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 دور ادارة املعرفة يف حتقيق الفاعلية التنظيمية
 سوسن جواد حسين                طالب أصغر دوسة                     

 قسم تقنيات ادارة المواد  -مدرس مساعد      قسم تقنيات ادارة المواد    -مدّرس 
 فـةالرصامعهد االدارة/        الرصافـة               معهد االدارة /    

Abstract  
          This research aims to identify the impact of knowledge  

management to the company managers, the leather Industries in 

organizational effectiveness, in order to  mallmarafh  vital  role of and 

sensitive to the success of organizations present, the future, was applied 

research in the company of the leather Industries  were the two 

researchers developed  to identify for the purposes of this  research, which  

was  distributed  to  the  (60)  mbutha,  are  sample research, research has 

identified independent variables Knowledge (the underlying and 

phenomenon)and knowledge of management operation (diagnostic  

knowledge, identifying targets knowledge, knowledge generation, storage  

knowledge, the distribution of knowledge, application and use of 

knowledge) and the dependent  variable  effectiveness  organizational. 

research  found  that  the  company  had  not  benefited  and  investing  

knowledge  it  has  accumulated  in  an  efficient  manner,  and  pointed  

out  that  the  impact  of knowledge   management  in  the effectiveness  of  

organization,  and  every  dimension  of  knowledge  have  an impact  on  

the effectiveness of  the organization, but to varying degrees, also included 

the search  number of recommendations aimed at  the  importance  of  the 

role played by the methods adopted  in  the management of knowledge to 

enhance organizational effectiveness. 
 

 ةـــاملقدم
ا خـل  ي كانـت تواجههــــن تلـ  التـــي القرن الحالي تحديات جديدة تختلف عــتواجه المنظمات ف

ــاظ ، ممــا يســتدعي الحاجــالعقــود المنصــرمة ــتة اســتراتيجية واالحت  ــد التنظيمــي واكتســاب مي ة للتجدي
ة ـ، لقـد دـدا الكريـر مـن الم كـرين والبـاحرين والمستوـارين والمـديرين يعتبـرون المعرفـة عاليةـبمعرف

المــورد االســاس للميــتة التنافســية بــدالل مــن رأس المــا  واصــبحت الموجــودات الماديــة  ات قيمــة 

ذـو  ا ا ي علـون بهـا، وذكـ ا فـعن معرفـة المنظمـة كي يـة انجـات اعمالهـلـم يعـرف االفـراد مـا محدودة ما
دة عوامــ  اساســية تقــود الــ  ة للمنظمــة ذــي واحــدة مــن عـــ، ولمــا كانــت ادارة المعرفــاســاس نجاحهــا

ــد جــاا ذــ ا البحــ  النجــا  ــي اصــبحت جــتا رلتوســيا ال ، فق ــات ادارة المعرفــة الت ــة لعملي ؤيــة االداري

و لـ   وايجابـالاي فاعلية المنظمة سـلبال ـياة والعلم والعم  ولها تعرير كبير فة الحـــاليتجتأ من معرف
توـخي  ة بــ )( وعمليـات ادارة المعرفـة المتمرلـة )الضـمنية والظـاذرةالمعرفـانـوا  من خل  دراسـة 

( لــدم مـديرم ومعــاوني الوــركة العامــة وتوليـدذا وختنهــا ومــن رـم تطبيقهــا المعرفـة وتحديــد اذــدافها

 :ـ ياس أررذا في ال اعلية التنظيمية، ويركتت الجلدية وقللصناعا
 .  نهجية البح : ـ عل  ماالو المبح  
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 . االطار النظرم والدراسات السابقة: ـ الرانيالمبح  
 . حلي  النتائج االحصائية ومناقوته: ـ تالرال المبح  

 : ـ االستنتاجات والتوصيات . الراباالمبح  
 

 حثــة البــــمنهجي/  املبحث االول

 ة البحث : ـ ـــ مشكل3
بالتحــديات التنافســية والتغيــر الــدائم، بحيــ  اصــبم مــن ديــر الممكــن علــ   تتســم البيئــة الحاليــة 

، ة فقــطالمنظمــات ان تكســب ميتتهــا التنافســية وتكــون فاعلــة عــن طريــه ادارتهــا لمواردذــا الملموســ
ة ذـي االسـاس ــــ، فالمعرفرد ديـر الملموسـةيّركـت علـ  المـوا السيما بعد ظهور اقتصاد المعرفة الـ م

 .  تا  ينظر اليها بوص ها ترف فكرماالّ ان ذنا  من ال،  ةالجديد للمنافس
ــدم  ــ  بع ــة وتتمر ــداني للمنظمــة المبحور ــي المي موــكلة البحــ  حــددت مــن خــل  االســتطل  االول

ة حـدس وخبـرة وت كيـر ة المتـوافرة فـي ا ذـان مواردذـا البوـرية بصـورـــاست ادة المنظمة مـن المعرف

ة حـو  السـوه والمنافسـين والتقنيـة دن ادارة ـومهارة وال مـن المعرفـة المتراكمـة لـديها بهيئـة معرفـ
نمـا   دسـتخدامها فـي  تملـ  لليـات وال ، فضـلل عـن انهـا الةذ ه المنظمة التدر  اذميـة ذـ ه المعرفـ

، ذـا البوـريةاسـتخدام المعرفـة لموارد، وان ذـ ه المنظمـة تظهـر ضـع ال فـي ةتعتيت ال اعلية التنظيمي

كما تواجـه تحـديات تتمرـ  فـي كي يـة اختيـار افضـ  االسـاليب لتوـخي  المعرفـة المتـوافرة والمطلوبـة 
 . يقها لتحقيه ذدف المنظمة ب اعليةواساليب توليدذا وتوتيعها ومن رم تطب

 ة البحث: ـ ـــ أمهي 7
، علـ  الـردم مـن ان عامـةقبـ  المنظمـات بصـورة ان ادارة المعرفة لـم تنـ  االذتمـام الكـافي مـن 

، وتتضـم اذميـة ذـ ا البحـ  فـي كونـه يتنـاو  أنـوا  اضـرال ومسـتقبللالمعرفة ذي م تـا  نجاحهـا ح

ــته علــ ــة   المعرفــة وتســهي  الموــاركة فيهــا وتركي اذــم عمليــات ادارتهــا ودورذــا فــي تحقيــه ال اعلي
 ، ا ة وتطـور وبقـاا المنظمـات الصـناعيةاوالت لدراس، ومحاولة من المحالتنظيمية في البيئة العراقية

ات السـريعة فـي ظـ  اقتصـاد غييـران المنظمات كي تتمكن من البقاا والنمو والتطور عليهـا مواكبـة الت

 .المعرفة

 ة البحث: ـ ــــ أسئل 1
 : ـ لبح  للجابة عل  االسئلة اآلتيةيسع  ا

 ؟ في الوركة عينة البح  (المعرفة )الضمنية والظاذرةانوا  مستوم  ـ ما 3
 ؟ التنظيمية في الوركة عينة البح  مستوم ال اعلية مستوم عمليات ادارة المعرفة؟ وما ـ ما 7

ــرات المســ ـ مــا 1 ــة االرتباطيــة بــين المتغي ــات ادارة تقلة المعرفــة )الضــمنية والظــاذرةالعلق ( وعملي
ــدذ) المعرفــة ــة وتحديــد اذــدافها وتولي ــر توتيعهــا وتطبيقهــاا وختنهــا وتوــخي  المعرف ( وبــين المتغي

 . التنظيميةالتابا ال اعلية 
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 ـ أهداف البحث: ـ  7
 المعرفة )الضمنية والظاذرة( في ال اعلية التنظيمية . انوا   ـ التعرف عل  أرر3
 المعرفة )الضمنية والظاذرة( في عمليات ادارة المعرفة .  انوا  ـ التعرف عل  أرر7

 ات ادارة المعرفة في ال اعلية التنظيمية . ـ التعرف عل  أرر عملي1

 ـ فرضيات البحث: ـ  5
 : ـ ل رضيات بطريقة الن ي الص رم وذيصيادة ا جرت 

 :ال اعلية التنظيمية، يت ر  عنهاعرفة في نوا  الم و داللة احصائية د وجد تعرير ي ـ ال3

 .اعلية التنظيميةال  و داللة أحصائية للمعرفة الضمنية في  د تعرير يوج * ال    
 .ال اعلية التنظيميةة للمعرفة الظاذرة في ــ و داللة احصائي د تعرير يوج * ال     
 :، يت ر  عنهاعمليات ادارة المعرفةفي نوا  المعرفة  و داللة احصائية دوجد تعرير ي ـ ال7

 فـــــــة عمليــــــات ادارة المعر و داللــــــة احصــــــائية للمعرفــــــة الضــــــمنية فــــــي  د تــــــعريريوجــــــ * ال    
، تطبيــه د اذــداف المعرفــة، توليــد المعرفـة، خــتن المعرفــة، توتيــا المعرفــةتحديــ ،)توـخي  المعرفــة
 واستخدام المعرفة(

ــــــة الظــــــاذرة فــــــي  و د يوجــــــد تــــــعرير  * ال      ت ادارة المعرفــــــة عمليــــــااللــــــة احصــــــائية للمعرف
ا المعرفــة، تطبيــه المعرفــة، توليــد المعرفـة، خــتن المعرفــة، توتيــ ، تحديــد أذــداف)توـخي  المعرفــة
  (  واستخدام المعرفة

 ، تحديـــد اذـــدافعمليـــات ادارة المعرفـــة )توـــخي  المعرفـــةة ل و داللـــة احصـــائي يوجـــد تـــعرير  ــــ ال1
 ( فــي ال اعليــةة، تطبيــه واسـتخدام المعرفــرفــة، توتيــا المعةـــ، خــتن المعرفةتوليــد المعرفــ ،المعرفـة
 .  التنظيمية

 ـ اسلوب مجع البيانات: ـ  6
 : ـ البح  عل  المصادر اآلتية اعتمد

ــ المصــادر النظرية:ــ3 ــــ وتتمرــ  بعســتخدام المراجــا والمصــادر المتــوفرة فـ ، و لــ  لبنــاا ي المكتبــاتـ
 .  ية واالجنبية واالنترنيتاالطار النظرم له ا البح  ، كالكتب والدراسات والرسائ  الجامعية العرب

