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 إدارة املعرفة وأثرها على األداء املنظمي
 م.م. حنـان حسيـن ميـدي

 وزارة التربية / المديرية العامة لمتخطيط التربوي
 :  الممخص

یتنػاوؿ البحػث تحمیػؿ العالقػة بػیف االداء المنظمػي وادارة المعرفػة فػي اطػار عینػة مػف   
لغذائیة )عینة البحث( . حیث سعى المػالؾ الػوظیفي فػي الشركة العامة لممنتجات ا

 الباحث ألیجاد اجابات منطقیة لمعدید مف التسائالت ومف ضمنيا   
 دور ادارة المعرفة في المنظمة المبحوثة؟     -1
 مدى اطالع االفراد العامموف عمى طبیعة العالقة بینيا وبیف اداء المنظمة.    -2

لمعرفػة واداء المنظمػة بغیة ویيػدؼ البحػث الػى تقػدیـ صورة واضحة عػف ادارة ا
تحقیػؽ اىػداؼ المنظمػات الصػناعیة ولمحصوؿ عمى اجابػة عػف االثػارات البحثیػة 
حیث تبنػى البحػث نموذجا فرضػیا یوضح العالقػة المنطقیػة بػیف متغیرات البحػث حیث 

) االداء  اعتبر الباحث ادارة المعرفػة متغیػرا  مسػتقال لو دور فػي المتغیػر المعتمػد
المنتظـ ( ولبیاف طبیعة العالقة المتمثمة في نموذج البحث فقد قاـ الباحث بعرض 

 فرضیة رئیسیة عمى النحو االتي:  
نظرا لوجود عالقػة احصػائیة بػیف متغیریف  االدارة المعرفػة ومتغیرات االداء 

سػتمارة المنتظـ في المنظمػة الصناعیة المختارة)عینة البحث( استخدـ الباحث ا
االسػتبانة بأعتبارىا اداة رئیسػیة فػي الحصوؿ عمى البیانػات المتعمقػة المتمثمة بالجانػب 
المیداني مف البحث وكذالؾ الختبار فرضیا البحث وتطبیقو ولمحصوؿ عمى النتائج 

 .الدقیقة تـ استعماؿ األسالیب اإلحصائیة المناسبة لمتحمیؿ
 الكممات المفتاحیة: اإلدارة، 
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 المقدمة:   
اصبحت المعرفة  عنصػر مػف اىػـ عناصػر االنتػاج ، واف الشركات العالمیة    

الكبػرى العػابرة لمقػارات تركػز عمػى تمویؿ  وتعمػیـ العاممیف لػدیيا ،لرفػع مسػتواىـ  
 وكفػاءاتيـ ، كما استغمت مف اجؿ التطویر في لمبحث العممي.   

یة الجدیدة تأثیرا كبیرا في توزیع الدخؿ ، سػواء فػي كما اف لمثورة التكنولوج  
 داخػؿ البمػداف او فػي مػا بینيػا ، 

كما اف البمداف التى ابدت اىتماما بالتكنولوجیا الحدیثة سیكوف ليا النصیب االعظـ في 
ىذا الدخؿ  وباالخص تمؾ التي یغمب عمیيا عنصػر الشػباب فكمما كانت الدوؿ ميتمة 

 كمما كانت اكثر تطورا واكثر استفادة مف الممیزات المطمقة ليا بالتكنولوجیا
 یناقش ىذا البحث أربع مباحث  حیث یتناوؿ المبحث األوؿ: منيجیة البحث  
اما المبحث الثػاني فقد اىتـ  بتوضیح بصورة نظریة لمفيػومي االدارة المعرفیة واألداء  

التحمیمیػة بػیف المتغیػر المسػتقؿ والمتغیػر  ألمنتظـ ، والمبحث الثالػث  اشار الى العالقػة
التابع الختبػار طبیعة  االرتباط بیف متغیرات  البحث لممنظمات الصناعیة المختارة 

 )عینة البحث( ما المبحث الرابػع واالخیر فقد تضمف االستنتاجات والتوصیات.   
 الفصل األول
 منيجية البحث

   -. مشكمة البحث: ١
ترتبط بصورة عامة بمػدى تطبیػؽ االدارة المعرفیػة بأعتبارىا مػوردا  اف مشكمة البحث

اسػتثماریا ميما وایظا بالطرائؽ التي یتـ مف خالليا الكشؼ  عف عناصرىا وعالقاتيا 
وادارتيا باألظافة الى الطریقػة التػي تسػاعد عمػى كشػؼ األداء المنظمػي ، وبالتالي 

یة التي تمكنيا مف الدخوؿ في السوؽ العالمیة فأف  المنظمة تكسب  میزة التنافس
 وحسب االتی : 

 دور الادارة المعرفیة في المنظمة المختارة؟    .1
 مدى اطالع االفراد العامموف عمى طبیعة العالقة بینيا وبیف اداء المنظمة. .2
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 . أىمية البحث:   ٢
اخالت والیات ألدارة المعرفة دورا ميما وخاصة في عممیة االداء وذالؾ لتضمنو مد

تبرز ىذه الوظیفة حیث تعتبر وسیمة الكتساب ومشاركة المعرفة مف خالؿ االرتباط 
المنظمػة وخارجيػا.وىنا تبرز اىمیة ىذه الدراسة فػي فيػـ دور بمكونات اخرى داخؿ 

مقومػات ادارة المعرفػة فػي عممیػة االداء فػي المنظمػة المعاصػرة وبناء عمى ما تقدـ فاف 
   -ىذه الدراسة تتمحور باالتي: اىمیة 

مف الضروریات التنظیمیة ىیة دراسة ادارة المعرفة فیجب اخضاعيا لمتحمیؿ  -1
والتغییرمف خالؿ معرفػة ابعاد ومقومػات ادارة المعرفة ومصادره ومتغیراتيا ا 

 ووسائؿ قیاسيا.   
اء المنظمي مف بعػد الجمػع بػیف المتغیػریف الرئیسػیف ومقومػات ادارة المعرفة واالد -2

اجؿ االستفادة مف التػراكـ المعرفػي والمفػاىیمي واالطار النظػري وذالؾ لدورىا في 
 تكویف المیزة التنافسیة.   

مف اجؿ تنظیـ والمشاركة فػي الموارد الفكریػة المبتكرة ، أي بمعنى بیاف االسػالیب  -3
والنشر المعرفة  المسػتخدمة فػي عممیات النقػؿ والتولیػد باالضافة الى الخزف

وتطبیقيا لتوضیح العالقػة بیف مقومػات ادارة المعرفػة وتاثیرىػا فػي االداء المنظمػي 
 ومجتمعو.  

