكز الخاصة مثؿ   -
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ال يجكز تسمية المتغير مرتيف في نفس ممؼ البيانات ، بمعنى أنو ال يجكز تكرار اسـ المتغير في  -
 .نفس ممؼ البيانات

 :ىناؾ بعض الكممات المحجكزة لمبرنامج ك الممنكع استخداميا مثؿ -

LT, LE ,GT,GE ,EQ , NE , AND , OR , NOT , BY , WITH   
 :مالحظة 

 . فيذا ال يعني أف المتغير دائما كصفي stringإذا كاف نكع المتغير  -

 . فيذا يعني أف المتغير دائما رقمي numericإذا كاف نكع المتغير  -

Decimals places :  

 decimals يعني أف 15.125)،  (2 يساكم decimals يعني أف  12.52): األرقاـ العشرية  مثاؿ 
 (3يساكم 

Label:  

 يستخدـ لكتابة عنكاف لممتغير فعمى سبيؿ المثاؿ إذا كاف اسـ المتغير الدخؿ الشيرم نقـك بكتابة 
 .Label  كنكتب الدخؿ الشيرم في خانة Nameالدخؿ في خانة 

Values: 

  يتـ فييا عممية الترميز 

ناث ، كالمطمكب إعطاء الذككر رقـ : مثاؿ   (  2)كاإلناث الرقـ   (1)الجنس مقسـ إلى قسميف  ذككر كا 
 :الحل العممي 

 المكجكد في صفحة value ثـ نضغط عمى البند Nameنقـك بكتابة اسـ المتغير الجنس في خانة 
variable view فيظير الشكؿ التالي  
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 فيظير الشكؿ add ثـ نضغط value label ك ذكر في خانة value في خانة 1نقـك بكتابة الرقـ 
 :التالي

 

 
 

 

 

 

 add ثـ نضغط value label كأنثى في خانة value في خانة 2نكرر العممية مرة ثانية بكتابة الرقـ 
 okثـ نضغط : فيظير الشكؿ التالي

 

 

 

 

 
 :القيم المفقودة 

 مف شاشة Missing Valuesيستخدـ ىذا االختيار لتحديد القيـ المفقكدة كإلجراء ذلؾ اضغط عمى 
variable view  فيظير الشكؿ التالي : 
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 :تكجد عدة خيارات ىي 

- No missing values  :  كىذا يعني عدـ كجكد قيـ مفقكدة كىي الحالة االفتراضية. 

- Discrete missing values :  يستخدـ في حالة كجكد ثالث قيـ منفصمة كحد أقصى. 

- Range of missing values  :  يستخدـ لكتابة مدل القيـ المفقكدة ك ذلؾ بتحديد الحد األدنى كالحد
 .   عمى الترتيب ككذلؾ قيمة مفقكدة إضافية اختياريةHigh , lowاألعمى في الخانتيف 

 

 .ال يمكف تعريؼ قيـ مفقكدة لممتغيرات الكصفية :مالحظة 

 :قوائم البرنامج 

File :  تتضمف قائمةfile العديد مف األكامر منيا : 

 أك ممؼ مخرجات dataبمعنى فتح ممؼ جديد ، كىي عمى خياريف أما ممؼ بيانات : Newجديد  -
output. 

 .بمعنى فتح ممؼ مخزف مسبقان : openفتح  -

 .بمعنى حفظ الممؼ باسـ ألكؿ مرة : Save Asحفظ  -

 .بمعنى حفظ التغيرات التي أجريت عمى الممؼ المخزف مسبقان : Saveحفظ التغيرات  -

Edit :  تتضمف قائمةEdit:  

Undo : تراجع عف الكتابة 

 Redo :إعادة الكتابة 

Copy :نسخ 

Paste : لصؽ. 

 Find : بحث 

Cut : قطع    . 

Clear :                   مسح 
View :  تتضمف قائمةview:  

Fonts :  حيث يتـ مف خاللو التحكـ في حجـ ك نكع ك نمط الخط. 

Value Label : يحث يتـ إظيار عناكيف القيـ. 