 : ـ ن االجتاا اآلتيةتكون م، وتة، حي  طّورذا الباحراناالستبان ـ 7
( المعرفـة الضـمنية 5-3)، حي  تقـيس ال قـرات ( فقرة31ة، وتتعلف من ): ـ انوا  المعرفالجتا االو 

ــ6) ،  بينمــا تقــيس ال قــرات(Wally & Baum, 1994اعتمــادال علــ  مقيــاس ) ـــ( المعرف31ـ ة ــ

 . (Tsai ,2000الظاذرة اعتمادال عل  مقياس )
ــــاني ــــات االجــــتا الر ــــعلف مــــن )ة المعرفــــدار: ـ عملي ــــرة77ة، وتت ــــاس  ( فق ــــ  مقي  اعتمــــادال عل

(Heisig & Vorbeck, 2000) . 
 مقيــــــاساعتمــــــادال علــــــ   ( فقــــــرة16تنظيميــــــة، وتتــــــعلف مــــــن )ال اعليــــــة ال -: الجــــــتا الرالــــــ 

(Robbins, 1999) . 
( الخماسـي الـ م يتضـمن Likertعل  أسـاس مقيـاس ليكـرت ) وقد صممت اجابات ذ ه ال قرات

 عاليـة، (7) معتدلـة، (1) واطئـة، (7) واطئـة جـدال، (3): (5( واعلذـا )3مسـتويات ادناذـا )خمسـة 
 محايـد، (1) ،أت ـه ال (7) أت ه تمامـال، ال (3) ، وةعالية جدال للجتا االو  والراني من االستبان (5)

 .  للجتا الرال  من االستبانة ،أت ه تمامال (5) أت ه، (7)
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 .  ي اجراذا الباحران ما عينة البح لتـ المقابلت الوخصية ا 1

 ـ صدق االداة وثباهتا: ـ  4
ـــقــام الباحرــان بعــرب االستبان المجــا   ة علــ  بعــب المحكمــين والمهتمــين والمعنيــين فــي ذــ اـ

الملئمـة واخـ ت ال قـرات ، وقـد تـم االخـ  بـهرااذم ، بحيـ  اسـتبعدت ديـر للتحقه من صده االسـتبانة

بلغـت قيمـة  ، ا الـداخلي ( للتسـاهبـا  ال ـاكرونفقـد تـم اسـتخرا  معامـ  ) الملئمة، أضـافة الـ   لـ ،
 : ـال ا كاآلتي

 

 معام  الربات )كرونبا  ال ا ( أسم المتغير

 0.814 أنوا  المعرفة 

 0.869 عمليات ادارة المعرفة 

 0.834 ال اعلية التنظيمية 

 0.825 كافة متغيرات البح  

( اعـــله ان معــاملت الربــات لجميــا متغيــرات البحــ  مرت عـــة اويلحــظ مــن قــيم )كرونبــا  ال ــ
 .   ة ددراب البح ومناسب

 ة البحث: ــــ عين 8
 كافـة  مدراا االقسـام والوـعب ومسـؤولي الوحـدات االداريـة واالنتاجيـة يتكون مجتما البح  من 

د، حيـ  يضـم كـ  ومعاونيهم في الوـركة العامـة للصـناعات الجلديـة ب رعيهـا الكـائن فـي محافظـة بغـدا

فـي كـ  فـر  وبـ ل  يكـون عـدد  ة( استبان 16( قسم ووحدة ادارية وانتاجية، فقد تم توتيا ) 38فر  )
ــت نســبة االســتجابة )47االســتبانات الموتعــة ) ــ 81( اســتبانة، وكان ــة  %(، فبل ــة المبحور حجــم العين

 .    وخصال ( 47( وخصال من أص  ) 60)

 : ـ  الوسائل االحصائية املستخدمةـ  9
 . ي:ـ لتحديد مستوم استجابة عينة البح  حو  المتغيرات المستقلة والتابعةـ الوسط الحساب3
 ـ االنحراف المعيارم: ـ لتحديد درجة توتت االجابات عن وسطها الحسابي. 7

باعتبـاره  حـ  المسـتقلة والتابعـةب( لبيان قـوة العلقـة بـين متغيـرات الSpearmanـ معام  ارتباط )7
 .معلميال ال مقياسال

 : و ل  لتحديد تعرير متغير مسـتق  فـي متغيـر تـابا ومعنويـة التـعرير للمتغيـرـ تحلي  االنحدار البسيط 1
 .المستق 

( دختبـار صـلحية نمـو   البحـ  Multiple Regression Analysisـ تحليـ  االنحـدار المتعـدد )7

 .المتغيرات المستقلة عل  التابعة وأرر
( و لـ  دختبـار مـدم ربـات المقـاييس المسـتخدمة فـي Gronbach Alphaنبا  )ـ معام  ال ا كرو 5

 .االستبانة استمارة
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 االطار النظري والدراسات السابقة/ املبحث الثاني 

  : ـ  االطار النظريـ 3

 مفهوم ادارة املعرفة : ـ 
د مـن الم كـرين يـتا  بعذتمـام متتايـد مـن قبـ  العديـ لقد حظي م هوم المعرفة وادارة المعرفـة وال

مـن مختلـف العلـوم، فقـد وصــ ت المعرفـة بـالموجودات ديـر منظــورة مرـ  االسـس االجتماعيـة للدولــة 

 مـــــــــــــةالمتميـــــــــــــت والرقافــــــــــــة المتراكمــــــــــــة للمنظوالخبــــــــــــرة الواســــــــــــعة وأســــــــــــلوب االدارة 
(Darling, 1996, 1بينمــا يصــ ها  الــبعب ،)  ــراد ــي االف ــة ف بمعالجــة معلومــات وتصــورات  ذني
(Saffady,  2000, 4)،  ( وذنــا  مــن أعتبرذــا قــوةKapoor, 2000, 1)ــ  ت، فــي حــين عّرف

تحص  مـن المعلومـات  ( المعرفة بالقدرة عل  استعما  التقنية لربط أجتاا ال375 ،7003)الجومرد، 
( المعرفـة بمجموعـة مـن الحقـائه والمعـارف التـي Nickols,  2000, 10ضـم )و، وأبطريقـة م يـدة

 .  ما والسب ت عن طريقها المبادتميّ 
وعل  المستوم العملي فعن ادارة المعرفة ذي تكنولوجيا المعلومات وانها تهـتم بقواعـد البيانـات 

( فيــرم Rastogi, 2000, 40أمـا )  (،Bukowits & Williams, 2000, 140والمعلومـات )

عرفـــة ادارة المعرفــة بالعمليــة النظاميــة التكامليـــة لتنســيه نوــاطات المنظمــة فـــي ضــوا أكتســاب الم
ــراد والجماعــات الســاعية وراا  وخلقهــا وختنهــا والموــاركة فيهــا وتطويرذــا وتكرارذــا مــن قبــ  االف

اليهــا مــن منظــور تقنــي مــن خــل  اســتخدام  لرئيســة، بينمــا نظــر لخــرون تحقيــه االذــداف التنظيميــة ا
 ، أمـــــــــا (Dykeman, 1998, 12تقنيـــــــــات تســـــــــّه  نوـــــــــر المعرفـــــــــة وتطبيقهـــــــــا )

(Wick, 2000, 514فيــ ) رم بعنهــا م هــوم وــام  لكــ  اقســام المنظمــة ويركــت علــ  قيمــة المعرفــة

 . تدر  في نمو   العم كنتائج ددارة المعرفة 
يستنتج الباحران مما سبه بعن ادارة المعرفـة ذـي عمليـة تجميـا وابتكـار المعرفـة بك ـااة وادارة 

 .  ظمةلغرب تطبيقها ب اعلية في المنقاعدة المعرفة وختنها والمواركة فيها 

 أنواع املعرفة 
ــ الظــاذرة والمعرفــة  -ة الــ  نــوعين رئيســين ذمــا المعرفــةـان االتجاذــات الحديرــة تصــنف المعرف

ـــة، فالمعرفــة الظــاذرة ذــي التــي يمكــن االفصــا  عنهــا وتكــون متداولـالضمنيــ ة بــين االفــراد ويمكــن ـ
ضــمنية فهـي التــي ، بينمــا المعرفـة ال(Koenig, 2000, 35ح ظهـا فـي جــداو  وبـرامج الحاســوب )

تكون في عقو  االفراد والتي تؤرر عل  ادائهم وتكون االساس في االبـدا  والتطـوير والمهـارات ومـن 
ــــا ) ــــد أ  ، (Penning & Harianto, 1992, 497الصــــعوبة االفصــــا  عنه  ضــــاف وق

(Nickols, 2000, 40صن ين ) ا لخـرين للمعرفـة ذـي المعرفـة االجرائيـة والمعرفـة السـتراتيجية، أمـ

(Blumentritt & Johnston, 1999, 289،صن ا المعرفة ال  المرمتة ) ،واالجتماعيـة،  والعامة
 .  والمعرفة المجسدة
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 ة ـــــعمليات ادارة املعرف
ة واختلـف البـاحرون والمنظـرون فـي ـة علـ  انهـا عمليــأدلب المداخ  والم اذيم تناولـت ادارة المعرفـ

 لحـــــــــظ ات ذـــــــــ ه العمليـــــــــات، ا  يب ومســـــــــميميـــــــــدان ادارة المعرفـــــــــة حـــــــــو  عـــــــــدد وترتيـــــــــ
(Burk, 1999, 26،مّيــت بــين أربــا عمليــات ددارة المعرفــة وذــي االيجــاد واالبتكــار ) ،التنظـــيم 

( ان المنظمـة تحتـا  الـ  Kapoor, 2000, 3الموـاركة، االسـتعما  وأعـادة االسـتعما ، بينمـا بـّين )
ــة لتوت ــة وبحاجــة الــ  طريق ــم تنظيمــي لتوليــد المعرف ـــيــا ذــ ه المعرفتّعل ، وان نظــام ادارة ة ونقلهــاـ

ــة ووســائ  التحــدي ــ  خــتن المعرف ــادرال عل ــة ينبغــي ان يكــون ق   واالضــافة واعــادة تصــحيم المعرف
( ان المنظمات تن   مجموعة مـن عمليـات ادارة المعرفـة وذـي Rastogi, 2000, 40، وأكد )المعرفة

 ، وأكتســـاب المعرفـــةلمعرفـــة المتـــوافرةالمعرفـــة، واســـس ا  المعرفـــة، ورســـم اتحديـــد طبيعـــة وانـــو