 لبیاف تاثیر ادارة المعرفة واالداء التنظیمي في تحقیؽ اىداؼ ىذه المنظمة   -4
 تحدید حدود المعرفة ومجاالتيا وتوضیح  مساىمتيا في خمؽ االداء التنظیمي.   -5
 أىداف الدراسة:  . ٣

    -تيدف الدراسة الى: 
تقػدیـ عػرض وتحمیػؿ نظػري  لمفيػوـ ومضػامیف ادارة المعرفػة ودورىػا فػي المنظمة 

 واىمیتيػا فػي تفعیؿ االداء.   
 بیاف طبیعة المعرفة وادارتيا وتقویتيا والعمؿ عمى نشرىا في كؿ  زوایا المنظمة.    -1
 مات ادارة المعرفة واالداء التنظیمي ضمف االختبار.  وضع عالقات االرتباط بیف مقو  -2
 بیاف االىمیة النسبیة لدور ادارة المعرفة.   -3
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 بیاف االىمیة النسبیة لدور االداء المنظمي.   -4
 مجتمع البحث:   .٤

اف مجتمػع البحػث یتمثػؿ بعینػة مػف  المدراء والمسؤولیف  في الشركة العامة   
( 33البحػث یتمثػؿ بالقیػادات االداریػة والبالغ عػددىـ) لممنتجات الغذائیة. اف مجتمػع
 شخص في الشػركة المبحوثػة 

 فرضيات البحث:   -٥
تتضمف فرضیة البحث عمى وجود عالقة ذات طبیعة احصائیة لمتغیرات االدارة   

المعرفػیة ومتغیرات االداء المنتظـ بالشركة المختارة )عینػة البحػث( ، الفرضیة التي تـ 
تیارىا مف اجؿ التوصػؿ الػى االستنتاجات والتوصیات مف خالؿ معامؿ االرتباط اخ

 البسیط  والموزوف واالنحرافات المعیاریة  واألوسػاط الحسابیة لمبحوثی العینة اعاله :
تواجد عالقة ارتباطیة ليا  داللة معنویة واحصائیة بیف استثارة المعرفة واالداء  .أ 

 المنتظـ.   
 يا  دالالت معنویة واحصائیة بیف حفظ المعرفة واالداء المنتظـ . تواجد  عالقة ل .ب 
 تواجد ارتباط ذو دالالت معنویة واحصائیة بیف تعمیـ المعرفة واالداء المنتظـ .    .ج 
تواجد عالقة ارتباطیة ليا داللة معنویة واحصائیة بیف العمؿ بالمعرفة )تطبیقيا(  .د 

 واالداء المنتظـ.
 فرضيات التأثير  

 د تأثیر بصورة معنویة ألستثارة المعرفة في االداء المنتظـ.   أ. وج 
 وجد تأثیر بصورة معنویة لحفظ المعرفة في االداء المنتظـ -ب
 وجد تأثیر معنوي النتشار المعرفة في االداء المنتظـ -ج
 یوجد تأثیر معنوي لمعمؿ  بالمعرفة في االداء المنتظـ -د
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 الفصل الثاني
 الجانب النظري

 بحث االولالم
 مفيوم ادارة المعرفة : –اوال 

    -. ظيور المعرفة: ١
عمػى االىمیػة  Strassman وبػوؿ است ارسػماف Drucker اكید كؿ مف بیتػر دراكػر

عمػى  Sengeالقصوى  لممعمومػة والمعرفػة الصػریحة كمػوارد تنظیمیػة كمػا ركػز 
عتبرىا بعػد ثقػافي لو اثر كبیر ؾ وا Learning organizationالمنظمػة التعمیمیػة 

، وكریسػتفور  Chris Argyrisفػي ادارة المعرفػة. باالضافة الى كػریس اركػریس 
وغیػرىـ   Leonard Dortht، ولیونػارد دورسي   Christopher Batlettباتیمػت

 (   53: 2339الذیف درسوا االوجو المختمفة لالدارة المعرفیة.  )حسف، 
وذالؾ في  Don Marchandوز المعرفة تعود  الى دوف مارشاند كما اف بدایة بر 

بدایة الثمانینات ، والتي تعتبر المرحمة النيائیة مػف الفرضیات المتعمقػة بتقدـ  نظـ 
، حیث قامػت شػركة  1985المعمومات, ئاف ادارة المعرفػة یعود تاریخيا  الى عاـ 

Packard hewlet اثیرىا عمى االعماؿ ، ولكنا لـ تالقي االمریكیػة بتطبیقيػا لمعرفة ت
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اقباؿ الكثیروف  في ىذه الفترة ، حتى اف ووؿ ستریت ) السػوؽ مػالي االكبر فػي 
العػالـ ( عدـ االىتماـ  بالدارة المعرفیة  فػي البدایة، ،اما في  الثمانینات  فقد شيدت 

اعي واكتساب تقدـ في نظـ االدارة المعرفیة والتي اعتمدت عمى الػذكاء االصطن
 ، باالضافة الى ىندسة المعرفیة .  Acquisitionالمعرفة 

قامت شركات فػي الوالیات المتحدة االمریكیة بمحاوالت الدارة  1989فػي عػاـ 
 اولیات المعرفػة مف اجؿ تقدیـ اساس تكنولوجي 

 قامت عػدد مػف الشركات فػي اوربا والوالیات المتحدة االمریكیة  1993وفي عاـ   
 (   13:  2331والیاباف بتاسػیس برامج ادارة المعرفة.  )البیاتي ، 

واما في منتصؼ التسعینات فقد ازدىرت مبادرات ادارة المعرفة ، ویعود الفضؿ   
لالنترنػت حیث قامت شبكة االدارة المعرفػة فػي اوربا بتعمیـ نتائج استفتاء عف االدارة 

مما ادى الى   1994االنترنت وذلؾ في سنة  المعرفیة بػیف المنظمات االوربیة عمى
 تزایدعدد  الندوات والمؤتمرات التي تناقش ادارة المعرفة.   

القى موضوع االدارة المعرفیة رغبة واسعة في االنتاج الفكري في االدارة  وذلؾ في  
 ( .  12:  2339نيایة التسعینات  مصدر سابؽ ) حسف ، 

  
 مفيوم المعرفة:    -٢

عدید مف الباحثیف عمى عدـ وجود مفيػوـ شػامؿ و واضح لالدارة المعرفیة اتفؽ ال
بأعتباره میداف واسع جدا وایضا بسبب التبادالت التػي تشػمميا المعرفػة) العػاني ، 

2334  :62 )  
بقوليما "ال یزاؿ ىناؾ  Vetschva & Koszegiفي رأیو مع    Maierویتفؽ 

 62: 2334معرفیة بسبب نطاقيا الواسع" )العاني، تشویش في تحدید مفيوـ االدارة ال
( ، باالضافة الى اف تعػدد وتبایف مفاىیـ  المعرفػة  وذلؾ حسب مصػادرىا و اصػوليا  
ومػداخميا و اخیرا نظریاتيػا ، ىذا االخػتالؼ ادى الى ضيور النظریات والػرؤى  

( , وتطویرىػا  45:  2336المختمفة حػوؿ موضػوع المعرفػة التنظیمیػة) البیػاتي ، 
 (. 62: 2334وعرضيا) العػاني ، 
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اما المعرفة في المغة واالصطالح فأنيا تقترف بالعمـ كما ذكرت فػي القػراف الكػریـ 
كقولػو تعػالى) الػذیف آتینػاىـ الكتػاب یعرفونػو كمػا یعرفػوف أبنػائيـ ، واف فریقػا مػنيـ 

 (.146البقػرة ، االیػة لیكتمػوف الحػؽ وىػـ یعممػوف( ) سػورة 
( یعنػي المعرفػة ، وىو knowledgeاما في المغة االنكمیزیة فػاف ترجمػة مصػطمح) 

(  Webster , 2002( وحسب قػاموس ویبسػتر )  to knowمشتؽ مف فعؿ ) 
"المعرفػة ىي الحقیقػة او التعرؼ عمى شيء مػف خػالؿ التجربػة, وتوضح مجموعػة مػف 

 ( 5 4:  2332امكانیات   متعددة  ووثائؽ منظمة" ) البیاتي ، الصیغ التي تعطي 
تعتبرالمعرفة مف الموجودات التنافسیة والتي یتـ مف خالليا عممیات المنظور االداري :  .1

