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 :ملخص الدراسة

دى شاااركات ا تصاااا ت ماااال الندظثرااا  لاااأ رهاااا ي،اااى ا بنالة الرعرفاااة ت اإ إلاااىالنعااارف  ةهااادفل الدلاسااا
دثة فااا  مصافظاااة ا تصاااا ت الف،واااط شاااركات   فااا العاااام، نالدلاساااة مااان  راااعمنم ن و تتمااا يثةالف،واااط د

لمراااع تذلااا  ي ل،دلاساااة ة بنصااارثم أاا  ا ح اااث قااا  النص، ،ااا ي الراااده  الو اااف الباحاااث اسااانلد ت  ين، اااالل
فارااا مان ( 191ب،غال ) ثطةي ح اثبالطريمة العشوائثة البو همثال تم اخني لدلاسةأفراا ي دة االبثانات من 

ثااات ،مرالسااة ير وى مواان أن تو اا،ل الدلاسااة إلااى تقاادي ط دثة تصااا ت الف،وااات اشاارك ن فاا  ،العااام
ِياااع ي تصااادرث الرعرفاااةي تلطاااث  الرعرفاااةي تشااالثص الرعرفاااة)ة ممنرعاااة فاااإاالة الرعر  نشااار تتماسااام تتو

ي تطب ااا  الرعرفاااةي ير،ثاااة تدظاااثم تتلااازين تاسااانرماع الرعرفاااةي الرعرفاااة د تاكنواااابتول ااا ير،ثاااةي الرعرفاااة
ِنهااغ ،اي ح اث بمنوساطاا  نكا (هاتالرقابة ي،  الرعرفةمنابعة   نرت الدناائ  أهاأظ%(. ت 72.0) الدواب  ت

ِن ي ح ااث ب،ااغ منوسااطاا  نكااافاا  شااركات ا تصااا ت الف،وااط دثة  المااة ا بنمااال الندظثراا   الدوااب الااو
  .(%67.4) الندظثر  مالالبنثة للمة الم،،دل

فا  اإلبنماال الندظثرا  لادى ممنرعاة إاالة الرعرفاة ثاات ر إدمااب  لعر،وا أ إلى تمدلاسة كرا تو ،ل ال
إلاااى تماااوا أ ااار إدمااااب  لمااان ير،ثاااة مااان ير،ثاااات إاالة و ااا،ل كراااا تشاااركات ا تصاااا ت الف،واااط دثةي 

  .ت الف،وط دثةكات ا تصا شر  لدى ل الندظثر نماالرعرفة مدفراة ف  ا ب
 من خال  الدنائ  الوابمة رو   الباحث برا ر، :

 شركات ا تصا ت الف،وط دثة. ة ف نظا  الرعرفة لرنابعة تطب   نظم إاالة الرعرف   إلاالةبداء فري •
 ويرلنطاإلاالة الرعرفة   تصا ت الف،وط دثةشركات ا،ثا ف  طاء أهرثة أكبر من قبن اإلاالات العيإ  •

 .الروالا البشرية لدرها تمونوى أاائها العا  ثةمامونوى إنن
الف،واط دثة شاركات ا تصاا ت مر،اة يوامان درران ان تأخاذها  مان خاال   تعزيز ا بنماال الندظثرا •

 ة بدااء الثماةلعوامان ها  مرايااة ير،ثاالندظثرا . مان اهام هاذه اة ا بنماال ث،بغثة تعزيز ير با ينبال
فضاالا يان النشامثع فا  ي وااَ العاام، ن بوماوا ايام القثااااتاحت  ا الاوظثف لرضاز االرنباالاة تتعزيا

مع هاذه العوامان لن  تنعالض ا مراءات ا كافاة ف  اتلاذ المرالات من خاال  تغ  ار ير،ثة الرشالكة
داة تا بنمالياة لمرثاع ايضااء الم،ثاة مان اتن الرياا تالربااالاخاذ أاينراا نظام مرافئااات ت فضالا ين

 .ءثدااسن



 ل
 

Abstract: 
The study aimed to identify knowledge management and its impact on the organizational 

innovation of the Palestinian telecommunications companies. The study society consisted 

of workers in the Palestinian telecommunications companies in the Hebron governorate. 