المطلوبـة، وخــتن المعرفــة الموجــودة والمكتســبة، والموــاركة بالمعرفــة وتطبيــه المعرفــة، رــم ابتكــار 
( فحــدداذا Heisig & Vorbeck, 2000, 114وتوليـد المعرفــة الجديــدة مــن خــل  البحـ ، أمــا )

ة، وتوتيــا المعرفــة، ـــــوخـتن المعرفبتوـخي  المعرفــة، وتحديــد اذـداف المعرفــة، وتوليــد المعرفــة، 
  ذـ ه العمليـات، فـي حـين وتطبيه واستخدام المعرف، وانسجامال ما أذداف البح  سيتم التركيـت علـ

عمليـات ذـي أكتوـاف  ادارة المعرفـة بـعربا ا حـدد ( Gonzalez  &  Fernande  2004) يلحـظ

 فة، وتطبيه المعرفة. ، المحافظة عل  المعرفة ، تقاسم مواركة المعروبناا المعرفة

 مفهوم الفاعلية التنظيمية 
  علـ  ة علـ  الحصـوة بقـدرة المنظمـ( ال اعليـة التنظيميـRobbins, 1999, 49عـّرف العـالم )

بوك  فاع  لتحقيه االذـداف، وكـ ل  قـدرتها علـ  التـواتن واالسـتقرار، الموارد المختل ة واسترمارذا 
المنظمة علـ  اسـترمار الوحـدة االقتصـادية لمـوارد بيئتهـا ( فيرم بعنه قدرة Hall, 1992, 249وأما )

ة بمـدم قـدرة ـ( ال اعليـة التنظيميـJones, 2001, 17حـين بـّين )النادرة في نواطاتها المختل ـة، فـي 
ة ، وذنــا  مــن يــرم بــعن المــؤررات ب اعليــلبيــة وتحقيــه أذــداف اصــحاب المصــالمالمنظمــة علــ  ت

  العم  االيجابي ورو  ال ريـه وفـره العمـ  والـوالا للمجموعـة ة ذي الرقافة القوية لها ومناالمنظم
 ( . Daft, 2001, 68والرقة واالمان واالتصا  بين االدارة والعاملين )

تلــف دنهــا تخ ،يــة تركــت علـ  عمليــة تحقيــه االذـدافتقـدم يمكــن القــو  بـعن ال اعل مـن خــل  مــا
من وجهـة نظـر العـاملين فيهـا وديـر فاعلـة  ، فقد تكون المنظمة فاعلةبعختلف وجهة النظر المعخو ة

المجهـتين والمسـاذمين، واقـرب طريـه للوصـو  اليهـا ذـو علـ  سـبي  المرـا  من وجهة نظـر لخـرين 

 . هم البيئة التي تعم  بها المنظمةف

 مؤشرات الفاعليـــة التنظيميـــة 
جاذـات وتخصصـات تتعدد مؤورات ال اعلية التنظيميـة، ويخضـا ذـ ا التعـدد الـ  االخـتلف فـي ات

الـــربم والنمـــو واالنتاجيـــة والك ـــااة ة مرـــ  ، فمـــنهم مـــن أعتمـــد مؤوـــرات اقتصـــاديالمنظـــرين اليهـــا
(Hambrick, 1980 فـــي ،)،االتصـــاالت الم توحـــة مرـــ   حـــين اعتمـــد لخــرون مؤوـــرات ســـلوكية

ا بينمـ  (،Narayanan & Nath, 1993, 167والمرونة واالبدا  والوالا لقياس فاعليـة المنظمـة )
االنتاجيـة والك ـااة والـربم سـلوكية معـال مرـ  ن المؤورات االقتصادية والــأعتمد فريه رال  الربط بي

ة كمؤوـــرات اقتصــادية، علـــ  حــين اعتمـــد الغيـــاب ـالرقابــــــة والنمـــو والتخطــيط واالنجـــات ووالنوعي

صــــاالت والــــدوران والحــــواد  والرضــــ  والــــدوافا واالذــــداف التنظيميــــة والتــــدريب والتطــــوير واالت
ة والموـــاركة ـــــة وقيمـــة المـــوارد البوريـواالســـتقرار والتكيـــف والتقيـــيم بواســـطة العوامـــ  الخارجيـــ

 ( وأوضـمDaft , 2001 ,71ومهـارة االفـراد ومهـارة االداا والمرونـة بوصـ ها مؤوـرات سـلوكية ) 

 (Robbins , 1999مؤوـرات ال اعليـة التنظيميـة بالمرونـة والتخطـيط والحصـو  عل )وارد   المـــــ
ة بالمنظمــة ــــوالك ـااة واالنتاجيــة وتــوفر المعلومــات للمنظمــة والربــات واالســتقرار فــي البيئــة المحيط
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ــد ان ا ــدريب وتعذيــ  المــوارد البوــرية، وأك ــوة العمــ  وت ــت ملئمــة  لمؤوــرات اعــله الوتماســ  ق تال
 س ال اعلية التنظيمية . لقيا

 : ـ  الدراسات السابقةـ  7
توصـلت اليـه مـن نتـائج حـو  موضـو   دراسـات النظريـة والتطبيقيـة، ومـاال يعتي  بعـب  في ما

 البح : ـ

 ( : ـ 3994ـ دراسة )آل ياسني، 3
ذــدفت ذــ ه الدراســة والتــي عنوانهــا ) ادرا  عــدم التعكــد البيئــي واســتراتيجية التمــايت والتكامــ  

ــم تطبيــه الدراســة فــي عينـــ -التنظيمــي وفاعليــة المنظمــة  ة مــن وــركات القطــا  العلقــة واالرــر(،  ت
الصــناعي المخــتلط، الــ  معرفــة العلقــة واالرــر بــين متغيــرات ســتراتيجية التمــايت والتكامــ  التنظيمــي 

وكانـت االسـتبانة الوسـيلة الرئيسـة  ( وخصـال50مـن ) -تعل ت عينـة الدراسـةوال اعلية التنظيمية، ا  
 متغيرات الدراسة . علقة ايجابية بين لجما المعلومات ، وتوصلت الدراسة ال  وجود

 (:ـPeter , 2000ـ دراسة ) 7
 Management Systemic ادارة المعرفــة النظميــة وانها )عنـــ ذــدفت ذــ ه الدراســة والتــي

Knowledge يمكن ان تكسبها الميـتة التنافسـية،  ( ال  اربات ان الموجودات الملموسة للمنظمات ال
وك ل  تناولـت رأس المـا  ال كـرم  اقتصاد المعرفة،وان القرائن المالية ليست ذي الوحيدة بعد ظهور 

وتوصــلت الدراسـة الــ  اسـتنتا  بــعن ادارة المعرفـة التنظيميــة توـك  الــرقم  ونظـام البطاقــة المتواتنـة 

 المهم ال م يتيد الخط االخير من الميتانية . 

 ( : ـ Wiig , 2000ـ دراسة )  1
 Applicationلمعرفــة فــي االدارة العامــة تطبيــه ادارة التــي عنوانهــا )ذـدفت ذــ ه الدراســة وا

Of Knowledge Management in Public Administration   الـ  كي يـة تطبيـه ادارة )

المعرفــة فــي االدارة العامــة، وقــد تــم اختيــار قطــا  الخــدمات لعمليــة التطبيــه، وتوصــلت الــ  انــه فــي 
هـا البـد مـن التـدريب المسـتمر للعمـا  االمكان تطبيه ادارة المعرفة بالقطاعـات العامـة، ولغـرب تطبيق

 المعرفيين . 

 ( : ـ 7007ـ دراسة )الكبيسي ، 7
ــم  ــي ت ــدا  التنظيمــي(، والت ــي االب ــة واررذــا ف ذــدفت ذــ ه الدراســة والتــي عنوانهــا )ادارة المعرف

تطبيقها في عدد من وركات القطا  المخـتلط الـ  ايجـاد علقـة بـين ادارة المعرفـة واالبـدا  المنظمـي، 
ة ـــ( فردال مـن المـدراا الم وضـين ومسـاعديهم، وكانـت االستبان75ة من )ــتكونت عينة الدراس حي 

ة لجمــا المعلومــات ، وتوصــلت الدراســة الــ  ان المنظمــات افــادت مــن المعرفـــة ــــذــي االداة الرئيس

 الظاذرة، كما ان ذنا  علقة ايجابية بين ادارة المعرفة واالبدا  التنظيمي . 
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 ( : ـ  7007املهدي، ـ دراسة ) 5
ذـدفت ذـ ه الدراسـة والتـي عنوانهـا )علقـة العوامـ  الموق يـة والهيكـ  المصـ وفي وأررذمـا فــي 
تحقيه ال اعلية التنظيمية(،  تم تطبيه الدراسة فـي المستوـ   الجـامعي/ كليـة الطـب، الـ  بيـــان أذـم 

ييس المعتمدة، باالضافة الـ  تحديـد مداخ  ونما   فاعليــة المنظمة وتحديد االبعاد والمؤورات والمقا

أذم العوام  الموق ية في الهيك  المص وفي وفاعليـــة المنظمــة مـن خـل  تحديـد أرـرأذم تلـ  العوامـ  
في ذيك  المص وفة، وتحديد أرر ذيك  المصـ وفة فـي ال اعليـة التنظيميـة ، وقـد تعل ـت عينـة الدراسـة 

أنتخبــت بالطريقـــــة العوــوائية، وتوصــلت  ( مــدير قســم ومســؤو  وعبـــة ومســؤو  وحــدة70مــن )

 الدراسة ال  وجود علقة وارر ايجابية بين متغيراتها  . 

 ( : ـ  EGain Communication , 2004ـ دراسة )  6
ـــــــــــي عنوانهـــــــــــا )ذـــــــــــدفت ذـــــــــــ ه الدر  ـــــــــــوناســـــــــــة والت  ادارة المعرفـــــــــــة لخدمـــــــــــة التب

Knoledge  Management for Customer Serviceة وابعـاد ـبـين المعرفـ ( ال  ايجاد علقة

، حي  تبّنت الدراسة م هوم المعرفـة الـ م يقـوم علـ  أسـاس انهـا ليسـت التقنيـة ادارة علقات التبائن
تركيبهـا ة و لـ  بجمعهـا وـــة مـن التطبيقـات التـي تتيـد مـن قيمـة االعمـا  للمعرفـفحسب، ب  مجموعـ

ن المعرفـة مـوردال متعـدد القنـوات وتوصيلها ال  مراح  مهمة مـن الت اعـ  مـا التبـائن ، وبـ ل  تكـو

يسع  لتحقيه خدمة التبائن عن طريه خلـه القيمـة للتبـون بتيـادة قيمـة االعمـا  وتخ ـيب التكـاليف 
 وتحسين االداا االجمالي وتيادة القدرة عل  ح  الموكلت . 

