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شكر وتقدير
اليت ارجوا منها ان تقدم الفائدة للدراسات الدراسة بعد ان اكرمين ا عز وجل يف اكمال هذه 

وابداء ،ال يسعين اال ان اتقدم جبزيل الشكر والعرفان اىل كل من ساعدني ووقف اىل جانيب. االخرى

اسعود احملاميد الذي زودني باملعلومات واالرشادات العلمية وخربته : مبشريف االستاذ الدكتور

واخص .. والشكر دائم الشكر جلامعيت والعضاء هيئة التدريس . ومعرفته املرتاكمة

جلنة املناقشة الذين منحوني وقتهم الثمني لقراءة هذه الدراسة بعناية ملموسة بالذكر 

.ليها القيمةاضل بوضع التعديالت اليت اضافةوالتف

لديهم أيادي كما واجد من احلق على ان اتقدم بالشكر اجلزيل واالعرتاف بالفضل ملن كانت 

هم عائليت لدراسة واخراجها على هذه الصورة امتام هذه ابيضاء يف مساعدتي و

...........................واصدقائي



ه

االهداء
وافتقدك كل فجر....مسك بكل فخر من امحل ااىل

يرتعش قليب لذكراك
....والدي رمحك ا....

اىل من كان دعائها سر جناحي .... اىل من بوجودها اكتسب معنى احلب ومعنى احلنان والتفاني
وحناهنا بلسم جراحي اىل اغلى احلبايب 

.....امي.....
اىل رفيقة الدرب وسر النجاح 

احلياةاىل معنى احلب وروح
....زوجيت.... 

اىل من حبهم جيري يف عروقي 
ويلهج بذكراهم فؤادي
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اىل زينة حياتي ونور دربي
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العربیةاللغة ص بلخالم

دفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر ممارسة عملیـات نظـم إدارة المعرفـة فـي ذكـاء المنظمـة ه

ولغایـات تحقیـق هـدف الدراسـة تـم تطـویر . في الشـركات الصـناعیة المدرجـة فـي سـوق عمـان المـالي

وتـألف مجتمـع هـذه الدراسـة مـن . استبانة خاصة بناءًا على أحـدث الدراسـات التـي تناولـت الموضـوع

الشركات الصناعیة المدرجة في سـوق عمـان المـالي، ونظـرًا لصـغر حجـم مجتمـع الدراسـة فقـد جمیع

وتـم توزیـع االسـتبانة علـى رؤسـاء األقسـام ومـدیري . تقرر أن یكون مجتمع الدراسة هو عینة الدراسـة

واعتمـــدت الدراســـة علـــى. فقـــرات االســـتبانةعـــن جابـــة الاإلدارة كونـــه یعتقـــد أنهـــم األكثـــر قـــدرة علـــى إ

مجموعة من االسالیب اإلحصائیة الختبـار مصـداقیة وموثوقیـة البیانـات التـي تـم تجمیعهـا مـن عینـة 

الدراســـة، ثـــم إخضـــاع البیانـــات الختبـــارات إحصـــائیة متقدمـــة الختبـــار فرضـــیات الدراســـة وصـــالحیة 

خلـق ( ةداللـة إحصـائیة لعملیـات نظـم إدارة المعرفـًا ذاوأظهرت نتائج الدراسة أن هناك أثـر . نموذجها

. في ذكـاء المنظمـة) واكتساب المعرفة، وتخزین وتوثیق المعرفة، ومشاركة المعرفة، وتطبیق المعرفة

إدارة داللـة إحصـائیة  لعملیـات نظـم ًا وذاإیجابیـاً إضافة إلى ذلـك، بینـت نتـائج الدراسـة أن هنـاك أثـر 

رات الجذریــــة وغیــــر الشــــركات فــــي مواجهــــة التغیــــومرونــــة ، وســــرعة،المعرفـــة فــــي اســــتجابة، وكفایــــة

وبناءًا على نتائج الدراسة التي تم التوصل إلیها، تم تقـدیم . المتوقعة وغیر المتنبأ بها في بیئة العمل

مجموعــة مــن التوصــیات العملیــة التــي تســاعد الشــركات الصــناعیة األردنیــة فــي التعامــل  مــع بیئــة 

.عملها بأسلوب فعال وكفؤ

ت نظم إدارة المعرفة، ذكاء المنظمة، الشركات الصناعیة المدرجة في سوق عمان ممارسة عملیا:الكلمات المفتاحیة

.المالي



ن

Abstract

This study aims to know the impact of knowledge management system operations on

organizational agility in listed manufacturing companies in Amman Stock Exchange. In

order to achieve the purpose of this study a specific questionnaire was developed based

on the latest studies that are written in the subject. The population of this research con-

sists of all manufacturing companies listed in Amman Stock Exchange. Because the

population of this research is small, a decision was taken to consider the population as

the sample. The questionnaire was circulated to the managers and heads of departments,

because it is believed that they are more capable to answer the questionnaire items. This

research depends on a set of statistical tests in order to test the data validity and reliabili-

ty, and then subject the data to advance statistical tests to test the research hypotheses

and research model validity. The research results revealed that there is a statistical sig-

nificant impact of knowledge management system operations practices (knowledge cre-

ation and acquision, knowledge retrieval and storage, knowledge sharing, and know-

ledge application) on organizational agility. In addition, the research results showed that

there is a significant statistical impact of knowledge management system operations on

organizations’ responsiveness, competency, quickness, and flexibility to encounter radi-

cal, unprecedented, and unpredicted changes in business environments. Based on the

research results, a set of practical recommendations were supplied to help Jordanian

manufacturing companies to deal with their business environment in an effective and

efficient manner.

Knowledge Management Systems Operations,Key words: Organizational Agility,

Manufacturing Companies.
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2

:المقدمة: )١-١(

مرة دیة والتغیـــــرات التنافســــــیة المســــــتن ظهـــــور العولمــــــة، وتطـــــور التكنولوجیــــــا والتحـــــدیات االقتصــــــاإ

الكثیـر مـن المنظمـات الـى دفـعممـا . عمـال مضـطربةبیئة أتعمال خلقوالمتسارعة في منظمات األ

یهـا قـدرتها والبحـث عـن معـارف ومهـارات جدیـدة غیـر تقلیدیـة تبـرز فتغییر أسالیبها التقلیدیة القدیمـة

رة المعرفـة ر مفهـوم نظـم إداو ظهـإلـىدىكـل ذلـك، أ. المعرفةتصال وتشارك على التنافس وحریة اإل

فـادة منهـا، وفهـم الموجـودات المعرفیـة للمنظمـة المعلومـات ذات القیمـة وكیفیـة اإلالذي یــعنى بتحدیـد

علـى معالجـة فنظم إدارة المعرفة تساعد المنظمـة والعـاملین.المنظمةوكیفیة استغاللها داخل وخارج 

ن قبل الباحثین في م" جوهريٍ "دورٍ علىنظم إدارة المعرفةوحصلت. علىالمشاكل بسرعة وبكفایة أ

ساســـیة لبنـــاء ركیـــزة مـــن الركـــائز األهـــاداري الحـــدیث فـــي الفتـــرة الحالیـــة، ممـــا جعلمجـــال الفكـــر اإل

،والســـــرعة،والمرونـــــة،ن یشـــــمل التكیـــــفأذكاء المنظمـــــة مفهـــــوم معقـــــد یمكـــــن فـــــ. المنظمـــــة الذكیـــــة

).Sherehiy et al.2007(االستجابة للتغیراتو 

یضــا قــادرة علــى أیســت فقــط مرنــة لتلبیــة التغیــرات التــي یمكــن التنبــؤ بهــا ولكنهــا لمنظمــة الذكیــة لوا

Oosterhout et(ةلتغیـــرات غیـــر المتوقعـــة بســـرعة وكفایـــوالتكیـــف مـــع ااالســـتجابة للتغیـــرات

al.2006 .( ــــالرغم مــــن ــــى دور مشــــاركة المعرفــــة وذكــــاء أشــــار إقــــد )٢٠٠٨المحامیــــد ، (ن أوب ل

العربیـــة الدراســـات فـــين هنـــاك قلـــة علـــى أكـــد وأنـــه عـــاد أال إ،لتنافســـیةالمنظمـــة فـــي تحقیـــق المیـــزة ا

ممــا یســـتدعى ضـــرورة .ذكــاء المنظمـــةفـــي عملیــات نظـــم إدارة المعرفــة أثـــرالتـــي تناولــت جنبیــة واأل

ظـــروف البیئـــة ظـــل فـــي ة المعرفـــة فـــي ذكـــاء المنظمـــة خاصـــتهالوقـــوف علـــى أثـــر عملیـــات نظـــم إدار 

سالیب غیـر تقلیدیـة وأدوات استخدام أإلىإلى اللجوءالمنظمات بتدفعالتيالمتغیرة وغیر المتشابهة

المنظمـات مـن اكتســاب -هـذه الــنظم-، حیــث تمكـن كـنظم إدارة المعرفـة لضــمان بقائهـا واسـتمراریتها
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فـي تطـویر واسـتخدام هـذه المعـارفخـرین اآلعمـال األمعارف جدیدة من العمالء والموردین وشركاء 

.المتباینة والمتزایدةتلبي حاجات ورغبات العمالء منتجات وخدمات جدیدة

ة والكفایــاالســتجابة للتغیــراتالتــي تمكنهــا مــن الالزمــةمــن امــتالك القــدراتالمنظمــاتولكــي تــتمكن 

ممارسـتها لعملیـات نظـم إدارة المعرفـة البـد مـن ،للتغیرات الحاصلة في بیئة العمـلوالمرونةالسرعة و 

ف تعكــس التغیــرات الحاصــلة فــي بیئــة العمــل والتنبــؤ بــالتغیرات غیــر التــي تمكنهــا مــن تطــویر معــار 

ــم یكــن لــدیها  المتوقعــة وغیــر المســبوقة فــي بیئــة العمــل والتــي تــؤثر ســلبًا علــى إداء المنظمــات مــا ل

الصــناعیة المدرجــة فــي ولــذلك، اتجهــت العدیــد مــن الشــركات. االســتعداد الكــافي لمثــل هــذه التغیــرات

مارســـة عملیـــات  نظـــم إدارة المعرفـــة المتمثلـــة بخلـــق واكتســـاب ومشـــاركة إلـــى مســـوق عمـــان المـــالي

ع التغیــرات الحاصــلة فــي بیئــة زیــادة قــدرة العــاملین فیهــا علــى التكیــف مــوتطبیــق المعرفــة مــن إجــل 

العمل  

ضرورة عملیات نظم إدارة المعرفة ُتعد تفترض هذه الدراسة أن ممارسة: وعلیه. )2011المحامید،( 

والمرونة في التعاطي والسرعة ة والكفایاالستجابة للتغیراتات على لزیادة قدرة المنظماً بقسااً متطلبو 

ولذلك، جاءت هذه .مع التغیرات الجذریة وغیر المسبوقة في بیئة عمل الشركات الصناعیة األردنیة

.ذكاء المنظمةفي ممارسة عملیات نظم إدارة المعرفة أثرالدراسة لبیان 

سئلتها الدراسة وأمشكلة ): ٢-١(

متغیرة ناجمة عن سرعة تعمل  الشركات الصناعیة المدرجة في سوق عمان المالي في بیئة تنافسیة 

ات التكنولوجیــــة ذواق المســــتهلكین ورغبـــاتهم وحاجــــاتهم، وشــــدة المنافســـة نتیجــــة للتطــــور التغیـــر فــــي أ

اء، وزیـــادة نصـــیبهم مـــن طالبـــة المســـاهمین بضـــرورة تحســـین األدســـواق المفتوحـــة، ومالمفاجئـــة، واأل
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تفاقیـــة التجـــارة العالمیـــة وتحریـــر لمنافســـین العـــالمیین فـــي ظـــل توقیـــع إ، ودخـــول العدیـــد مـــن اربـــاحاأل

تاحـــة وتســـهیل تـــدفق إســـالیب الالزمـــة للتعامـــل مـــع تلـــك البیئـــةفضـــل الطـــرق واألأولعـــل. األســـواق

. واجهــة ظــروف تلــك البیئــةلزیــادة قــدرتها علــى مالمنظمــاتداخــل وخــارج حــدود والمعرفــةالمعلومــات

ممارسـة عملیـات نظـم إدارة المعرفـة فـي ذكـاء أثـرهذه الدراسة تتلخص فـي بیـانولذلك، فإن مشكلة

:االسئلة اآلتیةوإلیجاد حل لمشكلة الدراسة، البد من تجزئتها إلى.المنظمة

الســؤال ذاعــن هــویتفــرع مــاهو أثــر ممارســة عملیــات نظــم إدارة المعرفــة فــي ذكــاء المنظمــة؟1-

:االسئلة األتیة

ماهو أثر خلق واكتساب المعرفة في ذكاء المنظمة ؟-أ

ماهو أثر تخزین واسترجاع وتوثیق المعرفة في ذكاء المنظمة ؟-ب

ماهو أثر  مشاركة المعرفة في ذكاء المنظمة؟-ج

ماهو أثر تطبیق المعرفة في ذكاء المنظمة؟-د

؟للتغیراتإدارة المعرفة في االستجابةما هو أثر ممارسة عملیات نظم2-

؟یات نظم إدارة المعرفة في الكفایةما هو أثر ممارسة عمل3-

ما هو أثر ممارسة عملیات نظم إدارة المعرفة في السرعة؟-٤

ما هو أثر ممارسة عملیات نظم إدارة المعرفة في المرونة؟5-

فرضیات الدراسة): 3-1(
صــیاغة الفرضــیات تتمــ،دبیــات الدراســةلفجــوات التــي تــم تحدیــدها فــي أات واعلــى االقتراحــ" بنــاءا
:األتیة

الیوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائیة لممارســة عملیــات نظــم إدارة : (H01)ة االولــىالفرضــیة الرئیســی

:ویتفرع عنها الفرضیات األتیة).0.05(المعرفة في ذكاء المنظمة عند مستوى داللة 
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H011 :ة إحصائیة لخلق واكتساب المعرفة في ذكاء المنظمة عند مستوى ال یوجد أثر ذو دالل

). 0.05(داللة 

H012 : ال یوجد أثر ذو داللة إحصـائیة لتخـزین واسـترجاع وتوثیـق المعرفـة فـي ذكـاء المنظمـة

).0.05(عند مستوى داللة 

H013 : ال یوجـــد أثـــر ذو داللـــة إحصـــائیة لمشـــاركة المعرفـــة فـــي ذكـــاء المنظمـــة عنـــد مســـتوى

).0.05(لداللة ا

H014: ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة لتطبیق المعرفة في ذكاء المنظمة عند مسـتوى الداللـة

)0.05.(

ال یوجـــد أثـــر ذو داللــة إحصـــائیة لممارســـة عملیـــات نظـــم إدارة :(H02)ة الثانیـــة الفرضـــیة الرئیســـی

).0.05(عند مستوى الداللة للتغیراتالمعرفة في االستجابة

ات نظـــم إدارة ال یوجـــد أثـــر ذو داللــة إحصـــائیة لممارســـة عملیـــ: (H03)ة الثالثـــة الرئیســـالفرضـــیة 

).0.05(عند مستوى الداللة المعرفة في الكفایة 

ال یوجـد أثـر ذو داللـة إحصـائیة لممارسـة عملیـات نظـم إدارة : (H04)ة الرابعـةالفرضـیة الرئیسـی

).0.05(المعرفة في السرعة عند مستوى الداللة 

ال یوجـد أثـر ذو داللـة إحصـائیة لممارسـة عملیـات نظـم إدارة :(H05)ة الخامسـة رضیة الرئیسیالف

).0.05(المعرفة في المرونة عند مستوى الداللة 
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أهداف الدراسة ): 4-1(

:لى بیانتهدف الدراسة إ

: ذلك التعرف إلىك، و أثر ممارسة عملیات نظم إدارة المعرفة في ذكاء المنظمة.١

.أثر خلق واكتساب المعرفة في ذكاء المنظمة.أ

. أثر تخزین واسترجاع وتوثیق المعرفة في ذكاء المنظمة.ب

.أثر مشاركة المعرفة في ذكاء المنظمة.ج

.أثر تطبیق المعرفة في ذكاء المنظمة.د

.للتغیراتتجابةأثر ممارسة عملیات نظم إدارة المعرفة في االس. ٢

.الكفایةأثر ممارسة عملیات نظم إدارة المعرفة في . ٣

.أثر ممارسة عملیات نظم إدارة المعرفة في السرعة. ٤

.أثر ممارسة عملیات نظم إدارة المعرفة في المرونة. ٥

أهمیة الدراسة  ) : 5-1(

:النقاط اآلتیة بشكل خاصالدراسات من أهمیة الموضوع الذي تتناوله بشكل عام ومن تنبع أهمیة

هناك قلة في الدراسات التي تناولت موضوع ممارسة عملیات نظم إدارة المعرفة وذكاء المنظمة 1-

.في البیئة العربیة بشكل عام وفي البیئة األردنیة بشكل خاص

ن تكـــون قـــادرة علـــى ألاألردنیـــة الصـــناعیةلشـــركاتلحاجـــةهنـــاكأكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى، 2-

داریـة حدیثـة كـنظم في بیئة العمـل مـن خـالل اسـتخدام أسـالیب وطـرق إة للتغیرات الحاصلةاالستجاب

.في مواجهة شدة منافسة غیر مسبوقةإدارة المعرفة
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المــالي بأهمیــة نظــم عمــان محاولــة زیــادة وعــي مــدیري الشــركات الصــناعیة المدرجــة فــي ســوق 3-

ى االسـتجابة للتغیـرات الحاصـلة فـي بیئـة العمـل إدارة المعرفة ودورها في زیادة قدرة هذه الشركات عل

.وتحقیق میزة تنافسیة

أنموذج الدراسة(6-1):

المتغیر المستقل                                                   المتغیر التابع       

دارة المعرفـــــة                                                               الـــــذكاء التنظیمـــــيعملیـــــات نظـــــم إ

.أنموذج الدراسة) ١(الشكل رقم

:ماد على الدراسات السابقة األتیةباالعتأنموذج الدراسة من تطویر الدارس

فیما یتعلق بعملیات نظم إدارة المعرفـة المتمثلـة بخلـق واكتسـاب المعرفـة، وتخـزین واسـترجاع وتوثیـق 

، عبــد الغفــور، 2009المعــاني، ( وتطبیــق المعرفــة تــم باالعتمــاد علــى المعرفــة، ومشــاركة المعرفــة، 

، االسـتجابة للتغیـرات(ة المتمثـل بــ أما فیما یتعلق بذكاء المنظم). 2009، كراسنة والخلیلي، 2008

,Yusuf et al. 1999) (Sharifi and Zhang(االعتمـاد علـى تـم ) ، السرعة، والمرونـةالكفایة

2000(

Ho2

Ho3

Ho5

Ho4

Ho1

خلق واكتساب المعرفة
تخزین وتوثیق المعرفة

مشاركة المعرفة
تطبیق المعرفة

للتغیراتاالستجابة
الكفایة
السرعة
المرونة
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دراسةحدود ال) : -١7(

:تنقسم حدود الدراسة الحالیة إلى

لدراســـة بالشـــركات الصـــناعیة المدرجـــة فـــي ســـوق عمـــان تتمثـــل الحـــدود المكانیـــة ل: الحـــدود المكانیـــة

.المالي

العـاملین فـي ورؤساء األقسـاملدراسة تتمثل في جمیع المدیرینإن الحدود البشریة ل:الحدود البشریة

.مان الماليالشركات الصناعیة المدرجة في سوق ع

لفصلین دراسـیین الدراسة، وهي الفترة الممتدة لزمانیة التي ستستغرق إلنجاز المدة ا:الحدود الزمانیة

.2013/ ٢٠١٢الجامعي عام الخالل 

خلــق واكتســاب (الدراســة علــى تحدیــد عملیــات نظــم إدارة المعرفــة المتمثلــةركــزت :الحــدود العلمیــة

باالعتمــاد علــى  ) المعرفــة، ومشــاركة المعرفــة، وتطبیــق المعرفــةالمعرفــة، وتخــزین واســترجاع وتوثیــق 

ة المتمثــل بـــ ذكــاء المنظمــأمــا ) 2009، كراســنة والخلیلــي، 2008، عبــد الغفــور، 2009المعــاني، (

) Yusuf et al. 1999(تــم االعتمــاد علــى ) ، الســرعة، والمرونــة، الكفایــةاالســتجابة للتغیــرات(

)Sharifi and Zhang, 2000 (

محددات الدراسة): 1-8(

:تتمثل محددات الدراسة بالنقاط األتیة

العــاملین فــي الشــركات الصــناعیة قســام الدراســة علــى المــدیرین ورؤســاء األر عینــة هــذهاقتصــا-1

.  المدرجة في سوق عمان المالي ولیس جمیع العاملین

ات نظــم إدارة المعرفــة قلــة الدراســات العربیــة التــي تناولــت بالبحــث والتحلیــل مــدى ممارســة عملیــ-2

.وأثرها في ذكاء المنظمة  بالرغم من الحاجة الماسة لمثل تلك الدراسات



9

ن ة المعرفـة فـي ذكـاء المنظمـة غیـر أثـر عملیـات نظـم إدار اقتصار الدراسة الحالیة على دراسة أ-3

افـة التنظیمیـةجیـا الحدیثـة، والثقمهما في ذكاء المنظمة كنظم التكنواو هناك عوامل عدیدة تلعب دوراً 

.ونظم إدارة عالقات الزبائن، والتعلم المستمر، وتمكین العاملین

ن كـأداة لجمـع بیانـات الدراسـة مـن عینـة الدراسـة وهـي ال تخلـو مـةاناعتماد الدراسة على االستب-4

تم الحصول علیها عبـارة عـن مواقـف واتجاهـات وتوقعـات المـدیرینن اإلجابات التي التحیز، حیث إ

الدراســة ال :لـذلك. إدارة المعرفـة فـي ذكــاء المنظمـةأثــر ممارسـة عملیـات نظــم األقسـام نحـوورؤسـاء

.تفترض أي نوع من العالقة السببیة بین المتغیر المستقل بأبعاده المختلفة والمتغیر التابع

.جرائیة التعریفات اإل): 1-9(

:جرائیا كمایليف متغیراتها إالدراسة سوف یتم تعریغایات

جمیــع العملیــات التــي  تســاعد المنظمــة علــى تخــزین وتوثیــق :ســة عملیــات نظــم أدارة المعرفــةممار 

وتطبیـــق وخلـــق أو أكتســـاب معرفـــة ضـــمنیة أو صـــریحة جدیـــدة داخلیـــة أو خارجیـــة مـــن خـــالل ربـــط 

،على أن یتم تحویلها إلى معارف ونظریات سابقة مع بعضها البعض أو تحلیل البیانات والمعلومات

وتــــم قیاســــها .تخــــاذ القــــرارات وحــــل المشــــكالت والتخطــــیط االســــترتیجي للمنظمــــةة إلمعلومــــات هامــــ

).٢(في إداة الدراسة الواردة في الملحق رقم) ٢٠-١(بالفقرات من 

ســر وخلــق واكتســاب شــراء وابتكــار واكتشــاف واســتحواذ وأتملعملیــات تشــ:خلــق واكتســاب المعرفــة

ام ومراكـــز المعرفـــة والمختصـــین والخبـــراء والعمـــالء ت الخـــالمعرفـــة مـــن مصـــادرها المختلفـــة كالبیانـــا

دوات المختلفـــة منهـــا كالمشـــاركة فـــي ام العدیـــد مـــن الوســـائل والطـــرق واألن، وذلـــك باســـتخدوالمنافســـی

) ٥-١(ن اسها بالفقرات مـقیوتم .ثناء العملوورشات العمل والتعلم والتدریب أالندوات والمحاضرات

).٢(ق رقمداة الدراسة الواردة في الملحفي أ



10

شـكالها المختلفـة بمـا فیهـا الوثـائق جمـع المعرفـة الموجـودة بأ:تخزین المعرفة وتوثیقهـا واسـترجاعها

ثیـق المعرفـة لكـي تسـتطیع المكتوبـة والمعلومـات الموثقـة ووضـعها بقواعـد بیانـات الكترونیـة وذلـك لتو 

وتــم .ل یســر وسـهولة وبأقصــر وقـت ممكــنفــراد مـن اســــــــترجاعها واسـتعادتها آلیــــــــا بكـالمنظمـة أو األ

).   ٢(داة الدراسة الواردة في الملحق رقمفي أ) ١٠-٦(قیاسها بالفقرات من 

عملیـــــة تــــــداول المعرفـــــة وتبادلهــــــا وتقاســمها ونقلهــا بـــــین األفــــــراد داخـــــل المنظمــــــة : مشــاركة المعرفــة

داة الدراسة الواردة فـي في أ) ١٥-١١(اسها بالفقرات من قیوتم . وبـــین المنظمــــة واألوساط الخارجیة

).   ٢(الملحق رقم

قدرة الشركات الصـناعیة علـى اسـتعمال المعرفـة المطـورة داخلیـًا أو خارجیـًا ضـمنیة :تطبیق المعرفة

إلفـــادة منهـــا فـــي حـــل المشـــكالت وتقـــدیم خـــدمات متمیـــزة ة فـــي تنفیـــذ األنشـــطة المختلفـــة لأو صـــریح

).   ٢(داة الدراسة الواردة في الملحق رقمفي أ) ٢٠-١٦(اسها بالفقرات من قیوتم . ءللعمال

االبتكــارات والتنــافس فــي بیئــة األعمــال قــدرة المنظمــة علــى البقــاء والتطــور و تنفیــذ:ذكــاء المنظمــة

كلفــة قصــر وقــت وبأقــل تواالســتجابة لهــذة التغییــرات بكفایــة و فعالیــة بأحســاسالمتغیــرة باســتمرار واإل

).   ٢(داة الدراسة الواردة في الملحق رقمفي أ) ٥٥-٢١(اسها بالفقرات من قیوتم .ممكنة

قـدرة المنظمــة علـى تحدیــد التغیـرات الحاصـلة فــي بیئـة العمــل واالسـتجابة لهــذه :للتغیــراتاالسـتجابة

عار وٕادراك وهــذا یشــمل استشــ. التغیــرات بصــورة اســتجابیة أو اســتباقیة ومــن ثــم التعــافي مــن التغیــرات

داة الدراســـة فـــي أ) ٢٩-٢١(قیاســـها بـــالفقرات مـــن وتـــم.وتوقـــع التغیـــرات الحاصـــلة فـــي بیئـــة العمـــل

).   ٢(الواردة في الملحق رقم

والكفـــاءة والفاعلیـــةاالنتاجیـــةمـــن تحقیـــق زیـــادة الشـــركة تمكـــنمجموعـــة مـــن القـــدرات التـــي:الكفایـــة

داة فــي أ) ٣٥-٣٠(وتــم قیاســها بــالفقرات مــن .ة مســبقاً المحــددنجــاز غایاتهــا واهــدافهاإمــنوتمكنهــا

). ٢(الدراسة الواردة في الملحق رقم
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لتلبیـــة ،قـــدرة المنظمـــة علـــى تنفیـــذ االنشـــطة والمهـــام والعملیـــات فـــي أقصـــر وقـــت ممكـــن :الســـرعة

داة الدراســة فــي أ) ٣٩-٣٦(قیاســها بــالفقرات مــن وتــم. احتیاجــات العمــالء المتوقعــة وغیــر المتوقعــة

).   ٢(لواردة في الملحق رقما

ة باسـتخدام هـداف مختلفـمنظمة على القیام بمجموعة من األعمال المختلفة إلنجاز أقدرة ال:المرونة

فـي ) ٥١-٤٠(وتـم قیاسـها بـالفقرات مـن .العوامل االساسیة للمنظمـة الذكیـةنفس الموارد، وهي أحد

).   ٢(إداة الدراسة الواردة في الملحق رقم
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المقدمة:)(1-2

فـــي التحـــول االقتصـــادي إلـــى دور بـــارزدتأممـــاولوجیـــةفـــي الـــنظم التكناً كبیـــر تطـــوراً شـــهد العـــالم 

األكثـرالعنصـر إذ ُیعـد. المختلفـةحي الحیـاةفـي منـاشامالً اً تغیر خلق والسیاسي والنمو االجتماعي و 

لكثیــر مــن الــدول التــي تنــتج التكنولوجیــا ثریــاً مــورداً بــل ُیعــد، واالســتثماراإلنتــاجفــي وحیویــةهمیــةأ

إلــى تمتــدبــل ، جهــزة والمعــداتوال تقتصــر التكلفــة علــى األ. مســتهلكة لهــارىخــأوتكلفــة عالیــة لــدول 

ـــــة أوفـــــي وقتنـــــا الحاضـــــر ازدادت . المســـــتمرالبرمجیـــــات والـــــنظم الجـــــاهزة والصـــــیانة والتـــــدریب همی

وهـو العنصـر البشـري ، همیةأكثر أخر نقلة نوعیة وسریعة نحو عنصر اّ لتخلقالمتقدمةالتكنولوجیا 

.تطویر وخلق واسترجاع ونشر إدارة المعرفة حول العالموجیا وسیلة تساعد في لتصبح معه التكنول

تعـد بـؤرة التركیـز كمـا ، موضوعات سخونة في وقتنا الحاضر ألهمیتهاكثر الأدارة المعرفة من إعد تُ 

فـي مجـال وعلى وجه الخصـوص العـاملون، مختلفةهتمامات والجهود أطراف متعددة بوجهات نظر 

البیانـات والمعلومـات تمثـل:اعلى أنهكمفهومالمعرفةویمكن النظر إلى .ل والتكنولوجیاعمادارة األإ

حـــداث لنتــائج والتعلیمـــات والتوصــیات واألخبـــار والمالحظــات واألفكــار واالكتشــافات والخبـــرات واواأل

حــد علــى و الفــردأوالتحلــیالت ذات الصــلة المباشــرة وغیــر المباشــرة وهــي التغذیــة العكســیة للمنظمــة 

:هماأساسیینقسمینإلىوتقسم المعرفة )٧200یاسین، (سواء

ـــة الضـــمنیة1- ـــة الصـــریحة2-.المعرف ـــاحثون إلـــى أن األصـــول .المعرف ملموســـة الغیـــر أشـــار الب

األصــــول التــــي ینبغــــي أهـــمونفــــاذ البصــــیرة تشــــكل ، اراتكالحـــدس والقــــیم والصــــور الذهنیــــة واالســـتع

.قیمة للعملیات التي تقوم بها المنظمة بشكل یومينها تشكل واالهتمام بها ألاالعتناء

مــا یوجــد فــي عقــل وقلــب كــل فــرد والتــي تتعلــق بالمهــارات والقــدرات ومــن ثــم :المعرفــة الضــمنیة1-

وقـد تكـون تلـك المعرفـة مـن خـرینلآلو تحویلهـا ذه المعرفة یصعب نقلها وتوثیقها أفه، فهي شخصیة
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التـــي مـــن دراكیــة مـــن خــالل النمـــاذج العقلیــةناصـــر اإلعناصــر إدراكیـــة وتعمــل العوعناصــر فنیـــة أ

الربط تتضمن معرفة كیفیةما العناصر الفنیة أ.شأنها مساعدة الفرد في التعرف على ما یدور حوله

انـــه مـــن ن المعرفـــة الضـــمنیة هـــي معرفـــة خفیـــة تعتمـــد علـــى الخبـــرة فألنظـــراً بالممارســـات والمهـــارات 

ذكـر .بل یمكن نقلها من خالل التفاعل االجتماعي، لكترونیةجهزة االالصعب تحویلها من خالل األ

كتابـه البعـد الضـمني فـي)مایكـل بـوالي(المصـطلحهـذااسـتخدممـنأولنإ) ٢٠٠٤دیـة،أبـو(

Tacit dimension وكتابه الثاني المعرفة الشخصیة١٩٦٦عامPersonal Knowledge عام

یمكننـاممابكثیرأكثرنعرفإننا: (المشهورةارتهعبخاللمنشارته لهذا المفهوموكانت إ١٩٧٣

ن المعرفـة الضـمنیة هـي التـي تتعلـق بمـا یكمـن فـي نفـس إ)٢٠٠٤، أبوفـارة(وأشـار ).نتحـدثأن

وال اآلخــرینومعرفــة ســلوكیة والتــي ال یســهل تقاســمها مــع ، دراكیــةإومعرفــة ، الفــرد مــن معرفــة فنیــة

.بسهولةإلیهمیمكن نقلها 

الكتیبات المتعلقة رشیف المنظمة ومنها أالمعلومات الموجودة والمخزنة في :الصریحةالمعرفة 2-

وفــي الغالــب یمكــن لألفــراد داخــل ، ات والتشــغیلجــراءات والمســتندات ومعــاییر العملیــبالسیاســات واإل

لیها واستخدامها ویمكن تقاسمها مع جمیع الموظفین من خالل الندوات واللقاءات المنظمة الوصول إ

.وتتیح تكنولوجیا المعلومات إمكانیة تحویلها ونقلها، الكتبو 

هـــي أســاس المعرفــة داخـــل منظمــات األعمــال ألنهـــا ن المعرفــة الصــریحة إ)٢٠٠٤، دیـــةأبــو(بــین 

جـــراءات اتیجیات والسیاســـات والعملیـــات واإلمثـــل االســـتر رشـــیف ومخـــزن المنظمـــة مـــن المعلومـــات أ

ن أســهلة غیــر دارة هــذه النــوع مــن المعرفــة إویضــیف عــن . وحقــوق الملكیــةوالمیزانیــات والموازنــات

ن توفر هذه المعرفة في منظمة ما ال یعني سهولة أدلت تجارب كثیرة على ، حیث الواقع لیس كذلك

وســـوء التنظـــیم أو التخـــزین أوذلـــك بســـبب، فـــادة منهـــا بالضـــرورةواإلإلیهـــااالطـــالع علیهـــا والرجـــوع 