التطویر واالستراتیجیات المستندة لالبتكار والتجدید وىما المفتاح االساسي لمبقاء في 
 موجودات الضروریة لالستثمار الحیويالبیئة المتغیرة كما انيا تعتبر مف ال

تعتبر المعرفة موردا مختمؼ عف الموارد التقمیدیة حیث تزداد  المنظور االقتصادي: .2
قیمتيا مػع كثرة االسػتخداـ بالػرغـ مف اعتبارىا غیر ممیزة ىیكمیا ، لكنيا تعتبر مػوردا 

 كمیااقتصػادي مثػؿ أي مػورد مػادي و احدى الموارد التي یصعب قیاسيا 
التعد المعرفة مػوردا حسب المحاسبة التقمیدیة بؿ تعتبرمعروفا  المنظور المحاسبي:  .3

او نفقات عند حسػاب صػافي الػدخؿ ,وما یؤكػد ذلؾ  اف تضػیؼ نفقػات رأس المػاؿ 
البشػري فػي الكشػوفات المالیػة یعتبرىا حالة في التعقید وىذا یرتبط بحالة الالتاكػد 

افع االقتصػادیة المتحققػة مػف االسػتثمارات فیو ، فمف غیػر المعقػوؿ المتعمقػة بالمنػ
اغفػاؿ اسػتثمارات راس المػاؿ البشػري عمى حسب توجیيات المتحققة مف العوائد 
المستقبمیة واخذىا  كمصػروفات فقػط .وعمیو فأف عمػـ المحاسبة ال یقػیس المعرفػة وانمػا 

 (. 46:  2333) البیاتي ، یقػیس قیمػة المنظمػة الممموسػة .
توفر المعرفة القػدرة عمػى التعامػؿ مػع المعمومات المختمفة  المنظـور المعمومـاتي:  .4

والعمؿ عمى توظیفيػا  مف اجؿ تحقیؽ ىػدؼ معیف . فالشكؿ ىنا ىو الحصوؿ عمى 
رؤیة لمبیانػات الخػاـ وقدرتيا عمى معالجة وتحویميا الى معمومات ثـ الى معرفة) 

 (1(  وكما یظير في الشكؿ )46:  2336یاتي ، الب
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لذلؾ فأف المعرفة ىي تحویؿ لممعمومات الى مقومات لفعؿ عمؿ معیف أي أنيا تقـو 

 (47،  2336بتحویؿ المعمومات مف طور التكویف لمتطبیؽ و التفعیؿ) البیاتي ، 
  

 
قػوة االجتماعیة حیث تعد المعرفة مصػدر اسػتراتیجي لمسػیطرة والالمنظور االجتماعي:  .٥

تعمؿ عمى توظیػؼ عناصرىا لتحقیػؽ اىػدافيا كما وصفت عمى انيا المممكة الفكریة 
المرتبطة بأیـ او مجموعة اسماء ویتـ حفظ الحقوؽ فیيا مػف خالؿ حقوؽ الطباعة 

 .باالضافة الى اشكاؿ متعددة متعارؼ عمیيا اجتماعیا 
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( ویعتبر المعرفة عمى انيا قوة تعمؿ  48 : 2336) البیػاتي ، المنظـور الـوظيفي:  .٦
عمى تمییز وتفوؽ المنظمة كما انيا تساعدىا عمى مواجيو منافسیيا وتحقیؽ غایتيا 

 مف خالؿ اعطائيا ىمعمومات تمكنيا مف اعطاء انجازات بشكؿ افضؿ ونتائج جدیدة.
 :   ویرى اف المعرفة تكوف بصیغتیفالمنظور الثنائي :  .٧

( والتي تتمیز بقدرتيا عمى الترمیز والتعبیر باالضافة الى  Explicitظػاىرة ) االولى : 
 ( knowing aboutالتعامؿ معيا ونقميا الى االخریف بصیغة ) 

( بمعنى كیؼ وتتضمف الميارة  Tacit: وىي صیغة ضمنیة )  الصيغة الثانية
 واالستدالؿ والحكمة والخبرة واالليػاـ .  

عرفة عمى انيا مػزیج مػنظـ مف القواعػد واالفكار والخبػرات یعتبر المالمنظـور الشـامل:  .٨
 وتعتبر قوة ذىنیة  و المواد االولیة لالقتصاد المعاصر

( "فاف المعرفػة نفسيا الفكر الميني ، واف  Quinn , 1996ومف خالؿ ما حدده ) 
( یشیر الى انيا مزیج organizational knowledgeمصطمح المعرفػة التنظیمیػة )

 الخبرات المحددة والقیـ باالضافة الى المعمومات الخاصة ببیئػة معینة".    مف
 
 مصادر المعرفة وانواعيا:    -٣

 مصادر المعرفة:   
(تعدد مصادر المعرفة 45: 2332تبیف مف خالؿ البحث الذي اجراه )الكبیسػي، 

ذا االسـ و) ( مصػدر لممعرفػة قاـ بتسػمیتيا  بي25واتساع مفاىیميا حیث وجد اف  ) 
    -( توزعت بیف مصدریف أساسییف  ىما:  2333 – 1993( باحػث لممػدة مػف )  33

 المصادر الخارجیة : اوال: 
والمقصود بيا البیئة العامة) المكتبػة ، االنترنػت( والبیئة الميمة ) المجيزوف ،      

 (   المنافسوف ، الزبائف ، جامعات ومراكز بحوث براءات اخترع خارجیة 
 المصػادر الداخمیػة: ثانيـا: 

وتشػمؿ عمػى ] المؤتمرات ,المكتبػات االلكترونیػة ، الحػوار ، وافػراد صػناع المعرفػة      
 )الػذكاء ، العقػؿ ، الخبػرة ، الميػارة( .
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 أنواع المعرفة:   
فة ( نوعا مف المعر  25في مسح النواع المعرفة اجراه ) الكبیسي ( تبیف وجود ) 

 ( باحث  33استخدـ تسمیاتيا) 
(  Tacit knowledgeوقػد وضح اف اكثراالنػواع شػیوعا ىػي المعرفػة الضمنیة ) 

 ( Explicitوالمعرفػة الظاىرة ) 
 knowledge (حیث قاـ الباحثوف بأستعماؿ النوع االوؿ )مرة ، و النوع الثانی 17 )

تـ استخداميا بحدود ضیقة حیث ( مرة .اما التسمیات الشائعة   15اسػتعمموىا ) 
 (.   26: 2334(مرات وحد ادنى مرة واحدة .  ) العاني ، 4استخدمت بحدود )

:  2334)العاني ،   -اآلتیة: 9وتوجد انواع متعددة لممعرفة وعمى وفؽ الشروط الػ 
35  ) 

 :  یمیز بیف نوعي المعرفة الداخمیة والخارجیة.   Sourceالمصدر  .1
:ویمیزىذا النوع بیف نوعي المعرفة التي یستطیع  accessibilityسيولة الوصوؿ  .2

 الدخوؿ الیيا الكترونیا، والتي ال یستطیع الدخوؿ الیيا الكترونیا.   
 : ویصؼ ىذا البعد بیف المعرفػة المجربة والمعرفة غیر المجربة . Securityاألماف  .3
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ة الفردیة والمعرفة : ویصؼ نوعي المعرف organizational levelالمستوى التنظیمي  .4
 الجماعیة.  