 ( : ـ   Inkpen & Tsang , 2005ـ دراسة )4
 االجتمــاعي والــروابط الوــبكية ونقــ  المعرفــةرأس المــا  ذــ ه الدراســة والتــي عنوانهــا ) ذــدفت

Social Capital Networks and Knowledge Transfer الـ  أقتـرا  انمو جـال فكريـال )

يّوضم رأس الما  االجتماعي لوبكة الـروابط التـي تـؤرر فـي نقـ  المعرفـة بـين أعضـاا الوـبكات علـ  
ــددة الجنســيات ، وأوضــحت  ــؤمســتوم المنظمــات متع ــف ت ــرأس المــا  الدراســة كي ــة ل رر االبعــاد الرلر

ة فيمــا بينهــا، ــــ الهيكلــي والعلقــاتي والمعرفــي علــ  أنــوا  الوــبكات وخــتن ونقــ  المعرفــ االجتمـاعي

 وأقترحت الدراسة عددال من المتطلبات لتسهي  وتعتيت نق  المعرفة بين أعضاا الوبكات . 

 ( : ـ  7006ـ دراسة ) الالمي،  8
فـي تحقيـه ال اعليـة ا عنوانهـا )اعتمـاد مـدخ  االدارة باالذـداف وأررذـذدفت ذ ه الدراسة والتـي 

تـم تطبيـه  ة، ـالتنظيمية( ال  ممارسة مراح  االدارة باالذداف في المنظمة وأررذا فـي فاعليـة المنظمـ
بلغـت عينـة الدراسـة  ت والوـركة العامـة للمنظومـات، ا الدراسة في الوـركة العامـة لصـناعة البطاريـا

 .   هاسم ووعبة، وتوصلت الدراسة ال  وجود علقات ايجابية بين متغيرات( رئيس ق10)
ان ادارة المعرفـــة وال اعليـــة التنظيميـــة مهمـــان فـــي مســـتقب   ة يلحـــظفـــي ضـــوا الدراســـات الســـابق

ان  ، ا ديتهان حجمهــا أو عائـــالمنظمــات ســواا كانــت صــناعية او تجاريــة او خدميــة بغــب النظــر عــ

يظهـر أذميـة البحـ   مـا وفاعليـة، وذـ ا    تحقيـه اذـدافها بك ـااةـترمي المعظم المنظمات المعاصرة 
، واضـافة علـ  الحالي، كونه أسهام متواضـا لدراسـة العلقـة بـين ادارة المعرفـة وال اعليـة التنظيميـة

 .سيما وان الدراسات في مجا  ادارة المعرفة محدودة في البيئة العربية المستوم النظرم والعملي ال
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 حتليل النتائج االحصائية ومناقشتها/  الثالث املبحث

 ـ االجابة على أسئلة البحث : ـ 3
 ( في الوركة عينة البح  ؟   الضمنية والظاذرة  المعرفة ) انوا  مستوم : ـ ما السؤا  االو 

 (3جدو  )ال
 دنوا  المعرفة الوسط الحسابي واالنحراف المعيارم

 ال قرات ت
الوســـــــــــــط 
 الحسابي 

االنحـــــــراف 
 المعيارم 

أمتل  درجة انسـجام مـا االوـخا  الـواقعيين مقارنـة مـا المبـدعين  3
 عادة 

3.88 0.67 

ــدرة لحــ  الموــكلة التــي  7 ــدم ق ــدما أكــون يقظــال تكــون ل ــال عن أحيان
 أقلقتني 

4.21 0.82 

 0.73 3.72 اتمتا بخبرات فنية اوادارية في عملي الوظي ي  1

 0.93 3.64 والموردين للوركة  امتل  مهارات للتعام  ما التبائن 7

 0.75 4.15 اخص  جتاال من وقتي للت كير بصورة الوركة المستقبلية  5

 0.52 3.92 الوسط الحسابي واالنحراف المعيارم للمعرفة الضمنية  

 0.87 3.28 تمتل  الوركة معرفة مسبقة بمقدار استجابة السوه لمنتجاتها  6

لتبـــون للعلمـــة واالســـم التجـــارم ان معرفــة الوـــركة حـــو  تمييـــت ا 4
 الخا  بها

4.09 0.71 

 0.97 3.54 تتوفر معرفة في الوركة حو  تقنية االتصاالت المحوسبة  8

 0.92 3.94 تمتل  االدارة معرفة بما ذو جديد في تقنية عم  الوركة  9

 0.68 4.08 ذنا  معرفة متراكمة بالتقنية الحالية للوركة  30

 0.78 3.68 وركة معرفة بنوعية الموردين المتعاملين معها تمتل  ادارة ال 33

 0.94 3.16 تمتل  ادارة الوركة معرفة بالسياسات المستقبلية للمنافسين  37

تتوفر ددارة الوركة معرفة حـو  االوـخا  الـ ين يحملـون بـرااات  31

 اخترا  في بيئتها 

3.27 0.92 

 0.65 3.63 ة الظاذرة الوسط الحسابي واالنحراف المعيارم للمعرف 

 0.500 3.77 لمعرفة حسابي واالنحراف المعيارم العام دنوا  االوسط ال 

 
ــوه الوســط 3يظهــر جــدو  ) ــة ف ــرات المعرف ــا فق ــة لجمي ــات معياري ( أوســاطال حســابية وانحراف
ــّين الجــدو  اعــله بــعن مســتوم المعرفــة الضــمنية بلــ  (، ا 1المعيــارم والبــال  ) ( وبتوــتت 3.92) ب

(، مما يعكس مسـتوم عـالي للمعرفـة الضـمنية فـي ذـ ه الوـركة ، بينمـا كـان مسـتوم المعرفـة 0.52)
ــدره 3.63الظــاذرة )  ــعنحراف ق ـــ(، مم0.65)  ( وب ــوافر معرفـ ــي ت ـــا يعن ـــة ظــاذرة معتدلـ ــي ذــ ه ـ ة ف

 ( . 0.500( )3.775الوركة، االمر ال م أوضم بعن يكون مستوم أجمالي المعرفة )
تــائج بــعن مــديرم ذــ ه الوــركة لــديهم تصــّور حــو  الموــكلت التــي تعــاني منهــا وتوــير ذــ ه الن

صناعتهم، كما لديهم مي  بالت كير بالصورة المستقبلية لوـركتهم باالضـافة الـ  أمـتلكهم معرفـة حـو  
 التبائن والسوه ومعرفة حو  التقنية . 
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 ة عينة البح  ؟ مستوم عمليات ادارة المعرفة في الورك ما -3  -:  السؤا  الراني
 يعتي : ـ  ( ما7لحظ من جدو  )ي

 (7جدو  )ال
 الوسط الحسابي واالنحراف المعيارم لعمليات ادارة المعرفة

  قرات ال ت
الوســــــــــــــــط 

 الحسابي 
االنحــــــــــراف 

 المعيارم 

 
3 

 عل   وتعتمد توخي  المعرفة :
 تصميم استمارات خاصة للمعرفة والخبرات الداخلية 

3.19 1.05 

 0.92 3.17 المعرفة او وسطاا المعرفة والخبير االقدم وكلا  7

 0.84 3.36 المقارنة المرجعية الداخلية والخارجية  1

 0.80 2.63 نورات االبتكار 7

 0.60 3.08 الوسط الحسابي واالنحراف المعيارم لتوخي  المعرفة  

 
5 

 تحديـد أذــداف المعرفــة :تــولي ادارة الوــركة االذــداف التــالي أذميــة :
 تحسين عمليات الوركة 

4.05 0.72 

 0.92 3.58  تسهي  عملية التنبؤ واتخا  القرار 6

 0.66 4.12 التوجه نحو التبون وتحقيه رضاه 4

 0.67 3.84 تسهي  االبدا   8

 0.71 3.89 الوسط الحسابي واالنحراف المعيارم لتحديد أذداف المعرفة  

 
9 

 توليد المعرفة : وتعتمد عل  :
 معرفة خارجية جديدة  اكتساب

3.52 0.67 

اساليب عـرب المعرفـة الضـمنية كـالحوارات وتبـاد  الخبـرات وجهـال  30
 لوجه 

3.23 0.85 

 0.85 3.39 استراتيجيات واضحة للتعلم  33

 0.77 3.08 معالجة نظامية للمعرفة الضمنية )استنباط دروس متعلمة(  37

 0.61 3.30 د المعرفة الوسط الحسابي واالنحراف المعيارم لتولي 

 
31 

 أسلوب : ختن المعرفة : وتعتمد عل 
 كراسات للمعايير وأساليب رابتة 

3.27 0.79 

 0.84 3.33 دراسات حالة ، تقارير سير العم  ، قص  النجا   37

 0.94 2.76 نظم دعم القرار ونظم ال كاا الصناعي نظمة الخبيرة مر  اال 35

 0.82 3.42 بمعلومات حو  الموضوعات المعرفية قواعد البيانات المتودة  36

 0.91 3.19 الوسط الحسابي واالنحراف المعيارم لختن المعرفة  

 
34 

 توتيا المعرفة: وتعتمد عل :
 التوتيا داخليال من خل  فره المورو  المتنوعة معرفيال 

3.38 0.77 

 0.71 3.72 التدريب من قب  تملا الخبرة القدام   38

 0.79 3.12 ئه ونورات داخلية ورا 39

 0.76 3.22 وبكة المعلومات الداخلية للوصو  ال  قواعد البيانات  70

 0.94 3.36 الوسط الحسابي واالنحراف المعيارم لتوتيا المعرفة  

 
73 

 تطبيه واستخدام المعرفة : وتعتمد عل  :
 مبادرات العم  

3.43 0.64 

 0.67 3.39 مقاييس للسيطرة عل  المعرفة  77

 0.52 3.46 التدريب ال رقي من قب  خبراا متمرسين  71

 0.92 3.94 الحصو  عل  رأم الخبير الداخلي حو  النتائج  77

 0.64 3.55 الوسط الحسابي واالنحراف المعيارم لتطبيه واستخدام المعرفة  

 0.41 3.39 الوسط الحسابي واالنحراف المعيارم العام لعمليات ادارة المعرفة  
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( وبتوـتت قليـ  فــي 3.08ة، ان ذـ ه العمليـة قـد حققــت وسـطال حسـابيال قـدره )ـــتوـخي  المعرف -3
ـــة البحــ  تعتمــد علــ  توــخي  المعرفــــ(، االمــر الــ م يعكــس ان الوــركة عين0.60االجابــات بلــ  ) ة ـ