The researcher used the analytical descriptive method. He designed a study tool to collect 

data from the study sample members, The study concluded that the level of knowledge 

management processes combined (knowledge diagnosis, knowledge planning, knowledge 

updating, dissemination, sharing and distribution of knowledge, generation process) 

Knowledge acquisition, knowledge management, knowledge monitoring and control) was 

average, with a relative weight of 72.0%. The results showed that the degree of 

organizational innovation in the Palestinian telecommunications companies was average, 

with the relative weight of the total degree of organizational innovation (67.4%). 

The study also found a positive impact of the knowledge management processes combined 

in the organizational innovation of the Palestinian telecommunications companies. It also 

found a positive impact for each of the individual knowledge management processes in the 

organizational innovation of the Palestinian telecommunications companies.  

Through the previous results, the researcher recommends the following: 

• Building a team to manage the knowledge system to follow up the implementation of 

knowledge management systems in the Palestinian telecommunications companies. 

• Giving greater importance to the management of knowledge in the Palestinian telecom 

companies to improve the level of their human resources and their general 

performance. 

• Promote organizational innovation through a combination of factors that Palestinian 

telecom operators can take into account in order to enhance organizational innovation. 

The most important of these factors is taking into account the process of building 

mutual trust and enhancing job satisfaction and the sense of the existence of leadership 

support, as well as encouragement in the process of participation in decision-making 

by changing all procedures that contradict these factors as well as the adoption of 

reward systems that take leadership and innovative initiatives for all members of the 

college Without exception. 
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 اإلطار العام للدراسة

 المقدمة

ن الصااااي الماار  ت  ماانلعمااد مان األظهارت الثااولة النمدولومثااة تالرعرفثاة فاا  نهادااة المارن العشاارين تا

إياااااة الة العامااةي مثااان اإلا  ماااام  تالعشااريني ح اااث ظهااارت ممرويااة مااان الرفاااا ثم تالرااداخن فااا

  إاالة الرعرفااةي تالنرك ااز تطااوير مفهااو الشااام،ةي ت تإيااااة الهثر،ااةي تإاالة المااواة  العر،ثاااتي هددسااة

تالشارن  الوقال ، ن فا أرادي العاامي،ثه تالاذي درران فا  تضاع الرعاالف تالرهاالات الررنوابة فا  

)حرااااواي  ويات ماااان ا نماااااِن،ااااى موااااالرداساااا ي تذلاااا  لالساااانفااة بوااااهولة مرردااااة فاااا  تصم اااا  أي

2010.) 

ت اولة الرع،ومااتي تيصار الع،ام ر الرعرفاة لعشارين تفمامان المارن الصاااي تا لفثاة الثالثاةتنصف األ

  باهنرااا  فاا أ اابصل تصظااىالناا   تالنمدولومثاااي فنرثاان إاالة الرعرفااة أحااد الروضااويات الصدرثااة

(ي فاأظهرت 2006 ي.Song et al) ،فاةرلناليالم اإلاالةي تإلاالة الرعرفة تطبثماات فا  الردظراات 

رعرفاة تالرفاا ثم الررتبطاة بارأَ هنراا  بالتصاايد ا يمد النواع دثات المرن العشرين من معطثات 

فاةي تقاد نصاا الرعر عرفثةي تاقو  الرالرا  الرعرف ي تمدظرات النع،مي تممنرع الرع،وماتي تاأل 

ل ن بو فه ننثمة مدطقثة ل،نطاو عم،ثة ل،عرتالية مر تزامن ذل  مع تزارد ف  الرضام ن الرعرفثة تالف

أياداا الراوالا البشارية ذتي الرعرفاة مان مهاة فا  نوابة ت الرضاطرا  لنزاردالنمدولوم  الرنراف  مع ا

تمااه توساثع تظاائف الرادرر اب افاع األمار ةي مراااأليرا ي تالوظائف كثثفاة الرعرفاة مان مهاة  انثا