و فة الصریحة تتصف بكونها موضوعیة أن المعر ویضیف أیضًا إ.عمالاألالبیروقراطیة في منظمة 
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ئصــها قابلیتهــا للترمیــز باإلضــافة إلــى أننــا نســتطیع وكــذلك مــن خصا، أنهــا حســیة وملموســةمیة و رســ

خرى فإنـه یمكـن تخزینهـا فـي قواعـد البیانـات والتشـارك فیهـا سـواء الوصول إلیها بإرادتنا ومن ناحیة أ

ن المعرفـة الصـریحة وعلى أیة حال فإ. ترنت والبرید االلكترونيیة مثل االنبوسائل مباشرة أو الكترون

متكامالن بغض النظر عن خصائصهم وكالهمـا علـى درجـة عالیـة مـن عنصران والمعرفة الضمنیة 

.لمنظمات األعمالهمیة  األ

: )٠٦Laudon & Laudon, 20) (Lee, 2000(همهاأوهنالك عناصر للمعرفة من 

.المعرفة-٣المعلومات 2-البیانات1-

یـــتم مـــع بعضـــها الـــبعضمرتبطـــةالغیـــر ة مـــن الحقـــائق الموضـــوعیة مجموعـــ: Dataالبیانـــات 1-

وتصــبح البیانـات معلومــات عنــدما یـتم تصــنیفها وتنقیحهــا . حكــام أولیـة مســبقةأبرازهـا وتقــدیمها دون إ

.طار واضح ومفهوم للمتلقيإوتحلیلها ووضعها في 

بیانـــات وحقـــائق تمـــنح صـــفة المصـــداقیة ویـــتم تقـــدیمها لغـــرض : Informationالمعلومـــات 2-

و لتقییم نتائج مسبقة أ، ویمكن تطویرها لترتقي لمكانة المعرفة عندما تستخدم لغرض المقارنة. محدد

.و نقاشأو المشاركة في حوار أو لغرض االتصال أ

ى واضـح ومحـدد وذلـك إلمكانیـة ي إطـار ومحتـو بیانـات توضـع فـبأنهایضا أ)lee, 2000(فهاعر 

لكتــابي والصــور أو ومنهــا الشــكل ا، شــكال متعــددةویمكــن تقــدیمها فــي أ. راراتالقــتخــاذالاســتخدامها 

المحلیةالتجاربنتائجو،لالعمبیئة:  المعلوماتتلكمصادروأهم. خــــــرمحادثــــــة مــــــع طــــــرف أ

.الزبائنراء آ، ولندواتواالمؤتمرات، ووالکتب، الدوریات، واالختراعراءات ب، وتاإلنترنو

.واألسالیبواألحكامواآلراء،النظر،ووجهاتالحقائقمجموعة من:knowledgeالمعرفة3-

والمبـادئواالسـتراتیجیاتوالمفـاهیم،والبیانـات،والمعلومـات،والتجـارب،والخبـراتالعمـل،وأسـالیب

والمـدركاتوالخبـرةالمعلومـةینبـالخفـياالمتـزاجحصـیلةوهـي. المنظمـةأوالفـردیمتلكهـاالتـي
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كالحـدسعدیـدةوسـائلضـمنالمعرفـةالكتسـابوسـیطوالمعلومـات.الحكـمعلـىوالقـدرةالحسـیة

.بالسلیقةوالحكمالفعلیةوالممارسةوالتخمین

نــه عنــد كتابــة الباحــث دراســة عــن المعرفــة فانــه یأخــذ بعــین االعتبــار ضــرورة إ، هذكــر ومــن الجــدیر 

تظهرللمعرفةالسابقةلدراساتفا:)٢٠٠٠، غریب(معرفةللضرورةوهناك .دراستهالمعرفة وذكرها ب

األهمیةبتلكقضیةالمعرفةجعلفيعواملعدةأسهمتحیثللمنظمات واألفراد،المعرفةضرورة

-:ومنهاواألفرادلهذه المنظمات

نتـاج قـیم ومنـافع للعمـالء للمنظمـة إعرفـة الممیـزة التـي تتـیح و المالمهـارة أو التقنیـة أ: التنافسـیةالمیزة

الذین . تزید عما یقدمه لهم المنافسون ویؤكد تمیزها واختالفها عن المنافسین من وجهة نظر العمالء

المنـافع والقـیم التـي تتفـوق عنـدما یقدمـه لهـم یحقـق لهـم مزیـد مـنإذ. تقبلون هذه االخـتالف والتمیـزی

)2004، السلمي.(خرونالمنافسون اآل

فالعمـلومتعلمـةمـاهرةوللتكیـفقابلـةعاملـةقـوةوجـودتوتطلبـالتغیـرمعـدلعلـىأثـرت: ةالتقنی

خبـراءسـاعدتكمـامشـاركة المعلومـاتفـيفرصـةاألفـرادمنحـتقـدالتقنیـةإنتعقیـده، إالیتزایـد

.خارجهـاوالدراسـةفصـولداخـلاألفـرادیـتعلم بهـاالتـياألسـالیبفـيالتفكیـرإعـادةعلـىالتـدریب

)٢٠٠٠، غریب(

ذلـكغیـرواالسـتحواذونـدماجاالو التقلـیصعملیـاتأثـرت: )٢٠٠٠، غریب(التنظیمیةالتغیرات

األكثـرالسـنكبـارالعمـالبعـضعلـىالتقلـیصإجـراءفمـثالالمنظمة،تعمل بهاالتيالطرقعلى

.العملفينجاحهاثبتوجوهریةمهمةمعرفةفقدتفإن الشركاتخبرة

بتغییر الموظفونیقومإذذلكقبلكانتكماالزوالفيسرعةأكثرالمعرفةباتت: توظیفالمرونة

المصـادر علـىمصـادرهافـيتعتمدالتيفالشركات،)٢٠٠٠، غریب(كبرأبتكرارظائفهمو و مهنتهم

وبهـذا یصـبحون بهـم،الخاصـةالمنظمـةداخـلتوجـدالتـيالمعرفـةفقـدانخطـرتواجـهالخارجیـة
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المعرفـةضرورةإلى|سابقاً أشرناكما|. )٢٠٠٢، الكبیسي(دة على الشركات الخارجیةمعتمدین بش

حتـىخصائصـهاوكـذلكالمنظمـاتفـيمصـادر المعرفـةإلـىأیًضـااإلشـارةمـنوالبـدللمنظمـات

.للمعرفةبالنسبةككلالرؤیاتتضح

):وخصائصـهاالمعرفـةمصـادر Badaraco,1991)یمكـنالالمعرفـة التـيمصـادرتنوعـت

:ومن هذه العناصر هي. بعضهانتناولأنویمكنالعدید منهافهناكحصرها

كللیسللمعرفة ولكنمصدرهومجالأيفيالعاملالفردإذ ُیعد: العاملالفردأواإلنسان1-

كیفیةفيوخبراتمعارفالذین لدیهمالعاملینفقطیشملحیثاإلنتاجيالعملمحیطفيالعاملین

.العملفيتتطلب إبداعاوالتيالخاصةالطبیعةذاتاألعمالازإنج

زوناویمتـمختلفـةأو مجـاالتمعـینوظیفـيمجـالضـمنالعـاملینمـنمجموعـة: العمـلقُ رَ فِ 2-

.عملهمفي مجالجدیدةمعارفبتكارالمعاً ویعملونإبداعیةبقدرات

تطـویربحـوثالتسـویق و ذلـكمثـالُ فـةالمعر إلنتـاجمـاً مهمصـدراً ُتعـد:والدراسـاتالبحـوث3-

هـذه.المنظمـاتأنشـطةتطویرفعال فيدورلهایكونجدیدةمعرفةإیجادفيهمالمنتجات، إذ تس

عالقـةفـيتتمثـلمصـادر خارجیـةهنـاكبالمقابـلللمعرفـةداخلیةمصادراعتبارهایمكنالمصادر

هـذهنإحیـث،بعضـها الـبعضمـعالشـركات عالقـةأوالصـغیرةالشـركاتمـعالكبیـرةالشـركات

.المهارات والخبراتمنالكثیرتعلمإلىتؤديالعالقات

.)Badaraco,1991(: مصادر المعرفة إلىیمكن تقسیم 

وتشتمل المعرفةالمعرفةالكتسابالداخلیةالمصادرحدأالضمنیةالمعرفةُتعد:داخلیةمصادر-أ

هـذایكـونالطلـبوحقـوقهم وفـيوذاكـرتهمفتراضـاتهمواومعتقـداتهماألفـرادخبـرت؛علـىالضـمنیة
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لصـالحالكثیرةمنافعهالنوعلهذاقد تكونذاتهالوقتوفيالشرحأوالنقلصعبالمعرفةمنالنوع

.المنظمة

الحصـولللمنظمـةیمكـنالتـيالخارجیـةالمصـادرمـنكبیـرعـددهنـاك:الخارجیـةالمصـادر-ب

المـؤتمراتفـياألخـرى والمشـاركةالمنظمـاتمـامأ) االقتـداء(:ةالتصـوریومنهـاالمعرفـةمنهـا علـى

العالمیـةالمعلومـاتشـبكةعلـىوالمـواد المنشـورةوالمجـالتالصـحفومتابعـةالخبـراءواسـتئجار

المعلوماتوجمعوالتقنیةواالجتماعیةاالقتصادیةومراقبة االتجاهاتالفیدیووأفالمالتلفازومشاهدة

التحالفـاتوٕانشـاءاألخـرىالمنظمـاتمـعالتعـاونووالمـوردینائن والمنافسـینالزبـمـنوالبیانـات

ملیـات نظـم بعیتعلقماالمعرفةإدارةنظـم مفهومفياألهمعنصـروال.المشـتركةوٕاقامة المشـاریع

:)٢٠٠٩، المعاني(هيجوهریةعملیاتأربعإدارة المعرفة المكونة من

.المعرفةن واسترجاع وتوثیق تخزی) ب(،المعرفةخلق واكتساب ) أ(

.المعرفةتطبیق) د(،  المعرفةمشاركة ) ج(

:عملیات نظم إدارة المعرفة) ٢-٢(

دوات والمــوارد البشــریة المســتخدمة لجمــع وٕادارة ونشــر تتصــف نظــم إدارة المعرفــة بأنهــا التقنیــات واأل

واسـتكمال إتمـامجـل مـن أبأنها الجهود المبذولـة ) ٢٠٠٥الكبیسي،(ویعرفها . المعرفة ضمن المنظمة

إن عملیــة . والوظــائف المنظمیــة وٕان تعــددت األقســام والوحــدات اإلداریــة التــي تــنهض بهــاالخطــوات

الحصــولفــيهــي العملیــات التــي تســاعد المنظمــات )٢٠٠٦العتیبــي،(نظــم إدارة المعرفــة كمــا یراهــا 

تمتلكها معلومات هامة وخبرات مها واستخدامها ونشرها وتحویلها لارها وتنظیالمعرفة واختبخلق على

والتخطــیط تلفــة كاتخــاذ القــرارات وحــل المشــكالتداریــة المخعــد ضــروریة لألنشــطة اإلتُ إذ ،المنظمــة

السلوكیات التي یشـترك دوات و بأنها العملیات واأل) 2002،الكبیسي(یرى بینما. االستراتیجي وغیرها

عملیــات زن وتوزیــع المعرفــة وعكســها فــي دائهــا المســتفیدون مــن المنظمــة الكتســاب وخــبصــیاغتها وأ
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حـــریم، (ویعرفهـــا . التكیـــفمـــد و ألفضـــل التطبیقـــات بقصـــد المنافســـة طویلـــة اأإلـــىاألعمـــال للوصـــول 

نهــا النشــاطات والعملیــات المتعلقــة باكتســاب وبنــاء المعرفــة والمحافظــة علیهــا مــن خــالل بأ) ٢٠٠٩

خلــــق و .  هــــداف المنظمـــةوتطبیقهــــا لتحقیـــق أوالمشــــاركة فیهـــا ترمیزهـــا وتخزینهـــا واســــتیعابها ونقلهـــا 

المعرفــة یتعلــق بالعملیــات التــي ترّكــز علــى أســر، وشــراء، وابتكــار، واكتشــاف، وامتصــاص واكتســاب 

أربعــة عملیــات قســم عملیـات نظــم إدارة المعرفــة الــى وت). ٢٠٠٥الكبیســي،(علــى المعرفــة واالسـتحواذ

)یق المعرفة، مشاركة المعرفة، تطبیق المعرفةخلق واكتساب المعرفة، تخزین واسترجاع وتوث(ةرئیس

ویرى الباحث انه یمكن اعتبار عملیات إدارة المعرفة على ).،٢٠٠٩،، المعاني ٢٠٠٥، الكبیسي(

باســتخدام احــدث التقنیــات لخلــق وتوثیــق ومشــاركة وتضــمین واألنشــطةانهــا مجموعــة مــن العملیــات 

طة الشـركات الصـناعیة المدرجـة فـي سـوق عمـان الصریحة في أنشـأوالمعرفة سواء كانت الضمنیة 

. المالي

فالمعرفــة ، هــي عملیــة تتضــمن المعرفــة الضــمنیة والصــریحة: خلــق واكتســاب المعرفــة)  (1-2-2

واستكشـاف . باكتسـاب المعرفـةالمعرفـة الصـریحة متعلقـة المعرفـة بینمـاباستكشـافالضمنیة مرتبطة 

ـــار أو التج ـــق مفـــاهیم وتكنولوجیـــا جدیـــدة المعرفـــة یتضـــمن االكتشـــاف واالختب ریـــب واالســـتیعاب وخل

وبالمقابل، استغالل المعرفة . الحالیةالمنظمةوتطویر مقدرات جدیدة ربما خارج محیط اختصاصات 

لكفایـةالت تخصص المنظمة بواسـطة زیـادة ایتحقق من خالل تراكم الخبرة في عدد محدود من مجا

وعــرف. (Popadiuk and Choo, 2006)مــن خــالل تكــرار الممارســة وتشــكیل المعرفــة

، وتعـد "تكوینهـا داخـل المنظمـةإیجـاد المعرفـة واشـتقاقها و "خلق المعرفة على أنـه ) ٢٠٠٩، المعاني(

ویـتم .همیـة مـن خـالل امـتالك المعرفـة الالزمـة لتحقیـق أهـدافهاأدارة المعرفـة من أكثر عملیات نظـم إ

أو مـــن المصـــادر ، لوثـــائق والســـجالت والعـــاملینكا: خلـــق واكتســـاب المعرفـــة مـــن المصـــادر الداخلیـــة

أنـه یمكـن خلـق  ) ٢٠٠٥حجـازي ،( یـرى. إلنترنـتكالشراء أو االسـتئجار أو االنـدماج أو ا: الخارجیة



20

المعرفــة مــن خــالل عــدد مــن العملیــات التــي تمتــد بــین تحــدي اإلبــداع  وبــین البحــث الجــاد، كمــا أن 

.تطیع المنظمة خلق المعرفة بدون األفراداألفراد فقط هم الذین یولدون المعرفة وال تس

األفراد ومـن ثـم يیدأعلى توسیع المعرفة التي یتم تولیدها على التنظیمیةتركز عملیة خلق المعرفة 

اتبلورتهـــا علـــى مســـتوى الجماعـــة مـــن خـــالل الحـــوار، والمحادثـــة، والتشـــارك فـــي الخبـــرة أو مجتمعـــ

لمعرفة لتحویل ااآلتیةیجب تنفیذ النشاطات فإنه ،فةولتحقیق فاعلیة خلق واكتساب المعر . الممارسة

فــــاألجواء غیــــر ، ارة االجتماعــــات غیــــر الرســــمیةدوهــــي إ. معرفــــة صــــریحة أو معلنــــةإلــــىالضــــمنیة 

رســــمیة تســــاعد علــــى تخفیــــف حــــدة التــــوتر الــــذي یســــود العالقــــات الرســــمیة القائمــــة بــــین المــــدیرین ال

ســئلة الناجمــة عــن طــرح األاإلربــاكحــاالت مــن وتســاعد علــى الــتخلص مــن أي حالــة ، والمستشــارین

بأنها القدرة على ) 2009كراسنة والخلیلي،(وفي حین عرفها اجرائیاً . االستفساریة حول موضوع ما

لخلـق واكتسـاب مبـادئأربعـة )(Quinn, 1996قـدمو .فكـار جدیـدة ومبدعـة ومفیـدةتولیـد وتطـویر أ

التغلــب علــى معارضــة األفــراد المهنیــین ، و كالتتعزیــز مقــدرة األفــراد فــي حــل المشــ:المعرفــة هــي

، التحول من الهیاكل الهرمیة إلـى المنظمـات المقلوبـة أو التنظیمـات الشـبكیة، و للمشاركة بالمعلومات

ویـرى الباحـث إن هـذه العملیـة تـتمكن مـن خاللهـا .تشجیع التنوع الفكري داخـل المنظمـات المعرفیـةو 

ى المعرفــة الضــمنیة مــن مصــادرها المختلفــة ســواء كانــت الشــركات الصــناعیة اكتســاب والحصــول علــ

.داخلیة أو خارجیة

إلـى أهمیـة )٢٠٠٥، الكبیسـي(أشـار:عملیـة تخـزین المعرفـة وتوثیقهـا واسـترجاعها) 2-2-2(

نتیجــة لفقـــدانها للكثیـــر مــن المعرفـــة التـــي یحملهـــا كبیـــراً الــذاكرة التنظیمیـــة، فالمنظمـــات تواجــه خطـــراً 

ـــذین ی ـــات خـــزن المعرفـــة األفـــراد ال ال ســـیما جـــداً مهـــمبهـــا واالحتفـــاظغادرونهـــا لســـبب أو آلخـــر، وب

مــل، والتــي تعتمــد علــى التوظیــف واالســتخدام للمنظمــات التــي تعــاني مــن معــدالت عالیــة لــدوران الع
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ستشـــاریة لتولیـــد المعرفـــة فیهـــا، ألن هـــؤالء األشـــخاص یأخـــذون معـــرفتهم بصـــیغة العقـــود المؤقتـــة واال

تبقـى مخزونـة فـي المعرفة التي یـتم توثیقهـا لموثقة معهم عندما یتركون المنظمة، أما الضمنیة غیر ا

) ٢٠٠٩، المعـاني(وعرفهـا . ویتم خزن المعرفة من خالل أنواع متعددة من وحـدات الخـزن. قواعدها

وذلك ، وتتضمن حفظ المعلومات التي یمتلكها العاملون. حفظ المعرفة من الضیاعجرائیًا على أنها إ

لـى بنـاء داخلـي وتحویـل هـذه المعرفـة إ، فـي المنظمـةلمحافظة على العاملین الممیـزین فـي المعرفـة با

یتضمن إخراج المعرفة الضمنیة من أذهانهم عن طریق التدریب والحوار وتنظیمهـا علـى نحـو یكـون 

وكـــذلك حفـــظ المعرفـــة الظـــاهرة الموجـــودة فـــي المنظمـــة كالوثـــائق. أفـــراد المنظمـــةجمیـــع فـــي متنـــاول 

. جـراءات وتوثیقهـا باســتخدام وسـائط التخـزین المتطــورةیاســات واإلوالسـجالت والكتیبـات المتعلقـة بالس

الطرق والوسائل المختلفة التي تستخدمها المنظمـة على أنها ) ٢٠٠٩، كراسنة والخلیلي(ونظر إلیها 

انـات وقاعـدة الحـاالت مثل قاعدة المعرفة وقواعد البی، لتخزین المعرفة وعرضها لألفراد العاملین فیها

.والوثائق الرقمیة

البحـث والوصـول إلـى المعرفـة و الـدخولتعود إلى تلك العملیات التي تهدف إلى:استرجاع المعرفة

وبأقصر وقت بقصد استعادتها وتطبیقها في حل مشكالت العمـل واسـتخدامها فـي ویسربكل سهولة

مــدى االســتفادة مــن علــى أنهــا ) ٢٠٠٥،كبیســيال(فأشــار إلیهــا. تغییــر أو تحســین عملیــات األعمــال

القــدرة علــى اســترجاع مــا هــو معــروف ومــا جــرى رتكــز فــيوتدارة المعرفــة إالمعرفــة الــذي هــو جــوهر 

خدام سـالیب مختلفـة مثـل اسـتوتتحقـق عملیـة االسـترجاع عبـر أ، یـةتعلمه ووضـعه فـي القواعـد المعرف

تنظـیم " إجرائیـًا علـى أنهـا) ٢٠٠٩،المعـاني(في حین عرفهـا. الذكاء الصناعي والتحلیل اإلحصائي

حیث یسـهل الوصـول وأعمالها وخزنها في قواعد معینة وتجمیع البیانات المتعلقة بنشاطات المنظمة 

الطــرق والوســائل "نهــاإفأدركــا) ٢٠٠٩،كراســنة والخلیلــي(أمــا. لیهــا مــن قبــل العــاملین فــي المنظمــةإ

المعرفة وعرضها لألفراد العاملین فیها، مثل قاعدة المعرفة المختلفة التي تستخدمها المنظمة لتخزین 
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العملیــات الضــروریة إحــدىأنهــاویــرى الباحــث ."وقواعــد البیانــات وقاعــدة الحــاالت والوثــائق الرقمیــة

لنظم إدارة المعرفة والتي تمكن الشركات الصناعیة من تخـزین واسـترجاع المعرفـة التـي تـم الحصـول 

.د المنظمة أو من داخلهاعلیها سواء من خارج حدو 

: (Lin,2007:P 16)المنظمـةأوالفـردمسـتویینیمكـن أن تـتم علـى: مشاركة المعرفـة)3-2-2(

فالمشاركة على مستوى العاملین تتمثل فـي الحـدیث إلـى زمـالء العمـل لمسـاعدتهم فـي عمـل األشـیاء 

ــأمــا علــى مســتوى المنظمــة . بشــكل أفضــل وأســرع وأكثــر فاعلیــة ق المعرفــة وتنظیمهــا تشــیر إلــى خل

عادة استخدامها ونقل المعرفة المبنیة على الخبرة الموجـودة فـي داخـل المنظمـة وٕاتاحتهـا لمنظمـات وإ 

تــــداول المعرفــــة ونقلهــــا بــــین العــــاملین فــــي " إجرائیــــًا علــــى أنهــــا ) ٢٠٠٩، المعــــاني(عرفهــــاف. أخــــرى

رة المنظمـة علـى توظیـف الطـرق قـد" علـى أنهـا ) ٢٠٠٩، كراسـنة والخلیلـي(عرفهابینما. "المنظمة

مثـل البریـد االلكترونـي ، والوسائل المتنوعة واستخدامها لنشـر المعرفـة وتبادلهـا بـین أعضـاء المنظمـة

فــز عملیــة تبــادل المعرفــة بــین واالجتماعــات االلكترونیــة أو بنــاء مجــاالت ذهنیــة مشــتركة تســهل وتح

سم المعرفة الصریحة یتم من خالل تشارك ن تشارك وتقاأ) ٢٠٠٥،الكبیسي (ویرى . المنظمةفرادأ

ت والبریــد االلكترونــي ویــتم ذلــك مــن خــالل التفاعــل بــین المــوظفین عبــر اللقــاءا، فــي وثــائق البیانــات

.مــا المعرفــة الضــمنیة فیــتم تبادلهـــا مــن خــالل التــدریب والتفاعــل االجتمــاعي المباشـــرأ، وغیــر ذلــك

سـالیب التـي الممارسـات والطـرق واألمن ها مجموعة نأعلى ) ٢٠١١،المحامید(وحدیثًا، نظر إلیها

ویـرى .تستخدمها المنظمة من أجل تحفیز وتسـهیل تـداول ونشـر المعرفـة بـین العـاملین فـي المنظمـة

الباحث إن هذه العملیة تتضمن مشـاركة جمیـع العـاملین فـي المنظمـة لمعـارفهم مـع بعضـهم الـبعض 

.اآلخرینومع شركاء األعمال 
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معرفـة همیـة مـن الأكثـر األالعنصـرنـه ألـى شـارت إأمعظم الدراسـات : ق المعرفةتطبی)  (4-2-2

داء التنظیمــي مثلمــا تقــوم بــه األتحســین لــى نفســها، ولــن تقــود عملیــات اإلبــداع والتخــزین والتوزیــع إ

. تطبیقهــافاعلیــةالمعرفــة هــو فــيوتــأثیرن قــوة أعملیــة التطبیــق الفعــال للمعرفــة، ویتضــح مــن ذلــك 

و المكتسـبة مـة علـى اسـتعمال المعرفـة المبدعـة أنهـا قـدرة المنظأ) ٢٠٠٩سـنة والخلیلـي،كرا(عرفهـا

الفـرص واتخــاذ فـادة منهــا فـي حــل المشـكالت واغتنــام ن خـالل ربطهــا بـالواقع العملــي واإلوتطبیقهـا مــ

اإلفـادة " علـى أنهـا ) ٢٠٠٩،المعـاني(عرفهـا بینمـا. لى سـلع وخـدمات وعملیـاتالقرارات وترجمتها إ

أن )٢٠٠٥، یوسـف(یـرى و . الفعلیة من المعرفة بما یضمن تحقیق أهداف المنظمة بكفایـة وفعالیـة

، فــةعر الماســتفادة ممكنــة مــن درجــة قصــى یتطلــب تهیئــة بیئــة منظمــة للوصــول إلــى أتطبیــق المعرفــة 

. ةومن ثم یمكن تخـزین ونقـل وتطبیـق المعرفـ، دارة الفعالة للمعرفةبحیث تكون بیئة مشجعة على اإل

مالئمـة التنظیمیـة الهیاكل كالالعناصر مجموعة من ن مثل هذه البیئة تتطلب توافر فإ، وبصفة عامة

وعملیــات .مناســبةوتكنولوجیــا المعلومــات، وقیــادة وثقافــة تنظیمیــة تشــجع علــى ذلــك، دارة المعرفــةإل

منظمة في تعاملها مـع الذكر تلعب دورًا بارزًا ومهمًا في تحسین درجة ذكاء الأنفةنظم إدارة المعرفة 

ویرى الباحث ان عملیـة تطبیـق المعرفـة تتطلـب تفـویض .بیئتها المتغیرة والمتبدلة بین لیلة وضحاها

وٕاعطـــاءهم الحریـــة ، المـــدراء العـــاملین ورؤســـاء األقســـام فـــي الشـــركات الصـــناعیة صـــالحیات واســـعة

. الكافیة إلى تطبیق معارفهم لتحقیق أهداف المنظمة بكفاءة وفاعلیة

:ذكاء المنظمة) 3-2(

أال وهـو التغیـر نفسـه حیـث إن ، بـأن هنـاك شـئ واحـد فقـط ال یتغیـرنجـد ، العالم المضطربهذافي

وبیئــة العمــل والثقافــة الداخلیــة ســواء كانــت ، والتغیــر، المنافســة، الزبــائنبعــالم األعمــال یتــأثر كثیــراً 

فإن المنظمات تحاول جاهدة ،لیهوع.)Ebrahimpour et al,2012(داخل المنظمة او الخارجیة
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إعـادة بنـاء ففي العقد الماضـي تبنـت العدیـد مـن الشـركات عملیـة . یجاد حلول للمشاكل المتعلقة بهاإ

ولكــن فــي أیامنــا هــذه نجــد بــأن األســالیب . اســتجابة للتغیــرات واالحتیاجــات البیئیــة.نفســها وهیكلتهــا

ممـــا یعنـــي أنـــه حـــان وقـــت ، حـــدیات التنظیمیـــةتالتعامـــل مـــع العلـــىفقـــدت قـــدرتها والحلـــول القدیمـــة 

ســالیب المهمــة الســتمراریة ونجــاح أحــدث األفــإن،وعلیــه. ســالیب والحلــول بأحــدث منهــااســتبدال األ

الكاملة والحكیمة االستجابة للتغیراتفذكاء المنظمة هو . المنظمات هي التركیز على ذكاء المنظمة

.المتاحة أمام المنظمةما في ذلك الفرص لمتطلبات التغیر السریعة في سوق المنافسة ب

ن ذكــاء إ). Yusef et al. 1999؛ Sharifi &Zhang, 1999(تشــیر الدراســات الســابقة

ةوغایتـه الرئیسـ) المرونـةو السـرعة ، و یـة ،الكفاو ، االسـتجابة للتغیـرات(یةتاآلبعاد باألیتمثلالمنظمة 

تهم بســـرعة متناهیـــة واالســـتجابة لتوقعـــاتهمرضـــاء العمـــالء مـــن خـــالل تـــوفیر احتیاجـــاتهم ومتطلبـــاإ

أنـه یمكـن المنظمـة مـن ذكاء مزایـا الـومـن . خدمـة متمیـزةو عالیـةیجاد منتجـات ذات جـودةوالسعي إل

بمختلـف ، الخارجیـةو العمل الداخلیةبیئتيفيمتوقعةالغیر و مع متطلبات التغیر المتوقعة التجاوب

ن ذكـاء المنظمـة یجعلهـا فـإ،علیـهوبنـاءاً . والتكنولوجیـةاسـیةاالجتماعیة واالقتصـادیة والسیهامتغیرات

المســـتقبل یمكنهـــا مـــن استشـــراف حـــداث ومتغیـــرات و یقظـــة وتعلـــم بمـــا یـــدور حولهـــا مـــن أعلـــىدائمـــاً 

أوردة الدراسات السابقة عدة تعریفات لذكاء المنظمة منها على سـبیل المثـال .بصورة فاعلة ومستمرة

االستجابة للتغیـراتقدرة المنظمة علىالذكاء على أنه عرف ) Yusuf et al.1999(:ال الحصر

فضـل للمنظمـة مـن خـالل تكامـل المـوارد وأبما یحقـق الربحیـة ، وبجودة، وبابتكاربسرعة ، وبمرونة، 

یكمــن فــيذكــاء المنظمــة ن إ) Kidd, 2000(وأشــار . بســرعة التغییــرتتســمالممارســات فــي بیئــة 

وٕادرك . التنظیم بسرعة وبشكل اسـتباقي مـع التغیـرات غیـر المتوقعـةعلى التكیف مع عناصرقدرتها

)Chin yin ,1999 (قـدرة االسـتجابة للتحـدیات التـي تفرضـها بیئـة العمـل ذكـاء المنظمـة علـى أنـه
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نطــوي علــى طریقــة جدیــدة لممارســة نهــا تعلیهــا التغیــر وشــدة المنافســة، باإلضــافة إلــى أالتــي یســیطر 

اعیة، وتتخـذ سـمات جدیـدة شكال العالقـات التجاریـة والصـنعقلیة جدیدة ألال التجاریة وتعكسعماأل

.فرادلتقییم أداء المنظمات واأل

ف عـن الفـرص كشـفـي القـدرة المنظمـة نظـر إلیـه علـى أنـه) Sambamurthy et al. 2003(أما 

الفوائــد و صـول الالزمــة لخلـق قــدرة االسـتجابة المناســبة والحكـم علــى المخـاطروالتهدیـدات وتجمیــع األ

وراء الكامنةسبابأحد األن أضاف إو . جراءات بسرعة وتنافسیة بكل نجاحللشروع بالعمل وتنفیذ اإل

Sharifi and(ویشــیر .تكنولوجیــا المعلومــاتفــي االهتمــام بــذكاء المنظمــة هــو التطــور المتزایــد 

Zhang ,1999 (الســتجابة منهــا ارئیســیةالعوامــل یتكــون مــن مجموعــة مــن الن ذكــاء المنظمــة إ

، ٢٠١٠(ویــرى .للتغییــر فــي الطــرق والوقــت المناســب واســتغالل التغیــرات واالســتفادة منهــا كفــرص

Yaghoubi and Dahmardeh (الكاملــة والحكیمــة االســتجابة للتغیــراتن الــذكاء یتمثــل فــي إ

ومــن.مــام المنظمــةألمتطلبــات التغیــر الســریعة فــي ســوق المنافســة بمــا فــي ذلــك الفــرص التــي تتــاح 

فـإن ذكـاء المنظمـة مـرتبط بقـدرتها علـى تقـدیم الـرد ) Sharifi and Zhang ,1999(وجهـة نظـر 

المناســب والســریع للتغییــرات والتحــدیات غیــر المتوقعــة والتهدیــدات غیــر المســبوقة المتــأتي مــن بیئــة 

).المرونة، السرعةة ،، الكفایاالستجابة للتغیرات(ةلعمل والمتمثل بأربعة أبعاد رئیسا

. یرات بسـرعة لالسـتفادة منـهالقدرة واالستعداد لرد فعل استباقي للتغ:االستجابة للتغیرات) 1-3-2(

االســـتجابة ن المنظمـــة تجمـــع المعلومـــات مـــن بیئـــة العمـــل لتكشـــف عـــن التغیـــرات المتوقعـــة، فذلـــك أل

م بهـم مـن لهـم وتحقیـق مطـالبهم واالهتمـااألفضلات العمالء وتقدیم رغبتعمل على تحقیق للتغیرات

هــداف أیـرات بیئـة العمـل واالتجاهــات والتفـاعالت مـع القضـایا االجتماعیـة وتعـدیل متغخـالل متابعـة 
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(عواملثالثة االستجابة للتغیراتوتتضمن . منظمةالتحقیق رؤیة بما یضمن یرات التغالعمل حسب 

Sharifi and Zhang ,1999(رد ، و توقعـةدراك المتغیـرات الموإ االستشـعار عـن بعـد ك: رئیسـیة

.یر لتحقیق رغبات ومطالب الزبائنالتغاالستفادة من ، و یراتالمتغالفعل الفوري على 

فــي معرفــةقــدرة المنظمـة علـى أنهــااالسـتجابة للتغیــرات) Ebrahimpour et al,2012(عـرف

، تالشــعور والتنبــؤ وفهــم التغیــرا:وتتكــون مــن. لهــایــرات الســریعة واالســتعداد لــرد فعــل اســتباقيالتغ

، وأخـذ تحدیث وتطویر المنـتج، و نشاء وتعدیل وتحسین التغییرإ ، و االستجابة الفوریة وسرعة التغییرو 