 بوك  معتد ، حي  تمي  ال  التركيت عل  قدراتها التي تميتذا عن اآلخرين.
(، ممــا 0.71( )3.89وسـطال حسـابيال عاليـال قـدره )اف المعرفـة، حققـت ذـ ه العمليــة تحديـد أذـد -7

ـــيؤكــد ان الورك ــالي تــولي اذتمامــال ـ ــوه المتوســط، وبالت ة تعتمــد تلــ  االذــداف للمعرفــة بمســتوم ف
   المتوافرة لديها.استرنائيال بهدف تحسين عمليات الوركة من خل  االعتماد عل  المعرفة 

( 3.30(، ان ذـ ه العمليـة حققـت وسـطال حسـابيال قـدره )7رفة ، أوـارت نتـائج جـدو  )توليد المع -1

ه ـلمسـ مما يؤكد ان الوركة تعتمد تلـ  االسـاليب لتوليـد معرفتهـا، وذـ ا مـا ( ،0.61وبتوتت مقداره )
معرفـة خارجيـة ولـديها فـره  حي  انها قد حصـلت علـ  التيارات الميدانية للوركة، الباحران من خل 

 ومختبرات وورش للتعلم . نوعة مت
( وذـو مسـتوم متوسـط، االمـر 0.91( )3.19ختن المعرفة، حققـت ذـ ه العمليـة وسـطال مقـداره ) -7

المتــوافرة  تالــت تعتمــد بوــك  كبيــر علــ  الســجلت فــي خــتن المعرفــة الــ م يؤكــد ان ذــ ه الوــركة ال
 عرفة . لديها، بينما ذنا  ضعف في استخدام االنظمة الخبيرة في ختن الم

( 0.94( وبـانحراف )3.36( ان ذ ه العمليـة بلـ  مسـتواذا )7) توتيا المعرفة، توير نتائج جدو  - 5

، كمـا ان ذنـا  مـيلل كبيـرال ، مما يعكس توجهال معتدالل دعتماد الوركة في عملية توتيـا المعرفـة
 لمعرفة فيها . لديها للعتماد عل  تملا الخبرة القدام  من  وم الخبرة في نور وتوتيا ا

(، 0.64( )3.55) تطبيه واستخدام المعرفـة، يعكـس الجـدو  اعـله وسـطال لهـ ه العمليـة مقـداره - 6

يؤكد اعتماد الوركة عينة البح  فـي الحصـو  علـ  رأم الخبيـر الـداخلي والمختصـين فـي تطبيـه  مما
 المعرفة التي تحص  عليها . 

(، االمـر الـ م يؤكـد اعتمـاد 0.41( )3.39معرفة بـ )وب ل  يكون المستوم العام لعمليات ادارة ال

 العمليات في الوركة عينة البح  .لتل  

 مستوى الفاعلية التنظيمية يف الشركة عينة البحث ؟  ما -7
 (1جدو  )ال

 ل اعلية التنظيميةحسابي واالنحراف المعيارم لالوسط ال

الوســـــــــــط    ال قرات ت
 الحسابي 

االنحـــــــراف 
 المعيارم 

 0.74 3.42 الوركة ان تستجيب لمتغيرات البيئة الخارجية  تستطيا 3

ـــا الظـــروف واالوضـــا  البيئيـــة  7 تســـتطيا الوـــركة ان تتكيـــف م
 المختل ة

3.33 0.94 

 0.57 3.50 تستطيا الوركة ان تحو  منتجاتها من مكان آلخر بسهولة  1

ـــــوارد  ات الخبـــــرة  7 ـــــد الوـــــركة فـــــي الحصـــــو  علـــــ  الم تعتم
 العم   المتخصصة في مجا 

2.86 0.94 

 0.82 2.91 ان الوركة قادرة عل  الحصو  عل  الدعم الخارجي  5

 0.66 2.62 ليس ذنا  مواك  بخصو  المواد االولية  6

 0.81 3.73 تسع  الوركة ال  الحصو  عل  التقديرات االبداعية  4

 0.67 2.76 تستطيا الوركة ان توسا القوم العاملة بدون جهد كبير  8

 0.77 3.62 لوركة خطط واضحة في مجا  التخطيطل 9

 0.58 3.92 ان االذداف داخ  الوركة واضحة ومحددة بوك  جيد  30

 0.92 4.00 رسالة مهمة عند التخطيط  تعخ  الوركة بالعد 33

 0.75 3.82 الخطط واملة ومحددة لك  نواطات واعما  الوركة  37

 0.71 3.76 يتم مراعاة المرونة في وضا الخطط بحي  تتلام ما البيئة  31
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 0.43 3.00 استرمار افض  للموارد داخ  الوركة  37

 0.87 3.22 ان حجم االنتا  داخ  الوركة متتايد وبصورة مستمرة  35

 0.74 3.45 تسع  الوركة ال  ربط برامج التح يت ما انتاجية العاملين  36

 0.74 3.33 الوركة الداخلية منتظمة و ات ك ااة عالية عمليات  34

 0.65 3.53 تسهي  تدفه المعلومات بين االقسام واالفراد  38

توجــد اتصــاالت بــين مختلــف المســتويات داخــ  الوــركة لتبــاد   39
 المعلومات 

3.33 0.51 

العـاملين داخــ  الوـركة يســتطيعون ان يحصـلوا علــ  المعلومــات  70
 ا التي يحتاجونه

3.23 0.73 

 0.31 3.00 تستخدم الوركة تكنولوجيا المعلومات داخ  الوركة  73

 0.69 3.46 دوران العم  داخ  الوركة منظم  77

 0.75 3.73 توجدأنظمة رسمية يعم  العاملون بموجبها  71

 0.62 3.58 عملية التدريب ك واة وفاعلة في الوركة  77

 0.72 3.41 ة داخ  الوركة الرسمي رتسهي  عم  الجماعات دي 75

ذــي الصــ ة  ان االذتمــام والرقــة المتبادلــة بــين العــاملين واالدارة 76
 الغالبة في العم  

3.33 0.91 

 0.84 3.83 يوجد تعاون بين العاملين وبوك  واسا  74

 0.55 3.89 العاملين داخ  الوركة يعملون كعسرة واحدة 78

لـة الوـعور بالمسـؤولية لـدم تـوفر ادارة الوـركة انظمـة تعـتت حا 79
 العاملين ويجعلهم يب لون اقص  طاقاتهم لتحسين االداا 

3.57 0.93 

ـــوارد البوـــرية لـــدم 10 ـــا الم ـــة التـــي تمتلكه ـــد المـــؤذلت العلمي  تع

 الوركة مناسبة لعملها 

3.54 0.91 

ن ك ـوئين دداا مهــامهم وفقــال تعمـ  الوــركة علـ  تهيئــة عــاملي 13

 للخطة الموضوعة 

3.64 0.87 

تعخـ  الوـركة بالمقترحـات الجديــدة التـي يطرحهـا العـاملون حــو   17

 العم  

3.39 0.58 

تنظر الوركة الـ  العـاملين كـونهم احـد الموجـودات المهمـة التـي  11

 ينبغي االذتمام بها

3.03 0.23 

ــة  17 تســع  الوــركة الــ  ربــط بــرامج التح يــت مــا القــدرات االبداعي

 والجوذرية للعاملين 

3.12 0.47 

تستخدم الوركة برامج لتوظيـف فاعلـة تسـتهدف مهـارة ومعرفـة  15

 االفراد  ابداعية لدم

3.74 0.67 

لدم الوركة قدرات مميتة فـي االحت ـاظ بالعـاملين  وات المعرفـة  16
 المتراكمة 

3.46 0.53 

 0.56 3.41 الوسط الحسابي واالنحراف المعيارم العام  
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( ال  ان مستوم ال اعلية لم يكن ب ل  المقـدار الـ م يؤذلهـا 1جدو  ) اوارت النتائج الواردة في
( 3.42بلـ  الوسـط العـام ) الممارلة لها فـي ن ـس القطـا ، ا للوصو  ال  مستوم الوركات الصناعية 

(، وذ ه النتيجة دير مرضية، فه ه المنظمة دير فاعلة فـي البيئـة التـي تعـيش 0.56وبعنحراف قدره )
تنافســية تمامـال، كمــا انهـا لــم تسـتغ  مواردذــا ديـر الملموســة بوـك  ك ــوا وكامــ ، فيهـا وانهــا ديـر 

رسـالة مهمـة عنـد التخطـيط( قـد أحتلـت المركـت االو  مـن  تعخـ  ادارة الوـركة بالعـد ويلحظ ان فقرة )
( ويؤوــر  لــ  ان المــديرين يتصــورون حقيقــة م ادذــا ان 4.00بــين ال قــرات بمتوســط حســابي قــدره )

ــيس ذنــا  موــاك  بخصــو  المــواد االواالذــداف تحــد ــت ال قــرة )ل ــة( د بوــك  مركــتم، بينمــا أحتل لي
 (.2.62) المركت االخير بمتوسط قدر

ممــا يؤكــد صــعوبة الحصــو  علــ  المــواد االوليــة، ومــن الواضــم ان ذــ ه المنظمــة فــي موــكلة 

 حقيقية كما يوضم  ل  وسطها الحسابي . 
 بين المتغيرات المستقلة والتابعة ؟  لعلقة االرتباطية : ـ ما السؤا  الرال 

 وال اعلية التنظيمية؟  انوا  المعرفة بيناالرتباطية  لعلقة ـ ما 3

 وال اعلية التنظيمية ( بين انوا   المعرفة  rsمعام  ارتباط )( 7جدو  )
 

 المعرفةانوا               
 ال اعلية

 الظاذرة الضمنية

 **0.397 0.179 ال اعلية التنظيمية 

Rs 0.399** 

 (  0.01** معنوم عند مستوم )                                                     
معامـ  ة التنظيميـة ضـعي ة ، ا  بلـ  (، ان العلقة بين المعرفة الضمنية وال اعليـ7جدو  )اللحظ من ي
(rs ( )0.179مما يؤور ان الوـركة عينـ ،)فـي  نية عنـد مـديريهاتسـترمر المعرفـة الضـم ة البحـ  لـمـ