: یبیف الفرؽ بیف نوعي المعرفة الرسمیة )المصدقة ( وغیر  formalityالرسمیة  .5
 الرسمیة.  

:یبیف تحوؿ  المعرفة الضمنیة الى الظاىریة .اما اذا  externalizationالخارجیة  .6
 تحولت مف ظاىریة الى معرفة ضمنیة  فتسمى الداخمیة.  

 : یستخدـ لوصؼ حدث معیف.   generalizationالعمومیة  .7
: یقوـ بحمؿ المعرفة  ویمیز بیف نوعي المعرفة اذا كانت منتجة اـ  mediumالوسط  .8

 عممیة.  
: یتـ تقسیـ المعرفة التنظیمیة طبقا لممحیط التنظیمي الذي تنتج  contentالمحتوى  .9

نتج  وكذلؾ تمییز وتطبؽ المعرفة فیػو ویمكػف التمییز بیف معرفة السوؽ ومعرفػة الم
 معرفة المنافسیف ومعرفة الخبرة مف معرفة القیادة.  

 
 مداخل ادارة المعرفة:  -١

مف اجؿ تسيیؿ دراسة أي مدخؿ البد مف وجود مداخؿ فكریة تعمؿ عمى تسيیؿ دراستو 
 ( ىذه المداخؿ3(   ویوضح الشكؿ) 68:  2334وكذلؾ تحمیؿ جمیع مكوناتو)العاني، 
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 تعداد ىذه المدخل:    وفيما ياتي

  Top – down  approach .   مدخؿ القمة القاعدة -1
 Technological – social approach المدخؿ التكنو اجتماعي -2
               Two generation approachمدخؿ الجبمیف -3
 .  chief knowledg officer ( ckoمدخؿ الموظؼ التنفیذي االعمى لممعرفة ) -4
 ( . 69: 2334نحو التصمیـ ) العاني ، مدخؿ التوجیيي ال -5

   

 .  نمـاذج ادارة المعرفـة : ٥
تـ استخداـ النماذج كأدوات فعالة لتوضیح االفكار بأسموب سيؿ وسمس وكذلؾ مف 

وسیتـ التطرؽ ليػذه النماذج  اجؿ استخداميا في تطویر االدارة معرفیة لممنظمات
    -وبحسب التطور الزمني ليا وكما موضحة: 

  knowledge net build model   مـوذج بنـاء شـبكة المعرفـةن - أ
ببناء شػبكة ىیكمیػة   calxo wellcom( حیث قامت شركة " 4یظيرىػا الشػكؿ)  

لممعرفػة مػف خػالؿ : ميػارات الفػریؽ والػتعمـ والقػدرات الجوىریػة واالستتراتیجیة 
 في الشكؿ ادناه   واالتصاالت والعاممیف وتحسیف العممیات وكما موضحة 
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    The building blocksناءنموذج قوالب الب -ب  
 یوضح النموذج تصنیؼ ثمانیة قوالب لبناء االدارة المعرفیة وىي:   

االىػداؼ المعرفیة ، تحدیدىا ، طرؽ اكتسابيا ، تطویرىا ، مشاركتيا، استعماليا ، 
 ( .   5حفظيا وتقییميا.  وكما مبینة في الشكؿ ) 

  

 
 (  71: 2336)البیاتي ،  

 . عمميات ادارة المعرفة:   ٦
تحتوي عممیات االدارة المعرفیة عمى مراحؿ  متعددة مف اجؿ تطویر المنظمػة في 
الحصػوؿ عمى المعمومات  والمشاركات الفعالة. وىناؾ نماذج عػدیدة تصػنؼ عممیػات 

( 68: 2336لیيا )الكبیسػي( والتي تطرؽ اHeising 2001ادارة المعرفػة اخذت مف) 
 (   6وىي كاآلتػي: ) الشكؿ 
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 العالقة بين ادارة المعرفة واالداء المنظمي

 (  2332)الكبیسي ،  
 توليد المعرفة:    .١

عف طریؽ انشػطة وذلؾ ىػذه العممیػة تقوـ عمى  ادخاؿ معرفػة جدیػدة فػي المنظمػة 
,باالضافة الى  ایجاد المعرفة مف  جدیدة مثؿ البحوث ,التطػویر,التعمـ ,التصمیـ

(" اف  Mc Shan & Glinow , 2000:21المصادر الخارجیة والداخمیة, ویعتقد )
رحمة الحصػوؿ عمػى المعرفة تحتاج الى اسػتخالص لممعمومػات واالفكػار مػف البیئػة 
الخارجیػة والداخمیػة" ، ومف الطرؽ شائعة التي تتبعيا المنظمات لمحصوؿ عمى 

 رفة ىي :   المع
) التعمـ الفردي واالستطالع البیئي والتجربة والحصوؿ عمى المعرفة مف العاممیف في 

 المنظمات االخرى. (   
 خزن المعرفة:   .٢

والمقصود بعممیة حفظ المعرفة ىو البقاء عمى المعرفة محفوظة بالنظاـ المحدد ليا 
 والمحافظة عمى ادامتيا وواستخداميا بالشكؿ الصحیح 

 ( New"man & Canard , 1999 : 3 ) 
 نشر المعرفة:  .٣

والمقصود بيا مشاركة المعرفة عمى مختمؼ مستویات المنظمة وافرادىا كافة مف اجؿ 
استثمارىذه المعرفة بما یصب بالمصمحة العامة أي اف كؿ شخص یجب اف یشارؾ 

   

    المعرفة   ادارة   عملیات

   

   

   

   المعرفة   تولید

     المعرفة تطبیق   خزن   المعرفة

   نشر   المعرفة
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لفردیة الى أي تتحوؿ المعرفة امعرفتو وخبرتو مع االفراد كافة )عممیة تشارؾ وتبادؿ( 
معرفة منظمیة وبيذا تصبح اشبو بعممیة ربط وتثبیت لممعرفػة فػي المنظمة ) البیاتي ، 

2331  :12   . ) 
 تطبيق المعرفة:    .٤

ىي عممیة تحویؿ المعرفة الى صیغة اسيؿ  لالستخداـ مف حیث تنفیػذ أنشػطة 
:  2337ولي ، )المنظمػة وكذلؾ أكثرارتباطا بالميمات التػي یعمؿ عمیيا وینقػميا

(" اشاروا اال اف العممیات المذكورة Mc shane & Glinow 1999( وعػف )138
سابقا الیمكنيا اف تحقؽ غایتيا مالـ یتـ استخداميا بالشكؿ الصحیح. اف النفع 
االساسي مف االدارة المعرفػیة ىػوتحقؽ اىداؼ المنظمة مف خالؿ تطبیؽ ىذه المعرفة 

عة مف االجراءات الخاصة التي تعمؿ عمى  تحویؿ وفؽ توجیيات مكونو مف مجمو 
 المعرفة الضمنیة الى معرفة ظاىریة .  