إن ) Sherehiy et al, 2007(وأشــارت . راء العمــالء بعــین االعتبــاراقتراحــات ومالحظــات وآ

الت االســتجابة لتغیــرات الطلبــات وتفضــی:مراحــل متتابعــة هــيتتــألف مــن أربــعاالســتجابة للتغیــرات

االستجابة للقضایا االجتماعیة ، و عمالات واالتجاهات في بیئة السوق واألاالستجابة للتغیر ، و العمالء

.الحاصلةهداف العمل مع التغیراتأتعدیل ، و والبیئیة

ـــ) 2-3-2( مهـــارات وقائمـــة واســـعة مـــن القـــدرات البشـــریة والتكنولوجیـــة التـــي  تتمیـــز بهـــا :ةالكفای

ل، وهذا یعني مجموعة هداف العمیضمن االستمراریة والنمو ویحقق أنافسیاتأساساً المنظمة وتشكل 

ة تعمـل فالكفایـ. ل علـى األهـداف التنظیمیـةنشطة التـي تـدعم إنتاجیـة األعمـال للحصـو واسعة من األ

عمـــال وســـرعة مهـــارات الزمـــة لعملیــات التغییـــر لألعلــى تســـریع التطـــویر للمنظمـــة وتجعلهــا تكتســـب 

ومـن . ة جدیدة وتسریع الحصول على البرمجیات وتكنولوجیا المعلومات الجدیـدةداریإابتكار مهارات 

التكنولوجیــا ، و اإلســتراتیجیةالرؤیــة : )(Sharifi and Zhang ,1999ة مــا یلــيعوامــل الكفایــ

عرفهـا .الفعالیـة مـن حیـث التكلفـة، و الخـدمات النوعیـة/ المنتجـاتو ،)المادیة وغیـر المادیـة(المالئمة 

)Ebrahimpour et al,2012( نشــطة وٕانتاجیــة األ، مجموعــة واســعة مــن القــدراتعلــى أنهــا

: وتشـــتمل علـــى مجموعـــة مـــن العوامـــل منهـــا. هـــداف المنظمـــةأق أجـــل تحقیـــالمنصـــوص علیهـــا مـــن 
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ـــرامج واأل، و الرئیســـیة للمنظمـــةاإلســـتراتیجیة ـــاالب ـــة ، و جـــودة المنـــتج، و جهـــزة المناســـبة للتكنولوجی فعالی

، فـرادلألالكفایـةالمعرفـة والقـدرة و ، و یـریدارة التغ، وإ مسـتوى طـرح المنتجـات الجدیـدةارتفاع و ،التكالیف

,Sherehiy et al(تشـار وأ.التكامـل، و التنسـیق الـداخلي والخـارجي، و فعالیـة وكفـاءة العملیـاتو 

لمهارات الالزمة سرعة اكتساب ا، و ر مهارات وكفاءات جدیدةتطویعة ة تتعلق بسر إن الكفای) 2007

ســـرعة الحصـــول علـــى تكنولوجیـــا ، و داریـــة جدیـــدةســـرعة ابتكـــار مهـــارات إ، و عمـــالیـــة تغییـــر األلعمل

.المعلومات ومهارات البرمجیات الجدیدة

قصــر والعملیــات  فــي أواإلجــراءاتالقــدرة علــى تنفیــذ النشــاطات والمهــام تشــیر: الســرعة) 3-3-2(

Sharifi and(متوقعـة الغیـر أو وقـت ممكـن بفاعلیـة فـي بیئـة األعمـال المنافسـة المتوقعـة كانـت

Zhang ,1999 .( كما عرفت)(Sherehiy et al., 2007تنفیـذ المهـام والعملیـات "نهـا السـرعة إ

إضــافة إلــى ســرعة تســلیم ". اإلنتــاجوٕاجــراء التغییــرات فــي أقصــر وقــت ممكــن، وســرعة التغییــر فــي 

ســـرعة طـــرح  : و تشـــمل . ءةالمنتجـــات والخـــدمات بالوقـــت المناســـب والتكیـــف مـــع التغیـــرات بكـــل كفـــا

أمـــــا . للمنتجـــــات الجدیـــــدة فـــــي الســـــوق، وســـــرعة التســـــلیم للمنتجـــــات والخـــــدمات وبالوقـــــت المناســـــب

)Ebrahimpour et al,2012 (علـى أنهـا القـدرة علـى تنفیـذ العملیـات بسـرعة وتتضـمنأدركها :

المحــدد، وســرعة لــى الســوق، وســرعة تســلیم المنتجــات فــي الوقــت الســرعة فــي تقــدیم منتجــات جدیــدة إ

ولــي للمنـتج، ومركزیــة صــنع المنــتج، مــوذج األإجـراء العملیــات فــي الوقـت المناســب، وســرعة طـرح الن

.وسرعة البحث والتطویر في إدارة العملیات

لعمـل المتغیـرة  وقـدرتها قدرة المنظمة على تحقیق التوافق واالتساق مـع بیئـة  ا:المرونة) 4-3-2(

س الطــرق والقــدرة علــى خلــق منتجــات هــداف مختلفــة بــنفألــى ل إعلــى حمــل أعمــال مختلفــة للوصــو 

شــار أ. هــداف المختلفــة مــن نفــس المــوارد والتســهیالت  والوســائل المتاحــةخــدمات مختلفــة لتحقیــق األ

)Sharifi and Zhan , 1999 (ألنهمـا هما البعضالذكاء والمرونة  ال یختلفان عن بعضنألى إ
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ساسـیة للمنظمـة هـم العوامـل األأن المرونة هـي واحـدة مـن أى، عالوة عل. نفسهالمفهومیدالن على 

ویـــــــرى .عمـــــــال الداخلیـــــــة والخارجیـــــــةمـــــــع بیئـــــــة األفـــــــي التفاعـــــــلالذكیـــــــة التـــــــي تســـــــمح للمنظمـــــــة 

)Ebrahimpour et al,2012 (نتــاج وتــوفیر منتجــات مختلفــة القــدرة علــى إبن المرونــة تتعلــقإ

:هــيربعــة مجــاالت أالمــوارد وتتكــون المرونــة مــن نفــس المعــدات و باســتخدامهــداف مختلفــة أوتحقیـق 

تشــار أ.فــرادمرونــة األ، و مرونــة المنظمــة، و المرونــة فــي تنــوع المنتجــات، و المرونــة فــي حجــم المنــتج

)Sherehiy et al, 2007(مرونــة نظــم ، و مرونــة نمــوذج المنــتج: هــيســتأنــواعللمرونــةأن

مرونة ، و مرونة مكان العمل، و تنظیمي والممارساتمرونة الهیكل ال، و مرونة القوى العاملة، و نتاجاإل

.عمال داخل المنظمةاستراتیجیات األ

ن المنظمــة الذكیــة لــدیها القــدرة علــى توقــع الظــروف المتغیــرة واالتجاهــات للســوق یتضــح ممــا ســبق إ

Johnson and)للناس، والعملیات، والتكنولوجیا إلضـافة قیمـة بشـكل مسـتمر أالستباقيوالتكیف 

Jackson ,2003) وتشیر الدراسات السابقة إلى ضرورة توفر السـرعة التـي تمـارس فیهـا منظمـات

االستجابة السریعة للتغیر للطلب في السوق،  ورد الفعل المناسـب ألیـة : األعمال أنشطتها ألغراض

كاسـتجابة للتغیـر سلع أو خدمات جدیدة یطرحها المنافسون في السوق، وتقدیم جداول أسعار جدیـدة 

ـــا جدیـــدة لتحقیـــق منتجـــات أفضـــل بشـــكٍل ســـریع ورخـــیص،  فـــي أســـعار المنافســـین، وتبنـــي تكنولوجی

ومســـاعدة قنـــوات التوزیـــع لتقـــدیم العـــروض بـــأدنى تكلفـــة، وأفضـــل نوعیـــة أو تحســـین أوقـــات تســـلیم 

لتعامـــل مـــع لهـــا لالممیـــزةفغالبـــًا المنظمـــات الذكیـــة تتطلـــب عـــددًا مـــن القـــدرات . المنتجـــات والخـــدمات

وكنتیجـة، فـإن تـوفر عنصـر الـذكاء فـي . عمـال الخاصـة بهـاوالغموض والحیرة داخل بیئة األالتغییر

نتاجیتهـا ویجعلهـا أكثـر قـدرة نظمة قوتها ویزیـد مـن تنافسـیتها وإ المنظمة یمثل منهج تغییر یضمن للم

بالمرونـــة المناســـبةفـــي الـــرد علـــى التغیـــرات المفاجئـــة فـــي بیئـــة عملهـــا ویرفـــع مـــن ســـرعة اســـتجابتها 

.وبكفایة عالیة
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:الدراسات السابقة) 2-4(

:الدراسات العربیة) 1-4-2(

بعنــوان مــدى تطبیــق ادارة المعرفــة والمعلومــات فــي ) ٢٠٠٤أبوقبــة،( دراســة قــام بهــا

لبـرامج األردنالتعرف علـى مـدى تطبیـق الـوزارات فـي هدفها،األردنالوزارات المركزیة في 

: یـــةتاآلوتناولـــت الدراســـة بالبحـــث المتغیـــرات . ة المعرفـــة والمعلومـــات فیهـــاوأنظمـــة نظـــم إدار 

والمكتبـــات االلكترونیـــة واإلنترنـــتالتنقیــب عـــن البیانـــات ومخــازن البیانـــات وخـــرائط المعرفــة 

دارتــــین العلیــــا والوســــطى واســــتهدفت الدراســــة المــــدیرین فــــي اإل. والمشــــاركة فــــي الممارســــات

وتوصـــلت نتـــائج الدراســـة إلـــى أن الـــوزارات األردنیـــة . زاراتقســـام فـــي مراكـــز الـــو ورؤســـاء األ

ومن أهم . المكتبات االلكترونیةباستثناءتطبق برامج وأنظمة نظم إدارة المعرفة والمعلومات 

المشكالت التي تواجه تطبیق نظم إدارة المعرفة في الـوزارات األردنیـة هـي عـدم تـوفر الـدعم 

.ة خزن المعرفة وبخاصة المعرفة الضمنیةدارة العلیا وضعف عملیاإلالكافي من 

 دارة المعرفــــة وتكنولوجیــــا دراســــة بعنـــوان دور إیــــاجر أ)٢٠٠٤الســــاعد وحـــریم،  (أمـــا

ة علــى قطــاع الصــناعات الدوائیــدراســة میدانیــة:المیــزة التنافســیةتحقیــقالمعلومــات فــي 

ـــاأل  ـــة بـــین كـــل مـــن نظـــم إدارة المعرفـــة وتقنیـــات إذ ،ردنب ـــى العالق ـــى التعـــرف عل هـــدفت إل

ــــي  ــــة ف ــــزة التنافســــیة للمنظمــــة فــــي قطــــاع الصــــناعات الدوائی ــــین المی .األردنالمعلومــــات وب

وتألفـت .  شملت ثالثة من الشركات الكبیرة في القطاعقصدیهالدراسة على عینة واعتمدت

وتوصــلت نتــائج الدراســة إلــى وجــود . یرًا مــن مــدیري تلــك الشــركاتمــد٤٥عینــة الدراســة مــن 

العالقـــة بـــین تقنیـــات لكـــن عالقـــة إیجابیـــة قویـــة بـــین نظـــم إدارة المعرفـــة والمیـــزة التنافســـیة، و 

ــة فــي اخــتالفإضــافة إلــى وجــود . المعلومــات والمیــزة التنافســیة كانــت إیجابیــة لكنهــا معتدل
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التنافســـیةمعلومـــات وبـــین المیـــزة ة المعرفـــة وتقنیـــات الإدراك المـــدیرین للعالقـــة بـــین نظـــم إدار 

.ثیناحبغرافیة للو امل الدیمالعو ختالفبا

 افسـة والنمـو والبقـاء دارة المعرفة كأداة للمنبعنوان دور إ) ٢٠٠٥یوسف، (أجراهادارسة

لــى تحدیــد المخــاطر التــي یمكــن أن تتعــرض لهــا المؤسســات ، هــدفت إعمــالفــي شــركات األ

التــي ســتهمل أو تتخلــف عــن تبنــي نظــم إدارة المعرفــة وتطبیقاتهــا ومــا یمكــن أن االقتصــادیة 

ــــا ــــىوتوصــــلت الدراســــة . تحققــــه مــــن مزای ــــك إل ــــافع یمكــــن أن تحققهــــا تل مجموعــــة مــــن المن

تخـاذ تحسـین عملیـة إ: منهـاو ،مفهوم نظـم إدارة المعرفـة وتطبیقاتهـاهاالمؤسسات نتیجة لتبنی

لزبائن وتحسین مستوى كفـاءة األفـراد والعملیـات وتحسـین القرار وتحسین مستوى االستجابة ل

أمـا المؤسسـات غیـر القـادرة علـى مواكبـة التطـورات فـي . اإلبداع وتحسین المنـتج أو الخدمـة

مجال تطبیق نظـم إدارة المعرفـة فأنهـا سـوف تواجـه خسـائر فـي العائـدات والزبـائن واالسـواق 

الظـــروف فـــي بیئـــة األعمـــال بشـــكل وســـوف یتذبـــذب مركزهـــا التنافســـي خاصـــة  عنـــد تغیـــر 

.مفاجئ

 دراسة بعنوان اتجاهات المدیرین نحو تطبیق إدارة المعرفة في ) ٢٠٠٥المومني، (اجرى

هدفت الى التعرف على اتجاهات المدیرین نحو تطبیق نظم ،المؤسسات العامة في االردن

المعرفـــة وتطبیقـــه ودعـــم مســـتوى الـــوعي لمفهـــوم إدارة : ة المعرفـــة ممثلـــة بأبعادهـــا األتیـــةإدار 

دارة لــه ومســتوى تنفیـــذ العملیــات الجوهریــة لـــنظم إدارة المعرفــة واســتعداد المـــوارد اإلمجــالس 

البشـــریة واالســــتعداد التكنولـــوجي ومســــتوى دمـــج المعرفــــة المتاحـــة فــــي العملیـــات واألنشــــطة 

جاهـات وكذلك التعرف على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائیة فـي ات. اإلداریة المختلفة

المدیرین نحو تطبیق إدارة المعرفة تعزى للمتغیرات الدیمغرافیة كالمؤهل العلمـي والتخصـص 

وتوصـــلت الدراســـة إلـــى أن . العلمـــي والمســـمى الـــوظیفي والخبـــرة والخلفیـــة عـــن إدارة المعرفـــة
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وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة . عناصر إدارة المعرفة مطبقة بدرجة متوسطة

إدارة المعرفـة تعـزى للمتغیـرات الدیمغرافیـة بأسـتثناء بـت المدیرین نحو مدى األخـذ في اتجاها

.متغیر التخصص العلمي

دارة المعرفــة فــي إلبعنــوان مشــروع مقتــرح ) ٢٠٠٥أبــو الجــزر، (فــي دراســة قــام بهــا

فـي الجامعـات الرسـمیةالتعرف علـى واقـع إدارة المعرفـةهدفها،الجامعات الرسمیة األردنیة

معرفـة : ألهمیتهـاوفقـاً تیـةوتناولت الدراسة العناصر األ. یالئمهاواقتراح مشروع إدارة معرفة 

وتقیـــــیم موجـــــودات المعرفـــــة للجامعـــــة والتوجـــــه نحـــــو الجامعـــــة األلكترونیـــــة وٕایجـــــاد المعرفـــــة 

والحصــــول علیهــــا وعناصــــر مفهــــوم إدارة المعرفــــة والمشــــاركة فــــي المعرفــــة داخــــل الجامعــــة 

وأظهــرت نتــائج الدراســة عــدم . ة داخــل الجامعــة ومراجعــة أداء إدارة المعرفــةواســتخدام المعرفــ

وبنــاءًا علــى النتــائج التــي تــم .وجــود فــروق مهمــة بــین الجامعــات فیمــا یتعلــق بهــذه العناصــر

میة مشــروعًا مقترحــًا لــنظم إدارة المعرفــة فــي الجامعــات الرســالتوصــل إلیهــا، قــدمت الباحثــة 

تحدیــد المعرفــة ومصــادر المعرفــة وأنــواع المعرفــة وطــرق : یــةتاألردنیــة یتضــمن العناصــر األ

الحصـول علــى المعرفــة ووســائل تســهیل المعرفــة والتأكـد مــن صــحة المعرفــة وتمثیــل المعرفــة 

وتنظــیم المعرفـــة ورأس المـــال الفكـــري وتفعیـــل نشـــاطات إدارة المعرفـــة وعناصـــر مفهـــوم إدارة 

اد المعرفـة والحصـول علیهـا والمشـاركة فیهـا المعرفة وتقیـیم موجـودات المعرفـة للجامعـه وٕایجـ

المعرفة والتوجه نحو الجامعة داخل الجامعة واستخدام المعرفة داخل الجامعة ومراجعة أداء

.لكترونیةاإل
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دراســة بعنــوان قیــاس إدراك المعرفــة وتوظیفهــا لــدى المنظمــات ) ٢٠٠٥حجــازي، (جــرى أ

المعرفـــة فـــي المنظمـــات األردنیـــة العامـــة هـــدفت إلـــى بنـــاء نمـــوذج لتوظیـــف إدارة األردنیـــة،

فـــي ١٠فـــي القطـــاع العـــام و١١منظمـــة منهـــا ٢١وتكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن . والخاصـــة

وتوصـــلت نتـــائج الدراســـة إلـــى أن المنظمـــات األردنیـــة تـــدرك ماهیـــة إدارة . القطـــاع الخـــاص

طتها بدرجـة ملیاتهـا وأنشـالمعرفة وتمارس جمیـع عملیاتهـا وتوظـف إدارة المعرفـة فـي تنفیـذ ع

أوصى الباحث بضـرورة أنشـاء هیئـة حكومیـة رسـمیة تعنـى بتطبیـق وتوظیـف إدارة . محدودة

.المعرفة في تنفیذ أنشطة المنظمات األردنیة العامة والخاصة على حد سواء

مــابعنــوان تكامــل إدارة المعرفــة والجــودة الشــاملة وأثرهفــي دراســة ) ٢٠٠٦باســردة، (قــام

التعــــرف علــــى مــــدى التكامــــل بــــین إدارتــــي المعرفــــة والجــــودة الشــــاملة هاهــــدف،علــــى األداء

١٠وتكونــــت عینــــة الدراســــة مــــن . وتوضــــیح دورهمــــا فــــي تحســــین أداء المنظمــــات وتعزیــــزه

وتوصــلت نتــائج الدراســة إلــى . شــركات یمنیــة خاصــة تعمــل فــي قطــاع الصــناعات الغذائیــة

دة الشـاملة ووجـود أثـر كبیـر للتكامـل وجود عالقة ارتبـاط قویـة بـین إدارة المعرفـة وٕادارة الجـو 

الشـركات العاملـة فـي الصـناعات الغذائیـة بین إدارة المعرفة وٕادارة الجودة الشـاملة علـى أداء 

.الیمنیة

دارسة بعنوان استخدام األسالیب والبرامج العلمیة الحدیثـة إلدارة )  ٢٠٠٧،بیدس(جرى أ

التعـرف علـى هاهـدف،ت األتصـال األردنیـةالمعرفة في اتخاذ القرارات من قبل مدیري شـركا

واقع اسـتخدام االسـالیب والبـرامج العلمیـة الحدیثـة إلدارة المعرفـة فـي اتخـاذ القـرارات مـن قبـل 

نظـم أتمتـة : یـةتوتناولـت الدراسـة بالبحـث المتغیـرات األ. مدیري شركات االتصاالت األردنیة
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وتوصـلت . ناعيالصـیقـات الـذكاء المكاتب ونظم معرفة العمل ونظم تعاون المجموعـة وتطب

نتــــائج الدراســــة إلــــى أن شــــركات االتصــــاالت األردنیــــة تســــتخدم األســــالیب والبــــرامج العلمیــــة 

الحدیثــــة فــــي نظــــم إدارة المعرفــــة كــــنظم أتمتــــة المكاتــــب ونظــــم معرفــــة العمــــل ونظــــم تعــــاون 

احهـا وتواجه هذه النظم مجموعة من التحدیات التي تحد مـن نج. المجموعة بدرجة متوسطة

كــالتخطیط الســيء وعــدم تــوفر میزانیــة مســتقلة لــنظم إدارة المعرفــة وعــدم تــوفر دعــم مــن قبــل 

كمـــا توصـــلت الدراســـة إلـــى وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة فـــي اســـتخدام . دارة العلیـــااإل

ــــة تعــــزى للمؤهــــل العلمــــي والمركــــز  ــــرامج واألســــالیب العلمیــــة الحدیثــــة لــــنظم إدارة المعرف الب

.ال یوجد فروق تعزى لمتغیري الجنس والخبرةالوظیفي، بینما

قـام بدراسـة بعنـوان مـدى مراعـاة متطلبـات تطبیـق نظـم ادارة ) ٢٠٠٨عبـدالغفور،( أمـا

المعرفــة فــي التــدریس الجــامعي مــن وجهــة نظــر أعضــاء هیئــة التــدریس فــي الجامعــات 

فـــي التـــدریس ، هـــدفت إلـــى تحدیـــد مـــدى مراعـــاة متطلبـــات تطبیـــق إدارة المعرفـــةالفلســـطینیة

الجـــامعي، وذلـــك مـــن خـــالل اســـتبانة وزعـــت علـــى عینـــة مـــن أعضـــاء هیئـــة التـــدریس فـــي 

جامعـــات النجـــاح والعربیـــة األمریكیـــة وفـــروع جامعـــة القـــدس المفتوحـــة فـــي نـــابلس وطـــولكرم 

وتوصــلت نتــائج الدراســة إلــى أن درجــة مراعــاة متطلبــات تطبیــق إدارة المعرفــة فــي . وجنــین

ء هیئــة وقویــة علــى مســتوى أعضــاالجامعــةمتوســطة علــى مســتوى التــدریس الجــامعي كانــت

لـى عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة  بـین اسـتجابات عینـة الدراسـة إضـافة إ. التدریس

مسـتوى فیما یتعلق بدرجة مراعاة متطلبات تطبیق إدارة المعرفة في التـدریس الجـامعي علـى

.اللة إحصائیة تعزى لمتغیر الجامعةتبین وجود فروق ذات د، بینماعضو هیئة التدریس
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دارة دور تكنولوجیـا المعلومـات فـي نظـم إدراسـة بعنـوان ) ٢٠٠٨عیسان والعاني،(جرى أ

هـدفت إلـى الكشـف عـن دور تكنولوجیـا ،المعرفة في كلیة التربیة بجامعة السلطان قابوس

س مــن وجهــة نظــر المعلومــات فــي إدارة المعرفــة فــي كلیــة التربیــة فــي جامعــة الســلطان قــابو 

فقـرة تعكـس أربعــة عناصـر أساســیة ٥٦العـاملین فیهـا، وذلــك مـن خـالل اســتبانة مكونـة مــن 

الثقافــــة التنظیمیــــة وتكنولوجیــــا المعلومــــات والهیكــــل التنظیمــــي والقیــــادة : إلدارة المعرفــــة هــــي

بدرجـــة كـــانوأظهـــرت نتـــائج الدراســـة إن تطبیـــق إدارة المعرفـــة فـــي كلیـــة التربیـــة . التنظیمیـــة

وكذلك بینت النتائج أن هنـاك فـروق ذات داللـة إحصـائیة بـین اسـتجابات أفـراد عینـة . عالیة

الدراسة تعزى لمتغیر المسـمى الـوظیفي علـى عنصـر الهیكـل التنظیمـي ولصـالح فئـة عضـو 

تجابات أفـراد عینـة هیئة التدریس، في حـین ال یوجـد أي فـروق ذات داللـة إحصـائیة بـین اسـ

رات النــوع االجتمــاعي، والمؤهــل العلمــي، والرتبــة األكادیمیــة، وعــدد لــى متغیــالدراســة تعــزى إ

.سنوات الخبرة في استخدام الحاسب

دراسـة تحلیلیـة : بعنـوان مكونـات إدارة المعرفـة) ٢٠٠٩كراسـنة والخلیلـي، (جراها دراسة أ

اطات ، هـدفت إلـى التعـرف علـى واقـع ممارسـة الـوزارة لنشـفي وزارة التربیة والتعلیم األردنیة

إدارة المعرفـــة، وتوضـــیح أهمیـــة إدارة المعرفـــة كمفهـــوم إداري معاصـــر یســـاعد وزارة التربیـــة 

. والتعلـــیم علـــى األرتقــــاء بمســـتوى خـــدماتها واألســــهام فـــي بنـــاء مجتمــــع االقتصـــاد المعرفــــي

ارة المعرفــة كانــت بدرجــة عالیــة وتوصــلت الدراســة إلــى أن درجــة ممارســة معظــم نشــاطات إد

تخــزین المعرفــة ونشــر المعرفــة وتبادلهــا وحیــازة المعرفــة وتهــذیب المعرفــة ســتثناء نشــاطاتبا

كمـــا أظهـــرت نتـــائج الدراســـة وجـــود عالقـــة . التـــي تبـــین أن درجـــة ممارســـتها كانـــت متوســـطة

سـتراتجیة نظـم إدارة المعرفـة ومـدى ممارسـة نشـاط اإیجابیة ذات داللة إحصائیة بـین طبیعـة 
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هذیب المعرفة وتخزین المعرفة وتوثیقها والتدقیق المعرفي نشاء المعرفي وحیازة المعرفة وتاإل

.وتطبیق المعرفة ونشر المعرفة وتبادلها وتنمیة المعرفة وتشكیل جماعات الممارسة

)،تجاهـات المـدیرین فـي مراكـز الـوزارات األردنیـة أجـرى دراسـة بعنـوان ا) ٢٠٠٩المعـاني

التعـــرف علـــى أتجاهـــات ، هـــدفهادانیـــةلـــدور إدارة المعرفـــة فـــي األداء الـــوظیفي دراســـة می

ــــى األداء  ــــك عل ــــوزارات نحــــو تطبیــــق مفهــــوم إدارة المعرفــــة وأثــــر ذل المــــدیرین فــــي مراكــــز ال

الـــــوظیفي، وكـــــذلك اختبـــــار الفـــــروق فـــــي االتجاهـــــات تبعـــــًا ألخـــــتالف خصـــــائص المـــــدیرین 

المعرفـــة م إدارة وتوصـــلت نتـــائج الدراســـة إلـــى أن الـــوزارات األردنیـــة تبنـــت مفهـــو . الدیمغرافیـــة

كمــا توصــلت . داء الــوظیفيمــن األن المــدیرین یشــعرون بمســتوى عــالٍ بدرجــة متوســطة، وإ 

تولیـد المعرفـة : لعناصـر نظـم إدارة المعرفـة األتیـةلى وجود أثر ذو داللـة إحصـائیة الدراسة إ

وفریــق المعرفــة وخــزن المعرفــة ومشــاركة المعرفــة وتطبیــق المعرفــة وتكنولوجیــا المعرفــة علــى 

تجاهــات المــدیرین ة إحصــائیة فــي اوكــذلك وجــود فــروق ذات داللــ. ألداء الــوظیفيمســتوى ا

ســتثناء فــة تعــزى لخصائصــهم الدیمغرافیــة، بانحــو تبنــي الــوزارات األردنیــة لمفهــوم إدارة المعر 

.متغیر مدة الخدمة

) ،دارة المعرفة وأثرها في بلورة أجرّت دراسة بعنوان مدى توافر وظائف إ) ٢٠٠٩المجالي

، لتمیز التنظیمي من وجهة نظر العاملین فـي سـلطة منطقـة العقبـة االقتصـادیة الخاصـةا

مـنالتنظیمـيالتمیـزبلـورةفـيوأثرهاوظائف إدارة المعرفةتوافرمدىعلىالتعرفهدفها 

علـى واعتمـدت الباحثـةالخاصـة،االقتصـادیةالعقبـةمنطقـةسـلطةفـينظر العـاملینوجهة

إدارة ألبعـادالعـامالمتوسـطنأالدراسـة إلـىوتوصـلت نتـائج.عامل) ٤٨١(عددهابلغعینة
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ابتكـار: ألبعـاد إدارة المعرفـة المتمثلـة فـيأثـًراهنـاكمرتفعـًا، وأنكـانالسـلطةفـيالمعرفـة

. فــي التمیــز التنظیمــي،وتوزیــع المعرفــة،واســتخدام المعرفــة،المعرفــةواكتســاب،المعرفــة

لمنــاخ المالئــم مــن فلســفة إداریــة وأســالیب تنظیمیــة وتــوفیر وأوصــت الباحثــة بضــرورة تــوفیر ا

مــــوارد مالیــــة وبشــــریة وثقافــــة تعاونیــــة لتســــهیل تطبیــــق إدارة المعرفــــة للوصــــول إلــــى التمیــــز 

على مدى ممارسة عملیـات ووظـائف إدارة ح من الدراسات السابقة التركیز ویتض. التنظیمي

میــة ممارســتها فــي الفــروع والتــي ال تقــل المعرفــة فــي مراكــز الــوزارات والشــركات متجاهلــة أه

.أهمیة عن المراكز

داء المنظمـاتدور ادارة المعرفة في رفع كفاءة أ: دراسة بعنوان) ٢٠١٠،الفارس(جرى أ :

ها التعـرف علـى هـدف، دراسة میدانیة على الشركات الصـناعیة التحویلیـة الخاصـة بدمشـق

عشـر شـركات حدیثـةوقد طبقـت علـى،زهدور إدارة المعرفة في تحسین مستوى األداء وتعزی

لهــذا الغــرض مــع دتُعــوقــد جمعــت البیانــات بصــورة أساســیة عــن طریــق اســتبانة أ، نشــاءاإل

.)٢٠٠٧-٢٠٠٣(قدرها خمسة سـنوات امتدت على فترة زمنیةالمقابالت المحدودة بعض 

إدارة بــینحصــائیةوذات داللــة إعالقــة ارتبــاط قویــةوجــود :نتــائج الدراســة  إلــىوتوصــلت 

ي تطبیــــق اصــــول إدارة المعرفـــــة ومبادئهــــا ال بـــــد أن ي تحســــین فـــــإذ أن أداء؛المعرفــــة واأل

جــود عالقــة خــرى بینــت الدراســة علــى و ومــن جهــة أ. یــنعكس إیجابیــا علــى رفــع كفــاءة األداء

. داءلمعرفة وبین كل محور من محاور األدارة ابین كل عنصر من عناصر إ

العالقة بـین مشـاركة المعرفـة وقـدرة الفـرد علـى : بعنوان) ٢٠١١، المحامید(دراسة اجراها

هـدفت .دراسة میدانیة في الشركات الصناعیة المدرجـة فـي سـوق عمـان المـالي: التكیف

تطـویر قـام الباحـث بو . ثـر ممارسـة مشـاركة المعرفـة فـي قـدرة الفـرد علـى التكیـفلى قیـاس أإ

، مدرجــة فــي ســوق عمــان المــالياســتبانة خاصــة وزعــت علــى جمیــع الشــركات الصــناعیة ال
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نتـائج وتوصـلت . مـن االسـتبانات%) ٥٧(تـم اسـترجاع مـا نسـبته، شركة) ٩٣(والبالغ عددها

نواعهـا فـي سـوق عمـان المـالي علـى اخـتالف أن الشركات الصـناعیة المدرجـةألى إالدراسة 

لذین لدیهم باستثناء أنها ال تمنح أي حوافز للعاملین ا، تمارس مشاركة المعرفة بدرجة عالیة

توى عـــال مـــن ن العـــاملین یتمتعـــون بمســـوأوضـــحت النتـــائج إ. االســـتعداد لمشـــاركة معـــرفتهم

لتكیـف وا، والتكیـف مـع بیئـة العمـل المادیـة، والتكیـف الثقـافي، زمـاتالتكیـف مـع األ(التكیف 

ـــداعيوالتكیـــف اإل، مـــع عـــدم التأكـــد ، والتكیـــف مـــع ضـــغوط العمـــل، والتكیـــف الشخصـــي، ب

ذات داللـــة و موجبـــة ارتبـــاطلـــى وجـــود عالقـــة أشـــارت نتـــائج الدراســـة إ). علمالـــتوالتكیـــف مـــع 

والتكیـف ، التكیـف مـع عـدم التأكـد(حصائیة بـین مشـاركة المعرفـة وقـدرة الفـرد علـى التكیـف إ

وجــــد عالقــــة ذات داللــــة یال بینمــــا، )والتكیــــف مــــع الــــتعلم، والتكیــــف الشخصــــي، االبــــداعي

، والتكیــف الثقـــافي، زمــاتلفــرد علــى التكیــف مــع األفــة وقــدرة اإحصــائیة بــین مشــاركة المعر 

.والتكیف مع ضغط العمل، والتكیف مع بیئة العمل المادیة

:الدراسات االجنبیة)2-4-2(

١٩٩٩(دراسة اجراها( Zhang and Sharifi,بعنوان
: A methodology for achieving agility in manufacturing organizations

تتمثل بالقدرة على التكیـف ة في بیئة األعمال الحالیة والتي إلقاء الضوء على المفاهیم  السائدهدفها

مع التغیرات في بیئة األعمال ومعالجة احتیاجات السوق والعمالء بشكل اسـتباقي، وبعـض المفـاهیم 

ل تقـدیم منهجیـة تسـاعد الشـركات علـى تحقیـق الـذكاء جـة مثل الذكاء التصنیعي، وذلك من أالمحوری

الســـرعة، ، ةالكفایـــ، االســـتجابة للتغیـــرات(:هـــيربعـــة ابعـــاد وهـــذه المنهجیـــة تقـــوم علـــى أ.التصـــنیعي

الصـناعیةفـي  الشـركات التصـنیعيالـذكاءتحقیـقوالنمـوذج المفـاهیمي المقتـرح مـن اجـل ).المرونـة

مــن بیئــة وهــي التغییــرات والضــغوط" الــذكاءمحركــات ":اوالً :هــيمفــاهیم رئیســیةةیركــز علــى ثالثــ
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بالبحــث عـــن طــرق جدیــدة لتشـــغیل األعمــال التجاریـــة اإلعمــال والتــي تســـتلزم علــى الشــركة القیـــام

ساســیة  تشــیر إلــى القــدرات األو " یــةالذكالقــدرات ":وثانیــاً . الخاصــة بهــا للحفــاظ علــى مزایاهــا التنافســیة

" الـذكاءمـزودو" : وثالثاً . یجابیة واالستفادة من التغیراتالستجابة اإلالتي تحتاجها الشركة من أجل ا

ةأربعــة عناصــر رئیســتنبــعو . یــةالذكوهــي الوســائل التــي مــن خاللهــا یمكــن الحصــول علــى  القــدرات 

المقترحــة المنهجیــة نإ:ةالدراســأشــارت نتــائج و .واالبتكــار،التكنولوجیــاو األفــراد، و المنظمــات،: هــي

حقیـق الـذكاء تصیاغة االسـتراتیجیات التـي تسـاعدها فـي الصناعیة في ساعدة الشركات قادرة على م

.المطلوب

 قام)Jackson and Johansson, 2003 (في دراسة  بعنوان:

Agility Analysis from production system perspectives.