ــة الظــاذرة وا7) فاعليــة المنظمــة، بينمــا أوضــحت نتــائج جــدو  ــة بــين المعرف ــة ( علقــة ايجابي ل اعلي
(، وذـ ا يعنـي ان 0.01( وذي دالة احصائيال عند مسـتوم )rs( )0.397معام  )التنظيمية، حي  بل  

في تحقيـه فاعليـة المنظمـة،  الوركة قد استخدمت المعرفة المتولدة حو  السوه والتبون واالتصاالت
( وذـي دالـة 0.399ة قـدرذا)ـة التنظيميــة وال اعليــاالمر ال م انتج علقة ايجابية بين اجمالي المعرفـ

ة تحتـا  الـ  العديـد مـن ـة المنظمــــ(، وتوير ذـ ه النتـائج الـ  ان فاعلي0.01أحصائيال عند مستوم )
 االنوا  المختل ة للمعرفة .  انوا  المعرفة، وعل  ضرورة التوافه والتجانس بين

 وعمليات ادارة المعرفة ؟  انوا  المعرفة لعلقة االرتباطية بين ـ ما 7
 وعمليات ادارة المعرفة انوا  المعرفة ( بينrsارتباط ) (5جدو  )ال

عمليـــــــــــــــــــات ادارة    
 المعرفة

 
 المعرفة انوا  

توـــــخي  
 المعرفة

تحديد اذـداف 
 المعرفة

توليـــــــــــــد 
 المعرفة 

خــــــــــــــتن 
 عرفةالم

توتيـــــــــــا 
 المعرفة

تطبيــــــــــــــــه 
واســـــــــتخدام 

 المعرفة

اجمــــــــالي 
 المعرفة

 

 0.013 0.030 0.190 0.172 0.119 0.161 0.143 الضمنية 

 *0.282 **0.429 *0.220 **0.291 *0.258 0.121 **0.314 الظاذرة 

rs 0.385** 

 (0.01(   **معنوم عند مستوم ) 0.05معنوم عند مستوم ) *
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ــ5جــدو  )اللحــظ مــن ي ــة الضمني ــين المعرف ــة ب ــي العلق ة وعمليــات ادارة ـ( ضــع ال واضــحال ف
المعرفة، حي  التوجد علقة بين المتغيـرين، ممـا يؤوـر ان الوـركة عينـة البحـ  لـم تسـترمر المعرفـة 

 الضمنية لمديريها في اختيار اساليب عمليات ادارة المعرفة فيها كما ينبغي . 
ة الظــاذرة وعمليــات ــــايجابيــة  ات داللــة معنويــة بــين المعرف ( علقــات5جــدو )البينمــا أوــرت نتــائج 

(  0.429ادارة المعرفة، حي  كانت اقوم علقة بين المعرفة الظاذرة وتطبيه المعرفة بمعامـ  قـدره) 
بينمـا كانـت ادنـ  علقـة بـين المعرفـة الظـاذرة وتحديـد اذـداف   (،0.01ة عنـد مسـتوم )ـــوذي معنوي

( ،واوــرت نتـائج الجــدو  0.05( و)0.01وذــي ديـر معنويــة عنـد مسـتوم )( 0.121المعرفـة بمقـدار)
ة واجمــالي المعرفــ وتوتيـا ة الظــاذرة وتوـخي  وتوليــد وخــتنـين المعرفـــأيضـال علقــات ايجابيــة بـ

( 0.01(، وذـي دالـة عنـد مسـتوم )0.282) (،0.220) (،0.291) (،0.258) (، 0.314)المعرفة بــ 

( بـــين اجمـــالي المعرفـــة وعمليـــات ادارة rsج كـــان معامـــ  ارتبـــاط )(، ووفقـــال لهـــ ه النتـــائ0.05) و
وتؤوـر النتـائج اعــله ان الوـركة اســتخدمت  (،0.01( وذــي دالـة عنـد مســتوم )0.385ة بــ )ـالمعرفـ

فــي التركيــت علــ  أســاليب العمليــات المعرفيــة، حيــ  ان  واالتصــاالت  المعرفــة المتولــدة حــو  الســوه
تســاب المعرفــة الخارجيــة التــي تلئــم انتــا  منتجــات تنســجم وحاجــات الوــركة قامــت بــالتركيت علــ  اك

 السوه والتبون . 

 لعالقة االرتباطية بني عمليات ادارة املعرفة والفاعلية التنظيمية ؟  ـ ما 1
 ( بين عمليات ادارة المعرفة وال اعلية التنظيميةrs( معام  ارتباط )6جدو )ال

ـــــــــــــــات ادارة        عملي

 المعرفة 
  اعلية ال   

توــــــــخي  

 المعرفة

ــــــــــــــــد  تحدي

ــــــــــــــداف  اذ
 المعرفة

 توليد

 المعرفة 

 ختن 

 المعرفة

 توتيا

 المعرفة 

تطبيـــــــــــــــــــــه 

واســــــــــــتخدام 
 المعرفة

 **0.452 **0.334 0.117 **0.370 **0.287 *0.262 ال اعلية التنظيمية 

Rs 0.380** 

 (0.01(      ** معنوم عند مستوم )0.05معنوم عند مستوم ) *

( وجود علقـات ارتباطيـة  ات داللـة احصـائية ذامـة بـين عمليـات ادارة المعرفـة 6و  )جداللحظ من ي
لمعرفـة وال اعليـة التنظيميـة بمعامـ  كانت اق  علقة ارتباطية بين خـتن ا ة التنظيمية، ا وبين ال اعلي

 مـا تطبيـه واسـتخدام ، في حـين كانـت اقـوم علقـة لل اعليـة( وذي دير دالة احصائيال0.117) قدره

 )  عرفـــة وتوــخي  المعرفــة بـــداف الموتوليــد المعرفــة وتوتيــا وتحديــد اذــ 0.452) )المعرفــة بـــ

، (0.05( و)0.01علــ  التــوالي وذــي دالــة عنــد مســتوم ) (0.262) (،0.287)، (0.334) ،0.370)

 بلـ  ، ا بوك  اجمـالي وال اعليـة التنظيميـة االمر ال م يظهر علقة ايجابية بين عمليات ادارة المعرفة
النتــائج اعــله ان الوــركة اســتخدمت  ، وتــد (0.01، وذــي دالــة عنــد مســتوم )(rs( )0.380معامـ  )

 .   الوركة مما عتت فاعلية المنظمةالمعرفة المتوافرة لديها ونورذا والمواركة بها داخ
 
 : ـ ـ أختبار ال رضيات 7

، يت ــّر  ل اعليــة التنظيميــةفــة فــي ا و داللــة احصــائية دنــوا  المعر وجــد تــعرير ، اليال رضــية  االولــ 
 :عنها

 .ة الضمنية في ال اعلية التنظيمية و داللة أحصائية للمعرف * اليوجد تعرير                 

 .  ة الظاذرة في ال اعلية التنظيمية و داللة أحصائية للمعرف * اليوجد تعرير                 
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 (4جدو  )
 ا  المعرفة وال اعلية التنظيميةتحلي  التباين للعلقة بين انو

 S.S df M.S انوا  المعرفة
F 

 المحسوبة

 1.067 7 2.134 ما المجموعات

 0.197 54 11.253 بين المجموعات *5.416

  59 13.387 المجمو  الكلي

                  *F ( 3.15( = )0.05الجدولية عند مستوم) 

              **F ( 4.98( = )0.01الجدولية عند مستوم ) 
، للتعكـد مــن صــلحية (Analysis of Varianceتـم اســتخدام نتـائج تحليــ  التبــاين للنحـدار )

( ربــات صلحيـــــة 4جـدو  )الطيــات ، حيــ  يتبـين مــن معاالولـ  الرئيســـة  ضــيةار ال ربــالنمـو   دخت
( عـن 5.416ة)ـــالبالغ( المحسـوبة وFة )ـــدختبار ال رضية االول  أستنادال الـ  ارت ـا  قيمالنمو   

الـ م ( ، االمـر 4.98ة )ـــ( والبالغ2.57( ودرجـة حريـة )0.01ة عنـد مسـتوم داللـة )ــقيمتها الجدولي
ل علـ  ربـات ة احصائية للمتغيـر المسـتق  فـي المتغيـر التـابا ، وبنـاااـدالل  و يد  عل  ان ذنا  تعرير 

 :رعية عل  المستوم ال ـاختبار ال رضي صلحية النمو   يمكن 
( t)( واختبـارBeta( ومن متابعـة معـاملت )8جدو  )اليتضم من النتائج االحصائية الواردة في 

( Beta( )0.296ضــمنية ، حيــ  بلــ  معامــ  )ان المعرفــة الظــاذرة ذــي اكرــر تــعريرال مــن المعرفــة ال

( و 2.391( وذي أعلـ  مـن قيمتهـا الجدوليـة والبالغـة )5.224( المحسوبة والبالغة )tوبداللة قيمة )
ة الضمنية أرـر فـي فاعليـة المنظمـة عنـد ــ، بينما ليس للمعرف(0.01( و)0.05(عند مستوم )2.680)

( وذي ديـر دالـة احصـائيال 0.009( المحسوبة )t، حي  بلغت قيمة )(0.01( و)0.05مستوم داللة )
 : ـ (، وما سبه يقتضي مايلي0.05عند مستوم )

 وجـود تـعريرالرئيسة وتقب  ال رضية البديلـة التـي تـن  علـ  ) ال رضية الص رية ـ يرفب الباحران 3
 .(في ال اعلية التنظيمية دنوا  المعرفة داللة احصائية  و

ــ  يقبــ  الباحرــان ال رضــية الصــ رية ال رعيــة -7 ــن  علــ   االول ــة  انــه اليوجــد تــعرير التــي ت  و دالل
 للمعرفة الضمنية في فاعلية المنظمة. احصائية

 ة التي تن  عل  وجـود ) تـعرير ــة البديلـــوتقب  ال رضي الرانية  ة الص رية ال رعيةـ رفب ال رضي1

ا دراسـة )الكبيسـي، وذ ه النتيجة تت ه مـ .ة الظاذرة في ال اعلية التنظيمية(داللة احصائية للمعرف  و
لضـمنية المعرفـة اقد افادت من المعرفة الظـاذرة ولـم تسـترمر توصلت ان معظم المنظمات  ، ا (7007