 المبحث الثاني
 األداء ألمنظمي

 -:مفيوم األداء ألمنتظم -أ  
مف المفاىیـ الحدیثة التى القت اىتماما واسعا لكونيا ترتبط ارتباطػا وثیقػا بنجػاح 

یرة لذلؾ یجب التركیز عمى االداء المتمیز مف المنظمػة فػي ظؿ البیئة التنافسیة المتغ
 قبؿ الباحثیف 

واال سوؼ تترتب عمیيا اثار ضارة  فاالداء المتمیز یضمف استغالؿ الموارد المتاحة بما 
 (   221:  2333یخدـ تحقیؽ االىداؼ المنشودة )الدوري و الحسیني ، 

 اف ىنالؾ عػددا وبالنظر لوجود تبایف في آراء المختصیف في مفيوـ األداء اال
 مػف التعریفػات التى سنتطرؽ ليا ومنيا: 

( "اف األداء ىو اداة لمتعبیرعػف كیفیػة اسػتخداـ Miller and Bromielyعرفػو ) 
المنظمػة المكانیاتيا المالیػة والبشػریة واسػتغالليا بالشكؿ الذي یجعؿ منيا قادرة عمى 

 Miller    . ( and,   0991: 767تحقیؽ االىداؼ التي تسعى الى تحقیقيا)  
Bromiely" 
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 ( اف االداء ألمنتظـ یقػاس مف ما یأتي:  Mohnke,  5002: 101ویػرى) 
 كفاءة التنظیـ .   . 1

 ارضاء الزبائف.   .2
 اتخاذ القرارات التنظیمیة.    .3
 جودة العمؿ    .4
 ما تسعى المنظمة الیو مف ارباح .5

اؽ البػاحثیف عمػى مفيػـو موحػد لػالداء ومػف  التعػاریؼ السػابقة نالحظ  عػدـ اتفػ
( الػى مفيػـو االداء المنضمي الفعاؿ Kotler , 2000 : 40المنظمي حیث اشار ) 

وذلؾ عف طریؽ   الشكؿ الػذي قدمو والمتضمف لخصائص منظمات االعماؿ التي 
 ( یوضح ذلؾ.   7تتمیز باالداء المتفوؽ وامؤثروالشكؿ) 

 

 
( اف خطوات االساسیة لتحقیػؽ االداء المطموب ىي تحدید 7حیث یوضح الشػكؿ)    

اصحاب المصالح مػف قبػؿ االدارة ,ثـ العمؿ عمى تحسیف العممیػات االساسػیة واخیرا 
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تخصیص قیاس لمموارد البشریة والمالیة والمادیة والمعموماتیة فضال توفیرادارة متمكنة 
 Kotler .   . (2000: 40مف وضع استتراتیجیات واضحة ومفيومو ) 

ومف خالؿ االطالع عمى التعاریؼ اعاله یمكف وضع تعریؼ دقیؽ لالداء المنتظـ   
عمى انو " وىي قیاـ المنظمػة بالحصوؿ عمى النتائج االمثؿ مف خالؿ استغالؿ المورد 

 الموجوده بحیث تحقؽ اىدافيا المطموبة" 
ـ والذي یساعد عمى ( الى اىمیة االداء المنتضTuggle , 1998 : 4وقد اشار) 

 الكشؼ عمى :  
 مالئمة  الخطة لمعوامؿ البیئیة.    .1
 تطابؽ االستترتیجیات المتبعة الىداؼ المنظمة ووما لدیيا مف موارد  .2
 ااف یكوف المعنیف عمى اطالع جید بالمخططات المراد تنفیذىا .3
 اجراء التنسیقات بیف االعماؿ والسیاسات.    .4
 الىداؼ المنظمة.   اف تكوف اجزاء اليیكؿ  مالئمة .5

وتأتي اىمیة االداء المنتظـ في شػمولیو لفاعمیػة المنظمػة وىو المقیاس الذي یقػیس 
 (  .   9:  1997اىدافيا المتمثمة بالتكیؼ والنمو)عبػد اليادي ، 

 ب. اىداف االداء المتنظم:     
لتػي ( الى اىـ  االىداؼ ا41:  2331اشاربعض الباحثیف ومف ضمنيـ )الكرخػي ،

 یسعى االداء الػى تحقیقيػا وىي :   
الحصوؿ عمى صورة دقیقة وواضحة مف اجؿ القیاـ بمراجعة تقویمیة شاممة مف قبؿ   .1

 االدارة العمیا.  
 االستخداـ الدقیؽ لمموارد المتاحة مف اجؿ تحقیؽ اعمى وارد وبأقؿ كمفو .   .2
تقویـ الخاصة لكؿ الحصوؿ عمى تقریر شامؿ لالقتصاد الوطني مف خالؿ نتائج ال .3

 مشروع.  
 توفیر قاعدة ضخمة لممعمومات لرسـ الخطط العممیة الواقعیة والمتوازنة.   .4
تحدید اماكف الضعؼ في نشاط المنظمة والحد منيا عف طریؽ وضع الحموؿ بعد  .5

 تشخیصيا وتحدید اسبابيا .  
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 ج .مجاالت االداء المنتظم : 

ء المنضمي حیث تعتمد عمى حسب كؿ منظمة مف حیث مجاالت االداتختمؼ  
نشاطاتيا وحسب طبیعة المنظمة باالضافة الى نظرة االدارة العمیا ليذه المجاالت و 
المیادیف حیث تعكس ىذه المجاالت االىداؼ االساسیة ليذه المنظمات)الحسیني 

،2333 :234) 
 & Miler & Dess 21  :6991 ( ),381  :0Wheelenواجمع كػؿ مػف) 
Hanger , 199 عمػى تحدیػد مجػاالت االداء المنظمػي االساسػیة وحسب مػا یػأتي )

"الربحیػة ، المركػز السػوقي، االنتاجیػة ، تطػویر االشػخاص واتجاىػات العػاممیف، 
 المسػؤولیة العامػة ، الموازنة بیف اىداؼ االمد القریب واالمد البعید".   

( عف مجػاالت االداء  : 803Venkatra man & Ramanojam , 1986وعبر) 
 المنتظـ مف خالؿ ثالثة میادیف وىي :   

١.     (Financial Performance )األداء المالي 
ویعبر عف مفيوـ ضیؽ االداء عف طریؽ اىتمامػو بتحقیػؽ المخرجات  والقیاس 

 بأسػتخداـ المؤشػرات المالیػة مثػؿ )الربحیة والسیولة وارتفاع المبیعات(.  
٢. (Financial Performance & Operational Performance)  األداء

 المالي واألداء التشغيمي
یعتبر الحمقػة الوسػطى لػألداء ألمنظمػي فػي المنظمػات فیتـ االعتماد عمى المؤشػرات المالیة 
ومعایرعممیاتو في قیػاس وتقییـ األداء كالحصة السػوقیة ونوعیػة المنتػوج و وتقػدیـ منتجات 

( فيذاف االداءاف وباالضافة الى 34: 2332عممیة السوقیة وغیرىػا)الونداوي ، وفاعمیة ال
الكفػاءة المعتمدة في التوجو لتحقیؽ أفضؿ استعماؿ لمموارد المتوفرة وباالخص في االتجاىات 

 (. 149:  1995التػي تعطي اكبر الموارد )العنزي ، 
٣.    (Organizational Effectivness )الفاعمية المنظمية 

ىي المستوى الذي تقوـ المنظمة فیو بتحقیؽ اىدافيا وىي ذات مفيـو عمیؽ باالضافة 
 االعتبار جمیع التقمبات عمى المستویات المنظمیة و اإلداریة.   
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باالضافة الى اف الفاعمیة المنتظمة تقدر المدى الػذي مف خاللو الحصوؿ عمػى 
 ( .  Deft , 2001 : 64 المتحققة) –األىػداؼ  الوظیفیػة او المیكانیكیة 

كما تعتبر المقیاس الذي یعكس نجاح المنظمة في تحقیقيا ألىدافيا المنشودة 
 , Northerft & Nealباالضافة الى قدرتيا عمى التكیػؼ مع البیئات الخارجیة) . 