  117

 :Variables يتـ مف خاللو إظيار المتغيرات لمتعرؼ عمى كؿ منيا ففي حالة فتح ممؼ جديد كنريد 
 .التعرؼ عمى المتغيرات كطبيعتيا فأنو يتـ اختيار ىذا األمر 

Data :   كمف األكامر التي تتضمنيا ىذه القائمة ما يمي: 

- Insert variable :  إضافة متغير إلى قائمة المتغيرات المكجكدة في ممؼ البيانات. 

- Insert case :  إلى الصفكؼ المكجكدة في ممؼ البيانات  (حالة)إضافة صؼ. 

- Go to case :  الذىاب إلى حالة أك صؼ ما. 

- Sort case :  ترتيب القيـ سكاء أكانت رقمية أك كصفية ترتيبان تصاعديان أك تنازليان. 

- Add variables :  دمج ممفاف يحتكياف نفس الحاالت ك لكف المتغيرات مختمفة. 

- Add cases :  دمج ممفاف يحتكياف نفس المتغيرات ك لكف الحاالت مختمفة 

- Select cases :  يستخدـ ىذا األمر الختيار حاالت معينة. 
  employee dataممؼ : الممؼ المستخدـ 

 

 معناه المصطمح بالمغة االنجميزية
Employee code(id) رقـ المكظؼ 

gender الجنس 
Date of birth(bdate) تاريخ الميالد 

Education level(years) سنكات التعميـ 
Employment category(jobcat) نكع المكظؼ 

Current salary(salary) الراتب الحالي 
Beginning salary(salbegin) الراتب في بداية العمؿ 
Months since hire(jobtime) الخبرة بالشيكر 

Previous experience(pervexp) الخبرة السابقة 
Minority classification األقمية 
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 employee dataمعمكمات عف ممؼ 

يتككف مف تسعة متغيرات ذكرت في األعمى ،رقـ المكظؼ ، ك تاريخ الميالد ، ك سنكات التعميـ، ك 
 ، ك 1 ، ك كاتب يأخذ الرقـ3مدير يأخذ الرقـ  )نكع المكظؼ كالمكظفيف مقسميف إلى ثالثة أنكاع 

 ( .f ، ك أنثى تأخذ الرمز mذكر كيأخذ الرمز )، ك الجنس مقسـ إلى قسميف  (2حارس يأخذ الرقـ 

 SELECT CASESاختيار خاليا 
يستخدم ىذه األمر الختيار الحاالت التي تحقق شرط معين الستخداميا في تحميل إحصائي خاص  

لبعض الحاالت المطموبة، فمثاًل إذا كان المطموب اختيار الذكور الذين يعممون في وظيفة مدير أو 
. اختيار عينة عشوائية ذات حجم معين

SPSS STEP BY STEP 

Data  Select Cases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Select cases 

 .في الجانب األيسر لصندكؽ الحكار يظير أسماء المتغيرات 

 : يكجد خمسة خيارات selectفي الجانب األيمف لصندكؽ الحكار كأسفؿ 
1. All cases 

يستخدـ ىذا االختيار في حالة استخداـ جميع الخاليا دكف تحقيؽ شرط معيف كىذا ىك االختيار 
. SPSSالمبدئي في 

2 .If condition is satisfied 
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يستخدـ ىذا االختيار في حالة اختيار بعض الخاليا التي تحقؽ شرط معيف، كيمكف استخداـ الرمكز 
: التالية مع ىذا االختيار

أصغر مف أك يساكم  =>أصغر مف  >
أكبر مف أك يساكم  =<أكبر مف  <

ال يساكم  =~يساكم = 
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 (5)الممحؽ 

  Level of Significance: مستوى المعنوية 

كاحدا مف أىـ المصطمحات المستخدمة في دراسة نظرية "  مستكل المعنكية " يعتبر مصطمح 
احتماؿ حدكث خطأ رفض فرضية العدـ كىي " كالمقصكد بمستكل المعنكية ىك . اختبارات الفركض