نظــام اإلنتــاج كمحاولــة  مــنوجهــات نظــرء مــن هـدفت إلــى المســاهمة فــي فهــم وتطــویر فلســفة الـذكا

ســؤالین علــى واعتمــدت الدراســة . لــى إجــراءات تحلیلــة ملموســةأجــل تحویــل الــذكاء مــن مجــرد فلســفة إ

:ثانیــاو فــي العملیــات التشــغیلیة الحالیــة؟ " الــذكاء"كیــف یــتم تحلیــل ،أوالً : الفهــمرئیســین كأســاس لهــذا 

جـل التركیـز الدراسـة أربعـة أبعـاد مـن أوتناولـت . ح ذكیـةهل یمكن للصناعات ثقیلـة اإلنتـاج أن تصـب

التعـاون و تغیـر الكفـاءة خـالل العملیـات، و المنتج یتبع تغییر قدرات الذكاء، : هي على قدرات الذكاء 

ـــداعاألفـــراد والمعرفـــة واإلو داخلیـــا وخارجیـــا،  ـــذكإالدراســـةأشـــارت نتـــائجو . ب ـــوفر لـــى أن مفهـــوم ال اء ی

نتاج وله أهمیة في الصناعة، وتتكون األبعاد األربعـة مـن قـدرات هامـة ذات اإلمكانیات التنافسیة لإل

أن جوانــب المرونــة وكفــاءة التغییــر هــي ذات إضــافة إلــى . صــلة بالمنافســة فــي الحاضــر والمســتقبل

.أهمیة كبیرة لتوفیر منتجات متخصصة
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دراسة اجراها(Sambamurthy et al., 2003) بعنوان

Shaping Agility Through Digitil Options: Reconceptualizing the

Role of Information Technology in Contemporary Firms.

فـي تحقیـق ذكـاء المنظمـة توسیع نطـاق الفهـم حـول الـدور االسـتراتیجي لتكنولوجیـا المعلومـات هاهدف

. داء الشــــركاتلومــــات علــــى أوتــــاثیر تكنولوجیــــا المعمــــن خــــالل دراســــة الشــــبكات المنطقیــــة لمعرفــــة 

ن ، وٕادارة تكنولوجیــا المعلومــات، فــإالحــدیث فــي االســتراتیجیة، وتنظــیم المشــاریعالفكــرواســتنادا إلــى 

داء الشــركات مــن خــالل ثــالث قــدرات یــا المعلومــات وقــدراتها تــؤثر علــى إاالســتثمارات فــي تكنولوج

عملیــــــات إضــــــافة إلــــــى،. )ةذر حــــــالخیــــــارات الرقمیــــــة، وتنظــــــیم مشــــــاریع و الــــــذكاء ، : هــــــيتنظیمیــــــة

ـــة تنظـــیم المشـــاریع، وتكیـــف التطـــور المشـــتركو بنـــاء القـــدرات ،مـــن االســـتراتیجیات فتـــرض او . عملی

ن هــذه القــدرات الدینامیكیــة وعملیــات اإلســتراتیجیة تــؤثر علــى قــدرة الشــركات فــي إطــالق إالبــاحثون 

وتوصــلت نتــائج . الشــركةة ألداءســابقة تنافســیة كبیــر عــد إجــراءات تنافســیة عدیــدة ومتنوعــة والتــي  تُ 

والعمــل علــى المنافســة أصــبحت عناصــر ن اإلدراك والمعرفــة والــذكاء، واالبتكــار المســتمر،الدراســة إ

فهــم مشــترك لــدى ضــرورة تــوفر و . أساســیة فــي التفكیــر االســتراتیجي فــي معظــم الشــركات المعاصــرة

مـن أعمالهـاداء یز قدرتها على أتعز جمیع الشركات بأن تكنولوجیا المعلومات تلعب دورا أساسیا في 

. بتكار المستمر في المنتجات والخدمات وقنوات التوزیع وشرائح العمالءلالاتاحتهاخالل

 تناول)Adrian, 2003 ( بعنوانفي دراسته :

A Framework to Enhance Manufacturing Agility Using Informa-

tion Systems In SMEs.

طـار إتطـویر دور نظم المعلومات في الشركات متوسطة وصغیرة الحجم في تعزیز ذكـاء المنظمـة، ل

واعتمــدت . ن نظــم المعلومــات تــوفر الفائــدة فــي مجــال دعــم الشــركات الصــغیرة والمتوســطةیوضــح أ
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جمــع معلومــات جــلالشــركات الصــغیرة والمتوســطة  مــن أالمقــابالت مــع شــركتین مــنعلــىالدراســة 

للبـــدء اً عائقـــومـــات ذات األداء المـــنخفض ال یعـــدن اســـتخدام نظـــم معلكشـــفت الدراســـة إو . المالئمـــة

وٕان أي ضـعف أو نقـص فـي نظـم المعلومـات یمكـن التغلـب علیـه مـن . بتطویر الذكاء في الصناعة

نظـــامن ألـــى شـــارت نتـــائج الدراســـة إوأ.  وأصـــحاب الخبـــرةالعالیـــة ذوي المهـــاراتخـــالل المـــوظفین 

توافق بین ما یقدمه النظام وبین االحتیاجات الفعلیة اللى عدم المعلومات ذو األداء المنخفض یعود إ

واصــــحاب ذوي المهــــارات العالیــــةن االفــــراد إلــــى أالدراســــة وخلصــــت. التجاریــــةواألنشــــطةعمــــاللأل

.الخبرات لهم دور حاسم وهام في عملیة تحقیق الذكاء داخل الشركات

 قام)Daniel and lucia, 2006 ( دراسة بعنوانفي:

Agile Manufacturing: Industry Case Studies In Spain.

جــل تقــدیم وتــوفیر الـــنهج والممارســات والتغیــرات فــي بیئــة األعمــال مــن أتحلیــل الــدوافع إلــى تهــدف

تالف منتجاتها، اخربعة مصانع على الرغم منالدراسة على أجراءإتم و . لذكاء التصنیعيالمتعلق با

جــات الرئیســیة للــذكاء فــي مصــانع تحلیــل االحتیاحیــث تــمالمنتجــات، وأنشــطتها، وعملیــات أنتاجهــا،

وبالتــالي ، اســتجابتهالزیــادة هــادوات المســتخدمة مــن قبللــى الممارســات واألإإضــافة ربعــة األنتــاجاإل

ذات التــي ُتعــدالســتنتاجاتن هنــاك سلســلة مــن االدراســة أظهــرت نتــائج وأ. التنافســیةقــدراتهاتعزیــز 

ربعـة علـىالمصـانع األعمـال إذ أجبرت التغیـرات فـي بیئـة األ، بیرة لنموذج الذكاء التصنیعيهمیة كأ

فـي محاولـة للحفـاظ مع الذكاء التصـنیعي هاجل ربطتحلیل بعض الممارسات واألدوات المتبعة من أ

ــــى م ــــت . زایاهــــا التنافســــیةعل ــــائج وكــــذلك، بین ــــةأالنت ــــتج یحــــد مــــن بــــدائل اإلن نــــوع عملی ــــاج للمن نت

فـأن عـالوة علـى ذلـك،. خاصـة المتعلقـة بتقنیـات التصـنیعاالستراتیجیات المعنیـة بالـذكاء التصـنیعي

هـــداف التصـــنیع المختلفـــة واألولویـــات التنافســـیة ل علـــى حـــل مشـــكلة عـــدم التوافـــق بـــین أالـــذكاء یعمـــ
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تركیـز فـي الیضـا المصـانع أویحفـز ، اویضع رؤیـة اسـتراتیجیة لألهـداف التـي تسـعى الشـركة لتحقیقهـ

.ساسیةعلى الكفاءات المتمیزة واأل

 اجرى)Singh et al., 2006 (دراسة بعنوان
Survey Of Knowledge Management Practices In Indian
Manufacturing Industries.

عتمـــدت الدراســـة علـــى وافـــي الشـــركات الصـــناعیة الهندیـــة، فهـــم أهمیـــة تطبیـــق إدارة المعرفـــة هـــدفها

تبــع مصــنع ت٧١مهندســًا یعملــون فــي ٦٥٠اســتبانة خاصــة صــممت لجمــع البیانــات المالئمــة مــن 

دوات میكانیكیــــــة مجــــــاالت عملهــــــا بــــــین هواتــــــف خلویــــــة وأوزعــــــتللقطــــــاعین العــــــام والخــــــاص، إذ 

وراء ن الحصول على معرفة جدیدة هـو السـبب الكـامن وأوضحت الدراسة إ. نیات وكیماویاتوٕالكترو 

إضافة إلى زیادة قدرة الشـركة علـى تولیـد المعرفـة وخزنهـا وتصـنیفها . أهتمام الشركات بإدارة المعرفة

ومشــاركتها داخــل وخــارج حــدود المنظمــة، واســتخدام تلــك المعرفــة فــي تحســین اســتراتجیات التســویق 

المالیــــة كمــــا أن ثقافــــة المنظمــــة ونقــــص المخصصــــات. والــــدعم اللوجســــتي وتنمیــــة المــــوارد البشــــریة

.من أهم معوقات ممارسة عملیات نظم إدارة المعرفةف استراتجیة إدارة المعرفة  ُتعدوضع

2006 ,(جرى أ.Snowden et al ( بعنواندراسة                        :

Agile Manufacturing Framework and Practice.

الـذي  یأخـذ الشـركة مـن خــالل  علـى و مـن أسـفل إلـى أطـار الـذي  یوظـف نهـجاإلظهـار إهـدفت الـى 

االســـتجابة لطلبـــات العمـــالء وتكتیكـــات النمـــو و مراحـــل تنفیذیـــة متكـــررة  تتضـــمن قـــوة العملیـــة، ثـــالث

مفصــال لمســتوى االضــطراب فــي بیئــة األعمــال التجاریــة وتــأثیراً مــییتضــمن تقیواإلطــار. االســتباقیة

لتحدید وتعریف خطة التنفیذ وكذلك تستخدم نتائج هذا التقییم سوف.على الشركةهذه االضطرابات

خارطـة هـذه الدراسـة تعطـي لمحـة عامـة عـن. تحدید األدوات المطلوبة لمراقبة مـدة تقـدم هـذه الخطـة

هـذه الخارطـة وقد كان الهدف مـن، طریق التي تم تطویرها من قبل مركز الذكاء في جامعة لیفربول
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ركات الصـــغیرة لتســتهدف علـــى وجــه التحدیـــد الشــســاعدة فــي تطـــویر و تنفیــذ اســـتراتیجیات النمــوالم

للتغیـــرات  التـــي تحـــدث فـــي بیئـــة هـــذه الشـــركات هـــي األكثـــر عرضـــةمثـــلنأل، وذلـــك. والمتوســـطة

ن طبیعــة بیئــة األعمــال الحدیثــة تتمیــز بأنهــا تعــرض إقــد خلصــت هــذه الدراســة و . عمــال التجاریــةاأل

المنافسة حیث أن النوافذ الصغیرة  للفرصأنماطا من تغیرات السوق والتي أصبحت متكررة وشدیدة 

وال یكفــي للشــركة أن تهمــین علــى ســوق واحــد فقــط ألنــه . ســواقأصــبحت هــي القاعــدة الســائدة فــي األ

اح الشــــركة بــــین عشــــیة وفــــي أي لحظــــة یمكــــن أن یــــدخل منــــتج بــــدیل إلــــى هــــذا الســــوق ویــــدمر أربــــ

داخــــل بیئــــة هــــذه الســــوق الرغم مــــن أن الشــــركات تحــــاول إیجــــاد موقــــف مســــتقر لهــــاوبــــ. وضــــحاها

ســواق یمكــن أن یكــون مصــدرا للفــرص والــربح فــي اب فــي األالمضــطربة، إال أن الواقــع لهــذا االضــطر 

نه من الضروري تحدید وتعزیز المنهجیـة التـي ادة  من ثقافة التغییر الجاریة فإولالستف. وقت الحق 

.تسمح للشركة باستغالل المعرفة  الموزعة داخل الشركة

جراها دراسة أ)Almahamid, 2008 (بعنوان:

The role of Agility and Knowledge Sharing in Competitive Advantage:
An empirical investigation in manufacturing companies in Jordan.

التنافســــیة فــــي الشــــركات إلــــى استكشــــاف دور الــــذكاء ومشــــاركة المعرفــــة فــــي تحقیــــق المیــــزة هــــدفت

المعرفـة  والـذكاء یسـاهمان وافترضـت الدراسـة مشـاركة الصناعیة المدرجة فـي سـوق عمـان المـالي

یكــون تركیزهــا كات التــي تتمتــع بمســتوى مرونــة عــالٍ ، فــإن الشــر وعلیــه.فــي تشــكیل المیــزة التنافســیة

ة اسـتبانوطـور الباحـث كمـا. یمكنهـا مـن تحسـین مسـتوى أدائهـاحتـى على مشاركة المعرفة والـذكاء 

خاصــة الستكشــاف دور مشــاركة المعرفــة والــذكاء فــي المیــزة التنافســیة باعتبارهمــا أولویــات تنافســیة 

طرحـت الدراسـة مجموعـة و . تمكن الشركات الصناعیة من االستجابة بفاعلیة لظروف البیئة المتغیـرة

قدرات الـذكاء الشركات الصناعیةدم ي مدى تستخإلى أ: منهاجابة علیهالإلسعتمن االسئلة التي 

المعرفـــة مشـــاركة الشـــركات الصـــناعیةي مـــدى تســـتخدم رار البیئـــي؟ إلـــى أللتعامـــل مـــع عـــدم االســـتق
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قــدرات الــذكاء لخلــق الصــناعیةي مــدى تســتخدم الشــركاتتعامــل مــع عــدم االســتقرار البیئــي؟ إلــى ألل

ت تشـارك المعرفـة لخلـق والحفـاظ علـى ي مدى تسـتخدم الشـركاحفاظ على میزتها التنافسیة؟ إلى أوال

تســـتخدم القـــدرات الصـــناعیة األردنیـــةالشـــركات وخلصـــت نتـــائج الدراســـة إلـــى أن میزتهـــا التنافســـیة؟ 

.الذكیة وتشارك المعرفة للتعامل مع حالة عدم التیقن لخلق والحفاظ على میزتها التنافسیة

 دراسة قام بها)Vinodh et al., 2010 (بعنوان:
Achieving agility in manufacturing through finite element mould
analysis.

لــى دراســة إمكانیــة تطبیــق تحلیــل العناصــر المحــدودة ومفهــوم التصــمیم والتصــنیع بمســاعدة هــدفت إ

. جـــل الحصـــول علـــى خصـــائص الـــذكاء التصـــنیعيالبیئـــة التنظیمیـــة النموذجیـــة مـــن أالحاســـوب فـــي

لیل العناصر المحدودة ومفاهیم التصـمیم والتصـنیع بمسـاعدة الحاسـوب هـو أن دمج تحوخلصت إال

تحلیـل ضرورة حیویة ألنـه یتوافـق مـع مختلـف مراحـل دورة تطـویر المنـتج مثـل التصـمیم والهندسـة وال

نــه مرشــح لهــذه علــى أســاس أو لكترونــي وقــد تــم اختیــار أحــد مكونــات نمــوذج التبــدیل اإل. والتصــنیع 

نـــاك خمســـة تصـــامیم لعناصـــر تنـــدمج مـــع خصـــائص الـــذكاء لتطـــویر البیئـــة هوبینـــت أن.الدراســـة

أظهرت النتـائج مـن هـذا البحـث الـى و . االلكترونیة باستخدام برمجیات تتبع نموذج قوالب بالستیكیة

مفـاهیم وُتعـد، والتصـنیع بمسـاعدة الحاسـوبمكانیة اعتماد تحلیل العناصـر المحـددة وهـي التصـمیم إ

المعاصرة لمتابعة ال بد من التغلب على الصعوبات التي تواجه المنظمات ذلكومع . لتحقیق الذكاء

. مـن منـتج مصـنع مـن قبـل الشـركةالدراسة على عنصر واحدوأجریت. رحلة أعمق في هذا االتجاه

جــزاء یوهات موجــودة فــي شــركات عدیــدة فــي أالســیناریو الموجــود فــي هــذه الشــركة مشــابه لســینار هــذا

وال سـیما خارطـة الطریـق سـتكون مفیـدة لتبنـي ، البحـثفـإن مسـاهمة هـذا، التاليوب. خرى من العالمأ

طریقــة الدراسـةتوصـلتو .مفـاهیم تحلیـل العناصـر المحـددة لتحقیـق الـذكاء فـي المنظمـات المعاصـرة

ــــذكاء التصــــنیعي لقــــدرات المنظمــــات  ــــة لتعزیــــز ال ــــى تحلیــــل العناصــــر المحــــددة المتكامل التركیــــز عل
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تجــاه تطبیــق تحلیــل العناصــر المحــددة إتعمقــة فــيدبــي لهــذه الدراســةلمســح االواظهــر ا. المعاصــرة

.المتكاملة للحصول على الذكاء

دراسة قام بهاet al., 2010)(Almahamidبعنوان

The Relationship Among Organizational Knowledge Sharing
Practices, Employees’ Learning Commitments, Employees’
Adaptability and employees’ Job Satisfaction.

ـــة والتـــزام الـــتعلم مشـــاركة المعرفـــة اممارســـات لـــى بحـــث واستكشـــاف العالقـــات بـــین هـــدفت إ لتنظیمی

جمیــع الشــركات المدرجــة فــي ســوق عمــان مــنمجتمــع الدراســة وتــألف. والرضــا الــوظیفي للعــاملین

وجــــود عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائیة بــــین الـــىوأشـــارت نتائجهـــا. شــــركة٩١غ عـــددها المـــالي والبـــال

إضافة إلى . ، والرضا الوظیفي للعاملینالتكیف، و ، والتزام التعلممشاركة المعرفة التنظیمیةممارسات 

التنظیمیـة مـن وجهـة نظـر المبحـوثین یمكـن في تقییم ممارسات مشـاركة المعرفـةالیوجد فروقذلك،

.وعدد سنوات الخبرةي،مستوى التعلیمالالعمر، و و الجنس، للمتغیرات الدیمغرافیة كأن تعزى

دراسة قام بها)Roberts,2012Grover and ( بعنوان:

Investigating Firm's Customer Agility and Firm Performance:

The Importance of Aligning Sense and Respond Capabilities

لذا ، فإن هناك دراسات محدودة لمفهوم الذكاء. ن هناك قبول واسع للذكاء التنظیميعلى الرغم من أ

وتقتـرح هـذه الشـركات الذكیـة قـدرتین . فإن هذه الدراسة تهدف للتعریف بمفهوم الذكاء لعمالء الشركة

ـــین الوتعـــ، ممیـــزتین وهمـــا االســـتجابة واالستشـــعار ـــى األالج قضـــیة الموائمـــة ب . داءقـــدرات وأثرهـــا عل

قة والتوسط في وجهـات نظـر عمـالء یقوم لصیاغة ووضع المطاب، للقدراتباستخدام إطار دینامیكي 
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تــم اختیــار فرضــیات . التســویقیريمعهــا مــن قبــل مــدوبنــاء علــى البیانــات التــي تــم ج. یــةالشـركة الذك

.كل اشكال التوافق على االداءظهرت النتائج دعمًا كبیرًا لدور وأ. لموائمةلطریقتینمتعلقة ب

 قام)Mckenzie and Paul,2012(بعنوانبدراسة:

Learning to Lead the Knowledgeable Organization: Developing

Leadership Agility.

فـي مجـال یجابیا على العمل فـي المنظمـات العاملـة قیادة أن تؤثر إللیمكنتوضیح كیف هدفت إلى 

حتاجهـا للنمـو و دعـم الـتعلم التنظیمـي و معرفـة تالمعرفة من خـالل معرفـة الممارسـات القیادیـة التـي 

بـین التـاریخ الطویـل للقیـادة الدراسـة علـى مقاربـةوقامـت . ذكاء المنظمة في ضوء التغیرات المسـتمرة

ط مهمـة مـن مشـروع بحـث سنة من األبحاث المتعلقة بـإدارة المعرفـة مـع نقـا١٢و التغیر اإلداري و 

وتوصــلت .  منظمــة كبیــرة كلهــا أعضــاء فــي منتــدى هــانلي لــإلدارة و المعرفــة١٤تعــاوني شــارك فیــه 

ممارسـة تتعلـق بالـذكاء القیـادي و تركـز علـى ١٢ن هنـاك مجموعـة تتكـون مـن  نتائج الدراسة إلـى أ

لون المسؤو یستطیع هؤالء وتطبیقات عملیة، إیجاد شروط محددة لتبادل المعرفة و التعلم و التعاون

ارهـا نقطـة من تطویر القیادات في المنظمات العاملة في مجال المعرفة الستعمال هـذه النتیجـة باعتب

.نطالق نحو تصمیم برامج تعلیمیة مفیدةبدایة وأرضیة ممهدة لإل

جرى إ)Chandna and Ansari, 2012(بعنواندراسة:

Fuzzy Approach to Measure Manufacturing Agility along with

Developing Fuzzy Inference Systems in MATLAB.

قــدرة المنظمــة علــى االســتجابة بســرعة الــذي یمثــلمنظمــة التصــنیعي للذكاء الــقیــاسلــى إهــدفت

نظــــمتكامــــل ف. مــــن خــــالل اســــتخدام المــــنهج الضــــبابيالحاصــــلة فــــي بیئــــة العمــــلوكفــــاءة للتغیــــرات

ونظــراً . قاعــدة لمــا یســمى بــذكاء المنظمــةُیعــدتالمنشــآمــات و النــاس و األعمــال و وتكنولوجیــا المعلو 
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ن معظـم نا مالحظتها فـي مقـاییس الـذكاء، فـإبشكل جید یمكنواضحةلوجود مؤشرات غامضة وغیر 

ن أســالیب فـإ،وكـذلك.المقـاییس یـتم تعریفهـا ضـمن صـیاغات لغویـة تتسـم بـالغموض وعـدم الوضـوح

الضـبابي المنهجن بالرغم من ذلك فإ. ییس بفعالیةن تتماشى مع هذه المقاأیمكن التقییم التقلیدیة ال

ولقیاس . عالیةقد زودنا بأداة مفیدة للتعامل مع القرارات التي تكون فیها ظاهرة الغموض وعدم الدقة

واســــتخدم ) . النتــــائج الغامضــــة= الســــوابق الغامضــــة ، فــــان= إذا ( الــــذكاء، نقــــوم باســــتخدام قاعــــدة 

تجمیــــع الســــوابق، و الغمــــوض، : هــــين خــــالل عــــدة خطــــوات أنظمــــة اســــتدالل غامضــــة مــــلباحثــــان ا

ن الفكرة الرئیسـیة لهـذا النمـوذج فـيإنتائج الدراسةظهرت أ. التألیف ، وٕازالة الغموضو االستدالل ، و 

.يبعاد المختلفة و معامالت العملیات لالستجابة في الذكاء الكلعملیة القیاس هي انخراط جمیع األ

تناول)Ebrahimpour et al,2012 ( دراسة بعنوانفي:

The Relationship Between Agility Capabilities and Organizational

Performance: A Case Study Among Home Appliance Factories in

Iran.

، لتــي لــدیها نظــرة مســتقبلیةالمنظمــات اأوضــحوا أن واألداء التنظیمــي، إذالعالقــة بــین قــدرات الــذكاء 

الستكشـاف قـدرات الـذكاء علـى سـعت الدراسـة. وتمتلك قدرات ذكاء قادرة على تحقیق میـزة التنافسـیة

ساسـیة فـي في المبادئ األبحثت،عالوة على ذلك. داء التنظیميالمنشأت الصناعیة وأثرها على األ

مــن خــاللمــنهج المســح الوصــفي واعتمــدت الدراسـة علــى . ذكـاء شــركات التصــنیع ومرونــة التصــنیع

فـي العـاملینوالمـوظفینمـن المـدریرینوتألفت عینة الدراسة ، استخدام استبانه لغرض جمع البیانات

وجـود عالقـة ذات داللـة إحصـائیة بـین قـدرات الدراسـة ظهرت نتائج وأ. الشركات الصناعیة في إیران

.الصناعیةداء الشركات الذكاء وأ
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 ،جرى أحدیثًا)Liu et al,2013 (دراسة بعنوان:

The impact of IT Capabilities on Firm Performance: The Mediating

Roles of Absorptive Capacity and Supply Chain Agility

الشــركة مــن خــالل الــدور الوســیط للطاقــة داء أفــيقــدرات تكنولوجیــا المعلومــات أثــرإلــى بیــانهــدفت 

ساسیة ومدى اسـتیعاب تكنولوجیا المعلومات األمكونات فبینت أن . سلسلة التوریداالستیعابیة وذكاء 

وذكـاء للشـركةاالسـتیعابیة الطاقـةمـن خـالل الشـركةداء ألها أثر إیجابي علىتكنولوجیا المعلومات 

توصــلت مـن خاللهــا موظـف مــن عـدة شـركات) ٢٦٨(اسـتبانة علــى زعــت الدراسـة و . سلسـلة التوریـد

ـــى نتیجـــة مف ـــأن ادهـــاإل ـــأثیرالطاقـــةب قـــدرات االســـتیعابیة وذكـــاء سلســـلة التوریـــد یتوســـطان عملیـــة ت

ر مباشر للقدرة االستیعابیة على وجود تأثیر غیإضافة إلى . ركةالشأداء تكنولوجیا المعلومات على 

وبنـــاءًا علــى االســـتعراض الســابق للدراســـات .داء الشــركات مــن خـــالل تشــكیل ذكـــاء سلســلة التوریــدأ

إیجـاد موضـع للدراسـة الحالیـة فـي قة التي تناولت الموضوع بشكل مباشـر وغیـر مباشـر، یمكـنالساب

.دبیات الموضوع من خالل توضیح ما یمیزها عن الدراسات السابقةأ

:عن الدراسات السابقةالحالیةما یمیز الدراسة ) ٢-٥(

لــى ى حــده، ولكنهــا لــم تتطــرق إة كــال علــنظــم إدارة المعرفــة وذكــاء المنظمــالســابقةتناولــت الدراســات 

الدراسـة سـوف تقـدم لـذا فـإن. معرفة وذكاء المنظمةممارسة عملیات نظم إدارة الوأثرطبیعة العالقة 

مســاهمة علمیــة جدیــدة مــن خــالل توضــیح طبیعــة العالقــة بــین ممارســة عملیــات نظــم إدارة المعرفــة 

عزیـز قـدرة الشـركات الصـناعیة المدرجـة وذكاء المنظمة،  وبیان أثر عملیات نظم إدارة المعرفة فـي ت

لـم تتطـرق لهـا الدراسـات السـابقة فـي البحـث عـن قـدرة الدراسـة وهذه الجزئیـة. في سوق عمان المالي
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الحالیــة فــي تعزیــز المعرفــة العلمیــة المتعلقــة بهــذا الجانــب مــن الناحیــة النظریــة والتطبیقیــة، وهــذا مــا 

الدراسـة ویمكـن تمییـز. والعربیـة التـي تناولـت الموضـوعةاألجنبیـیمیز الدراسة الحالیة عن الدراسـات 

:اآلتیةالحالیة بالنقاط 

عرفــة أو ذكــاء المنظمــة بالبحــث تــم معظــم الدراســات التــي تناولــت موضــوع ممارســة نظــم إدارة الم. ١

تجربـة ممارسـة نظـم إدارة ، وهـذه لـیس بالضـرورة أن تعكـس األوروبیةأو األمریكیةها في البیئة جراؤ إ

ن هناك اختالفات ثقافیـة ودینیـة وعرقیـة لدول النامیة كاألردن، حیث إو ذكاء المنظمة في اعرفة أالم

.وتكنولوجیة وسیاسیة واجتماعیة

،فهنـــاك. هنـــاك عـــدم اتســـاق فـــي الدراســـات الســـابقة حـــول مفهـــوم ذكـــاء المنظمـــة وكیفیـــة قیاســـه. ٢

مـن هنـاك دراسـات أوردت مجموعـة بعـاد و اء المنظمة كمفهوم مسـتقل موحـد األدراسات استخدمت ذك

.ة والسرعة والمرونةوالكفایاالستجابة للتغیراتلذكاء المنظمة كبعاد األ

ة عملیــات نظــم إدارة المعرفــة ُتعــدإن ممارســ: الــواردة فــي الدراســات الســابقةاإلشــاراتبــالرغم مــن . ٣

یوجـــد دراســـة میدانیـــة ال -نـــه فـــي حـــدود علـــم الباحـــث لتحقیـــق ذكـــاء المنظمـــة، إال أاً اساســـیاً طلبـــمت

.اختبرت تلك العالقة وخاصة في بیئة الشركات الصناعیة المدرجة في سوق عمان المالي

مفهوم ممارسة عملیات نظم إدارة المعرفة من المفاهیم الحدیثة نسبیًا، ویحتاج إلى مزیـد مـن ُیعد. ٤

ـــد عالقتـــه بـــبعض الم ـــرات التنالدراســـات لبیـــان أبعـــاد هـــذا المفهـــوم وتحدی ظیمیـــة كـــذكاء المنظمـــة تغی

.داء، ورضا العاملین، وتمكین العاملین، وتحدید المیزة التنافسیة في أقصى الحدودواأل

دت مصـطلحات المنظمـة المتكیفـة، نفسـه، فوجـالوقـتفـي اً قـدیماً م ذكاء المنظمـة حـدیثمفهو ُیعد. ٥

.والمنظمة المتعلمة، والمنظمة المرنة وغیرها منذ زمن بعید
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:منهج الدراسة(1-3)

المـنهج الوصـفي الـذي یتضـمن مسـح سـلوب دراسـة أعتمـد العیة، وأالدراسة دراسـة اسـتطالتعد هذه

طــار النظــري للدراســة، والبحــث اجــع والمصــادر والــدوریات لبنــاء اإللــى المر األدب اإلداري بــالرجوع إ

وذلك بهدف قیاس وتحلیل أثر ممارسة عملیـات . داة الدراسةني للقیام بجمع البیانات بوساطة أالمیدا

.ذكاء المنظمة في الشركات الصناعیة المدرجة بسوق عمان المالينظم إدارة المعرفة في

:مجتمع الدراسة وعینتها) (2-3

في الشركات الصناعیة المدرجة قسام العاملینورؤساء األالدراسة من جمیع المدیرینتكون مجتمع 

.)٢٠١٣(شــركة حســب نشــرة ســوق عمــان المــالي لعــام ) ٧٨(فــي ســوق عمــان المــالي البــالغ عــددها

الصـــناعیة المدرجـــة بســـوق عمـــان المـــالي لـــدورها المتمیـــز فـــي ختیـــار الشـــركاتب فـــي االســـبیعـــود و 

إضـافة . اجـات ورغبـات عمالئهـاحلبـي تممارسة عملیات نظم إدارة المعرفة من أجـل تقـدیم منتجـات 

إلى ذلك، االعتماد على مصـدر موثـوق للحصـول علـى نتـائج یمكـن االعتمـاد علیهـا وتعمیمهـا علـى 

سـتجابات االالحصول على أكبر عـدد ممكـن مـن ارتأیتنيبأردن، علما في األات الصناعیةالشرك

. قسام العاملینورؤساء األمن قبل المدیرین

:مصادر الحصول على المعلومات) (3-3

ســلوب الدراســة المیدانیــة كأســلوبین لجمــع البیانــات اعتمــدت الدراســة األســلوب الوصــفي التحلیلــي وأ

راســة النظریــة منهــا هــداف الدلتحقیــق أ: الدراســة، وذلــك كمــا یلــيالالزمــة لتحقیــق أهــدافوالمعلومــات 

: مر االعتماد على مصدرین للحصول على المعلومات،وهيتطلب األوالتطبیقیة، 

ون مـن علـى مـا أورده البـاحثاالعتمـادتم ي والدراسات السابقة والذي اإلطار النظر :المصدر الثانوي

.ن في موضوع الدراسةامیفكار ومضمفاهیم وأ
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غـراض فـي جمـع البیانـات الالزمـة ألعلـى اإلسـتبانةاالعتمـادتـم الجانـب التطبیقـي :وليالمصدر األ 

سمائهم في الملحـق محكمین من أعضاء هیئة التدریس المدرجة أ) ٦(الدراسة، وقد تم عرضها على 

مونها، وقدرتها علـى قیـاس للتحقق من مدى صدق فقراتها، ووضوحها، وسالمة لغتها ومض) ١(رقم 

طلوبـةمرائهم، وٕاعـادة صـیاغة بعـض الفقـرات، وٕاجـراء التعـدیالت الوقد تم األخذ بـآ. متغیرات الدراسة