1990 : 61) 
 Robbinsویمكف تقییـ الفعالیة المنظمیة مف خالؿ مؤشرات محددة  والتي وضحيا ) 

( وىػي نمو األرباح مف خالؿ قػابمیة المنظمػة عمى الحصوؿ عمى 483 : 1998 ,
المعمومات ومعالجتيػا ومف ثـ تحویميػا الػى مخرجات لتحقیػؽ نجاح واالتزاف واالستقرار 

 ( یوضح مجاالت االداء ألمنتظـ :  8لممنظمػة. والشكؿ) 
 

 

  
 د .مقاييس األداء ألمنظمي :  

یاس ادائيا مف اجؿ تحدید موقعيا بیف منافسیيا وبنفس الوقت تحتاج المنظمات الى ق
( AL-Dahirre, 2003 : 7)  مف اجؿ توجیييا نحو المعمومات المعتمدة في القیاس
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باالضافة الى اف المنظمات غیر ربحیة التستخدـ المعاییر المالیة لكػوف ىػذه المعػاییر 
میة المنظمػة عمػى التكییػؼ مػع ال تعطػي صػورة واضػحة لنجاح المنظمة كما اف قاب

البیئػة المحیطة تعػتبر مؤشػر جیػدا ألداء المنظمػة وذلؾ بمقارنو نتػائجيا الفعمیػة بنتائج 
( . واف المقػاییس  566:  2336البػرامج واالستراتیجیات الموضوعة ) الحباصػات ، 

مػد عمػى الوحػدة التػي یتـ مف خالليا تحدید االختبارات لتحدید اداء المنظمة  تعت
 , 3Wheeien & Hungerالمنظمیػة نفسيا المراد تقییميػا واالىػداؼ االـز انجازىػا ) 

2004 : 24   . ) 
 
ویمكػف تحدید  االختالؼ فػي اداء الباحثیف والكتب فػي تحدیػد مقػاییس االداء المنتظـ   

ر عنيا مف خالؿ الجدوؿ فيػي ) مالیػة وتشغیمیة او مركبةاو مفردة ( والتي یمكف التعبی
 االتي :
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وباالضػافة الى  2338لعػاـ  9331تعتبر اولى الشركات التي تمتمؾ  شيادة االیػزو 

منتوجاتيػا تصػنع عػدة منتجػات اخػرى لشركات القطاع العػاـ  والخػاص مثػؿ ) زیػت 
ولوجیػا كما وحصمت الشركة النواقػؿ( و)مزیػؿ المػواد اإلشػعاعیة ( لوازرة العمػوـ والتكن

 عمػى شػيادة الجودة مف الجياز المركزي لمتقییـ والسیطرة النوعیة.   
   -وصؼ متغیرات ادارة المعرفة وتشخیصيا: ثانيا : 

 ویقصد بيا وصؼ وتشخیص نتائج البحث الدارة المعرفة لعینة محدد وىي كاالتي:
- X1لمعػدؿ العاـ لتولیػد المعرفػة) (  ا 1تولیػد المعرفػة : توضح نتػائج الجػدوؿ )  . أ

X5   ( حیػث كانت اجابػة افارد العینػة بشػدة )( 2,93بوسػط حسػابي ) % ( و 77
 (.3,93ػاري بمغػت قیمتػو ) ویعتبر اعمى مػف الوسػط الفرضػي, اما االنحػراؼ المع
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 ( ١جدول رقم ) 
النحراؼ المعیاري الجابة التوزیع التكراري ، والوسط الحسابي ، وشدة االجابة ، وا

 افراد العینة لمتغیرات ادارة المعرفة
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 خزن المعرفة:   -ب 
( الذي  10X16 – X ) ( اف المعػدؿ العػاـ لخػزف المعرفػة 1توضح نتػائج الجػدوؿ) 

( اعمى مف الوسػط الفرضػي  3,83% ( بوسط حسابي ) 76,6بمغػت شػدتة )
( مما یثبػت وجود عالقة ذات داللػة إحصػائیة بػیف  6,82قیمتػو) وانحػراؼ معیػاري 

 خػزف المعرفػة واألداء ألمنظمي.   
 – 15X11( اف المعدؿ العاـ لنشر المعرفة وتوزیعيا  ) 1توضح نتائج الجدوؿ ) -ج 

X  ( حیػث بمغػت شػدة اجابػة االفػراد )وىو اعمى  3,78% ( بوسط حسابي ) 75,9 )
(. وىػذا  1,93بي الفرضي ,اما االنحػراؼ معیػاري بمغػت قیمتػو ) مف الوسط الحسا

 یثبت وجود عالقة  ذات داللة معنویة احصائیة بیف نشر المعرفو واالداء ألمنظمي .   
 تطبيق المعرفة :  

( التي X16 – X20( اف المعػدؿ العػاـ لتطبیػؽ المعرفػة ) 1تشیر نتائج الجدوؿ)   
( بواقع اعمى مف 3,72%( بوسط حسابي) 74-4افػراد العینػة )بمغػت شػدة اجابػة 

(. وىػذا مایثبػت وجػود عالقػة 3,83وسػط الفرضػي واالنحػراؼ المعیػاري بمغػت قیمتػو) 
 ارتبػاط ذات داللة معنویة واحصائیة بیف تطبیؽ المعرفة واالداء المنظمي.   

 ثالثا : وصف متغير االداء المنظمي وتشخيصو :  
( بمغػت شػدة 1y5- y( وىو المعػدؿ العػاـ لخػزف المعرفػة) 2تشػیر نتػائج الجػدوؿ )  

( وىػو اعمػى مػف الوسػط 3,84%( بوسػط حسػابي) 8,76االجابػة الفػراد العینػة )
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( االمػر الذي یمـز المنظمة بتحسیف 3,89الفرضػي وانحػراؼ معیػاري بمغػت قیمتػو) 
 االداء المنتظمي ليا 

 (٢جدول) 
التوزیع التكراري ، الوسط الحسابي ، وشدة االجابة ، واالنحراؼ المعیاري الجابة افراد 

 العینة لمتغیر االداء المنظمي في عینة البحث

 
ومف خالؿ ىذا التحمیػؿ یمكػف ترتیػب متغیػرات الدارسػة وبحسػب طبیعػة المتغیػرات 

ابي الموزوف واالنحراؼ المعیاري ومثمما مبیف وليػذا قاـ الباحػث بأستخداـ الوسط الحس
 (  3في الجدوؿ) 

 (٣الجدول رقم) 
 التحميل االحصائي لترتيب ووصفيا متغيرات عمميات ادارة المعرفة من المنظمة قيد البحث   

 

   



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 
 2131 

 
 یتضح مف خالؿ النتائج في الجدوؿ اعاله ما یاتي:   

( ویمثؿ 3,93ینػة فیمػا یخػص متغیػر تولیػد) المتوسط الحسػابي العػاـ ألجابػات الع .1
( فیما كانت قیمة االنحراؼ) 3نسبة اعمػى مػف الوسػط الحسابي الفرضي البالغ) 

3,91  . ) 
الوسػط الحسػابي المػوزوف العػاـ الجابػات العینػة فیمػا یخػص متغیػر خػزف المعرفػة)  .2

( فیما كاف االنحراؼ 3) (,قیمتو اكثر مػف الوسط الحسابي الفرضي البالغ3,83
 ( .  3,82المعیاري) 