".  أم احتماؿ رفض الفرض العدمي بينما ىك صحيح " أك نسبة حدكثو ". صحيحة
  كأشير قيمتيف لمستكل المعنكية ىما كعادة ما يرمز إلى مستكل المعنكية بالرمز الالتيني ألفا 

.  ، كلكف ليس ىناؾ ما يمنع مف أف يأخذ قيما أخرل% 1، 5%
ىك "  مستكل الداللة  " كالذم يسمى أحيانان "  مستكل المعنكية "  كمف المالحظات الميمة ىنا ىك أف 

فإذا كانت درجة الثقة .  أك كاحد صحيح%100بمعنى أف مجمكعيما يساكم " المكمؿ لدرجة الثقة 
  فإف ىذا %5كالعكس صحيح فإذا كاف مستكل المعنكية . %5  فإف مستكل المعنكية يساكم 95%

في "  مستكل المعنكية"كلعؿ مف أىـ المالحظات ىنا ىك استخداـ تعبير . % 95يعني أف درجة الثقة 
.  في حاالت التقدير"  درجة أك مستكل الثقة"حاالت اختبارات الفركض، بينما يستخدـ مصطمح 
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 (6)الممحؽ 

 لعينة واحدة t-testاختبار 

قيمة ثابتة ؿيستخدـ الختبار فرضية تتعمؽ بمساكاة متكسط متغير ما 

ييدؼ الباحث مف اختبار الفرضيات حكؿ المتكسط إلى اتخاذ قرار حكؿ ما إذا كانت ىذه الفرضية 
ىك مقبكلة أـ مرفكضة، كيتـ ذلؾ مف خالؿ استخداـ مختبر إحصائي مناسب، كالمختبر اإلحصائي 

متغير عشكائي ذك تكزيع احتمالي يصؼ العالقة بيف القيـ النظرية لممعمـ كالقيـ المحسكبة مف العينة، 
كفي العادة تقارف قيمة المختبر اإلحصائي المحسكب مف العينة مع قيمتو المستخرجة مف تكزيعو 

 .كمنيا نتخذ القرار برفض أك قبكؿ الفرضية الصفرية  (باستخداـ جداكؿ خاصة)االحتمالي 
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ABSTRACT 

Introduction: 

The interchange between the research and the productive sectors is considered one of 

the most important means by which to achieve a quantum leap in both sectors, 

although this trend is not new, but the construction and the development of this 

cooperation is today top priority due to rapid changes that has made knowledge the 

most important product  and the  most effective way. 

The research aims:  

-Stand at the extent of the impact of knowledge management in industrial enterprises 

on the cooperation and exchange of knowledge with research sector 

-Propose some solutions and recommendations that will assist in strengthening the 

cooperation and the exchange of knowledge between research and productive sectors 

Methodology: 

Analytical descriptive methodology is used in the study in order to analyses the status 

of knowledge management in the Syrian industrial enterprises and its impact on the 

cooperation and exchange of knowledge with the research sector 

The results: The results of the study can be summarized as 

 There is an awareness of the importance of knowledge management in the Syrian 

industrial enterprises in both public and private sectors. 

 Knowledge management skills in the Syrian industrial enterprises  both public 

and private sectors are available. 

 knowledge sharing culture  is available in the Syrian industrial enterprises both 

public and private sectors. 

 There is no trace for the knowledge management added value in the public 

industrial enterprises, while in the private enterprises there is a slight trace that 

will not rise to the stage of producing and owning knowledge. 

 There were no significant differences between the industrial private and public 

sectors with respect to knowledge management. 

 knowledge management in industrial enterprises has a moral effect on the 

cooperation and exchange of  knowledge with the research sector 

 The Value: 

the value of the Study comes from the paucity of studies about the status of 

knowledge management in the Syrian industrial enterprises and its impact on the 

ability of these enterprises to share knowledge with the research sector. leading to 

propose some solutions that will overcome the obstacles that stand in the way of 

cooperation between the two sectors through the promotion of knowledge 

management in the Syrian industry whether at the level of conception or execution, 

and application 

 