ضـًا عـن رغبـتهم فـي ستبانة فـي فقراتهـا، وقـد عبـروا أیعلى نحو دقیق یحقق التوازن بین مضامین اال

.التفاعل مع فقراتها، مما یؤكد صدق األداة

داري المتعلـق بموضـوع الدراسـة بحیـث ًا إلى األدب اإلستنادبتصمیم وتطویر االستبانة ادارس القام

هـداف تحدید ألتقیمیه، وباستخدام فقرات الدارسإلیهاات الدراسة وفرضیاتها التي استندتغطي متغیر 

مقیاس لیكرت الخماسي المتدرجباستخدامالدارسالدراسة، وقام

. موافق بشدة -٥موافق -٤محاید -٣وافق غیر م-٢غیر موافق بشدة -١

صـــــــدق األداة)٤(3-

الخبــرة واالختصــاص بمجــال يتــم عــرض االســتبانة علــى هیئــة محكمــین مــن ذو : الصــدق الظــاهري 

تــم ، إذ)القیـاس والتقــویم(ة داریـة والتربویــالت العلــوم اإلمـن مجــاالســتبیاناتالبحـث العلمــي وتصـمیم 

للحكـم علـى . آلرائهـمجـري التعـدیل وفقـاً ت الواردة منهم حول عباراتهـا، و توصیاخذ باالقتراحات والاأل

جراء بــــإم الباحــــثقــــااالســــتبیاناتات، وبعــــد اســــترجاع داة كوســــیلة لجمــــع البیانــــمــــدى صــــالحیة األ

.ساتذة المختصین قبل توزیعها على عینة الدراسةت المقترحة حسب رؤى المحكمین واألالتعدیال

تــم اســتخراج معامـــل االتســاق الــداخلي ألداة الدراســـة، باالعتمــاد علـــى : الدراســـةثبــات ادأة (5-3)

بعادهــا متغیــر مــن متغیــرات الدراســة بجمیــع ألكــل ) Cronbachs Alpha(معامــل كرونبــاخ الفــا 

خلــــق : بعادهــــا وهــــيثلــــة فــــي المتغیــــر المســــتقل والمشــــار إلیــــه بعملیــــات نظــــم إدارة المعرفــــة بأوالمتم

. زین واسترجاع وتوثیق المعرفة، ومشاركة المعرفة، وتطبیق المعرفةواكتساب المعرفة، تخ
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ة، ، والكفایــاالســتجابة للتغیــرات: اآلتیــةبعــادباألقاســًا والمتغیــر التــابع والمتمثــل فــي ذكــاء المنظمــة مُ 

مــن خــالل مراجعـــة .ي الشــركات الصــناعیة المدرجــة فـــي ســوق عمــان المــاليفــوالمرونــة، والســرعة

في جمع البیانـات قة بموضوع الدراسة، اعتمد الدارسدبیات النظریة ذات العالواألراسات السابقةالد

المعـــاني، ( فـــي الدراســـات الســـابقةاألداةعلـــى االســـتبانة كـــأداة رئیســـیة، نظـــرًا الســـتخدام مثـــل هـــذه 

Jackson،٢٠٠٣، ٢٠٠٨،المحامید، ٢٠٠٩، كراسنة والخلیلي، ٢٠٠٨، عبد الغفور، ٢٠٠٩

and Johansson ( تم تصمیم اسـتبانة خاصـة لقیـاس مـدى ممارسـة عملیـات نظـم إدارة المعرفـة و

وتتــألف أداة . فــي الشــركات الصــناعیة المدرجــة فــي ســوق عمــان المــالي وأثرهــا فــي ذكــاء المنظمــة 

:نيوالجـــزء الثـــا. جمـــع المعلومـــات الدیمغرافیـــة عـــن عینـــة الدراســـة:األول: أجـــزاءمـــن ثالثـــة الدراســـة

.قیاس ذكاء المنظمة:والجزء الثالث.یات نظم إدارة المعرفةقیاس ممارسة عمل

:متغیرات الدراسة) (6-3

نظــــم إدارة المعرفــــة عملیــــاتممارســــة ب: لیــــه اســــة فــــي المتغیــــر المســــتقل والمشــــار إبعــــاد الدر تتمثـــل أ

ـــل باألبعـــاد  كتســـاب المعرفـــة، تخـــزین واســـترجاع وتوثیـــق المعرفـــة، مشـــاركة خلـــق وا(:اآلتیـــةوالمتمث

ـــةالم ـــابع ) عرفـــة، تطبیـــق المعرف االســـتجابة (:اآلتیـــةبعـــاد ذكـــاء المنظمـــة المتمثـــل باأل: والمتغیـــر الت

.اعیة المدرجة في سوق عمان الماليفي الشركات الصن)  المرونة، السرعة ة،، الكفایللتغیرات

:الـــــــدراســــــةإجراءات)(7-3

:اآلتیةتباإلجراءام الدارسقا

طــار النظــري والدراســات الســابقة بالتوســع المالئــم لتغطیــة كافــة الجوانــب نــاول اإلالــدارس بتقــام-١

.المتعلقة بمتغیرات الدراسة التي سوف تتناولها الدراسة



53

ن ب، وتبنــي بعــض الفقــرات التــي یمكــن أتصــمیم وتطــویر االســتبانة بالشــكل المناسـبالــدارسقـام-٢

وخضـعت لقیـاس الثبـات والصـدق فـي متغیراتهـا جریـتاسة الحالیة من دراسات أتناسب متغیرات الدر 

.لیسهل اعتمادها في الدراسة الحالیة

تــم توزیعهــا علــى المبحــوثین تبانة الدراســة مــن قبــل المختصــین و علــى تحكــیم اســعمــل الــدارس-٣

.بصورتها النهائیة

امج ترمیزهــا وتفریغهــا ضــمن برنــمــا أمكــن منهــا و جمــع وزیــع االســتبانة علــى المبحــوثین ثــمتتــم -٤

SPSS.

.في عملیة تحلیلهااالستبیاناتوترمیز إدخالبعدشرع الدارس -٥

نتــائج التــي تــم المناقشــة الدراســة و لتحقــق مــن فرضــیات لاإلحصــائیة المناســبةلیــلاجــراء التحإتــم -٦

.التوصل إلیها

ن الصــناعیة المدرجــة فــي ســوق عمــامناقشــة النتــائج وكتابــة التوصــیات التــي تخــدم الشــركات تــم -٧

.لیات تنفیذ قابلة للتطبیقآضمن المالي

اإلحصائیةالمعالجة 8-3-

ترمیزهــــا عملیــــة جمــــع البیانــــات والمعلومـــات الالزمــــة لمتغیــــرات الدراســــة، تــــمبعـــد أن أنهــــى الــــدارس

عانة باألسالیب اإلحصائیة حصائیة، حیث تم االستالحاسب اآللي الستخراج النتائج اإلإلىوٕادخالها 

:حصائیة للعلوم االجتماعیةمة اإلضمن برنامج الحز 

Statistical Package for Social Science (SPSS) and Smart PLS 2.0 M3

for Structural Equation Modeling (SEM).
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:اآلتیةمن خالل استخدام األسالیب اإلحصائیة 

ــــت-١ ة،  لوصـــف حصـــاء الوصـــفي مـــن تكـــرارات و انحرافـــات معیاریـــة، ونســـب مئویـــم اســـتخدام اإلـ

.خصائص عینة الدراسة وبیان األهمیة النسبیة إلجاباتهم لفقرات االستبانة

الـــداخلي االتســـاقم اســـتخدم اختبـــار كرونبـــاخ ألفـــا للتأكـــد مـــن ثبـــات أداة الدراســـة وبیـــان مـــدى ــــت-٢

.لفقرات االستبانة

وكــــــــــذلك فحــــــــــص ، (Skewness-Kurtosis)تــــــــــم اســــــــــتخدام معامــــــــــل االلتــــــــــواء والــــــــــتفلطح -٣

Kolmogorov-Smirnov أن البیانات موزعة توزیعًا طبیعیاً الختباروكذلك فحص)Normaly

Distributed)

و التبـاین VIF((Variance Inflation factor)(م اسـتخدام اختبـار معامـل تضـخم التبـاین ــــت-4

بعــاد ن أبــی) Multicollinearity(عــال ارتبــاطللتأكــد مــن عــدم وجـود )Tolerance(المسـموح بــه 

.المتغیر المستقل

بعـاد المتغیـر اط سبیرمان الختبار العالقـة بـین أبعـاد المتغیـر المسـتقل وأرتبم استخدام معامل اـــت5-

.التابع

الختبـار صـالحیة نمـوذج :)Multiple Regression(م اسـتخدام تحلیـل االنحـدار المتعـدد ـــت-٦

.غیر التابعبعاده في المتیر المستقل بأثر المتغالدراسة وأ
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الفصل الرابع

الدراسةنتائج

المقدمة)1-4(

تحلیل نتائج الدراسة)2-4(

اختبار فرضیات الدراسة)٤-٣(
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:المقدمة) 1-4(

المعالجة اإلحصائیة

تــم اســتخدام أســالیب اإلحصــاء الوصــفي والتحلیلــيفرضــیاتهاواختبــارأســئلة الدراســةلإلجابــة علــى

والـــذي یعتمـــد مــــنهج SmartPLS 2.0 M3و(SPSS)الرزمـــة اإلحصـــائیة باســـتخدام 

Structural Equation Modeling (SEM).وبیـان األهمیـة ولوصـف خصـائص عینـة الدراسـة

تـــم اســـتخدام التكـــرارات والنســـب المئویـــة مـــن قبـــل عینـــة الدراســـة فقـــرات االســـتبانةالنســـبیة إلجابـــات 

اســتخدم اختبــار كرونبــاخ ألفــا للتأكــد مــن تــملمعیاریــة، وكــذلكوالمتوســطات الحســابیة واالنحرافــات ا

المسـارواختبـاراالنحـدار المتعـدد التـدریجي االنحـدار البسـیط واختبـارثبـات أداة الدراسـة، واختبـار 

.الرئیسیة والفرعیة.الختبار فرضیات الدراسة

لعینة الدراسةاإلحصاء الوصفي

فـــي الشـــركات الصــــناعیة قســــامورؤســـاء األالعـــاملینرینیالمــــدالدراســــة مـــن جمیـــع ألف مجتمـــعیتـــ

فـيالعـاملین ورؤسـاء األقسـام وتمثلـت عینـة الدراسـة مـن المـدیرین. المدرجة في سوق عمان المالي

اسـتبانة علـى عـدد مـن ) 150(، حیث تـم توزیـع الشركات الصناعیة المدرجة في سوق عمان المالي

اسـتبانه، تـم ) 141(تم اسـترجاع ، ي سوق عمان الماليالمدرجة فالشركات الصناعیةفيالعاملین

كمیة نظرًا الحتوائها على اإلحصائيلعدم صالحیتها ألغراض التحلیل منهااستبیانات) ٩(استبعاد 

شـركة ٧٨اسـتبانة تمثـل ) ١٣٢(ولـذلك، تمثلـت عینـة الدراسـة النهائیـة بـــ . سـئلة الفارغـةكبیرة من األ
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مقبولـــة نســـبة اســـترجاع وهـــي نســـبة ُتعـــد%) ٨٨(تمثـــلالمـــالي،ة مدرجـــة فـــي ســـوق عمـــان صـــناعی

.غرافي لعینة الدراسة، وفیما یلي عرض للتوزیع الدیمومرتفعة لمثل هذا النوع من الدراسات

)١:(جدول رقم ال
توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر العمر

(%)ئویةمالنسبة الالتكرارالعمر
١٠.٨سنة٢٥أقل من 

٢٥١٨.٩نةس٣٠-٢٥

١٦١٢.١سنة٣٥-٣١

٣٤٢٥.٨سنة٤٠-٣٦

٢٥١٨.٩سنة٤٥-٤١

١٨١٣.٦سنة٥٠-٤٦

٨٦.١سنة٥٥-٥١

٤٣.٠سنة٦٠-٥٦

١٠.٨سنة٦٠أكثر من 

%١٣٢١٠٠المجموع

أقـل ) ٠.٨%(كانت تتراوح أعمارهم بنسـبة الدراسةعینةأعاله إن أفراد ) ١(رقم نالحظ من الجدول

نسبة بو ،سنة35-31من ) ١٢.١%(نسبة بو ،سنة٣٠-25من ) ١٨.٩%(بنسبةو ،سنة٢٥من 

-٤٦من ) ١٣.٦(%سنة، وبنسبة ٤٥-٤١من ) ١٨.٩(%سنة، وبنسبة ٤٠-٣٦من )٢٥.٨%(

) ٠.٨(%سنة، وبنسبة ٦٠-٥٦من ) ٣(%سنة، وبنسبة ٥٥-٥١من ) ٦.١(%سنة، وبنسبة ٥٠

أن نسبة الكوادر اإلداریة اإلحصائیة الواردة في الجدول من المعطیاتیالحظ و . سنة٦٠ألكثر من 

الشـركات كبـر فـي هـي النسـبة األسـنة٤٠-٣٦التـي تتـراوح مـا بـین عمـار ذات األ) مجتمع الدراسـة(
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وفیمــا یتعلــق بتوزیــع أفــراد عینــة الدراســة حســب متغیــر . المدرجــة فــي ســوق عمــان المــاليالصــناعیة 

.صیلیوضح التفا) ٢(الجنس، الجدول رقم 

)٢(جدول رقم ال
توزیع أفراد العینة حسب متغیر الجنس

(%)النسبة المئویة التكرارالجنس

٩٤٧١.٢ذكر

٣٨٢٨.٨أنثى

%١٣٢١٠٠المجموع

ــــة الدراســــة توزعــــتأن) ٢(الحــــظ مــــن الجــــدول رقــــم ی ــــذكور)٧١.٢(%نســــبةبعین )٢٨.٨(%ولل

قــد المدرجــة فــي ســوق عمــان المــاليالصــناعیة الشــركات ســتنتج مــن الجــدول الســابق بــأنوی. لإلنــاث

نـــاث بمـــا اإلأكبـــر مـــنن نســـبة الـــذكورعلـــى الـــذكور، حیـــث إریـــة دااإلهـــاكوادر اعتمـــدت فـــي تعیـــین 

ن الــدور نفســه، حیــث إالوقــتة فــي مجتمــع نــامي ومحــافظ فــي یــوهــذه نتیجــة طبیع.یتجــاوز الضــعف

وفیمــا یتعلــق بتوزیــع أفــراد . ة ولــیس العمــلعتنــاء ببیــت الزوجیــهــو تربیــة األطفــال واالالرئیســي للمــرأة 

.یوضح ذلك) ٣(عینة الدراسة حسب متغیر المستوى التعلیمي، فالجدول رقم 

)٣(جدول رقم ال
توزیع أفراد عینة الدراسة حسب متغیر  المستوى الدراسي

(%)النسبة المئویة التكرارالمستوى الدراسي
٢١.٥ثانوي فما دون

٦٤.٥متوسطدبلوم 

٩٧٧٣.٥بكالوریوس

٢١١٥.٩ماجستیر

٥٣.٨دكتوراه
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١٠.٨)غیر مذكور(

%١٣٢١٠٠المجموع

ن الدراســة التــي أجریــت علــى أفــراد العینــة للمســتوى الدراســي كانــت إ) ٣(الحــظ مــن الجــدول رقــم وی

،سللبكالوریو ) ٧٣.٥(%ونسبة ،للدبلوم المتوسط)٤.٥(%ونسبة ،ثانوي فما دون)١.٥(%بنسبة 

للــدكتوراه، وكانــت نســبة الــذین لــم یجیبــوا علــى هــذا ) ٣.٨(%نســبةو ،للماجســتیر)١٥.٩(%ونســبة 

ســـوق عمـــان الشـــركات الصـــناعیة المدرجـــة فـــيعتمـــاداإلـــىفتشـــیر هـــذه النتیجـــة ).٠.٨(%الســـؤال 

.مــن حملــة الشــهادة الجامعیــة مــن البكــالوریوس وماجســتیر والــدكتوراهداریــةالمــالي علــى الكــوادر اإل

.یبین التفاصیل) ٤(وفیما یتعلق بتوزیع أفراد عینة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة، فالجدول رقم 

)٤(جدول رقمال

توزیع أفراد العینة حسب متغیر عدد سنوات الخبرة في الموقع الوظیفي الحالي

عدد سنوات الخبـرة فـي الموقـع 

الوظیفي الحالي 

(%)النسبة المئویة التكرار

10.8سنة واحدةأقل من 
1914.4سنوات٥-١
3022.7سنوات١٠-٦

3224.2سنة١٥-١١
2518.9سنة٢٠-١٦
139.8سنة٢٥-٢١

129.1سنة٢٥أكثر من 
%١٣٢١٠٠المجموع 

عدد سـنوات الخبـرة فـي الموقـع الـوظیفي الدراسة حسب عینة أفراد نإ) 4(الحظ من الجدول رقم وی

ونســـــبة ســـــنوات، ٥-١مـــــن )١٤.٤(%ونســـــبة ،أقـــــل مـــــن ســـــنة)١.٥(%حـــــالي فكانـــــت نســـــبة ال

ة،سـن١٥-١١للـذین لـدیهم خبـرة تتـراوح مـا بـین )٢٤.٢(%ونسبة سنوات،١٠-٦من )٢٢.٧(%
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أما الذین لدیهم خبرة في . سنة٢٥-٢١من )٩.٨(%سنة، ونسبة ٢٠-١٦من)١٨.٩(%ونسبة 

حــظ مــن الجــدول الســابق ویال.)٩.١(%ســنة فبلغــت نســبتهم ٢٥الموقــع الــوظیفي الحــالي أكثــر مــن

الحالیــة ممــن یتملكــون ســنوات خبــرة فــي مــواقعهأن النســبة األكبــر لعینــة أفــراد الدراســة هــم ) 4(رقــم 

.سنة١٥-٦تتراوح ما بین 

:أداة الدراسة وثباتصدق

)الخاصـة(األردنیـةالجامعاتفيمحكمین من أعضاء هیئة التدریستم عرض االستبانة على ستة

متغیـرات س وقدرتها على قیاووضوحها، وسالمة لغتها ومضمونها،للتحقق من مدى صدق فقراتها،

تــم األخــذ بــآرائهم، وٕاعــادة صــیاغة بعــض الفقــرات، وٕاجــراء التعــدیالت المطلوبــة، علــى وقــد. الدراســة

عـــن رغبـــتهم فـــي أیضـــاً عّبـــرواقـــد و بـــین مضـــامین االســـتبانة فـــي فقراتهـــا، نحـــو دقیـــق یحقـــق التـــوازن 

إضــافة إلــى أن جمیــع فقــرات االســتبانة تــم تبنیهــا مــن .التفاعــل مــع فقراتهــا، ممــا یؤكــد صــدق األداة

.دراسات سابقة ثبتت صدقیتها وموثوقیتها

ثبات أداة الدراسة 

باسـتخدام طریقـة معادلـة االتسـاق الـداخلي باسـتخدام اختبـار سـاب ثبـات أداة الدراسـة قـام الـدارسولح

كانت قیم كرونباخ ألفا لجمیع متغیرات الدراسة ولالستبانة بشكل عام أعلى من إذ)α(كرونباخ ألفا

.Hair et alاعتمــادًا علــى البحــوث والدراســاتمثــل هــذه مقبولــة فــي تعــد وهــي نســبة %) ٧٠(

یوضح ذلك) ٥(، والجدول (2006)

)٥(رقمالجدول
بار كرونباخ ألفاقیم معامالت االتساق الداخلي باستخدام اخت

قیم معامالت االتساق الداخلي
)α(معامل الثباتالفقراتالمحور

٥٠.٧٩-١خلق واكتساب المعرفة
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١٠٠.٨٧-٦تخزین واسترجاع وتوثیق المعرفة
١٥٠.٨٤-١١مشاركة المعرفة
٢٠٠.٨٤-١٦تطبیق المعرفة

٢٠٠.٩٣- ١إدارة المعرفةعملیات نظم 
٢٩٠.٨٧-٢١تاالستجابة للتغیرا

٣٥٠.٩٠-٣٠یةالكفا
٣٩٠.٨٦-٣٦سرعة األداء

٥٥٠.٩٢-٤٠المرونة

٥٥٠.٩٥-٢١األعمالذكاء منظمة

٥٥٠.٩٦-١االستبانة ككل

اإلحصاء الوصفي لفقرات الدراسة

تــم االعتمــاد علــى نتــائج التحلیــل اإلحصــائي الوصــفي للبیانــات والتــي تشــمل المتوســطات الحســابیة 

حرافـات المعیاریـة لجمیـع محـاور الدراسـة المسـتقلة والفقـرات المكونـة لكـل محـور، وقـد تـم مراعـاة واالن

:المستخدم في الدراسة كما یلي(Likert-type Scale)أن یتدرج مقیاس لیكرت

ال أوافق بشدةال أوافقمحایدأوافقأوافق بشدة

٥٤٣٢١

لحسـابیة التـي توصـلت إلیهـا الدراسـة سـیتم التعامـل معهـا اعتمادًا على ما تقدم فإن قـیم المتوسـطات ا

: فمــا دون –٢.٣٣(، )متوســط: ٣.٦٦-٢.٣٤(، )مرتفــع: فمــا فــوق–٣.٦٧: (علــى النحــو اآلتــي

القیمـــة الـــدنیا لبـــدائل اإلجابـــة مقســـومة علـــى عـــدد –القیمـــة العلیـــا :اآلتیـــةوفقـــًا للمعادلـــة ). مـــنخفض

: المستویات، أي 

:وبذلك یكون.وهذه القیمة تساوي طول الفئة١.٣٣=3٤/) = ١-٥(3/

 أو أقل٢.٣٣= ١.٣٣+ ١المستوى المنخفض من
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 ٣.٦٧الى ٢.٣٤أي من ٣.٦٧= ١.٣٣+ ٢.٣٤ویكون المستوى المتوسط من

 ٥إلى٣.٦٨من المرتفعویكون المستوى.

علـى اسـتجابات أفـراد عینـة الدراسـة تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للتعرف

مدرجــة فــي الشــركات الصــناعیة األردنیــة الفــي وذكــاء المنظمـةممارســة نظــم إدارة المعرفــةعـن مــدى 

اســتخراج عــرض للتحلیــل الوصــفي لمتغیــرات الدراســة اعتمــادًا علــى ، وفیمــا یلــي ســوق عمــان المــالي

:كاآلتيالحسابیة واالنحرافات المعیاریةالمتوسطات

تحلیل نتائج الدراسة)2-4(

عملیات نظم إدارة المعرفة-١

تعلقـــة كتســـاب المعرفـــة والعملیـــات الملـــق واتشـــمل عملیـــات نظـــم إدارة المعرفـــة العملیـــات المتعلقـــة بخ

ــــة بتخــــزین وا ــــات المتعلق ــــة والعملی ـــــاركة المعرف ــــات المتعلقــــة بمشــــــــ ــــة والعملی ــــق المعرف ســــترجاع وتوثی

.ةفبتــــــطبیق المعــــر 

كتساب المعرفةخلق وا-١.١
)٦(رقم الجدول 

المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة الســتجابات أفــراد عینــة الدراســة عــن فقــرات محــور 
.مرتبة ترتیبًا تنازلیاً ) كتساب المعرفةخلق وا(

المتوسط الفقرةالرقم
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

المستوى حسب الترتیب
المتوسط

متوسط٣.٤١١.١٩١الشركة على دعم األفكار اإلبداعیة للعاملینتعمل٤

متوسط٣.١٩١.٢٧٢تقوم اإلدارة بعقد جلسات عصف ذهني لخلق المعرفة٥

متوسط٣.١٨١.٠٨٣سلوب المحاكاة في خلق و اكتساب المعرفةتقوم الشركة باستخدام أ٣

متوسط٣.١٧١.١٢٤ًا مع الخبراء الداخلیین وبشكل مستمرتقوم الشركة بتشكیل فرق التعلم المتنوعة معرفی٢
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متوسط٢.٩٩١.٠٧٥تعتمد الشركة على خلق واكتساب معارفها من مصادر خارجیة١

متوسط٣.١٩١.١٥المتوسط العام الحسابي

، تراوحـت مـا بـین)كتسـاب المعرفـةخلـق وا(أن المتوسـطات الحسـابیة لــ ) ٦(یتضح مـن الجـدول رقـم 

، وهـــو مـــن المســـتوى )٣.١٩(حـــاز المحـــور علـــى متوســـط حســـابي إجمـــالي ، إذ) ٣.٤١و ٢.٩٩(

، وبـانحراف معیـاري )٣.٤١(بلـغ إذعلى أعلى متوسط حسـابي ) ٤(، وقد حازت الفقرة رقم المتوسط

تعمــل الشــركة علــى دعــم (:األتــي، وقــد نصــت الفقــرة علــىالمتوســط، وهــو مــن  المســتوى )١.١٩(

بمتوســط ) ١(وفــي المقابــل، وفــي المرتبــة األخیــرة جــاءت الفقــرة رقــم .)عیــة للعــاملیناألفكــار اإلبدا

نصــت الفقــرة إذ، المتوســط أیضــاً ، وهــو مــن المســتوى )١.٠٧(وبــانحراف معیــاري ) ٢.٩٩(حســابي 

ممارسـة ن بمعنـى إ).تعتمد الشركة على خلق واكتساب معارفها من مصادر خارجیـة(:األتيعلى

فــي المســتوى مــن وجهــة نظــر أفــراد عینــة الدراســةمتوســطةتكانــب المعرفــةكتســاعملیــات خلــق وا

ویشــــیر كــــذلك، إلــــى أن الشــــركات الصــــناعیة األردنیــــة تعتمــــد علــــى .األردنیــــةالشــــركات الصــــناعیة 

رادت منطقیــة، فــإذا أوهــذه نتیجـة . المعـارف المطــورة داخلیـًا أكثــر مــن المعـارف مــن مصـادر خارجیــة

قدرتها على االستجابة للتغیـرات الحاصـلة فـي بیئـة عملهـا فالبـد لهـا مـن هذه الشركات أن تطور من 

.تطویر معارف من مصادر داخلیة یصعب على المنافسین الحصول علیها

سترجاع وتوثیق المعرفةتخزین وا-١.٢

)٧(رقم الجدول 
حــور المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة الســتجابات أفــراد عینــة الدراســة عــن فقــرات م

.مرتبة ترتیبًا تنازلیاً ) سترجاع وتوثیق المعرفةتخزین وا(
المتوسط الفقرةالرقم

الحسابي
االنحراف 
المعیاري

المستوى الترتیب
حسب المتوسط

متوسط٣.٦٧٠.٩٩١سترجاع المعرفة ومتابعة سیر العمللدى الشركة القدرة على ا٨
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متوسط٣.٥٥٠.٩٨٢صة بطبیعة عملهالدى الشركة آلیة محددة لتوثیق المعرفة الخا٧

تســــتخدم الشــــركة أحــــدث الوســــائل فــــي الحفــــاظ علــــى العــــاملین ١٠

الجیدین من خالل تخزین وتوثیق معارفهم وخبراتهم

متوسط٣.٤١١.١٧٣

متوسط٣.٣٦١.١٣٤تمتلك الشركة قاعدة بیانات مزودة بمعلومات حول المعرفة٦

التجـــارب التـــي یقـــوم بهـــا الفنیــــون یـــتم تـــدوین اآلراء والخبـــرات و ٩

والخبراء وحفظها وتوثیقها في قواعد المعرفة كنظم خبیرة

متوسط٣.٢٩١.٠٧٥

متوسط٣.٤٦١.٠٧المتوسط العام الحسابي

قـــد) ســـترجاع وتوثیـــق المعرفـــةتخـــزین وا(ن المتوســـطات الحســـابیة لــــ إ) ٧(یتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم 

، وهــو )٣.٤٦(حــاز المحــور علـى متوســط حسـابي إجمــالي إذ،) ٣.٢٩و ٣.٦٧(تراوحـت مــا بـین 

، )٣.٦٧(بلـــغ علـــى أعلـــى متوســـط حســـابي إذ) ٨(مـــن المســـتوى المتوســـط، وقـــد حـــازت الفقـــرة رقـــم 

، وقد نصت الفقرة علىلى المرتفعالمتوسط القریب إ، وهو من  المستوى )٠.٩٩(وبانحراف معیاري 

ــى (:األتــي ــدرة عل ــدى الشــركة الق ــة ومتابعــة ســیر العمــلااســترجاعل وفــي المقابــل، وفــي ).لمعرف

، )١.٠٧(وبــانحراف معیــاري ) ٣.٢٩(بمتوســط حســابي ) ٩(جــاءت الفقــرة رقــم فقــد المرتبــة األخیــرة 

یتم تدوین اآلراء والخبرات والتجارب التي (:األتـينصت الفقرة على إذ، المتوسطوهو من المستوى 

ن وهــذا یفســر إ).یقهــا فــي قواعــد المعرفــة كــنظم خبیــرةیقــوم بهــا الفنیــون والخبــراء وحفظهــا وتوث

كانــت متوســطة المســتوى مــن وجهــة نظــر أفــراد ســترجاع وتوثیــق المعرفــةممارســة عملیــات تخــزین وا

إضــافة إلــى ذلــك، یبــدو أن الشــركات الصــناعیة ال .األردنیــةعینــة الدراســة فــي الشــركات الصــناعیة 

لتجــارب الخاصــة التـي یمتلكهــا بعــض العـاملین فــي هــذه كـافي لعملیــة توثیــق الخبـرات وااهتمــامتعیـر 

الشـــركات ممـــا یـــؤثر علـــى قـــدرتها فـــي االســـتجابة لتغیـــرات بیئـــة العمـــل وتنـــاقص أدائهـــا علـــى المـــدى 

سترجاع وتوثیق المعرفـة إن كل من عملیات خلق واكتساب المعرفة وعملیات تخزین وارغمَ .الطویل
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أعلـى كانتسترجاع وتوثیق المعرفة عملیات تخزین واال أن مدى ممارسة كانت متوسطة المستوى إ

.كتساب المعرفةلعملیات خلق وامن درجة ممارسة الشركات الصناعیة

مشـــــــــاركة المعرفة-١.٣
)٨(رقم الجدول 

المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة الســتجابات أفــراد عینــة الدراســة عــن فقــرات محــور 
.مرتبة ترتیبًا تنازلیاً ) عرفةمشـــــــــاركة الم(

المتوسط الفقرةالرقم
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

المستوى حسب الترتیب
المتوسط

متوسط٣.٤٦٠.٩٩١لدى الشركة تسهیالت تكنولوجیة خاصة لمشاركة المعرفة١٤

ــا القائمــة علــى أصــحاب الخبــرة فــي باســتخدامتقــوم الشــركة ١٢ التكنولوجی

على العاملینتوزیع المعرفة 

متوسط٣.٣٢١.٠٧٢

تعتمــد الشــركة التــدریب مــن قبــل زمــالء الخبــرة القــدامى بهــدف تحســین ١٣

عملیاتها وتخفیض التكالیف

متوسط٣.٢٦١.٠٧٣

متوسط٣.١٩١.٢٦٤یوجد نشرات أو مجالت دوریة للشركة یدویة أو إلكترونیة١٥

متوسط٣.١٧١.٠٧٥الل فرق المعرفة المتنوعةتقوم الشركة بمشاركة المعرفة داخلیًا من خ١١

متوسط٣.٢٨١.٠٩المتوسط العام الحسابي

ــــاركة المعرفـــة(أن المتوســـطات الحســـابیة لــــ ) ٨(یتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم  ، تراوحـــت مـــا بـــین )مشــــــــ

، وهـــو مـــن المســـتوى )٣.٢٨(حـــاز المحـــور علـــى متوســـط حســـابي إجمـــالي إذ، ) ٣.١٧و ٣.٤٦(

ـــى أعلـــى متوســـط حســـابي ) ١٤(، وقـــد حـــازت الفقـــرة رقـــم طتوســـالم ، وبـــانحراف )٣.٤٦(بلـــغ إذعل

ـــىتوســـط، وهـــو مـــن  المســـتوى الم)٠.٩٩(معیـــاري  ـــ، وقـــد نصـــت الفقـــرة عل ـــدى الشـــركة (:ياألت ل

وفي المقابل، وفي المرتبة األخیرة جاءت الفقرة رقـم ).تسهیالت تكنولوجیة خاصة لمشاركة المعرفة

نصـت إذ ، توسط، وهو من المستوى الم)١.٠٧(وبانحراف معیاري ) ٣.١٧(بي بمتوسط حسا) ١١(
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وهـذا ).تقوم الشركة بمشاركة المعرفة داخلیًا من خالل فرق المعرفـة المتنوعـة(:األتيالفقرة على 

المسـتوى مـن وجهـة نظـر أفـراد عینـة متوسـطتكانــاركة المعرفةممارسة عملیات مشیفسر على أن 

ـاركة عملیــات مشــن درجــة ممارســة نســتطیع أن نســتدل مــن ذلــك إو .ات الصــناعیةفــي الشــركالدراســة

هــي أعلــى مــن درجــة ممارســتهم المدرجــة فــي ســوق عمــان المــاليالمعرفــة فــي الشــركات الصــناعیة 

رسة هذه الشركات لعملیـات أقل من درجة مماذاتهالوقتلق واكتساب المعرفة ولكنها فيلعملیات خ

.  المعرفةسترجاع وتوثیقتخزین وا

تــــــطبیق المعــــرفة- ١.٤
)٩(رقم الجدول 

المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة الســتجابات أفــراد عینــة الدراســة عــن فقــرات محــور 
.مرتبة ترتیبًا تنازلیاً ) تــــــطبیق المعــــرفة(

المتوسط الفقرةالرقم
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

ب المستوى حسالترتیب
المتوسط

متوسط٣.٦٣١.٠٦١المعرفیةاحتیاجاتهمتعتمد الشركة برامج محوسبة إلدارة شؤون العاملین وتحدید ١٧