( 3,78المتوسط الحسابي العاـ ألجابػات العینػة فیمػا یخػص متغیػر لنشػر المعرفػة)  .3
( فیما بمغ االنحراؼ 3وكانت قیمتو اكثر مػف الوسط الحسابي الفرضي البالغ) 

 ( . 3,93المعیاري) 
لعینػة فیمػا یخػص متغیػر تطبیػؽ المعرفػة) المتوسػط الحسػابي المػوزوف العػاـ الجابػات ا .4

( فیما بمغ االنحراؼ 3( قیمتو اعمػى مػف الوسط الحسابي الفرضي البالغ) 3,72
 ( . 3,83المعیاري) 

ومف النتائج السابقة تبیف اف المنظمات الصناعیة )عینة البحث( تتبایف في قیمة 
ف مػف خػالؿ الوسػط الحسػابي متغیرات عممیػات ادارة المعرفػة وترتیبيػا  حیث تبی

( انيػا تأخذ متغیػر تولیػد 3,91( واالنحػراؼ المعیػاري البػالغ) 3,93المػوزوف البػالغ) 
المعرفػة فػي المقػاـ االوؿ ثػـ یػأتي بعػد ذلػؾ متغیػر المعرفػة بوسػط حسػابي مػوزوف) 

المعرفة بوسط  ( واخی ار یأتي متغیر تطبیؽ3,93( وانحػ ارؼ معیاري قدره) 3,78
 ( .  3,83( وانحراؼ معیاري قدره) 3,72حسابي) 

 ثالثا: العالقة بين عمميات ادارة المعرفة واالداء المنظمي:   
(  العالقة بیف عممیات االدارة المعرفیة عمى اعتبار انيا متغیر 4یوضح الجدوؿ) 

 .  مستقال واالداء المنتظـ بأعتباره متغیر معتمد 
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( اف الطبیعة العالقة بیف عممیات االدارة المعرفیة واالداء 4نتائج الجدوؿ) بینت    

%( 1المنتظـ ىیو عالقة ارتباطیة احصائیة معنویة موجبة عنػد مسػتوى معنوي ) 
( عمػى التػوالي 3،487،  3,599، 3,533،  3,494حیػث كانػت عالقػات االرتبػاط) 

رة بعممیػات االدارة المعرفیة حیث یسيـ فػي مما یبیف ضرورة اىتمػاـ المنظمات المختا
 زیادة كفػاءة االداء مف عف طریؽ تحمیؿ نتائج االستبیاف وطبیعة متغیراتيا.   

ومف التحمیػؿ اعػاله یمكػف قبػوؿ الفرضػیة الرئیسػة لمبحػث والتػي نصػيا "توجػد عالقػة   
الداء المنتظـ في المنظمات ارتباطیة احصائیة بیف متغیر االدارة المعرفیة ومتغیرات ا

    الصناعیة المختارة" .
 الفصل الرابع

 االستنتاجات والتوصيات
 أوال: االستنتاجات :   

بینت نتائج الدراسة اف الشركة المعنیة  قد اسػتخدامت عممیات إدارة المعرفػة مف  -1
 اجؿ ضماف دخوليا الى السوؽ وكذلؾ رفع كفائتيا . 

المستحصمة تبیف اف مستویات متغیرات إدارة المعرفػة كػانت مف خالؿ النتائج  -2
جمیعيا بمسػتوى متوسط عاؿ, وىذا التقارب تكوف نتیجة فعالیة اغمػب الفقػرات 

 باالضافة الى وجود محدودیة فػي ممارسة عػدد مف الفقرات. 
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متغیػر  احتػؿ متغیػر تولیػد المعرفػة المرتبػة االولػى مف حیث االىمیػة, بینمػا كػاف -3
 تطبیػؽ المعرفػة بالمرتبػة االخیػرة مػف االىمیػة

احتؿ متغییر تولید المعرفة المرتبة االولى بأىمیة المتغیرات الفرعیة لعممیات ادارة  -4
 المعرفة فیما كاف متغیر تطبیؽ المعرفة بالمرتبة االخیرة مف االىمیة

 ثانيا: التوصيات:     
ػات ادارة المعرفػة وذلؾ لتحسػینيا االداء المنظمػي توجیو اىتماـ عینة البحػث لعممی -1

 ورفع الكفاءة مف خالؿ معرفة  طبیعة العمؿ لتحقیؽ صفت تنافسیة ممیزة لممنظمة .   
الزاـ الشركة المختارة فػي انشاء وحػدة اداریة تسػمى ادارة المعرفػة تكوف ليا مياـ  -2

 یة.  ثابتة مف ضمنيا مياـ البحث والتطویر والشؤوف العمم
التأكید عمى تحویؿ المقدار االكبر مػف المعرفػة الضػمنیة الػى معرفػة ظػاىري فػي  -3

الشركة المبحوثػة ، عف طریؽ تقدیـ المحاضػرات والمناقشػات النظریة والعممیة 
 لتسيیؿ عممیة نقؿ المعمومات و المعرفػة بػیف العػاممیف .

ة المعرفیة التي تتكػوف مػف )المعرفػة یجب عمى الشركة المختارة اف تتوقع أنػواع إدار  -4
 الضمنیة ، والمعرفة الظاىریة( وانسجاميا مع المنظمات المختارة 

تعزیز بیئة العمؿ المناسبة لجعؿ عمػؿ الشركة  المختارة یتواكب مع التغیرات البیئة  -5
 المحیطة.   

 
 المصادر

 المصادر العربية:    
الدوري ، مؤید عبد الرحمف ، " ادارة البنوؾ مدخؿ الحسیني ، فالح حسف عداي ،  .1

 . 2333كمي واستراتیجي معاصر " ، عماف دار وائؿ لمنشر ، 
 الدوريات والمجالت:   

 میةھ، المعرفة المعموماتیة واالدارة االلكترونیة اال 2331البیاتي ، محمد ،  .1
مر العممي السنوي الثالث ادیة المتزایدة الدارة المعرفة في المنشآت الحدیثة المؤتاالقتص

 لكمیة العمـو االداریة والمالیة جامعة فیالدلفیا ، االردف.  
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 ندسةھ اعادة في المعرفة ادارة دور ، رزاؽ عمي ، والعابدي ، فوزي اشـھعبادي،   .2
ؿ المقاـ في جامعة واسط كمیة االو  العممي المؤتمر الى مقدـ بحث ، االداریة العممیات

 .   2337/ نیساف  23-22لممدة مف االدارة واالقتصاد 
 عممیات دور ، عمي سمیرة ، یـھوابرا ، احمد النا ، ومحمود ، یـھولى ، احالـ ابرا .3

 الى مقدـ بحث ، الجامعیة القیادات لدى االبداعي السموؾ تنمیة في المعرفة ادارة
اقمیـ ، اربیؿ ،  13/2337-11لعالي في العراؽ لممدة مف ا لمتعمیـ العالمي المؤتمر

 كوردستاف.  
 الرسائل واالطاريح:  

 كمیة مجمس الى مقدمة اطروحة( " 1999) الجبار عبد انيھالسامرائي ، سموى  .1
 ادارة في الدكتوراه درجة نیؿ متطمبات مف جزء يھو بغداد جامعة واالقتصاد االدارة

 .   االعماؿ
الدارة واالقتصاد ( " رسالة مقدمة الى مجمس كمیة ا2334العاني ، عمي فائؽ جمیؿ)  .2

 .  االعماؿ ادارة عموـ في الماجستر ادةھش نیؿ متطمبات مف جزء يھجامعة بغداد و
( " اطروحة مقدمة الى مجمس كمیة االدارة 1995 – 1994المغربي ، كامؿ محمد)  .3

دة الدكتوراه في ادارة االعماؿ اھش نیؿ متطمبات مف جزء وھواالقتصاد جامعة مؤتة و
  . 