 (.2011لرا  الرعرف  )ماض ي رال ف  لأَ انثسا  لننضرن يدصراا مدرداا رنرثن ف  ملاطر

ر كااأن ترحاا  الثمافااة الندظثرثااة بااالنغ  ر ماان العدا اار ممرويااة رنط،اا  تطب اا  إاالة الرعرفااة تااواف

ث رؤاي إلى اسنماللثة لرعرفة بص  إلاالة امداسباا الوائد لدى العام، ني تأن درون الهثرن الندظثر  
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الندظثرثااة   ي كرااا دماا  أن تنوااع الثمافااةباارتا الفريااراان العى أكثاار فاا  اتلاااذ الماارالي تيوااايد ي،اا

رعرفااة تأن تمااون قثااااة تشاامع ي،ااى تبداا  إاالة الرعرفااة بااااالة الة اللا ااة العدراادلنصنااوي المواناا  

(Leidner et al., 2006). 

فااا  ياااز إاالة الرعرفاااة فااا  تصم ااا  المفااااءة تالفاي،ثاااة اإلننامثاااة تعز لاااى مااان العوامااان إ دتعرااان العدرااا

العواماان (ي تماان هااذه Nevo & Chan, 2007وااثة )تتررد هااا ماان تصم اا  الر اازة النداف ردظرااةال

ِياااااااة حمااااام النماااااالة العالرثاااااةي بفضااااان اننشاااااال النماااااالة ضااااارتلة تب دااااا  إاالة الرعرفاااااة العولراااااة ت

ِيا ماوا  تالعرالاةي تالهادف األساسا  مان إاالة ة اننماا  لوَت األالردافواةي تساري ةاا لمنرتنثةي ت

م اا  ن أماان تص ههااا بصااولة ير،ثااة تفاي،ااة مااهااوا الرعرفااة تتدظثرهااا تتومتلطااث  مة هااو لرعرفااا

نراتثمثة تاألهااداف النشااغ ،ثة ل،ردظرااةي فنطب اا  مااده  إاالة الرعرفااة فاا  الردظرااات داف ا ساااألهاا

 ازةي تذلا  مان خاال  المادلات الواساعة فا  قادلات تدافواثة منرإمراناات مدرادةي ت  الصدرثة روحاد لهاا

ثفثااة ثااات الوظسااة العر،ل ثح لهااا نظاماااا اقثماااا لرراتإاالة الرع،وماااتي مرااا رناا ع،وماااتيا الرولومثااتمد

لن،فااااةي كرااااا تعنباااار مرر،ااااة لف،واااافة اإلاالة تمعنمااااداتهاي ت مافنهاااااي تمااااداخ،هاي تاتماهاتهاااااي فاااا  الر

 (.2009ا )البشابشةي األيرا  تإاالته مرالسة

  الناا اليةماان النصااو ت تالنغ اارات الرنواا مومااة وايهاااتوامااه الردظرااات الرعا اارة ي،ااى اخاانالف أن

اتثة تالنمدثةي فنعنرد ت،ا  الثاولة ي،اى الرعرفاة الع،رثاة الرع،وم ا الثولةتمناا يالم ال و  تف  ممدمنه

فاا  تمدثااات الصاساا  ياان النمااد  المب اار رندفمااة الداتمااة لاالرنمدمااةي تا ساانلدا  األمثاان ل،رع،ومااات 

رفاااة ترثااان الرصااادل لن،ااا  النصاااو ت أ ااابصل الرع تننثماااة ا تيلالتصااااآللااا  تالشااابرة العالرثاااة 

ل العامان األقاوى تاألكثار تاأ  راا تساثطرة فا  نمااا الردظراة بن أ بص ر أهرثةيم  األكثا سنراتث

 أت فش،ها.
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معا اارة ل،نمثاا  تساا ،ة إااليااة هاافااة ت  كرااا أنهاااردظرااات ال ااو ي ل ماا تعنباار الرعرفااة العصاا  الصقث

الثااارتة تتصم ااا  النر اااز  فااا  خ،ااا الرعرفاااة الراااولا األكثااار أهرثاااة د راااا تعااالعصاااري كماااع منط،باااات ا

ات الفمرياااة النااا  تصاااايدت فااا  إطالهاااا العدراااد مااان الرفاااا ثم الفمرياااةي ن الرعطثاااداع فااا  ظاااتاإلبااا

الرلن،فااة )حرااواي لرمنرعااات اإلنوااانثة تاتواااع لقعااة اتي وماااكالعولرااة تاللصلصااةي ت ااولة الرع،

2010.) 