ـــًا ١٨ ـــراء متمرســـین داخلی ـــل خب ـــدریب موظفیهـــا مـــن قب تقـــوم الشـــركة وبشـــكل مســـتمر بت

وخارجیاً 

متوسط٣.٥٧٠.٩٤٢

متوسط٣.٥٣١.٠٤٣ات للمستفیدینتستخدم الشركة تطبیقات محوسبة لتسهیل تقدیم الخدم١٦

متوسط٣.٣٨١.١٠٤تطبق الشركة المبادرات والبرامج بشكل مستمر ذات العالقة بالمعرفة٢٠

متوسط٣.٣٢١.٠١٥تستخدم الشركة العدید من المقاییس للسیطرة على المعرفة المطبقة١٩

متوسط٣.٤٩١.٠٣المتوسط العام الحسابي

٣.٦٣(، تراوحت ما بین )تــــــطبیق المعــــرفة(ن المتوسطات الحسابیة لـ إ) ٩(ل رقم یتضح من الجدو 

، المتوســط، وهــو مــن المســتوى )٣.٤٩(حــاز المحــور علــى متوســط حســابي إجمــالي ، إذ) ٣.٣٢و 

ــــم  ــــرة رق ــــد حــــازت الفق ــــى متوســــط حســــابي ) ١٧(وق ــــى أعل ــــغ إذعل ــــاري )٣.٦٣(بل ــــانحراف معی ، وب
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بة تعتمد الشركة برامج محوس(:األتي، وقد نصت الفقرة علىتوسطستوى المالم، وهو من)١.٠٦(

وفــي المقابــل، وفــي المرتبــة األخیــرة جــاءت ).حتیاجــاتهم المعرفیــةإلدارة شــؤون العــاملین وتحدیــد ا

، المتوسط، وهو من المستوى )١.٠١(وبانحراف معیاري ) ٣.٣٢(بمتوسط حسابي ) ١٩(الفقرة رقم 

ـــة (:األتـــينصـــت الفقـــرة علـــىإذ ـــى المعرف ـــاییس للســـیطرة عل ـــد مـــن المق تســـتخدم الشـــركة العدی

الشـركات الصـناعیة األردنیـةـرفة مـن قبـل تـطبیق المعممارسة عملیةوهذا یفسر على أن ).المطبقة

عتمــادًا علــى هنــا اویمكــن االســتدالل .المســتوى مــن وجهــة نظــر أفــراد عینــة الدراســةمتوســط تكانــ

ـطبیق المعـــــــرفة هـــي األعلـــى لعملیـــات تـــناعیة األردنیـــةالشـــركات الصـــمارســـة النتـــائج الســـابقة بـــأن م

یلخـــص درجـــة ممارســـة الشـــركات ) ١٠(الجـــدول رقـــم و . مقارنـــة بعملیـــات نظـــم إدارة المعرفـــة األخـــرى

إن ممارسـة الشـركات ) ١٠(ویتضح من الجدول رقـم .لعملیات نظم إدارة المعرفةاألردنیةالصناعیة 

.ة لعملیات نظم إدارة المعرفة هي بشكل عام متوسطة المستوىالصناعیة األردنی

)١٠(رقم الجدول 
المتوسـطات الحسـابیة واالنحرافـات المعیاریـة السـتجابات أفــراد عینـة الدراسـة عـن درجـة ممارســة 

.عملیات نظم إدارة المعرفة مرتبة ترتیبًا تنازلیاً 

المتوسط عملیات نظم إدارة المعرفةالرقم
الحسابي

نحراف اال 
المعیاري

المستوى حسب الترتیب
المتوسط

تــــــطبیق المعــــرفة١.٤
٣.٤٩١.٠٣

متوسط١

متوسط٣.٤٦١.٠٧٢سترجاع وتوثیق المعرفةتخزین وا١.٢

مشـــــــــاركة المعرفة١.٣
٣.٢٨١.٠٩

متوسط٣

كتساب المعرفةخلق وا١.١
٣.١٩١.١٥

متوسط٤

متوسط٣.٣٦١.٠٩يالمتوسط العام الحساب
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ذكاء المنظمة-٢

. ة وسـرعة األداء والمرونــةوالكفایـاالســتجابة للتغیـرات: بعـاد هـيأربعـة أمنظمــةالذكـاء یشـمل متغیـر

اعتمـــادًا علـــى اســـتخراج المتوســــطات المنظمــــةوفیمـــا یلـــي عـــرض للتحلیــــل الوصـــفي لمتغیـــر ذكـــاء 

.ه النتائجالحسابیة واالنحرافات المعیاریة، وفیما یلي عرض لهذ

االستجابة للتغیرات-٢.١

، تراوحــت مــا بــین )االســتجابة للتغیــرات(ن المتوســطات الحســابیة لـــ إ) 11(یتضــح مــن الجــدول رقــم 

، وهـــو مـــن المســـتوى )3.52(حـــاز المحـــور علـــى متوســـط حســـابي إجمـــالي ، إذ) 3.28و 3.79(

، وبــانحراف )٣.٧٩(ث بلــغ علــى أعلــى متوســط حســابي حیــ) ٢٢(المتوســط، وقــد حــازت الفقــرة رقــم 

استعدادلدى الشركة(: مرتفع، وقد نصت الفقرة على األتي، وهو من  المستوى ال)٠.٨٧(معیاري 

وفـي المقابـل، وفـي المرتبـة األخیـرة جـاءت الفقـرة رقـم ). العمـالءاحتیاجـاتفـيالتغیـراتإدراكعلـى

لمستوى المتوسط، إذ نصـت ، وهو من ا)٠.٩٨(وبانحراف معیاري ) ٣.٢٨(بمتوسط حسابي ) ٢٨(

وهـذا یفسـر علـى أن مسـتوى ). المحـددالوقـتفـيتنفذ الشركة الخطط وتطبقها(: الفقرة على األتـي

ـــة االســـتجابة للتغیـــرات عنـــد الشـــركات الصـــناعیة األردنیـــة كـــان متوســـط مـــن وجهـــة نظـــر أفـــراد عین

.لها في احتیاجات العمالءولدیها استعداد عاًل إلدراك التغیرات الحاصلة والمتوقع حصو .الدراسة

)١١(رقم الجدول 
المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة الســتجابات أفــراد عینــة الدراســة عــن فقــرات محــور 

.مرتبة ترتیبًا تنازلیاً ) االستجابة للتغیرات(
المتوسط الفقرةالرقم

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

المستوى حسب الترتیب

المتوسط

مرتفع٣.٧٩٠.٨٧١العمالءاحتیاجاتفيالتغیراتإدراك/استعدادركةلدى الش٢٢
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مرتفع٣.٧٠٠.٩٠٢دوريالمنتجات بشكلتطویرعملیةبمراجعةتقوم الشركة٢٣

متوسط٣.٦٧٠.٩٩٣العمالء بجدیة باستمراریتم اخذ شكاوي٢٧

متوسط٣.٥٩٠.٩٩٤المنافسینحمالتعلىالسریعتقوم الشركة بالرد٢٥

علـىفعـلردفـيدارات المختلفـةاإلبـینتعقـد الشـركة اجتماعـات٢٤

الخارجیةالتغیرات

متوسط٣.٥٢١.٠١٥

متوسط٣.٤١٠.٩٨٦الشركةفيجیددارات بشكلاإلبینالمشتركةالمهامتنسیقیتم٢٦

بمـاالمناسـبالقـراراتخـاذحـولسـریعةالشـركةفعـلردةتكـون٢١

األسعارتغیربیتعلق

متوسط٣.٣٩١.٠٦٧

حـداثإلبینهـافیمـابالتنسـیقالشـركةفـيدارات المعنیـةتقـوم اإل٢٩

المنتجاتعلىالتغییرات

متوسط٣.٣١١.٠٦٨

متوسط٣.٢٨٠.٩٨٩المحددالوقتفيتنفذ الشركة الخطط وتطبقها٢٨

متوسط٣.٥٢٠.٩٨المتوسط العام الحسابي

ةــــــایالكفــــ- ٢.٢
)١٢(رقم الجدول 

المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة الســتجابات أفــراد عینــة الدراســة عــن فقــرات محــور 
.مرتبة ترتیبًا تنازلیاً ) ةالكفــــــــــای(

المتوسط الفقرةالرقم
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

المستوى حسب الترتیب
المتوسط

منافسیهامكانتها بینعلىلحفاظاعلىالقدرةلدى الشركة٣٢

المحلیة في الوقت الحاليسواقاألفيالمباشرین

مرتفع٣.٨٢٠.٨٧١

منافسیهابینمكانتهاعلىالحفاظعلىالقدرةلدى الشركة٣٣

العالمیة في الوقت الحاليسواقاألفيالمباشرین

متوسط٣.٥٨٠.٩٠٢
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حیـاةدورةمومعـالشـكلتوقـععلـىالقـدرةلـدى الشـركة٣١

المنتج

متوسط٣.٥٨٠.٩٧٣

:علـىالمنافسـة( للمنافسة ستراتیجيأساس الدى الشركة٣٥

)والجودةوالوقتالمنتج،وتمیزالسعر،

متوسط٣.٥٦١.٠٩٤

فضـل التحـدي واإلنجـاز بشـكل أعلـىلـدى الشـركة القـدرة٣٠

من المنظمات الجدیدة في السوق

متوسط٣.٥٥٠.٩١٥

مـعالسـوقیةحصـتهافـيالتنبـؤعلـىالقـدرةلشـركةلـدى ا٣٤

الشدیدةالمنافسةاالعتباربعینخذاأل

متوسط٣.٥٤٠.٩٢٦

متوسط٣.٦١٠.٩٤المتوسط العام الحسابي

و ٣.٨٢(، تراوحـــت مـــا بـــین )ةـایالكفـــ(أن المتوســـطات الحســـابیة لــــ ) ١٢(یتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم 

، وقـد توسـط، وهـو مـن المسـتوى الم)٣.٦١(حسابي إجمالي حاز المحور على متوسط، إذ) ٣.٥٤

، )٠.٨٧(، وبانحراف معیـاري )٣.٨٢(على أعلى متوسط حسابي حیث بلغ ) ٣٢(حازت الفقرة رقم 

علـىالحفـاظعلـىالقـدرةلـدى الشـركة(:األتـيوهو من  المستوى المرتفع، وقد نصت الفقرة على

وفـي المقابـل، وفـي ).المحلیـة فـي الوقـت الحـالياقاألسـو فـيالمباشـرینمنافسـیهامكانتهـا بـین

، وهـو )٠.٩٢(وبـانحراف معیـاري ) ٣.٥٤(بمتوسـط حسـابي ) ٣٤(المرتبة األخیرة جاءت الفقرة رقم 

حصـتهافـيالتنبـؤعلـىالقـدرةلدى الشـركة(:األتـينصت الفقرة على من المستوى المتوسط، إذ

األردنیـة ة الشركات الصـناعیة أن كفایبمعنى).لشدیدةاالمنافسةاالعتباربعیناألخذمعالسوقیة

ة كفایـــكمـــا ویالحـــظ أن .مـــن وجهـــة نظـــر أفـــراد عینـــة الدراســـةهـــي بشـــكل عـــام متوســـطة المســـتوى

رغـم أن ممارسـة االسـتجابة للتغیـراتأعلى من قدرة تلك الشـركات علـى األردنیةالشركات الصناعیة 

.وىهذه الشركات لكل منهما كانت متوسطة المست
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ســـــــرعة األداء-٢.٣

)١٣(رقم الجدول 
المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة الســتجابات أفــراد عینــة الدراســة عــن فقــرات محــور 

.مرتبة ترتیبًا تنازلیاً ) ســـــــرعة األداء(
المتوسط الفقرةالرقم

الحسابي
االنحراف 
المعیاري

المستوى الترتیب
حسب المتوسط

تفضـیالتفـيالحاصـلةالتغییـراتبسـرعةتكتشـفأنیع الشـركة تسـتط٣٩
العمالء

متوسط٣.٦٣١.٠٤١

متوسط٣.٥٥١.٠٧٢السوقفيجدیدةمنتجاتإطالقتستطیع الشركة٣٨

متوسط٣.٤١٠.٩٨٣سریعبشكلالمنتجات المقدمةكمیةتغییرعلىالقدرةلدى الشركة٣٦

متوسط٣.٣٣١.١١٤أخرىن منتج إلىمبسرعةالتحولیمكن للشركة٣٧

متوسط٣.٤٨١.٠٥المتوسط العام الحسابي

٣.٦٣(، تراوحـت مـا بـین )ســــــــرعة األداء(أن المتوسطات الحسابیة لـ ) ١٣(یتضح من الجدول رقم 

، المتوســط، وهــو مــن المســتوى )٣.٤٨(حــاز المحــور علــى متوســط حســابي إجمــالي ، إذ) ٣.٣٣و 

، وبـــانحراف معیـــاري )٣.٦٣(علـــى أعلـــى متوســـط حســـابي حیـــث بلـــغ ) ٣٩(الفقـــرة رقـــم وقـــد حـــازت 

تكتشـفأنتستطیع الشركة (:األتـي، وقد نصت الفقرة علىتوسطالمستوى الم، وهو من)١.٠٤(

وفي المقابل، وفـي المرتبـة األخیـرة جـاءت الفقـرة ).العمالءتفضیالتفيالحاصلةالتغییراتبسرعة

، وهو من المستوى المتوسط، حیث )١.١١(وبانحراف معیاري ) ٣.٣٣(حسابي بمتوسط) ٣٧(رقم 

سـرعة أنبمعنـى).أخـرىمـن منـتج إلـىبسـرعةالتحولیمكن للشركة(:ما یلينصت الفقرة على 

كمـا .المسـتوى مـن وجهـة نظـر أفـراد عینـة الدراسـةمتوسطتكاناألردنیةاألداء للشركات الصناعیة 

.ة لتلك الشركاتومستوى الكفایاالستجابة للتغیراتمن مستوى ل أن هذا المستوى هو أق
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المـــــــــــــرونة-٢.٤
)١٤(رقم الجدول 

المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة الســتجابات أفــراد عینــة الدراســة عــن فقــرات محــور 
.مرتبة ترتیبًا تنازلیاً ) المـــــــــــــرونة(

المتوسط الفقرةالرقم
سابيالح

االنحراف 
المعیاري

المستوى حسب الترتیب
المتوسط

ة عالیــــة فــــي جمیــــع لــــك شــــركتنا القــــدرة علــــى العمــــل بكفــــاءتمت٤٠
مستویات اإلنتاج

مرتفع٣.٧٣٠.٩١١

تمتلــك شــركتنا القــدرة علــى زیــادة أو تخفــیض اإلنتــاج االجمــالى ٤١
لها وذلك حسب متطلبات الزبائن

مرتفع٣.٧٢٠.٩١٢

ك شـركتنا المرونـة الكافیـة لتغییـر حجـم اإلنتـاج بمـا یتناسـب تمتل٤٢
مع المرحلة اإلنتاجیة

متوسط٣.٦٧٠.٩٠٣

تحــــافظ شــــركتنا علــــى معــــاییر أداء ثابتــــة عنــــد قیامهــــا بتصــــنیع ٤٣
مجموعة كبیرة من المنتجات في جمیع وحداتنا اإلنتاجیة

متوسط٣.٦٤٠.٩٣٤

ت فــــــي أوقــــــات تســــــلیم تســــــتطیع شــــــركتنا التعامــــــل مــــــع التغیــــــرا٥٥
المنتجات

متوسط٣.٥٧١.٠٤٥

رفـــع جـــودة (تزیـــد شـــركتنا مـــن قـــدرتها التصـــنیعیة عنـــد الحاجـــة ٥٣
)المنتج

متوسط٣.٥٣١.٠٣٦

و علـى صنیع منتجات متعددة في وقت واحـد أتستطیع شركتنا ت٤٦
ي دورة تشغیلیةمراحل ضمن أ

متوسط٣.٤٩٠.٩٩٧

متوسط٣.٤٧٠.٩٧٨تذبذب الطلبات لزیادة كفاءتها ذاتیاتستطیع شركتنا التعامل مع٥٤

تمتلـك شـركتنا القـدرة علـى تصـنیع منتجـات متعـددة فـي وحــداتها ٤٥
اإلنتاجیة في وقت واحد

متوسط٣.٤٦٠.٩٤٩

عمـال یستطیع العاملون في شـركتنا إنجـاز أنـواع مختلفـة مـن األ٤٩
بمهارة عالیة

متوسط٣.٤٥١.٠٣١٠

نجــاز أكثــر مــن مهمــة تشــغیلیة العــاملون فــي شــركتنا إیســتطیع ٤٨
واحدة و بمهارة عالیة

متوسط٣.٤٣٠.٩٨١١

متوسط٣.٤٢١.٠٠١٢تستطیع شركتنا تغییر التركیبة اإلنتاجیة من فترة إلى أخرى٤٧

علـى نفـس تستطیع شركتنا تصنیع أنواع متعددة من المنتجـات ٤٤
رات رئیسیةنتاج دون الحاجة إلجراء تغییخط اإل

متوسط٣.٣٩٠.٩٤١٣

ـــد الحاجـــة ٥٢ ـــد شـــركتنا مـــن كفاءتهـــا التصـــنیعیة عن مضـــاعفة (تزی
)اإلنتاج في مدة معینة

متوسط٣.٣٥١.١٦١٤
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المتوسط الفقرةالرقم
سابيالح

االنحراف 
المعیاري

المستوى حسب الترتیب
المتوسط

یمتلك العاملون في شركتنا القدرة على تشغیل أنواع مختلفة من ٥٠
اآلالت

متوسط٣.٣٤١.١٠١٥

فـي ویسـرهولةبسـمـن وحـدة الـى اخـرىالعـاملینیمكـن نقـل٥١
شركتنا

متوسط٢.٩٧١.٢٠١٦

متوسط٣.٤٨١.٠٠المتوسط العام الحسابي

و ٣.٧٣(، تراوحــت مــا بــین )ـرونةالمــ(أن المتوســطات الحســابیة لـــ ) ١٤(یتضــح مــن الجــدول رقــم 

، وقـد توسـط، وهـو مـن المسـتوى الم)٣.٤٨(حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي ، إذ) ٢.٩٧

، )٠.٩١(، وبانحراف معیـاري )٣.٧٣(على أعلى متوسط حسابي حیث بلغ ) ٤٠(رة رقم حازت الفق

تمتلك شركتنا القدرة علـى العمـل بكفـاءة (:األتيوهو من  المستوى المرتفع، وقد نصت الفقرة على

) ٥١(وفــي المقابــل، وفــي المرتبــة األخیــرة جــاءت الفقــرة رقــم ).عالیــة فــي جمیــع مســتویات اإلنتــاج

نصـت الفقـرة ، وهو من المسـتوى المتوسـط، إذ)١.٢٠(وبانحراف معیاري ) ٢.٩٧(سابي بمتوسط ح

أن بمعنـى . )فـي شـركتنایسـرو بسـهولةأخـرىإلـىمـن وحـدة العـاملینیمكـن نقـل(:األتـيعلـى

المســـتوى مـــن وجهـــة نظـــر أفـــراد عینـــة الدراســـةمتوســـطتكانـــاألردنیـــة مرونـــة الشـــركات الصـــناعیة 

یمكـن اإلشـارة إلـى عتمـادًا علـى النتـائج السـابقة وا.األداء لـدى تلـك الشـركاتومماثًال لمستوى سـرعة

وهذا .بأبعاد ذكاء منظمة األعمال األخرىهي األعلى مقارنة األردنیةالشركات الصناعیة ةكفایأن 

یضـمن لهـا ولكـن ال) الحـالي( یفسر قدرتها في المحافظة على مركزهـا التنافسـي فـي المـدى القصـیر

كات الصــناعیة الشــر امــتالكیلخــص درجــة ) ١٥(الجــدول رقــم و .ة علیــه فــي المــدى الطویــلالمحافظــ

إن ) ١٥(كمــا یبــین الجــدول رقــم .المنظمــةلجوانــب ذكــاء األردنیــة المدرجــة فــي ســوق عمــان المــالي

.الشركات الصناعیة األردنیة تتمتع بجوانب ذكاء بشكل عام متوسطة المستوى
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)١٥(رقم الجدول 
ــة الدراســة عــن درجــة المتوســطات ا ــراد عین ــة الســتجابات أف ــات المعیاری ــاء لحســابیة واالنحراف ذك

.مرتبة ترتیبًا تنازلیاً )الشركات الصناعیة األردنیة الصغیرة والمتوسطة الحجم(منظمات األعمال 
المتوسط ذكاء منظمة األعمالالرقم

الحسابي
االنحراف 
المعیاري

المستوى حسب الترتیب
المتوسط

متوسط٣.٦١٠.٩٤١ةلكفایا٢.٢

متوسط٣.٥٢٠.٩٨٢االستجابة للتغیرات٢.١

متوسط٣.٤٨١.٠٥٣سرعة األداء٢.٣

متوسط)مكرر(٣.٤٨١.٠٠٣المرونة٢.٤

متوسط٣.٥٢٠.٩٩المتوسط العام الحسابي

االنحداراختبارات جاهزیة وصالحیة البیانات لتحلیالت 

المختلفـة االنحـدارإلى تطبیق تحلـیالت سة وفحص فرضیاتها یحتاج الدارسدرالإلجابة عن أسئلة ال

(Regression Analyses) . ولكــن هنــاك بعــض الشــروط التــي یجــب توفرهــا للتأكــد مــن ســالمة

:و هياالنحداروصحة إجراء تحلیل 

(Normal Distribution)وجوب أن تكون البیانات موزعة توزیعًا طبیعیاً -أ

(Multicollinearity)متغیرات الدراسة وعدم التداخل فیما بینهاتقاللیةاسوجوب -ب

كل من المتغیـرات األخـرىبدرجة أعلى من إرتباطة معنفسهكل متغیر مع ارتباطجوب و -ج

(Correlations)

، بــل االنحــدارتخدم تحلــیالت ســإلــى عــدم االــدارسســوف یلجــأوفــي حــال عــدم تــوفر هــذه الشــروط 

(Non-Parametric Tests)الختبارات الالمعلمیةاستخدام ا
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(Test of Normality)التوزیع الطبیعي اختبار- ١

والــــتفلطح االلتــــواءزعــــة توزیعــــًا طبیعیــــًا، أجــــرى الباحــــث كــــل مــــن فحــــص و مالبیانــــاتأن والختبــــار

(Skewness-Kurtosis) وكذلك فحصKolmogorov-Smirnov. ١٦(ویظهر الجدول رقم (

ـــیم Skewnessیم أن جمیـــع قـــ ـــراوحKurtosisوق ـــین تت ـــات ٢± ب ـــع بیان ـــى أن جمی ـــدل عل وهـــذا ی

.(Hair et al., 2006)متغیرات الدراسة موزعة توزیعًا طبیعیاً 

)١٦(رقم الجدول 
.Skewness-Kurtosisفحص باستخدامالتوزیع الطبیعي للبیانات اختبار

KurtosisSkewnessمتغیرات الدراسة

0.560-0.305-المعرفةكتسابخلق وا

0.376-0.461-سترجاع وتوثیق المعرفةتخزین وا

0.314-0.220-مشـــــــــاركة المعرفة

0.343-0.101-تــــــطبیق المعــــرفة

0.348-0.415-عملیات نظم إدارة المعرفة

0.730-0.828االستجابة للتغیرات

0.737-1.150ةالكفای

0.754-0.425سرعة األداء

0.514-0.744المرونة

0.837-1.113ذكاء منظمة األعمال

، إذKolmogorov-Smirnovالختبــارالمعطیــات اإلحصــائیة ) ١٧(وكــذلك یظهــر الجــدول رقــم 

المشــمولة فــي هــذه ) المســتقلة والتابعــة(حصــائیة لجمیــع المحــاور یتضــح وجــود فروقــات ذات داللــة إ

السابقین االختبارینعتمادًا على لذا وا. متغیر المرونةباستثناء(0.05≥)عند مستوى داللة الدراسة
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أن یســـتخدم ولـــذلك، یمكـــن للـــدارس.الدراســـة تتصـــف بأنهـــا موزعـــة توزیعـــًا طبیعیـــاً فـــإن بیانـــات هـــذه

ـــة  ـــارات اإلحصـــائیة المعلمی ـــارات اإلحصـــائیة التـــي تفتـــرض وٕاخضـــاعاالختب ـــات لجمیـــع االختب البیان

.مكانیة استخدامهایع الطبیعي في البیانات إلر التوز ضرورة توف

)17(رقمالجدول
Kolmogorov-Smirnovباستخدامیع الطبیعي للبیانات التوز اختبار

.Sigمتغیرات الدراسة

*000.كتساب المعرفةخلق وا

*002.سترجاع وتوثیق المعرفةتخزین وا

*006.مشـــــــــاركة المعرفة

*002.ــرفةتــــــطبیق المعــ

*000.االستجابة للتغیرات

*000.یةالكفا

*000.سرعة األداء

200.المرونة

(0.05≥)ذات داللة إحصائیة عند مستوى الدالة *

(Multicollinearity)ستقاللیة متغیرات الدراسةااختبار_٢

القــــیم الــــدارساســــتخدموعــــدم تــــداخلها مــــع بعضــــها الــــبعض،متغیــــرات الدراســــة اســــتقاللیةالختبــــار

للتأكــد مــن ویفتــرض هــذا االختبــار .Variance Inflation RateوToleranceـاإلحصــائیة لــ

١٠أقل منVIFوقیم ٠.٢٠أكبر من Toleranceستقاللیة متغیرات الدراسة یجب أن تكون قیم ا

(Hair et al., 2006) . وتحدیـدًا إلـى قـیم ) ١٨(وبـالرجوع إلـى الجـدول رقـمTolerance قـیم و

VIFستقاللیة متغیرات الدراسة وعدم تداخلها مع بعضها البعضنالحظ تأكید ا.
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)١٨(رقم الجدول 

(Multicollinearity)ستقاللیة متغیرات الدراسة ااختبار
VIFToleranceالدراسةمتغیرات

1.7080.586كتساب المعرفةلق واخ

2.9650.337سترجاع وتوثیق المعرفةتخزین وا

2.9320.341ـــــــاركة المعرفةمشــ

1.9790.505تــــــطبیق المعــــرفة

2.4580.407االستجابة للتغیرات

3.3870.295یةالكفا

1.8870.530سرعة األداء

2.2620.442المرونة

Bivariate)معامل اإلرتباط اختبار2- Pearson Correlation)

ذلك للتأكد مـن أن كـلو (Bivariate Pearson Correlation)طاالرتبامعامل اختبارتم تطبیق 

مـع أي مـن المتغیـرات ارتبـاطمـع نفسـه أعلـى مـن أي درجـة ارتبـاطمن متغیرات الدراسة لدیـه درجـة 

سـتقاللیة المتغیـرات یعزز مـن درجـة التأكـد فـي ااراالختبإن هذا . األخرى المشمولة في هذه الدراسة

نحـــدار االواختبـــاراتوجاهزیتهـــا لتحلـــیالت بعض وبالتـــالي صـــالحیتها وعـــدم تـــداخلها مـــع بعضـــها الـــ

(Regression Analyses) . كـل ارتبـاطفإننـا نالحـظ أن درجـة ) ١٩(وبـالرجوع إلـى الجـدول رقـم

مـع أي مـن المتغیـرات األخـرى المشـمولة ارتباطهمع نفسه أعلى من درجات متغیر في هذه الدراسة 

جاهزیــة وصــالحیة البیانــات الــثالث الســابقة فإنــه اختبــاراتى نتــائج عتمــادًا علــوا.فــي هــذه الدراســة

.لإلجابة عن أسئلة الدراسة وفحص فرضیاتهااالنحدارإختبارات تحلیالت استخدامیمكننا اآلن 
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)١٩(رقمالجدول
(Bivariate Pearson Correlation)االرتباطمعامل اختبار

ـــــــــــــق متغیرات الدراسة خل
كتسـاب وا

المعرفة

تخـــــــــــــــــــزین 
ســــــــــترجاع وا

وتوثیـــــــــــــــــق 
المعرفة

اركة مشــــ
المعرفة

طبیق تـــــــــــ
المعــــرفة

االستجابة 
للتغیرات

ســـــــــــرعة ةفایالك
األداء

المرونة

كتساب خلق وا
المعرفة

1.00

سترجاع تخزین وا
1.00**597.وتوثیق المعرفة

1.00**781.**592.ـــاركة المعرفةمشـ

ةــرفتـــطبیق المع
.532**.655**.652**1.00

1.00**612.**533.**522.**470.االستجابة للتغیرات

1.00**742.**574.**508.**524.**333.ةالكفای

1.00**658.**618.**413.**403.**289.**361.سرعة األداء

1.00**516.**736.**630.**462.**428.**478.**270.المرونة

.(0.01≥)ذات داللة إحصائیة عند مستوى الدالة **

:اختبار فرضیات الدراسة(3-4)

یوجـد أثـر ذو داللـة إحصـائیة لممارسـة عملیـات نظـم إدارة المعرفـة ال:األولىالفرضیة الرئیسیة 

سـتخدام الفرضـیة الرئیسـة األولـى تـم اختبـارالو ).p≥0.05(فـي ذكـاء المنظمـة عنـد مسـتوى داللـة 

فـي ذكـاء المنظمـة والجـدول المعرفـةاختبار االنحدار البسیط للتعرف على عالقة عملیات نظـم إدارة 

.یوضح ذلك) ٢٠(
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)٢٠(رقم الجدول
الرئیسیة األولىللفرضیةاختبار االنحدار البسیط

R

االرتباط

Beta

وقوتهااتجاه العالقة

R2

)التأثیر(معامل التحدید

Adjusted

R2

قیمة 

(F)

الداللة االحصائیة

(p)

0.6070.607*0.3680.36475.8400.000

(p≤0.05)ذات داللة إحصائیة عند مستوى الدالة *

أقـل إحصائیةبمستوى داللة ) ٧٥.٨٤٠(بلغت(F)اإلحصائیةقیمةالأن ) 20(یتضح من الجدول 

ذكـاء فـي عملیات نظـم إدارة المعرفـة حصائیة لداللة إأنه یوجد أثر ذویشیر إلى وهذا). ٠.٠٥(من 

إلــى أن أثــر Betaتشــیر قیمــة و . ، تــرفض الفرضــیة العدمیــة وتقبــل الفرضــیة البدیلــةذلكولــ. المنظمــة

اعتمـاداو . %60.7العالقة هذههو إیجابیًا وتبلغ قوة المنظمةي ذكاء عملیات نظم إدارة المعرفة ف

لعملیـات نظـم إدارة المعرفـة فـي )التبـاین(فـإن القـدرة التفسـیریة والتنبؤیـةAdjusted R2علـى قیمـة 

التابعـة للفرضـیة اآلتیةص الفرضیات الفرعیة بفحیمكن اآلن القیامو . %36.4بلغت المنظمةذكاء 

:كاآلتيولىالرئیسیة األ

H01 : ال یوجـــد أثـــر ذو داللـــة إحصـــائیة لخلـــق واكتســـاب المعرفـــة فـــي ذكـــاء المنظمـــة عنـــد

األولـى تـم اسـتخدام اختبـار االنحـدار البسـیط الفرعیـةالفرضـیة ختبـارالو ).p≥0.05(مستوى داللة 

.یوضح ذلك) ٢١(في ذكاء المنظمة والجدول كتساب المعرفةخلق واللتعرف على عالقة 

)٢١(رقم دول الج
للفرضیة الفرعیة األولىاختبار االنحدار البسیط

R
االرتباط

Beta
وقوتهااتجاه العالقة

R2

)التأثیر(معامل التحدید 
Adjusted

R2
(p)الداللة االحصائیة (F)قیمة 

0.4170.417*0.1740.16827.4320.000
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(p≤0.05)ذات داللة إحصائیة عند مستوى الدالة *

إحصـائیةبمستوى داللـة ) ٢٧.٤٣٢(بلغت(F)اإلحصائیةقیمة الأن ) ٢١(رقم ح من الجدول یتض

المعرفـةواكتسـابخلـق ملیـات علإحصـائیةأثر ذو داللـة وجد أنه ییشیر إلى وهذا . )٠.٠٥(أقل من 

إلـى أن أثـر Betaتشـیر قیمـة و . ولـذلك، تـرفض الفرضـیة العدمیـة وتقبـل البدیلـة. ذكـاء المنظمـةفـي 

ـــات  األعمـــال هـــو إیجابیـــًا وتبلـــغ قـــوة هـــذة العالقـــة فـــي ذكـــاء منظمـــةالمعرفـــةواكتســـابخلـــق عملی

لعملیــات ) التبــاین(والتنبؤیــة فــإن القــدرة التفســیریة Adjusted R2و إعتمــادًا علــى قیمــة . 41.7%

.%16.8األعمال بلغت في ذكاء منظمةالمعرفةواكتسابخلق 

ذكـاء المنظمــة فـإن الــدارس خلـق وٕاكتســاب المعرفـة فــي كـل محــور مـن محــاور أثـر عملیــات ولبیـان

والـذي یعتمـد SmartPLS 2.0 M3باسـتخدام(Path Analysis)لجـأ هنـا إلـى فحـص المسـار 

الـرزم اإلحصـائیة مـن الجیـل اسـتخدامإن فـ. Structural Equation Modeling (SEM)مـنهج 

.أكثر من متغیر تابع كهذه الحالةیعد ضروریًا في حالة SmartPLS 2.0 M3الثاني 

(p≤0.05)ذات داللة إحصائیة عند مستوى الدالة *

تحلیل المسار للفرضیة الفرعیة األولى). ١(الشكل رقم 

t=5.085 (0.000)

t=4.542 (0.000)

t=5.708 (0.000)

t=7.624 (0.000)

٠.٣٥٦*

٠.٣٨٢*

٠.٥١٠*

٠.٣٦٩* كتساب خلق وا
المعرفة

المرونة

R2=0.127

سرعة األداء

R2=0.146

ةالكفای

R2=0.136

للتغیراتستجابةاال

R2=0.260
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حصــائیة بــین عالقــة ذات داللــة إفإننــا نالحــظ وجــود (t)قــیم وبــاألخص (1)شــكل رقــم وبــالرجوع لل