 االدارة كمیة مجمس الى مقدمة رسالة( " 2334) جاسـ محمود اديھیؿ المیاحي ، اس .4
 في عموـ الماجستیر ادةھش نیؿ متطمبات مف كجزء المستنصریة جامعة واالقتصاد

 .  االعماؿ ادارة
( " بحث مقدـ الى مجمس كمیة اإلدارة واالقتصاد 2339حسف ، زینب عبد عمي)  .5

 .  االعماؿ ادارة في البكالوریوس ادةھجامعة بغداد كجزء مف متطمبات نیؿ ش
 دراسة التنظیمي االبداع في اھالكبیسي ، صالح الدیف عواد ، ادارة المعرفة واثر .6

 دكتوراه اطروحة ، المختمط الصناعي القطاع شركات مف لعینة مقارنة استطالعیة
 مف اھالقتصاد / جامعة المستنصریة بوصؼوا االدارة كمیة مجمس الى مقدمة

 .  2332 االعماؿ ادارة في فمسفة دكتوراه رجةد متطمبات
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 استمارة استبانو
 االخ الكریـ ، االخت الكریمة  

ادارة المعرفة واثرىا عمى االداء ‘‘اضع بیف ایدكـ استمارة استبیاف لمبحث الموسوـ 
دراسة تطبیقیة في عینة مف المنظمات الصناعیة ، وىي جزء مف ‘‘ ظمي المن

وسیمة الحصوؿ عمى المعمومة ، ویيدؼ استطالع ارائكـ عمى الموضوع انطالقًا 
مف ثقتنا بتعاونكـ في انجاز ىذا البحث ، مف خالؿ مساىمتكـ عمى مؿء 

ج بو مف توصیات االستمارة عمى وفؽ الفقرات ادناه عممًا اف دقة البحث و ما یخر 
 ستعتمد عمى دقة اجابتكـ التي لنا ثقة بيا وىي موضع اعتزازنا وتقدیرنا.   

ستجد اماـ كؿ عبارة خمسة بدائؿ تتراوح بیف )اتفؽ تمامًا( الى )ال اتفؽ تمامًا( 
( في  والمطموب منؾ اختیار البدیؿ الذي یتطابؽ مع وجية نظرؾ بوضع عالمة )

 س واقع المنظمة الصناعیة.   المكاف المناسب والذي یعك
 المالحظات:   

 . ال حاجة لذكر االسـ عمى االستبانة.    1
 . ستقتصر المعمومات المعطاة مف قبمكـ ألغ ارض البحث العممي فقط.    2
 . یرجى عدـ ترؾ أي فقرة دوف اجابة.    3
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 عمميات ادارة المعرفة:    –المحور االول 
   . توليد المعرفة ١

ال اتفؽ 
 تماما ً 

ال 
 اتفؽ

 اتفؽ محاید
 اتفؽ
 تماما

 االسئمة
 

 1 تعتمد المظمة الصناعیة في تولید المعرفة عمى الخبرات الداخمیة.     
 2 اغمب المعرفة المكتسبة نتیجة عممیات التجربة.     

     
تسعى المنظمة الصناعیة الى اقامة تحالفات معرفیة مع 

 رى لتبادؿ المعرفة.المنظمات المحمیة االخ
3 

     
 عمى اھتعتمد المنظمة الصناعیة في خمؽ معرفة خاصة ب

 (.لمتغیر الدافعة الثقافة) مفتوحة ثقافة ایجاد
4 

     
تولید المعرفة یحتاج لدرایة و خبرة ال تتوفر بشكؿ كاؼ 

 في المنظمة الصناعیة.
5 

 . خزن المعرفة:    ٢
ال اتفؽ 

 تماماً   
ال 

 اتفؽ  
 اتفؽ  اتفؽ   اید  مح

 تماما 
    االسئمة  

تقـو المنظمة الصناعیة بحفظ المعرفة في حواسیب                
 لدى مف اھمف االفادة و اھمركزیة یمكف الرجوع الی

 .   االخریف

  1 

 2   یجري التحدیث المستمر عمى المعارؼ المخزونة.                  
 3   .   المعرفة لخزف التقنیات الستخداـ واسع مجاؿ نالؾھ               
تتـ عممیات خزف البیانات والمعمومات بالطریقة الكتابیة                

 الیدویة.  
  4 

توجد مرونة عالیة في عممیات خزف ما یتعمؽ                
 .   اھبالمعرفة في المنظمة الصناعیة واسترجاع

  5 
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  . نشر المعرفة:   ٣
ال اتفؽ 

 تماماً 
ال 

 اتفؽ
 اتفؽ اتفؽ محاید

 تماماً 
  االسئمة

 

     
النشرات الداخمیة والتقاریر وسیمة رئیسة لنشر 

 المعرفة.
1 

     
تصدر المنظمة الصناعیة منشورات عممیة حوؿ العمؿ 

 .المعرفة نشر اھیتـ مف خالؿ
2 

     
المعرفة الموجودة في المنظمة الصناعیة متاحة 

 .اھلعاممیف لالفادة مفلجمیع ا
3 

     
تنشر المعرفة مف خالؿ المقاءات بیف الخبراء 

 والمختصیف و افراد المنظمة الصناعیة.
4 

     
تعمؿ المنظمة الصناعیة بأسموب الفریؽ لتحقیؽ مناقمة 

 الخبرة والمعرفة بیف العاممیف.
5 

 . تطبيق المعرفة:    ٤
ال اتفؽ 

 تماماً 
ال 

 اتفؽ  
 اتفؽ  اتفؽ   محاید  

 تماماً 
    االسئمة  

تعتمد المظمة الصناعیة في تطبیؽ المعرفة عمى                
    االرشاد و ھالتوجی

  1 

 انجاز في لمعاممیف عالیة صالحیات تخویؿ ناؾھ               
 .   االعماؿ

  2 

یانات یستند المختصوف في تطبیؽ المعرفة الى بناء قاعدة ب               
 التي توفر فرص االفادة مف المعرفة.  

  3 

 التخوؼ بسبب المعرفة تطبیؽ في صعوبة العامموف ھیواج               
 .   العمؿ في اخطاء حدوث مف

  4 

 اھؽ معارؼتطبی فرصة اھتمنح المنظمة الصناعیة عاممی               
 .  اھتشجیع بغیة الطموح مستوى دوف النتائج كانت لو حتى

  5 

 المحور الثاني .. االداء المنظمي.   
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ال اتفؽ 
 تماماً 

ال 
 اتفؽ  

 اتفؽ  اتفؽ   محاید  
 تماماً 

    االسئمة  

تستطیع المظمة الصناعیة مف خالؿ ادارة المعرفة تحقیؽ                
 الكفاءة التنظیمیة.   

  1 

نظمة الصناعیة تحقؽ رضا مف خالؿ ادارة المعرفة ، الم               
 الزبوف.  

  2 

تستطیع المنظمة الصناعیة مف خالؿ ادارة المعرفة                
 اتخاذ القرارات.  

  3 

 4   ادارة المعرفة تحسف نوعیة اداء العمؿ.                 
تحقؽ المنظمة الصناعیة ارباح مالیة مف خالؿ ادارة                

 المعرفة.  
  5 

   
 

 
 