 .  المتراكمة لديها
 (8جدو  )
 في ال اعلية التنظيمية انوا  المعرفة جدو  تحلي  االنحدار المتعدد دختبار أرر

 Beta t انوا  المعرفة

 0.009 0.011 الضمنية

 5.224 0.296 الظاذرة

 

ادارة عمليـــات دنــوا  المعرفــة فــي   و داللــة احصــائيةمعنـــوم  يوجــد تــعرير : ـ الرانيــةال رضــية ال
 عنها : يت ر  المعرفة،
عمليــــــات ادارة للمعرفــــــة الضــــــمنية فــــــي   و داللــــــة احصــــــائية  معنــــــوم وجــــــد تــــــعرير ال *        

ة، خــتن المعرفـــة، ، توليــد المعرفــةالمعرفــ أذــداف ، تحديــدةـــــ)توخي  المعرفةـــــالمعرف
 واستخدام المعرفة(  ، تطبيهتوتيا المعرفة
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ــــــعرير  *        ــــــوم اليوجــــــد ت ــــــات ادارة للمعرفــــــة الظــــــاذرة فــــــي  داللــــــة احصــــــائية   و معن عملي
، خـتن المعرفـة، توتيـا ، توليـد المعرفـةالمعرفـة ، تحديـد أذـدافالمعرفـة توـخي )المعرفـة

  (  واستخدام المعرفة، تطبيه المعرفة
 (9جدو  )ال

 المعرفة وعمليات ادارة المعرفة  تحلي  التباين للعلقة بين انوا

 S.S df M.S انوا  المعرفة
F 

 المحسوبة

 1.522 7 3.045 موعاتما المج

 0.181 57 10.342 بين المجموعات 8.411

  59 13.387 المجمو  الكلي

اسـتنادال  الرئيسـة ( ربات صلحية النمو   دختبـار ال رضـية الرانيـة9يتبين من معطيات جدو  )

( 0.01يـة عنـد مسـتوم داللـة )( عـن قيمتهـا الجدول8.411المحسوبة والبالغـة ) F)ال  ارت ا  قيمة )
داللـة أحصـائية دنـوا   رال  ويعرتـ، االمر ال م يد  عل  ذنـا  (4.98( والبالغة )2.57ودرجة حرية )

اختبــار ال رضــيات  ل علــ  ربـات صــلحية النمــو   يمكــن ، وبنــاااالمعرفـة فــي عمليــات ادارة المعرفــة
 :ال رعية

ر فـي عمليـات يعرتـة لـيس لهـا ــــة الضمنيـعرفـ( ان الم30يتضم من النتـائج الـواردة فـي جـدو  )
( المحسـوبة بـين المعرفـة الضـمنية وعمليـات ادارة المعرفـة وذـي أقـ  tة قيمـة )ــة بداللــادارة المعرف

( ، وتوــير النتــائج أعــله ان الوــركة عينــة 0.01( عنــد مســتوم )2.680( الجدوليــة والبالغــة )tمــن )

 .كما ينبغيية في تنمية عمليات ادارة المعرفة فيها البح  لم تسترمر قدرات مديريها ال ذن
ـــر للمعرفيعرتــ( 30بينمــا أوــرت نتــائج جــدو  ) ــي عمليــات ادارة المعرفــ ـــة الظــاذرة ف ، فمــن ة ـ

ر فـــي عمليـــات ادارة يعرتـــة الظـــاذرة لهـــا ـــــ( نلحـــظ ان المعرفt( واختبـــار )Betaمتابعـــة معـــاملت )
ومــا ، تطبيــه المعرفــة، ة، خــتن المعرفــة، توتيــا المعرفـةالمعرفـة )توــخي  المعرفــة، توليــد المعرفـ

 (،0.116(،)0.193 (،0.248( بـــــ )Beta( فقـــد بلغــــت معــــاملت )أجمـــالي عمليــــات ادارة المعرفــــة
ـــ( ع0.265) (،0.165) (،(0.106  ،3.188)) (،3.015( المحســـوبة )t  التـــوالي وبداللـــة قيمـــة )ل

( الجدوليـة والبالغــة tالي وذـي أكبــر مـن قيمـة )( علـ  التـو6.106) (،3.277) (،2.841) (،3.572)
 .(0.01(عند مستوم )2.680)

ر فــي تحديــد اذــداف المعرفــة ، حيــ  بلغــت قيمــة معامــ  يعرتــفــي حــين لــم يكــن للمعرفــة الظــاذرة 

(Beta )(0.150)( بينما كانت ،t( المحسوبة)( وذي أق  من )1.344tالجدولية ). 
اداراتهـا  ة لـدمالبح  قد أسـتخدمت المعرفـة الظـاذرة والمتراكمـالنتائج اعله ان الوركة عينة  وتوير

ــــة عـــن بحـــو  ودراســـات وتحليـــ  الســـوه ومعرفـوالناتجـــ ــــة حـــو  التبـــون واالتصـــاالت والتقنيـ ة ـ
ي توـــخي  ــــوالمنافســين لهـــا وبــرااات االختـــرا  فــي تعتيـــت واختيــار افضـــ  االســاليب المعتمـــدة ف

ة أم ارـر فـي تحديـد ، في حين لم يكـن للمعرفـة الظـاذروتطبيقها ليدذا وختنها وتوتيعهاة وتوـــالمعرف

 .  اذداف المعرفة
 :ـا يليسبه يقتضي م وما
 و داللـة  يسـة التـي تـن  علـ  انـه )اليوجـد تـعرير الرئ الرانيةال رضـية الصـ ريةالباحران  رفب يـ  3

التـي تـن  علـ  )وجـود  البديلـة ، وقبـو  ال رضـيةةاحصائية دنوا  المعرفة في عمليات ادارة المعرفـ
 .( و داللة احصائية دنوا  المعرفة في عمليات ادارة المعرفة تعرير
 و داللــة احصــائية  التــي تــن  علــ  انه)اليوجــد تــعرير االول ة الصــ رية ال رعيــةــ قبــو  ال رضيــ 7

 .(للمعرفة الضمنية في عمليات ادارة المعرفة
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 و داللـة  علـ  )وجـود تـعرير ضـية البديلـة التـي تـن ـ رفـب ال رضـية ال رعيـة الرانيـة وقبـو  ال ر 1
فـــة، توليـــد المعرفـــة خـــتن احصـــائية للمعرفـــة الظـــاذرة فـــي عمليـــات ادارة المعرفـــة )توـــخي  المعر

 .  (، توتيا المعرفة، تطبيه المعرفةالمعرفة

، فـةت ادارة المعرفـة )توـخي  المعرعمليـا و داللـة احصـائية ل جـد تـعرير: ـ اليوـ ال رضـية الرالرـة 1

ــد اذــ ــةتحدي ــد المعرف ــة، توتيــا المعداف المعرفــة، تولي ــه واســتخدام المعرف ــة، تطبي ــي رف ال اعليــة ( ف
 :ـ التنظيمية

 (33جدو  )
 تحلي  التباين للعلقة بين عمليات ادارة المعرفة وال اعلية التنظيمية

عمليات ادارة 
 المعرفة

S.S df M.S 
F 

 المحسوبة

 1.09 6 6.540 ما المجموعات

 0.129 53 6.847 بين المجموعات 8.449

  59 13.387 المجمو  الكلي

F*     ( 2.27(  = )0.05الجدولية عند مستوم)      
** F  ( 3.15(  = )0.01الجدولية عند مستوم ) 

( ربـات صـلحية النمـو   دختبـار ال رضـية الرالرـة علـ  المسـتوم  33يتبين من معطيات جدو )
( عن قيمتها الجدولية عند مسـتوم داللـة 8.449ة )ـ( المحسوبFرت ا  قيمة )االجمالي استنادال ال  ا

ه النتــائج الـــ  ان ، وتوـــير ذــ 3.15)و) (2.27( والبالغــة )6.53( ودرجــة حريــة )0.01( و )0.05)
ــا  تــعرير ــي فاعليــ ـةداللــة احصــائية لعمليــات ادارة المعرفــ  و ذن ، وبنــااال علــ  ربــات ة المنظمــةـف

 : ـاختبار عمليات ادارة المعرفة مكن   يصلحية النمو 
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( Beta، ومـــن متابعـــة معــــاملت )(37ة الــــواردة فـــي جـــدو  )يتضـــم مـــن النتـــائج االحصـــائي
ــtواختبــار) ــات ادارة المعرف ــة )( ان عملي ــةتوــخي  المعرف ــد اذــداف المعرف ــة، تحدي ــد المعرف  ،ة، تولي

 (Beta)معـــاملتبلغـــت  حيـــ  ة،عليـــة المنظمـــ( لهـــا تـــعرير فـــي فاتطبيـــه المعرفـــة، توتيـــا المعرفـــة
ـــوالي(0.985) (،0.703) (،0.544) (،0.451) (،0.296) ـــ  الت ـــة )عل ( المحســـوبة t، وبداللـــة قيم

( عل  التوالي وذي أعلـ  مـن قيمتهـا 49.931(،)12.518(،)6.827)، 5.657)) (،5.276والبالغة )
 . (0.01( عند مستوم )2.680الجدولية بكرير والبالغة )

رر في فاعلية المنظمـة عنـد مسـتوم يعتائج ال  ان عملية ختن المعرفة ليس لها بينما أورت النت
ــt، حيــ  بلغــت قيمــة )(0.01داللــة ) ( وذــي ديــر دالــة احصــائيال عنــد مســتوم 0.920ة )ـ( المحسوب

اعي فــي ، وذــ ا يعنــي ان الوــركة لــم تســترمر االنظمــة الخبيــرة ونظــم الــ كاا الصــن(0.05( و )0.01)
 ، وذــــــــــــــــ ه النتـــــــــــــــائج تت ـــــــــــــــه مـــــــــــــــا دراســــــــــــــــة تنظيميـــــــــــــــةتعتيـــــــــــــــت ال اعليـــــــــــــــة ال

(Inkpen & Tsang, 2005 التي )  أوضحت ان المعرفـة لهـا تـعرير كبيـر فـي فاعليـة المنظمـات مـن

 . وماسبه يقتضي مايلي: ـ تعتيت ونق  المعرفة داخ  المنظمةخل  تسهي  و
ــ  انــه اليوجــد تــعريرفــب ال رضــية الصــ - 3 ــي تــن  عل ــة احصــائ ر رية الت ــات ادارة  و دالل ية لعملي

ــة ــ  )وجــود تــعرير  وقبــو  ال رضــية البديلــة التــي تــن  في ال اعليــة التنظيميــة المعرف  و داللــة  عل
ـــات ادارة المعرفة)توـــخي  المعرفة، ـــد اذـــداف المعرفاحصـــائية لعملي ـــة،تحي توتيـــا ة ،توليـــد المعرف

   في ال اعلية التنظيمية .  تطبيه واستخدام المعرفة( ،عرفةالم

 و داللــة احصــائية لعمليــة خــتن  يوجــد  تــعرير  اللتــي تــن  علــ  انــه )ال رضــية الصــ رية اقبــو   - 7
 المعرفة في فاعلية المنظمة(. 