ة، ، والكفایـــاالســـتجابة للتغیـــرات(نبهـــا األربعـــة وذكـــاء المنظمــة بجواكتســـاب المعرفـــةخلـــق واعملیــات 

كمــا ویظهــر الشــكل معــامالت المســار . (p≤0.05)داللــة عنــد مســتوى )وســرعة األداء، والمرونــة

فـي كـل محـور مـن محـاور ذكـاء منظمـةكتسـاب المعرفـةلعملیـات خلـق وا) التبـاین(یریة تفسـوالقدرة ال

القدرة التفسیریة لعملیات خلق یالحظ أن ) ١(الواردة في الشكل رقم واعتمادًا على النتائج. األعمال

كتســـاب ، بینمــا تكـــون قــدرة عملیــات خلــق وااالســتجابة للتغیــراتعرفــة هــي األعلــى فـــي المواكتســاب

.عرفة هي األدنى في تفسیر وتباین مرونة منظمات األعمالالم

H02 : ال یوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائیة لتخــزین واســترجاع وتوثیــق المعرفــة فــي ذكــاء المنظمــة

االنحــدار ختبــاراانیــة تــم اســتخدام الفرضــیة الفرعیــة الثختبــارالو ).p≥0.05(عنــد مســتوى داللــة 

) 22(رقموالجدول.في ذكاء المنظمةجاع وتوثیق المعرفةتخزین واستر البسیط للتعرف على عالقة 

.یوضح ذلك

)٢٢(رقم الجدول 

للفرضیة الفرعیة الثانیةاختبار االنحدار البسیط

R

االرتباط

Beta

وقوتهااتجاه العالقة

R2

)التأثیر(معامل التحدید 

Adjusted

R2

قیمة 

(F)

(p)الداللة االحصائیة 

٠.٥١٨0.518*0.2680.26347.6660.000

(p≤0.05)ذات داللة إحصائیة عند مستوى الدالة *

حصـائیة بمستوى داللـة إ)47.666(بلغت(F)حصائیة قیمة اإلالأن ) ٢٢(رقم یتضح من الجدول 

تخـزین واسـترجاع وتوثیـق عملیات أنه یوجد أثر ذو داللة إحصائیة لمما یشیر إلى ) ٠.٠٥(أقل من 

إلـى Betaتشـیر قیمـة و . ، تـرفض الفرضـیة العدمیـة وتقبـل البدیلـةذلكولـ. ذكاء المنظمـةفي المعرفة
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بیـًا وتبلـغ قـوة في ذكـاء منظمـات األعمـال هـو إیجاتخزین واسترجاع وتوثیق المعرفةأن أثر عملیات 

) التبـاین(فـإن القـدرة التفسـیریة والتنبؤیـة Adjusted R2عتمـادًا علـى قیمـة او . %51.8العالقـة هذه

.%26.3في ذكاء منظمات األعمال بلغت تخزین واسترجاع وتوثیق المعرفةلعملیات 

نظمـة لجـأ ذكـاء المفـي كـل محـور مـن محـاور تخزین واسترجاع وتوثیق المعرفـةأثر عملیات ولبیان

والـذي یعتمـد SmartPLS 2.0 M3باسـتخدام(Path Analysis)إلـى فحـص المسـار الـدارس

الـرزم اإلحصـائیة مـن الجیـل اسـتخدامإن فـ. Structural Equation Modeling (SEM)مـنهج 

.أكثر من متغیر تابع كهذه الحالةیعد ضروریًا في حالة SmartPLS 2.0 M3الثاني 

(p≤0.05)داللة إحصائیة عند مستوى الدالة ذات*

الثانیةتحلیل المسار للفرضیة الفرعیة ). ٢(الشكل رقم 

بــین إحصــائیةفإننــا نالحــظ وجــود عالقــة ذات داللــة (t)قــیم وبــاألخص (2)وبــالرجوع للشــكل رقــم 

، للتغیــراتاالســتجابة (نبهــا األربعــة وذكــاء المنظمــة بجواتخــزین واســترجاع وتوثیــق المعرفــةعملیــات

كمــا ویظهــر الشــكل معــامالت . (p≤0.05)داللــةعنــد مســتوى )ة، وســرعة األداء، والمرونــةوالكفایــ

t=6.870 (0.000)

t=2.416 (0.014)

t=7.421 (0.000)

t=7.137 (0.000

)

٠.٥٠٧*

٠.٢٩٨*

٠.٥٣١*

٠.٥٥٢* تخزین 
سترجاع وا

وتوثیق المعرفة

المرونة

R2=0.257

سرعة األداء

R2=0.089

ةالكفای

R2=0.305

للتغیراتستجابةاال

R2=0.282
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فــي كــل محــور مــن تخــزین واســترجاع وتوثیــق المعرفــةلعملیــات ) التبــاین(المســار والقــدرة التفســیریة 

تخـزین ریة لعملیـات واعتمادًا على النتائج فإننا نجـد أن القـدرة التفسـی. محاور ذكاء منظمات األعمال

تخـــزین واســـترجاع ، بینمـــا تكـــون قـــدرة عملیـــات ةالكفایـــهـــي األعلـــى فـــي واســـترجاع وتوثیـــق المعرفـــة

.منظمات األعمالسرعة أداءهي األدنى في تفسیر تباین وتوثیق المعرفة

H03 : الداللةال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة لمشاركة المعرفة في ذكاء المنظمة عند مستوى

)0.05≤p.(االنحدار البسیط للتعرف علـى تم استخدام اختبار ،الثالثةالختبار الفرضیة الفرعیة و

.یوضح ذلك) ٢٣(في ذكاء المنظمة والجدول مشاركة المعرفةأثر

)٢٣(رقم الجدول 

اختبار االنحدار البسیط للفرضیة الفرعیة الثالثة

R

االرتباط

Beta

وقوتهااتجاه العالقة

R2

)التأثیر(التحدید معامل

Adjusted

R2

قیمة 

(F)

(p)الداللة االحصائیة 

0.5420.542*0.2940.28954.1760.000

(p≤0.05)ذات داللة إحصائیة عند مستوى الدالة *

بمســـــتوى داللـــــة ) 54.176(بلغـــــت(F)حصـــــائیة قیمـــــة اإلالأن ) ٢٣(رقـــــم یتضـــــح مـــــن الجـــــدول و 

مشاركة المعرفةعملیاتأنه یوجد أثر ذو داللة إحصائیة لمما یشیر إلى ) ٠.٠٥(أقل من إحصائیة

ى إلـBetaتشـیر قیمـة و . ولـذلك تـرفض الفرضـیة العدمیـة وتقبـل الفرضـیة البدیلـة. ذكاء المنظمةفي 

فــي ذكـــاء منظمـــات األعمــال هـــو إیجابیــًا وتبلـــغ قــوة هـــذة العالقـــة مشــاركة المعرفـــة أن أثــر عملیـــات 

لعملیــات ) التبــاین(فــإن القــدرة التفســیریة والتنبؤیــة Adjusted R2عتمــادًا علــى قیمــة وا. 54.2%

.%28.9في ذكاء منظمات األعمال بلغت مشاركة المعرفة 
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إلـــى ذكـــاء المنظمــة لجـــأ الـــدارسة فـــي كـــل محــور مـــن محـــاور مشــاركة المعرفـــأثـــر عملیـــات ولبیــان

والــذي یعتمــد مـــنهج SmartPLS 2.0 M3باســتخدام(Path Analysis)فحــص المســار 

Structural Equation Modeling (SEM) .سـتخدام الـرزم اإلحصـائیة مـن الجیـل الثـاني إن افـ

SmartPLS 2.0 M3هذه الحالةیعد ضروریًا في حالة أكثر من متغیر تابع ك .

(p≤0.05)ذات داللة إحصائیة عند مستوى الدالة *

الثالثةتحلیل المسار للفرضیة الفرعیة). ٣(الشكل رقم 

حصــائیة بــین ننــا نالحــظ وجــود عالقــة ذات داللــة إفإ(t)قــیم وبــاألخص (3)وبــالرجوع للشــكل رقــم 

ة، وســرعة ، والكفایــاالســتجابة للتغیــرات(نبهــا األربعــة وذكــاء المنظمــة بجواالمعرفــةمشــاركةعملیــات

ظهـــر الشـــكل معـــامالت المســـار والقـــدرة یّ كمـــا . (p≤0.05)عنـــد مســـتوى الدالـــة )األداء، والمرونـــة

. فــي كــل محــور مــن محــاور ذكــاء منظمــات األعمــالالمعرفــةمشــاركةلعملیــات) التبــاین(التفســیریة 

مشــاركةنجــد أن القــدرة التفســیریة لعملیــات فإننــا الــواردة فــي الشــكل أعــاله،واعتمــادًا علــى النتــائج

t=6.491 (0.000)

t=3.844 (0.000)
(0.000

t=7.055 (0.000)

t=8.517 (0.000)

٠.451*

٠.417*

٠.٥60*

٠.522* مشاركة المعرفة

المرونة

R2=0.204

سرعة األداء

R2=0.174

ةالكفای

R2=0.272

للتغیراتستجابةاال

R2=0.314
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هـي األدنـى المعرفـةمشـاركة، بینمـا تكـون قـدرة عملیـات االستجابة للتغیـراتهي األعلى في المعرفة 

.في تفسیر تباین سرعة أداء منظمات األعمال

H04 :ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة لتطبیق المعرفة في ذكاء المنظمة عند مستوى الداللة

)0.05≤p.(الفرضیة الفرعیة الرابعة تم استخدام اختبار االنحدار البسـیط للتعـرف علـى ختبارالو

.یوضح ذلك) ٢٤(في ذكاء المنظمة والجدول تطبیق المعرفةعالقة 

)٢٤(رقم الجدول 

اختبار االنحدار البسیط للفرضیة الفرعیة الرابعة

R

االرتباط

Beta

وقوتهاالعالقةتجاها

R2

)التأثیر(التحدید معامل

Adjusted

R2

قیمة 

(F)

(p)حصائیة الداللة اإل

0.5950.595*0.3540.34971.1730.000

(p≤0.05)ذات داللة إحصائیة عند مستوى الدالة *

بمســـــتوى داللـــــة )71.173(بلغـــــت(F)حصـــــائیة قیمـــــة اإلالأن ) ٢٤(رقـــــم یتضـــــح مـــــن الجـــــدول و 

المعرفـةتطبیـقعملیـات أنه یوجد أثر ذو داللة إحصـائیة لمما یشیر إلى ) ٠.٠٥(حصائیة أقل من إ

أن إلىBetaتشیر قیمة و . في ذكاء المنظمة ولذلك ترفض الفرضیة العدمیة وتقبل الفرضیة البدیلة

. %59.9في ذكاء منظمات األعمال هو إیجابیًا وتبلغ قوة هذة العالقة تطبیق المعرفةأثر عملیات 

تطبیـق المعرفـةلعملیـات ) التبـاین(فإن القدرة التفسیریة والتنبؤیة Adjusted R2عتمادًا على قیمة وا

.%34.9في ذكاء منظمات األعمال بلغت 

إلـى فحـص الـدارسلجأ ذكاء المنظمة كل محور من محاور تطبیق المعرفة فيأثر عملیات ولبیان

Structuralوالـذي یعتمـد مـنهج SmartPLS 2.0 M3سـتخدام  با(Path Analysis)المسـار 
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Equation Modeling (SEM) .الرزم اإلحصائیة من الجیل الثـاني استخدامإن فSmartPLS

2.0 M3 الحالةیعد ضروریًا في حالة أكثر من متغیر تابع كهذه .

(p≤0.05)ذات داللة إحصائیة عند مستوى الدالة *

تحلیل المسار للفرضیة الفرعیة الرابعة). ٤(الشكل رقم 

حصــائیة بــین نــا نالحــظ وجــود عالقــة ذات داللــة إفإن(t)قــیم وبــاألخص (4)وبــالرجوع للشــكل رقــم 

ة، وســـرعة ، والكفایـــاالســـتجابة للتغیــرات(نبهـــا األربعــةوذكـــاء المنظمــة بجواالمعرفــةتطبیـــقعملیــات

كمــا ویظهــر الشــكل معــامالت المســار والقــدرة . (p≤0.05)داللــةعنــد مســتوى )األداء، والمرونــة

. فــي كـــل محــور مــن محــاور ذكــاء منظمــات األعمـــالالمعرفــةلعملیــات تطبیــق) التبــاین(التفســیریة 

المعرفـةتطبیـقجد أن القـدرة التفسـیریة لعملیـات فإننا نالواردة في الشكل أعاله واعتمادًا على النتائج 

هـــي األدنــى فـــي المعرفــةمشــاركة، بینمـــا تكــون قــدرة عملیـــات االســتجابة للتغیــراتهــي األعلــى فـــي 

.تفسیر تباین سرعة أداء منظمات األعمال

t=6.806 (0.000)

t=3.930 (0.000).

t=7.799 (0.000)

t=11.037 (0.000)

٠.511*

٠.429*

٠.634*

٠.590* تطبیق
المعرفة

المرونة

R2=0.261

سرعة األداء

R2=0.184

ةالكفای

R2=0.348

للتغیراتستجابةاال

R2=0.402
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ول نتائج الفرضیات الفرعیة األربعة السـابقة والتابعـة للفرضـیة الرئیسـیة األولـى بالجـدویمكن تلخیص

فـــي ذكـــاء المنظمـــة حســـب القـــدرة التفســـیریةإدارة المعرفـــةنظـــم عملیـــات أثـــر والـــذي یبـــین (25)رقــم 

ویالحـظ مــن الجـدول أن أكثــر نظـم عملیــات .لكـل محــور وبشـكل تنــازليAdjusted R2)التبـاین(

وهـذا . ةإدارة المعرفة تأثیرًا في ذكاء المنظمة هـي تطبیـق المعرفـة، بینمـا أقلهـا خلـق واكتسـاب المعرفـ

ة ولــیس علـى االبتكــار مدرجـة فــي السـوق المـالي علــى الكفایـالصــناعیة الیشـیر إلـى تركیــز الشـركات

.والتطویر

)٢٥(الجدول رقم 

فـي ذكـاء Adjusted R2الفرضیة الرئیسیة األولى وفرضیاتها الفرعیة حسب قـدرتها التفسـیریة 
المنظمة

Adjustedعملیات نظم إدارة المعرفة
R2

Beta
وقوتهاتجاه العالقةا

الداللة 
(p)االحصائیة 

٠.٠٠٠*0.595%٣٤.٩تــــــطبیق المعــــرفة

٠.٠٠٠*0.542%29.4مشـــــــــاركة المعرفة

٠.٠٠٠*0.518%26.8سترجاع وتوثیق المعرفةتخزین وا

٠.٠٠٠*0.417%17.4كتساب المعرفةخلق وا

(p≤0.05)لة ذات داللة إحصائیة عند مستوى الدا*

ذكاء منظمة األعمال: المتغیر التابع

ال یوجـد أثـر ذو داللـة إحصـائیة لممارسـة عملیـات نظـم إدارة المعرفـة :الفرضیة الرئیسیة الثانیة

، تـم ةة الثانیـیالختبـار الفرضـیة الرئیسـو).p≥0.05(عنـد مسـتوى الداللـة االسـتجابة للتغیـراتفـي 

كتســاب المعرفــة، خلــق وا(للتعــرف علــى أثــر كــل متغیــر مســتقل اســتخدام اختبــار االنحــدار المتعــدد 

ـــــاركة المعرفــــة، و مشســــترجاع وتوثیــــق المعرفــــة، و خــــزین واتو  فــــي المتغیــــر التــــابع ) ـرفةتـــــطبیق المعــــــ
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، )٢٦(فیتضــــح مــــن الجــــدول رقــــم .یبــــین هــــذه النتــــائج) ٢٦(رقــــم ، والجــــدول )االســــتجابة للتغیــــرات(

لـه تـأثیر ذو داللـة ) تــــــطبیق المعــــرفة(ر الفرعي التالي والمتعلق بـ أن المتغی) t(وبمتابعة قیم اختبار 

، وهـــي قیمـــة )٤.٢٩٨(المحســـوبة ) t(بلغـــت قیمـــة علـــى اســـتجابة منظمـــات األعمـــال، إذإحصـــائیة

خلــق واكتســاب المعرفــة، و تخــزین (ین أي تــأثیر لـــ ، ولــم یتبــ)p≥٠.٠٥(معنویــة عنــد مســتوى داللــة 

منظمــات األعمــال، التغیــرات فــيســتجابةعلــى ا)  مشـــــــــــاركة المعرفــةمعرفــة، وســترجاع وتوثیــق الوا

).٠.٠٥(حصائیة أكبر من على التوالي وبداللة إ) ١.١٤٠، ٠.٦٣١، ١.٤٤٨((t)فقد بلغت قیم 

)٢٦(رقمالجدول

غیراتاالستجابة للتعلى إدارة المعرفة نتائج تحلیل االنحدار المتعدد ألثر أبعاد عملیات نظم 

الخطأ Bإدارة المعرفةعملیات نظم 

المعیاري

Beta قیمةT

المحسوبة

مستوى 

Tداللة 

0.1080.0720.1311.4480.139كتساب المعرفةخلق وا

0.0580.0920.0730.6310.529سترجاع وتوثیق المعرفةتخزین وا

0.1050.0920.1321.1400.256مشـــــــــاركة المعرفة

4.2980.000*0.3460.0800.408ــطبیق المعــــرفةتــــ

(p≤0.05)ذات داللة إحصائیة عند مستوى الدالة *

لیـات نظـم إدارة المعرفـة ال یوجـد أثـر ذو داللـة إحصـائیة لممارسـة عم:الفرضیة الرئیسیة الثالثة

، تم استخدام اختبـار ةلثالفرضیة الرئیسة الثاختبارالو).p≥0.05(ة عند مستوى الداللة في الكفای

سـترجاع خلـق واكتسـاب المعرفـة، و تخـزین وا(ف على أثر كـل متغیـر مسـتقل االنحدار المتعدد للتعر 

، والجــدول )ةالكفایـ(فـي المتغیـر التـابع ) وتوثیـق المعرفـة، و مشــــــــــاركة المعرفـة، و تـــــــطبیق المعــــــرفة

.یبین هذه النتائج) ٢٧(
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)٢٧(رقمالجدول

ةالكفایائج تحلیل االنحدار المتعدد ألثر أبعاد عملیات نظم إدارة المعرفة علىنت

الخطأ Bعملیات نظم إدارة المعرفة

المعیاري

Beta قیمةT

المحسوبة

مستوى 

Tداللة 

0.8800.381-0.081-0.0750.085-كتساب المعرفةخلق وا

0.1880.1080.2091.7370.085سترجاع وتوثیق المعرفةاتخزین و 

0.1260.1090.1381.1540.251مشـــــــــاركة المعرفة

3.9510.000*0.3740.0950.389تــــــطبیق المعــــرفة

(p≤0.05)ذات داللة إحصائیة عند مستوى الدالة *

ــــطبیق تـــ(أن المتغیـر الفرعـي التـالي والمتعلـق بــ ) t(، وبمتابعة قـیم اختبـار )٢٧(یتضح من الجدول 

المحسـوبة ) t(بلغـت قیمـة ، إذة الشـركات الصـناعیةیداللة إحصائیة على كفاله تأثیر ذو ) المعــــرفة

خلــــق (، ولــــم یتبــــین أي تــــأثیر لـــــ )p≥٠.٠٥(، وهــــي قیمــــة معنویــــة عنــــد مســــتوى داللــــة )3.951(

منظمـات ةكفایـعلـى )  سـترجاع وتوثیـق المعرفـة، و مشــــــــــاركة المعرفـةواكتساب المعرفة، وتخزین وا

أكبر من إحصائیةعلى التوالي وبداللة ) ١.١٥٤، ١.٧٣٧، 0.880-((t)األعمال، فقد بلغت قیم 

)٠.٠٥.(

ال یوجـــد أثــر ذو داللـــة إحصــائیة لممارســـة عملیــات نظـــم إدارة :الفرضــیة الرئیســـیة الرابعـــة

لفرضـیة الرئیسـة الرابعـة، تـم الختبـار او).p≥0.05(عنـد مسـتوى الداللـة األداءالمعرفة فـي سـرعة 

كتســاب المعرفــة، و خلــق وا(ف علــى أثــر كــل متغیــر مســتقل اسـتخدام اختبــار االنحــدار المتعــدد للتعــر 
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ـــرفةتخــزین وا ـــطبیق المعـــ ـــاركة المعرفــة، و تـــــ فــي المتغیــر التــابع ) ســترجاع وتوثیــق المعرفــة، و مشــــــــ

.تائجیبین هذه الن) 28(، والجدول )األداءسرعة (

)28(رقم الجدول 
األداءنتائج تحلیل االنحدار المتعدد ألثر أبعاد عملیات نظم إدارة المعرفة على سرعة 

الخطأ Bعملیات نظم إدارة المعرفة

المعیاري

Beta قیمةT

المحسوبة

مستوى 

Tداللة 

0.1840.1080.1741.7110.90كتساب المعرفةخلق وا

1.7150.089-0.230-0.2350.137-عرفةسترجاع وتوثیق المتخزین وا

2.2590.026*0.3100.1370.301مشـــــــــاركة المعرفة

2.2540.014*0.2990.1200.274تــــــطبیق المعــــرفة

(p≤0.05)ذات داللة إحصائیة عند مستوى الدالة *

ـــار )28(یتضـــح مـــن الجـــدول  ـــیم اختب ـــر ) t(، وبمتابعـــة ق ـــةفرعیـــالاتأن المتغی ـــةالتالی ــــ ةوالمتعلق (ب

منظمــــات ســــرعة أداءتــــأثیر ذو داللــــة إحصــــائیة علــــى الهــــ) تــــــــــطبیق المعــــــــرفةاركة المعرفــــة، و مشــــ

، وهــي قیمــة معنویــة عنــد علــى التــوالي)2.254، 2.259(المحســوبة ) t(بلغــت قیمــة األعمــال، إذ

ســـترجاع ســاب المعرفــة، و تخــزین واخلــق واكت(، ولــم یتبــین أي تــأثیر لـــ )p≥0.05(مســتوى داللــة 

على ) 1.711 ،-1.715((t)منظمات األعمال، فقد بلغت قیم سرعة أداءعلى )  وتوثیق المعرفة

.)0.05(نحصائیة أكبر ملتوالي وبداللة إا

لتحدیـد أهمیـة  Stepwise Multiple Regressionالمتعـدد التـدریجي االنحـدارعند إجراء تحلیـل 

حــده فــي المســاهمة فــي النمــوذج الریاضــي الــذي یمثــل عملیــات نظــم إدارة كــل متغیــر مســتقل علــى

ــــق واكتســــاب المعرفــــة، و تخــــزین وا(بأبعادهــــا المعرفــــة  ـــــاركة خل ســــترجاع وتوثیــــق المعرفــــة، و مشــــــــ

، كمـــا یتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم ســـرعة أداء منظمـــات األعمـــالعلـــى ) المعرفـــة، و تـــــــــطبیق المعـــــــرفة
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تطبیـق المعرفـةن ترتیب دخول المتغیرات المستقلة في معادلة االنحدار، فإن متغیـر والذي یبی) 29(

دخــل مــن ثــم مــن التبــاین فــي المتغیــر التــابع، و ) %16.4(جــاء فــي المرتبــة األولــى وفســر مــا مقــداره 

سـرعة (من التباین في المتغیر التـابع) %18.9(تطبیق المعرفة فسر مع إذمشاركة المعرفةمتغیر 

مــن معادلــة ســترجاع وتوثیــق المعرفــةخلــق واكتســاب المعرفــة، و تخــزین واوقــد تــم اســتبعاد. )األداء

). سرعة األداء(في المتغیر التابع ملعدم تأثیرهالتنبؤ وذلك

)29(رقم الجدول
للتنبـؤ بسـرعة Stepwise Multiple Regressionنتائج تحلیل االنحـدار المتعـدد التـدریجي 

إدارة المعرفةمن خالل أبعاد نظم أداء منظمات األعمال 
ترتیـــــــب دخـــــــول العناصـــــــر 

المستقلة في معادلة التنبؤ

قیمة 

Adjusted R2
(F)قیمة 

Tقیمة 

المحسوبة

Beta مستوى

الداللة

0.013*26.6582.2560.260%16.4تطبیق المعرفة

0.026*16.2752.2490.233%18.9مشاركة المعرفة

(p≤0.05)مستوى الدالة ذات داللة إحصائیة عند*

ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة لممارسة عملیات نظم إدارة المعرفة : ة الخامسةالفرضیة الرئیس

، تــم اســتخدام خامســةالختبــار الفرضــیة الرئیســة ال).p≥0.05(فــي المرونــة عنــد مســتوى الداللــة 

تســاب المعرفــة، و تخــزین خلــق واك(ف علــى أثــر كــل متغیــر مســتقل اختبــار االنحــدار المتعــدد للتعــر 

، )المرونة(في المتغیر التابع ) سترجاع وتوثیق المعرفة، و مشـــــــــاركة المعرفة، و تــــــطبیق المعــــرفةوا

.یبین هذه النتائج) 30(والجدول 
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)30(رقم الجدول 

المرونةنتائج تحلیل االنحدار المتعدد ألثر أبعاد عملیات نظم إدارة المعرفة على 

Tقیمة Betaالخطأ المعیاريBعملیات نظم إدارة المعرفة

المحسوبة

مستوى 

Tداللة 

0.9830.328-0.097-0.0790.080-كتساب المعرفةخلق وا

2.3090.023*0.2340.1020.301سترجاع وتوثیق المعرفةتخزین وا

0.0610.1020.0770.5950.553مشـــــــــاركة المعرفة

2.5070.013*0.2220.0890.267ـطبیق المعــــرفةتـــــ

(p≤0.05)ذات داللة إحصائیة عند مستوى الدالة *

تخـزین (والمتعلقـة بــ اآلتیـةأن المتغیرات الفرعیـة ) t(، وبمتابعة قیم اختبار )30(یتضح من الجدول 

منظمـات مرونـةة إحصـائیة علـى لهـا تـأثیر ذو داللـ) ، وتـــــــطبیق المعـــــرفةسترجاع وتوثیـق المعرفـةوا

علــى التــوالي، وهــي قیمــة معنویــة عنــد ) 2.507، 2.309(المحســوبة ) t(بلغــت قیمــة األعمــال، إذ

)  المعرفـــةمشــاركةكتســاب المعرفـــة، و خلـــق وا(، ولـــم یتبــین أي تـــأثیر لـــ )p≥0.05(مســتوى داللــة 

لتــــوالي وبداللــــة لــــى اع) 0.983 ،0.595-((t)منظمــــات األعمــــال، فقــــد بلغــــت قــــیم مرونــــةعلــــى 

(0.05).حصائیة أكبر من إ

لتحدیـد أهمیـة  Stepwise Multiple Regressionالمتعـدد التـدریجي االنحـدارعند إجراء تحلیـل 

كــل متغیــر مســتقل علــى حــده فــي المســاهمة فــي النمــوذج الریاضــي الــذي یمثــل عملیــات نظــم إدارة 

ــــق واكتســــاب المعرفــــة، و تخــــزین (رفــــة بأبعادهــــا المع ـــــاركة واخل ســــترجاع وتوثیــــق المعرفــــة، و مشــــــــ

ـــرفة ) 31(منظمــات األعمــال، كمــا یتضــح مــن الجــدول رقــم مرونــةعلــى ) المعرفــة، و تــــــــطبیق المعـــ

واســترجاعوتخــزین والــذي یبــین ترتیــب دخــول المتغیــرات المســتقلة فــي معادلــة االنحــدار، فــإن متغیــر 
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مـن التبـاین فـي المتغیـر التـابع، ) %22.2(وفسـر مـا مقـداره المعرفة جاء في المرتبة األولىوتوثیق 

) %25.6(سترجاع وتوثیق المعرفة متغیر تخزین وافسر مع المعرفة إذتطبیقومن ثم دخل متغیر 

مشـاركة المعرفـةكتسـاب المعرفـة، و وقد تم استبعاد خلق وا). المرونة(من التباین في المتغیر التابع 

). المرونة(دم تأثیرهم في المتغیر التابع من معادلة التنبؤ وذلك لع

)31(رقم الجدول

بمرونـةللتنبـؤ Stepwise Multiple Regressionنتائج تحلیل االنحدار المتعدد التـدریجي 

منظمات األعمال من خالل أبعاد نظم إدارة المعرفة

ترتیب دخول العناصر المستقلة في 

معادلة التنبؤ

Adjustedقیمة 

R2
(F)قیمة 

Tقیمة 

المحسوبة

Beta مستوى

الداللة

سترجاع وتوثیق المعرفةتخزین وا
22.2%38.3963.0700.306*0.003

تطبیق المعرفة
25.6%23.5132.6250.262*0.010

i(p≤0.05)ذات داللة إحصائیة عند مستوى الدالة *
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الفصل الخامس

))والتوصیاتلنتائجامناقشة ((

مةالمقد) 1-5(

النتائج واالستنتاجاتمناقشة)2-5(

التوصیات) 3-5(
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):المقدمة(

فــي ظــل نتــائج التحلیــل م النتــائج التــي توصــل إلیهــا الباحــثس مــن الدراســة أهــیتنــاول الفصــل الخــام

جابات أفــــراد عینــــة اإلحصـــائي الوصــــفي واختبــــار الفرضــــیات الـــواردة فــــي الفصــــل الرابــــع وفقـــًا الســــت

ءًا علیها سوف یتم تقدیم  مجموعة من التوصیات العلمیة لتعمیق النهج العلمي للدراسة بناو . الدراسة

والعملیــة القابلــة للتطبیــق لمســاعدة الشــركات الصــناعیة المدرجــة فــي ســوق عمــان المــالي علــى زیــادة 

، یتكــون هــذا الفصــل مــن لــذلك. فــي بیئــة عملهــاوتحســین قــدرتها فــي االســتجابة للتغیــرات الحاصــلة 

.مناقشة النتائج واالستنتاجات، والتوصیات: ین همارئیسجزأین

مناقشة النتائج واالستنتاجات(1-5)

مشــكلة عــدم قــدرة الكثیــر مــن الشــركات الصــناعیة األردنیــة فــي االســتجابة للتغیــرات تناولــت الدراســة

كـاء المنظمـة لعـدم معرفتهـا الكافیـة بمتغیـرات ذة ومرونة عالیةكفایالحاصلة في بیئة العمل بسرعة و 

عالمیـة لتحقیـق خارجیـةتحقق لها مكانه داخلیة ومكانةأنوعدم تطبیقها لهذه المتغیرات التي یمكن 

لـى سـئلة التـي تسـاعد عجملـة مـن األثـارةإوعلیـه؛ فقـد . لهـموتحقیـق األهـداف المنشـودةمیزة تنافسیة

حیثیاتهـا وجمـع معلومـات ممـا یسـهل الوقـوف علـى) مشاكل فرعیـة(أجزاءتجزئة مشكلة الدراسة إلى 

ســئلة الدراســة تــم صــیاغة مجموعــة مــن الفرضــیات التــي تعكــس إجابــة اإلجابــة أو . تســاعد فــي حلهــا

لبیـان أثـر ممارسـة عملیـات ) الفرضـیة العدمیـة( النفـيبصـیغةسـئلة المثـارة فرضیة لكل سؤال مـن األ

وتوصـلت الدراسـة. المـالينظم إدارة المعرفة في ذكاء الشركات الصناعیة المدرجـة فـي سـوق عمـان 

صــــحة همت فــــي حــــل مشــــكلة الدراســــة واإلجابــــة علــــى تســــاؤالتها واختبــــار أســــنتــــائج إلــــى مجموعــــة
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ویمكــن اإلشــارة إلــى أهــم النتــائج التــي توصــلت إلیهــا الدراســة بنــاءًا علــى اســتجابات أفــراد . فرضــیاتها

:عینة الدراسة كاآلتي

جــة فــي ســوق عمــان المــالي تمــارس عملیــة خلــق ن الشــركات الصــناعیة المدر أظهــرت النتــائج إ1-

؛ ٢٠٠٩المعـــاني ، (كـــل مـــن ل إلیـــه عمـــا توصـــیختلـــفاوهـــذ.واكتســـاب المعرفـــة بدرجـــة متوســـطة

بـأن عملیـة خلـق واكتسـاب أقـرتألن هـذه الدراسـات .)٢٠١٢؛ المحامیـد، ٢٠٠٩كراسنة والخلیلـي، 

السـبب كـون مفهـوم نظـم أدارة المعرفـة  المعرفة كانت مطبقة بدرجة عالیة لكن في هذه الدراسـة یعـود 

) ٢٠٠٤، أبو قبـة(وتنسجم هذه النتیجة مع دراسة . حدًا ما في الشركات الصناعیةإلىحدیث العهد 

).٢٠٠٥، حجازي(و

تخـــزین ن الشــركات الصــناعیة المدرجــة فــي ســوق عمــان المــالي تمــارس عملیــة إبینــت النتــائج 2-

؛ ٢٠٠٩المعــاني، ( وصــل إلیــه كــل مــن هــذه النتیجــة لمــا واتفقــت.وتوثیــق المعرفــة بدرجــة متوســطة

ألن قواعــد البیانــات وتقنیــة المعلومــات ال یــتم اســتغاللها بكامــل طاقتهــا ).٢٠٠٩كراســنة والخلیلــي، 

مــا ولكنهــا اختلفــت ع.لتخــزین وتوثیــق المعرفــةإســتراتیجیةعــدم وجــود إلــىوالســبب فــي ذلــك یرجــع 

تقـوم بتطبیـق عملیـات اإلنشاءدراسته على شركات حدیثة وقد طبقت )٢٠١٠، الفارس(إلیهتوصل 

.المعرفة بشكل كامل مما جعلها عالیة

أوضحت النتائج أن الشركات الصناعیة المدرجة في سوق عمان المالي تمارس عملیة مشـاركة 3-

؛ كراســنة ٢٠٠٩المعــاني، ( مــا توصــل إلیــه كــل مــن لواتفقــت هــذه النتیجــة.المعرفــة بدرجــة متوســطة

ضــعف مســتوى عملیــة مشــاركة المعرفــة بــین العــاملین وتبــادل إلــىوهــي تشــیر ) ؛٢٠٠٩الخلیلــي، و 

حـدیث المنشـأة فـي الـدول وهـذا ألن حقـل أدارة المعرفـة، في الشركات الصـناعیة خبراتهم فیما بینهم

، ؛ الفــارس٢٠١٢المحامیــد، (كــل مــن وصــل إلیــه ولكنهــا اختلفــت عمــا األردنالنامیــة ومــن ضــمنها 

٢٠١٠(.
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رجــة فــي ســوق عمــان المــالي تمــارس عملیــة دن الشــركات الصــناعیة المتوصــلت النتــائج إلــى إ-4

)٢٠٠٩المعــاني، ( وصــل إلیــه كــل مــن واتفقــت هــذه النتیجــة لمــا . تطبیــق المعرفــة بدرجــة متوســطة

هذه الدراسات أثبتت).٢٠١٠، ؛ الفارس٢٠٠٩كراسنة والخلیلي، (ما توصل إلیه ولكنها اختلفت ع

المتبعــة ســواءًا فــي وزارة التربیــة والتعلــیم أو فــي اإلســتراتیجیةتطبــق المعرفــة بشــكل عــالي الن أنهــاب

.وتهتم بمقومات إدارة المعرفةالمحقق الكوتالشركات حدیثة المنشأة ناجحة 

إن الشـركات الصـناعیة المدرجـة فـي سـوق ) ١٥(المعطیات اإلحصائیة في الجدول رقم أشارت 5-

وبالرغم أن السرعة في األداء كانت .تتمتع بجوانب ذكاء بشكل عام متوسطة المستوىعمان المالي 

ذه واتفقـت هــ.ة لتلـك الشــركاتومسـتوى الكفایــاالسـتجابة للتغیــراتمـن مســتوى متوسـطة إال أنهـا أقــل 

,Danial&lucia(مـا توصـل إلیـهالنتیجـة ل مـا توصـل إلیـه ولكنهـا اختلفـت هـذه النتیجـة ع) 2006

)Sharifi & Zhang,1999 ،Yusef et al,1999(.

ممارســـة ل) (0.05مباشـــر ذو داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى إیجـــابي وجـــود أثـــر بینـــت الدراســـة6-

وتشـیر قیمـة . Beta=%60.7وقـوة هـذا األثـر تبلـغ .عملیات نظم إدارة المعرفة في ذكـاء المنظمـة

Adjusted R2 ین الحاصـل للتبـا) تنبؤیـة(قدرة تفسیریةإن ممارسة عملیات نظم إدارة المعرفة تمتلك

عني أن التغیر في ممارسة عملیـات نظـم إدارة المعرفـة بمقـدار بم. %36.4في ذكاء المنظمة بلغت 

.%36.4وحدة واحدة یقابله تغیر في ذكاء المنظمة مقداره 

فــة فــي الــذي یبــین أثــر عملیــات نظــم إدارة المعر (25)فــي الجــدول رقــم أشــارت النتــائج الــواردة 7-

لكــل محــور مــن محــاور ممارســة Adjusted R2) التبــاین(ذكــاء المنظمــة حســب القــدرة التفســیریة 

ـــات  ن أكثـــر عملیـــات نظـــم إدارة المعرفـــة تـــأثیرًا فـــي ذكـــاء نظـــم إدارة المعرفـــة وبشـــكل تنـــازلي إعملی

ومتوقعـة النتیجـة منطقیـة هـذه. ها كان خلـق واكتسـاب المعرفـةالمنظمة هي تطبیق المعرفة، بینما أقل

كــان جزئیــًا وعلیــه فــإن حتكــار حتــى ولــوحیــث أن هــذه الشــركات الزالــت تعمــل فــي بیئــة تتصــف باال
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ة ولــیس علــى االبتكــار والتطــویر الــذي یتطلــب خلــق واكتســاب معــارف تركیزهــا األساســي علــى الكفایــ

.جدیدة

ذو داللــة ثــر ن عملیـة تطبیــق المعرفــة لهـا أ، إ)٢٦(الجــدول رقــم أوضـحت النتــائج الــواردة  فـي8-

ي حـین لـم یتبــین سـتجابة الشــركات الصـناعیة للتغیـرات الحاصــلة فـي بیئـة عملهـا، فــإحصـائیة علـى ا

على )  شـــــــــاركة المعرفةسترجاع وتوثیق المعرفة، و مخلق واكتساب المعرفة، و تخزین وا(أي أثر لـ 

الصــناعیة ألهمیــة عملیــات إدارة الشــركات أداراكأمــا عــدم : یعــود لســببینوهــذا.االســتجابة للتغیــرات

المعرفـة المتعلقــة بخلــق وتخــزین وتوثیـق المعرفــة فــي زیــادة قـدرتها علــى استشــعار التغیــرات الحاصــلة 

وأمـــا كـــون عملیـــات خلـــق وتوثیـــق . لهـــا فـــي الوقـــت المناســـباالســـتجابة للتغیـــراتفـــي بیئـــة العمـــل و 

ـــداع فـــي  ـــة تناســـب الشـــركات التـــي تســـعى إلـــى اإلب تناســـب منتجاتهـــا وخـــدماتها والومشـــاركة المعرف

تقـدم منتجـات نمطیـة درجـة اإلبـداع اً لبـاغفـي سـوق عمـان المـالي التـي الشركات الصناعیة المدرجة

لــذلك، الدراســات المســتقبلیة مــدعوة للتحقــق مــن هــذه النتیجــة مــن خــالل إضــافة بعــد .فیهــا محــدودة

ات إدارة المعرفــة فــي ذكــاء المنظمــة علــى أنمــوذج الدراســة لبیــان أثــر ممارســة عملیــيالتوجــه اإلبــداع

.لدى بعض الشركات الصناعیة األردنیةيفي ظل التوجه اإلبداع

ذو ن عملیة تطبیق المعرفة لها أثر ، إ)٢٧(رقم في الجدول بینت نتائج المعطیات اإلحصائیة 9-

. عملهـاالشـركات الصـناعیة فـي التعـاطي مـع التغیـرات الحاصـلة فـي بیئـةصـائیة فـي كفایـةداللة إح

ســترجاع وتوثیــق المعرفــة، و مشــــــــــــاركة خلــق واكتســاب المعرفــة، و تخــزین وا(ولــم یتبــین أي أثــر لـــ 

وهـــذه النتیجـــة یمكـــن .الشـــركات الصـــناعیة المدرجـــة فـــي ســـوق عمـــان المـــاليكفایـــة فـــي )  المعرفـــة

التـي یمكـن أن ن الشركات الصـناعیة المدرجـة فـي سـوق عمـان المـالي تـدرك أن الكفایـات تفسیرها بأ

تمتلكها وتمكنها من االستجابة للتغیرات الحاصلة في بیئة العمل مرتبطـة بتطبیـق المعرفـة فقـط وهـذا 
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یعــود إلــى قصــر نظــر الشــركات فــي إدراك أهمیــة تطــویر وخلــق المعرفــة كمــورد مــن مــوارد المنظمــة 

.ذه النتیجةهوالدراسات المستقبلیة مدعوة للتحقق من. الذي یقود إلى تحقیق میزة تنافسیة

والمتعلقـة م إدارة المعرفـة الفرعیـة نظ، إلى أثر عملیات)٢٨(وأشارت النتائج  في الجدول رقم 10-

فــي ســرعة الشــركات الصــناعیة المدرجــة فــي ســوق عمــان ) مشــاركة المعرفــة، وتــــــــطبیق المعــــــرفة( بـــ 

.ة عملهاالمالي في االستجابة للتغیرات غیر المتوقعة وغیر المسبوقة بیئ

تخــزین (المتعلقــة ، أن عملیــات نظــم إدارة المعرفــة )٣٠(بینــت النتــائج الــواردة فــي الجــدول رقــم 11-

الشـــركات مرونـــة أثـــر ذو داللـــة إحصـــائیة فـــيلهـــا) وتوثیـــق المعرفـــة، وتـــــــــطبیق المعـــــــرفةواســـترجاع

هـــذه مرونـــةفـــي)  رفـــةكتســـاب المعرفـــة، و مشـــاركة المعخلـــق وا(لــــ الصـــناعیة، ولـــم یتبـــین أي أثـــر

.الشركات

:ن التوصل إلى االستنتاجات األتیةاءًا على ما تقدم، یمكوبن

وتحسـین ذكـاء الشـركات الصـناعیة المدرجـة لعب دورًا هامًا في رفـع إن عملیات إدارة المعرفة  ت1-

.ة عملهافي سوق عمان المالي مما یمكنها من االستجابة للتغیرات المفاجئة وغیر المسبوقة في بیئ

تفاوت أثر عملیات نظم إدارة المعرفة فـي ذكـاء المنظمـة فـي الشـركات الصـناعیة المدرجـة فـي -٢

.وأكثر هذه العملیات تأثیرًا في ذكاء المنظمة هي عملیة تطبیق المعرفة. سوق عمان المالي

التوصیات(2-5)

ف وممارســة عملیــات توظیــمراعــاةالصــناعیة المدرجــة فــي ســوق عمــان المــالي علــى الشــركات -١

نظــم إدارة المعرفــة فــي أنشــطتها المختلفــة بغیــة زیــادة قــدرتها علــى االســتجابة للتغیــرات الحاصــلة فــي 

.بیئة عملها
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على الشركات الصـناعیة المدرجـة فـي سـوق عمـان المـالي تـوفیر بـدائل مختلفـة لتخـزین معرفـة -٢

فظـــة علـــى مركزهـــا التنافســـي الحـــالي وخبـــرات العـــاملین الـــذین یتركـــون العمـــل لســـبب أو آلخـــر للمحا

.والمستقبلي

الصـــناعیة بخلـــق واكتســـاب المعرفـــة مـــن مصـــادر خارجیـــة الشـــركات ضـــرورة االهتمـــام مـــن 3-

ة وســرعة جــل تحســین مســتوى اســتجابتها بكفایــأكــالعمالء والمــوردین وشــركاء األعمــال اآلخــرین مــن

.ومرونة عالیة للتغیرات الحاصلة في بیئة العمل

م الشـــركات الصـــناعیة المدرجـــة فـــي ســـوق عمـــان المـــالي بتفعیـــل مشـــاركة المعرفـــة یـــاقضـــرورة4-

فـي بیئـة وممارستها بمستوى أعلى مما هـي علیـه فـي الوقـت الحاضـر الستشـعار التغیـرات الحاصـلة

.لها في الوقت المناسباالستجابة للتغیراتكي تتمكن من العمل في بدایة حدوثها 

لمدرجــة فــي ســوق عمــان المــالي تــوفیر قواعــد معرفــة تســهل عملیــة علــى الشــركات الصــناعیة ا5-

.عادة تنظیمها بما یتفق والحاجة إلیها في تنفیذ أنشطة تلك الشركاتوإ استرجاع المعرفة المتاحة 

العـاملین فـي الشـركات مـن االسـتخدام الخـاطئ للمعرفـة مـن قبـل قواعـد المعرفـة حمایـة ضـرورة -٦

.رورة االلتزام في االستخدام األخالقي لقواعد البیاناتالصناعیة من زیادة الوعي بض

ســتجابة الشــركات اإیجــابي فــيبتفعیــل عملیــة تطبیــق المعرفــة لمــا لهــا مــن أثــراالهتمــامضــرورة 7-

بحـاث المسـتقبلیة فهـي مـدعوة لبیـان سـبب عـدم أمـا األ. ت الحاصلة في بیئـة عملهـاالصناعیة للتغیرا

ـــاركة المعرفــةســترجاع وتوثیــق المعرفــة، و رفــة، و تخــزین واخلــق واكتســاب المع(وجــود أثــر لـــ  )  مشــــــــ

.االستجابة للتغیراتفي 

على الشركات الصناعیة المدرجـة فـي سـوق عمـان المـالي رفـع مسـتوى ممارسـة عملیـة تطبیـق -٨

. لتعـــاطي مـــع التغیـــرات الحاصـــلة فـــي بیئـــة عملهـــاإیجـــابي فـــي كفایتهـــا لالمعرفـــة لمـــا لهـــا مـــن أثـــر 
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ـــ المســتقبلیة مــدعوة لبیــان ســبب عــدم وجــود ألبحــاثوا خلــق واكتســاب المعرفــة، و تخــزین (أي أثــر ل

.ةالكفایفي )  سترجاع وتوثیق المعرفة، و مشـــــــــاركة المعرفةوا

الشركات الصناعیة المدرجة في سوق عمان مدعوة إلـى رفـع مسـتوى تطبیقهـا لعملیـات مشـاركة -٩

فـي عــــرفة لزیادة سرعتها في االستجابة للتغیرات غیر المتوقعة وغیر المسـبوقة المعرفة، وتــــــطبیق الم

لتأكیـــد هـــذه النتیجـــة بتطبیـــق نفـــس متغیـــرات هـــذه الدراســـة علـــى نفـــس البـــاحثیندعـــوة و .بیئـــة عملهـــا

.القطاع أو على قطاعات أخرى كالخدمات مثالً 

رجاع وتوثیـق المعرفـة، وتـــــــطبیق ستتخزین واضرورة تركیز الشركات الصناعیة على عملیات -١٠

لتأكید هذه دعوة الباحثینو . المعــــرفة لزیادة مرونتها في االستجابة للتغیرات الحاصلة في بیئة عملها

كتساب المعرفة، و مشاركة المعرفة  فـي مرونـة عدم وجود أثر لخلق واالنتیجة، ومحاولة بیان سبب 

.الماليالشركات الصناعیة المدرجة في سوق عمان
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))المراجع((

:المراجع العربیة

:جنبیةالمراجع الـأ

المراجع العربیة:

دارة المعرفـــة إردن لبـــرامج وانظمــة مـــدى تطبیــق الـــوزارات فــي األ.  )٢٠٠٤(عاهـــد جبــر ، أبوقبــة.١

.ردنیةالجامعة اال، )رسالة ماجستیر غیر منشورة(. ردنومات في الوزارات المركزیة في األوالمعل

.١٦٦-١٤٠.ص.ص١،العدد، 36المّجلداإلداریة،

مشروع مقتـرح إلدارة المعرفـة والمعلومـات فـي الـوزارات المركزیـة فـي ). ٢٠٠٤(ماني أ، أبو جزر.٢

.األردن، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، عمان، )وراةأطروحة دكت(.األردن

مقـدمبحـث". األردنیـةالمستشـفیاتفـيالمعرفـةدارةإلبرنـامجمقتـرح").٢٠٠٤(،عماد أبودیه.٣

.یـلبر إ/٢٨-٢٦)إدارة المعرفـة فـي العـالم العربـي(الرابـع السـنويالـدوليالعلمـيالمـؤتمرإلى

.األردن، عمان ، الزیتونةجامعة

إلىمقدمبحث". األداءوالمعرفةإدارةمدخلاستخدامبینالعالقة).٢٠٠٤(یوسف،فارةأبو.٤

جامعـة.بریـلإ/٢٨-٢٦)العربيالعالمفيالمعرفةدارةإ(الرابعالسنويالدوليالعلميلمؤتمرا

.األردن، عمان، الزیتونة

أطروحــــة (.الجــــودة الشــــاملة وأثــــره علــــى األداءدارة المعرفــــة و تكامــــل إ). ٢٠٠٦(باســــردة، توفیــــق .٥

.األردن، الجامعة األردنیة، عمان، )دكتوراة
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ســالیب والبــرامج العلمیــة الحدیثــة إلدارة المعرفــة فــي اتخــاذاســتخدام األ). ٢٠٠٧(بیــدس، عــادل.٦

، الجامعـــة )غیـــر منشـــورةرســـالة ماجســـتیر(.ردنیـــةاألاالتصـــالالقـــرارات مـــن قبـــل مـــدیري شـــركات 

.األردن، عمان، األردنیة

: ردنیــةاألعرفــة فــي توظیفهــا لــدى المنظمــات دراك المقیــاس أثــر إ. )٢٠٠٥(هیــثم علــي ، حجــازي.٧

.تجـــاه بنـــاء أنمـــوذج لتوظیـــف إدارة المعرفـــةرنـــة بـــین القطـــاعین العـــام والخـــاص بإدراســـة تحلیلیـــة مقا

.ردناأل، عمان، جامعة عمان العربیة، )ةدراسة دكتوراة غیر منشور (

عالقـــة نظـــم إدارة المعرفـــة وتقنیـــات ").٢٠٠٥(، رشـــاد محمـــد و حـــریم، حســـین محمـــود الســـاعد.٨

المجلة ".ردنعلى قطاع الصناعات الدوائیة باألبحث میداني:بالمیزة التنافسیة للمنظمة المعلومات

.٩٣-٧٧)١(.٨، المجلد بیقیةاألردنیة للعلوم التط

.دار غریب:القاهرة"دارة بالمعرفةاإل").٢٠٠٤(لي ع، السلمي-٩

لمعرفــة فــي التــدریس مــدى مراعــاة متطلبــات تطبیــق نظــم إدارة ا"). ٢٠٠٨(الغفور، نضــال عبــد.10

تحـاد الجامعـات مجلة إ. "الجامعي من و جهة نظر أعضاء هیئة التدریس في الجامعات الفلسـطینیة

.١١٨-٧٣ص  .، ص٥١، عدد العربیة

دیـــوان ) ٥٣(عـــدد.جهـــد المعلومـــات سلســـلة، "أدارة المعرفـــة").٢٠٠٠(فیصـــل ســـعید ، الغریـــب.١١

.الكویت: الخدمة المدنیة

دراســــة : یــــة تطبیقهــــا فــــي الجامعــــات الســــعودیةإدارة المعرفــــة وٕامكان).٢٠٠٧(یاســــر ، العتیبـــي.١٢

، مكــة المكرمــة، م القــرىجامعــة أ).دكتــوراة غیــر منشــورةروحــةأط.  (م القــرىتطبیقیــة علــى جامعــة أ

.المملكة العربیة السعودیة

إدارة ت فـي دور تكنولوجیا المعلومـا". )٢٠٠٨(عیسان، صالحه عبداهللا و العاني وجیهة ثابت .١٣

.١٠٦-٥٩)١.(12مجلد ال، البصائر. "المعرفة في كلیة التربیة بجامعة السلطان قابوس
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دراســة میدانیــة : داء المنظمــاتأالكفایــةع دارة المعرفــة فــي رفــدور إ".)٢٠١٠(ســلیمان، الفــارس.١٤

ـــــة الخاصـــــة بدمشـــــق ـــــى الشـــــركات الصـــــناعیة التحویلی ةاالقتصادیللعلومدمشقجامعةمجلة، "عل

.٨٥-٥٩)٢.(٢٦المجلد، والقانونیة

المنظمـــة العربیـــة للتنمیـــة :القـــاهرة، ٢ط". إدارة المعرفـــة".)٢٠٠٥(الكبیســي، صـــالح الــدین .١٥

.االداریة

دراسـة میدانیـة :التنظیمـياإلبـداعفـي وأثرهـاإدارة المعرفـة ").٢٠٠٢(الكبیسـي، صـالح الـدین.١٦

ـــة مـــن شـــركات القطـــاع الصـــناعي  ـــوراة غیـــر منشـــورة(،"المخـــتلطمقارنـــة لعین الجامعـــة ، )رســـالة دكت

.العراق،بغداد،المستنصریة

مكونـــات نظـــم إدارة ").٢٠٠٩(كراســـنة، عبـــدالفتاح عبـــدالرحمن والخلیلـــي، ســـمیة محمـــد توفیـــق .١٧

، إدارة األعمــالالمجلــة األردنیــة فــي. "دراســة تحلیلیــة فــي وزارة التربیــة والتعلــیم األردنیــة: المعرفــة

.٣٢٦-٢٩٣)٣.(٥د مجلال

التمیزبلورةفيوأثرهانظم إدارة المعرفةوظائفتوافرمدى").٢٠٠٩(المجالي، آمال یاسین .١٨

العلـومدراسـات. "الخاصـةاالقتصـادیةالعقبـةمنطقـةسـلطةالعـاملین فـينظـروجهةمنالتنظیمي

.١٦٦-١٤٠)١(.٣٦المجلد ، داریةاإل

: العالقــة بــین مشــاركة المعرفــة وقــدرة الفــرد علــى التكیــف").٢٠١١(اســعود محمــد، المحامیــد. ١٩

المجلـة األردنیـة فـي إدارة ". دراسة میدانیة في الشركات الصـناعیة المدرجـة فـي سـوق عمـان المـالي

.٢٧١-٢٤٦)٢(.٧المجلد ، عمالاأل

ة لــدور نظــم اتجاهــات المــدیرین فــي مراكــز الــوزارات األردنیــ".)٢٠٠٩(المعــاني، أیمــن عــوده .٢٠

.٤٠٢-٣٧١)٣(.٥، المجلد إدارة األعمالالمجلة األردنیة في. "إدارة المعرفة في األداء الوظیفي
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لمعرفـة فـي المؤسسـات دارة ااتجاهات المـدیرین نحـو تطبیـق إ").٢٠٠٥(حسان عبد ، المومني.٢١

ردن، األجامعة آل البیت، المفرق ، )رةرسالة ماجستیر غیر منشو (."ردنالعامة في األ

دار :عمــان،١ط. التقنیــات، الــنظم، المفــاهیم: إدارة المعرفــة، (2007)،ســعد غالــب، یاســین.٢٢

.المناهج للنشر والتوزیع

فـيللمنافسـة و النمـو و البقـاء كـأداةإدارة المعرفـة دور").٢٠٠٥(یوسف، عبدالستار حسین .23

.٩٠-٥٥)١٠٣(.٢٧المجلد-اإلداري. "شركات األعمال

٢٠١٢نشرة سوق عمان المالي -24
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قائمة المالحق
)1(الملحق رقم 

قائمة باسماء المحكمین

عةالجام/مكان العملالتخصصاللقب العلمي واالسمالرقم
جامعة الشرق االوسطإدارة أحصاءد محمد النعیمي.أ١
جامعة الشرق االوسطعمالإدارة األد كامل المغربي.أ٢
جامعة الزیتونة االردنیةعمالإدارة األد نجم عبود.أ٣
جامعة الزیتونة االردنیةعمالإدارة األد عبدالعزیز النداوي.أ٤
جامعة الشرق االوسطعمالإدارة األد لیث الربیعي.أ٥
جامعة الشرق االوسطعمالإدارة األكامل الحواجرة. د٦
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)٢(الملحق رقم 

الشركات الصناعیة المدرجة فيمیدانیةدراسة: المنظمةذكاءفيأثرممارسة عملیات نظم ادارة المعرفة 
.في سوق عمان المالي

ستبانةالا
الفاضلةأختي/الفاضلأخي

: رة المعرفـة فـي ذكـاء المنظمـةدام إأثرممارسـة عملیـات نظـاختبـارلـىإتهـدفعلمیـةدراسـةجراءبـإحالیانقوم
علـىالدراسـةهـذهعمـلیـتمسـوف. دراسـة میدانیـة فـي الشـركات الصـناعیة المدرجـة فـي سـوق عمـان المـالي

االهمیـةغایـةفـيتعتبـراجابـاتكمنإ.األردنیـة المدرجـة فـي سـوق عمـان المـاليالشـركات الصـناعیةقطـاع
البحـثولغایـات"للغایـةسـریة"أنهـاعلـىتعامـلسـوفكماجابـاتنإلكـمنؤكـدأنونـود.الدراسـةهـذهلنجـاح
االسـتبانةهـذهنإالعلـمیرجـى.عملـكومسـؤولیاتمنظـورمـنسـئلةاألعلـىاالجابـةالرجـاء.فقـطالعلمـي

بعـضتكـوننإالممكـنمـنلـذلك،. الشـركات الصـناعیة األردنیـةجمیـععلـىللتطبیـققابلـةلتكـونصـممت
.األسئلةجمیعإجابةمحاولةیرجى.فیهاالتي تعملونالشركات الصناعیةعلىتامبشكلتنطبقالسئلةاأل

دونالسـؤالتـركیرجـى،مضـللةتكـونسـوفأنهـاتعتقـدأو،معینةإجابةمنمتأكدغیركنتإذا،ولكن
.محددةإجابة

مسبقاتعاونكمحسنلكمشاكرین
:رقم الهاتفبـالل سـلیمـان محمـد المصـالحـة         : الباحث

الدیمغرافیةالمعلومات:االولالجزء
:الجنس:العمر

:الخبرةعدد سنوات:التعلیميالمستوى

ممارسة عملیات نظم ادارة المعرفة:الثانيالجزء

قراءة كل فقرة ووضع یرجى.لى جمع البیانات المتعلقة بممارسة عملیات نظم ادارة المعرفة في المنظمة إن هذا الجزء من االستبانة یهدف إ
وتعني أنك (3)وتعني أنك غیر موافق، (2)عني أنك غیر موافق بشدة، وتُ (1) :الخیارات المتاحة هي.في العامود المناسب(X)إشارة

.وتعني أنك موافق بشدة(5)وتعني أنك موافق، (4)محاید، 
موافق 
بشدة 

غیر 
موافق 
بشدة

لـمـعرفةعمـــــــلیات نظم ادارة ا
)خــلق واكـتساب المـعرفة(

٥ ٤ ٣ ٢ ١
.        تعتمد الشركة على خلق واكتساب معارفها من مصادر خارجیة ١
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.مستمررفیا مع الخبراء الداخلیین وبشكل تقوم الشركة بتشكیل فرق التعلم المتنوعة مع ٢

.كتساب المعرفةسلوب المحاكاة في خلق واتخدام أتقوم الشركة باس ٣

.تعمل الشركة على دعم االفكار االبداعیة للعاملین ٤

.تقوم االدارة بعقد جلسات عصف ذهني لخلق المعرفة ٥

موافق 
بشدة

غیر 
موافق 
بشدة )تخزین واســترجاع وتـوثیق المـعرفـة(

٥ ٤ ٣ ٢ ١
.ول  المعرفةتمتلك الشركة قاعد بیانات مزودة بمعلومات ح ٦

.لدى الشركة الیة محددة لتوثیق المعرفة الخاصة بطبیعة عملها ٧

.القدرة على استرجاع المعرفة ومتابعة سیر العمللدى الشركة ٨

راء والخبرات والتجارب التي یقوم بها الفنیون والخبراء وحفظها وتوثیقها یتم تدوین اآل

.خبیرةفي قواعد المعرفة كنظم 

٩

حدث الوسائل في الحفاظ على العاملین الجیدین من خالل تخزین تستخدم الشركة أ

. وتوثیق معارفهم وخبراتهم

١٠

موافق 
بشدة

غیر 
موافق 
بشدة

)مشاركـة المعرفـة( 

٥ ٤ ٣ ٢ ١
.تقوم الشركة بمشاركة المعرفة داخلیا من خالل فرق المعرفة المتنوعة ١١

تقوم الشركة باستخدام التكنولوجیا القائمة على اصحاب الخبرة في توزیع المعرفة 

.على العاملین

١٢

تعتمد الشركة التدریب من قبل زمالء الخبرة القدامى بهدف تحسین عملیاتها 

.وتخفیض التكالیف

١٣

.لدى الشركة تسهیالت تكنولوجیة خاصة لمشاركة  المعرفة ١٤

.یوجد نشرات  او مجلة دوریة للشركة یدویة او الكترونیة  ١٥
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موافق 
بشدة

غیر 
موافق 
بشدة

)المعرفـةتـطبیـق(

٥ ٤ ٣ ٢ ١
.للمستفیدینالخدماتتقدیمل لتسهیمحوسبةتطبیقاتتستخدم الشركة  ١٦

.المعرفیةهماحتیاجاتوتحدیدالعاملینشؤونإلدارةمحوسبةبرامجتعتمد الشركة  ١٧

تقــــوم الشــــركة وبشــــكل مســــتمر بتــــدریب موظفیهــــا مــــن قبــــل خبــــراء متمرســــین داخلیــــا 

.وخارجیا

١٨

.تستخدم الشركة العدید من المقاییس للسیطرة على المعرفة المطبقة ١٩

.تطبق الشركة المبادرات والبرامج بشكل مستمر ذات العالقة بالمعرفة ٢٠

(Agility)االعمالمنظمةذكاء:  لثالثاالجزء

یرجى ).، و المرونة، والسرعةةالكفای، و االستجابة للتغیرات(ان هذا الجزء من االستبانة یهدف الى جمع البیانات المتعلقة بذكاء المنظمة
وتعني أنك غیر (2)موافق بشدة، وتعني أنك غیر(1) :الخیارات المتاحة هي.في العامود المناسب(×)قراءة كل فقرة ووضع أشارة 

.وتعني أنك موافق بشدة(5)وتعني أنك موافق، (4)وتعني أنك محاید، (3)موافق، 

(Responsiveness)االستجابة للتغیرات

غیر
موافق
بشدة

موافق
بشدة

12345

.بتغیراالسعاریتعلقبماالمناسبالقراراتخاذحولسریعةالشركةفعلردةتكون٢١

.العمالءاحتیاجاتفيالتغیراتإدراكعلىاستعدادلدى الشركة٢٢

.دوريالمنتجات بشكلتطویرعملیةبمراجعةتقوم الشركة٢٣

.الخارجیةالتغیراتعلىفعلردفيلفةاالدارات المختبینتعقد الشركة اجتماعات٢٤

.المنافسینحمالتعلىالسریعتقوم الشركة بالرد٢٥

.الشركةفيجیداالدارات بشكلبینالمشتركةالمهامتنسیقیتم٢٦
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.العمالء بجدیة باستمراریتم اخذ شكاوي٢٧

.دالمحدالوقتفيتنفذ الشركة الخطط وتطبقها٢٨

٢٩
علىالتغییراتفیما الحداثبینهافیمابالتنسیقالشركةفيتقوم األدارات المعنیة

.المنتجات

(Competency)ةیالكفا

غیر
موافق
بشدة

موافق
بشدة

12345

٣٠
التحدي واالنجاز بشكل افضل من المنظمات الجدیدة في علىلدى الشركة القدرة

.السوق

.المنتجحیاةدورةومعالمشكلتوقععلىالقدرةلدى الشركة٣١

٣٢
االسواقفيالمباشرینمنافسیهامكانتها بینعلىالحفاظعلىالقدرةلدى الشركة

.المحلیة في الوقت الحالي

٣٣
االسواقفيالمباشرینمنافسیهابینمكانتهاعلىالحفاظعلىالقدرةلدى الشركة

.لمیة في الوقت الحاليالعا

٣٤
المنافسةاالعتباربعیناالخذمعالسوقیهحصتهافيالتنبؤعلىالقدرةلدى الشركة

.الشدیدة

٣٥
المنتج،وتمیزالسعر،:علىالمنافسة( للمنافسة أساس إستراتیجيلدى الشركة

).والجودةوالوقت

(Quickness)االداءسرعة

غیر
موافق
بشدة

موافق
بشدة

12345

.سریعبشكلالمنتجات المقدمةكمیةتغییرعلىالقدرةلدى الشركة٣٦

.أخرىمن منتج إلىبسرعةالتحولیمكن للشركة٣٧

.السوقفيجدیدةمنتجاتإطالقتستطیع الشركة٣٨
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.العمالءتفضیالتفيالحاصلةالتغییراتبسرعةتكتشفتستطیع الشركة ان٣٩

(Flexibility)المرونة

غیر
موافق
بشدة

موافق
بشدة

12345

. تمتلك شركتنا القدرة على العمل بكفاءة عالیة في جمیع مستویات اإلنتاج٤٠

٤١
تمتلك شركتنا القدرة على زیادة أو تخفیض اإلنتاج االجمالى لها وذلك حسب 

.متطلبات الزبائن

.تمتلك شركتنا المرونة الكافیة لتغییر حجم اإلنتاج بما یتناسب مع المرحلة اإلنتاجیة٤٢

٤٣
تحافظ شركتنا على معاییر أداء ثابتة عند قیامها بتصنیع مجموعة كبیرة من 

.المنتجات في جمیع وحداتنا اإلنتاجیة

٤٤
على نفس خط االنتاج دون تستطیع شركتنا تصنیع أنواع متعددة من المنتجات

.الحاجة إلجراء تغییرات رئیسیة

٤٥
تمتلك شركتنا القدرة على تصنیع منتجات متعددة في وحداتها اإلنتاجیة في وقت 

.واحد

٤٦
ع شركتنا تصنیع منتجات متعددة في وقت واحد او على مراحل ضمن اي تستطی

دورة تشغیلیة

.تستطیع شركتنا تغییر التركیبة اإلنتاجیة من فترة إلى أخرى٤٧

٤٨
یستطیع العاملون في شركتنا انجاز أكثر من مهمة تشغیلیة واحدة و 

.بمهارة عالیة

٤٩
أنواع مختلفة من اإلعمال بمهارة یستطیع العاملون في شركتنا انجاز

.عالیة
.یمتلك العاملون في شركتنا القدرة على تشغیل أنواع مختلفة من اآلالت٥٠
.ویسرفي شركتنابسهولةمن وحدة الى اخرىالعاملینیمكن نقل٥١

٥٢
مضاعفة اإلنتاج في (تزید شركتنا من كفاءتها التصنیعیة عند الحاجة 

).معینةمدة 
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).رفع جودة المنتج(تزید شركتنا من قدرتها التصنیعیة عند الحاجة ٥٣
.تستطیع شركتنا التعامل مع تذبذب الطلبات لزیادة كفاءتها ذاتیا٥٤
.تستطیع شركتنا التعامل مع التغیرات في أوقات تسلیم المنتجات٥٥

تمت بحمداهللا