 (37جدو  )
 نتائج تحلي  االنحداردختبارأرر عمليات ادارة المعرفة في ال اعلية التنظيمية

 Beta t عمليات ادارة المعرفة

5.276 0.296 5.276 

5.657 0.451 5.657 

6.827 0.544 6.827 

0.921 0.011 0.921 

12.518 0.7.3 12.518 

49.931 0.985 49.931 
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 االستنتاجات والتوصيات/ املبحث الرابع 

 ـ االستنتاجات: ـ 3
ة عينة البح  لم تست د من المعرفة الضمنية العالية لـديها والمتـوافرة ــوضحت النتائج ان الوركأ - 3

ة وت كير، حيـ  ظهـرت مسـاذمة معـرفتهم مـن خـل  تحويـ  تلـ  المعرفـة بصورة حدس وخبرة ومهار
، وانهـا لـم تسـتخدم المعرفـة فـي ا ذـانهم فــي تعتيـت معرفتهـا حـو  السـوه ال  معرفـة ظـاذرة ضـعي ة

 .  واالتصاالت والموردين والمنافسين لها او في تعتيت برااات االخترا 

ة الضـمنية ضـعي ة فـي اختيـار االسـاليب الملئمـة كانت أست ادت الوـركة عينـة البحـ  مـن المعرفـ - 7
 لعمليات توخي  المعرفة وتحيد اذدافها وتوليدذا وختنها وتوتيعها وتطبيقها. 

تبّين ان الوـركة عينـة البحـ  قـد اسـت ادت مـن المعرفـة الظـاذرة المتـوافرة لـدم مـديريها بصـورة  - 1
ـــواســترمارذا بوــك  امرــ  ف معرفــة حــو  الســوه والتبــون والمنافســين وبــرااات االختــرا  ي اختيــار ـ

، االمــر وليــدذا وختنهـا وتوتيعهــا وتطبيقهــااالسـاليب الملئمــة لتوــخي  المعرفـة وتحديــد اذــدافها وت

قـدرتها فــي دراسـة وتحليــ  السـوه والمعرفــة المتراكمـة لــديها  الـ م يؤكـد بعمكانيــة الوـركة دســترمار
 ملئمة لك  عملية من عمليات ادارة المعرفة.والتقنية في اختيار االساليب ال حو  االتصاالت

أوارت النتائج ال  ان مسـتوم ال اعليـة التنظيميـة لـدم الوـركة عينـة البحـ  كـان متوسـطال، أم  - 7

ة الممارلـة لهـا فـي ن ـس ـــلم يكن ب ل  المقدار الـ م يؤذلهـا للوصـو  الـ  مسـتوم الوـركات الصناعي
في تحقيه اذدافها علـ  مسـتوم البيئـة كس تلكؤ الوركة مقبو ، حي  يع روذ ه المستوم دي القطا ،

 المحلية التي تطر  منتجاتها لها. 

ة والظـــاذرة( تبـــّين ان ذنـــا  أرتباطـــال ذامـــال  ا داللـــة احصـــائية بـــين انـــوا  المعرفـــة )الضـــمني - 5
فـة، نسـتنتج مـن  لـ  الـ  ان فاعليـة المنظمـة تحتـا  الـ  العديـد مـن انـوا  المعر التنظيميـة ةيوال اعل

   .وعل  ضرورة التوافه والتجانس بين االنوا  المختل ة للمعرفة
تبـــّين ان ذنـــا  ارتباطـــال ذامـــال  ا داللـــة احصـــائية بـــين انـــوا  المعرفـــة )الضـــمنية والظـــاذرة(  - 6

ــات ــة المتولــدة حــو   وعملي ــ م يؤكــد اســتخدام الوــركة عينــة البحــ  المعرف ادارة المعرفــة، االمــر ال

   االت في التركيت عل  اساليب العمليات المعرفية.السوه والتبون واالتص
، ارة المعرفـة وال اعليـة التنظيميـةتبّين ان ذنا  ارتباطال ذامال  ا داللة احصائية بـين عمليـات اد - 4

االمرال م يؤكد ان الوـركة عينـة البحـ  قـد نجحـت فـي اسـترمار االسـاليب المعتمـدة فـي عمليـات ادارة 
 ة التنظيمية.  في تعتيت ال اعلي المعرفة

( فـي ة دنـوا  المعرفـة) الضـمنية والظـاذرةداللـة احصـائي يرال  ورتـعاوارت النتائج ال  ان ذنا   - 8

التنظيمية، وان المعرفة الظاذرة اكرر تعريرال في فاعليـة المنظمـة، فـي حـين لـم تبـّين النتـائج ال اعلية 
لـ م يعكـس ان الوـركة عينـة البحـ  لـم تسـت د الضمنية ارر في ال اعلية التنظيمية، االمر ا ان للمعرفة

مــن الخبــرة المتــوافرة لــديها مــن حــدس ومهــارة وت كيــر، ولــم تســترمر مهــارتهم فــي تعتيــت ال اعليــة 

 التنظيمية. 
داللة احصائية في عمليـات ادارة المعرفـة، بينمـا لـم  ير   ورتعاظهرت النتائج ان للمعرفة الظاذرة  - 9

ـــالضــمنية تــعرير فــي عمليــات ادارة المعرفــة، وذــ ا يعنــي ان الوركتبــّين النتــائج ان للمعرفــة  ة عينــة ـ

، ولـم تسـت د البح  لم تسترمر قدرات مديريها ال ذنية في تنمية عمليات ادارة المعرفة فيها كمـا ينبغـي
 .  من حدس وخبرة مديريها والتي توك  معرفتهم الضمنية في اختيار تل  االساليب

السـاليب المعتمـدة فـي عمليـات توـخي  المعرفـة وتحديـد اذـدافها وتوليـدذا اظهرت النتـائج ان ا - 30

وتطبيقها لها التعرير بال اعليـة التنظيميـة، فـي حـين لـم تكـن االسـاليب المسـتخدمة فـي خـتن  وتوتيعها
، وذ ا يعني ان الوركـة عينة البحـ  لـم تسـتخدم االنظمـة الخبيـرة  المعرفة مؤررة في فاعلية المنظمة

 .  ال كاا الصناعي ودعم القرار والتالت تعتمد االساليب القديمة في ختن المعرفةمر  نظم 
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 : ــ التوصيات 7
ضرورة تحوي  اذتمامات الوركة من كي ية خله تيادات في رأس المـا  وقـوة العمـ  الـ  التركيـت  - 3

عــن طريــه الــتعلم والموــاركة فــي  حــو  تعظــيم معرفتهــا مــن خــل  تعتيــت رأســمالها ال كــرم
 .  والدورات الخاصة باالدارات العليا والندواتلمؤتمرات ا

ــي تعتيــت الموجــودات  - 7 ــويم تعتمــد مــدم مســاذمة المــديرون ف ضــرورة وضــا سياســات جديــدة للتق
 . اآلخرين في المواركة في المعرفة المعرفية للمنظمة ومدم قدرتهم عل  تح يت

ويلهـا الـ  معرفـة حم المـديرون مـن خـل  تمن الضرورم استرمار المعرفة الضمنية المتوافرة لـد - 1
بــراتهم وتحويلهــا الــ  معرفــة ظــاذرة مــن خــل  تح يــتذم دظهــار قــدراتهم العقليــة وال ذنيــة وخ

 . مورقة

ن بمـــا يعـــّتت ال اعليـــة واســـترمار المعرفـــة الظـــاذرة المتـــوافرة لـــدم الوـــركة فـــي تح يـــت المـــدير - 7
 .  التنظيمية

فــي الوــركة اذميــة الــدور الــ م تلعبــه االســاليب المعتمــدة فــي  مـن الضــرورم ان يــدر  المــديرون - 5
 .تيت فاعلية المنظمةععمليات ادارة المعرفة لت

ان التحو  نحو االقتصاد المعرفي ومنظمات المعرفة يتطلب من المسـؤولين ادرا  اذميـة وحيويـة  - 6

االدارة ان تضـا  ، االمـر الـ م يتطلـب مـنكتهم واحت اظها بمركـت تنافسـي جيـدالمعرفة لنجا  ور
ـــه اســـتراتيجية واضـــحة  ـــة اذتمامهـــا ومـــن الضـــرورم وضـــا وتطبي ـــة فـــي اولوي ادارة المعرف

 .  المعرفة وصريحة في ادارة

ما  الحقيقـي للعمـ  االن تا  عل  العالم مـن حيـ  تـدريب وتطـوير العنصـر البوـرم بوصـ ه الرأسـ - 4
 ال اعلية التنظيمية.  داخ  الوركة وتباد  الخبرات والمساذمة بالمؤتمرات لتعتيت

ة مرـ  قواعـد البيانـات المـتودة بمعلومـات ونظـم اليب الحديرة فـي خـتن المعرفـضرورة اتبا  االس - 8
ين والخبـراا داخـ  الوـركة لمـا لـه مـن االرــر عايـة افكـار النــابغالقـرار واالنظمـة الخبيـرة ور دعـم
   .في فاعلية المنظمة الكبير

 وحدات الوركة وفروعها  ات سرعة عالية في نق  المعلومات  بناا وبكة اتصاالت حديرة بين - 9
 : ـ  عل  وبكة االنترنيت ويتطلب  ل وتتويدذا بوسائ  االمان اللتمة معتمدين في  ل     

 .  ملة لجميا التبائن وانوطة الوركة* توفير قاعدة معلومات متكا    
 .  مرارنترنيت وتحديره بعست* فتم موقا للوركة عل  وبكة اال    
 .  مية الرئيسة لتقديم افض  الخدمات* ربط الوركة بالوركات العال    
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