عصاار الصاضااري ح ااث ير،اال ي،ااى ماادخالت النطااوير تالنغ  اار فاا  ال ن أهاامة تعااد مااتإاالة الرعرفاا

ى أااء الردظراااتي فهداااك نااوع ماان النااراب  تا نوااما  مااا باا ن إاالة فاا  مواانو  ،ااة نوةثااةث نمإحاادا

باااا ن الرفهااااو  ومااااد قاااادل ماااان النطاااااب  دماتثااااةي ح ااااث راللات الرعرفااااة تأنشااااطة تفعالثااااات الردظراااا

 الزطرااااةيعرفثاااة )الردظراااات بصااافنها مدظراااات م ثااااتالة تفعت تأنشاااطالرع،وماااات  ل،رعرفاااة تآلثاااا

2011.) 

ن الرعرفة ترردها من إيااة أث ح  يتدامى اتل الرعرفة ف  نماا العدرد من الرؤسوات مؤخراا 

تزارد األمر الذي أاى إلى  ية ف هاالندافوثالر زة  ا تتصم  تصدرد أهدافها تسثاسنها تهددسة ير،ثاته

لمده مصوَو تمماَي تتضع تصددات هرياا غ ر م،رَو ت وااا مو ومم فهابو ا ينراف بالرعرفة 

ة أكثر نظامثة تفاي،ثة من أمن أما  هذه الرؤسوات ل،بصث ف  أفضن الوبن إلاالتها بطريم

 ن  تؤ ر إدماباا ف  تصو ن اإلننامثةلثمها تاشرها تتطبتشمثع ير،ثات إدماا تتباا  الرعرفة تن

فمد  يم، ني تمن هذا الردط، العالقات ب ن العان أفضن و تصة ت فاءتالنمدرد تا بنمال تالم

ح ث أكدت الردظرات  يلرعرفةأ بصل الرؤسوات معدثة بنمددم الرنط،بات األساسثة إلاالة ا

ة الرعرفة تإاالتها بطريمة فاي،ب هنرا ي،ى ا رص،ثة تال ثرثةتالرؤتررات تالنمالير الدتلثة تاإلق،

 (.2011 )الثص ويي.  الرؤسوات ر تمدمعار دمصدا كاا لئثواا ر باينبالها مص
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ةي تكاذل  تصم ا   ازة الندافواث  الر   نماا الردظرات تتصمف اا مهر الا لندظثر  يامدعنبر ا بنمال ا

 ب ئااااة اردامثرااااة تنصاااافت ال ااااو  توامااااه رااااادظي ي،ااااى مواااانوى الرمنرااااعي تكاااان الرا قنصاااااا المااااو 

صاا رة األمااد تكااذل  العولرااةي تمثاان هرااذا   قالرداانات حثاااة بااالنغ رات النمدولومثااة الوااريعة تباادتل 

درااو ى تتندااافو تتماارة تمبديااة أكثاار ماان قباان حنااى تواانطثع أن تبماابنم مدظرااات تصناااج أن تمااون 

ول د الص،و  قاالة ي،ى ت غ ر تمون الن  (. فالردظرات Gumusluglu & Ilesev, 2009تتموا )

ض ف  الدهادة إلى خطر الزتا  عر تنوف ا سية لرعالمة الضغوي تالرشرالت الن  توامهها بنمال 

 (.Thompson & Choi, 2006تالفداء )

تطب ا  الردظراة لألفماال  وة النره دداة لبباداع الندظثرا  الاذي دمواداللطاا بنمال الندظثر   نبردع

ر الندظثراا  ل،نغ  اا  الاادلاماتثرلندظثراا  دعرااو نااواة الماناا  لااى أن ا بنمااال االربنماارةي باإلضااافة إ

 )العدااازي  ئاااة األيراااا    بل فااا ن اإللشاااااي لمااادلة الردظراااة ي،اااى البمااااء تا سااانررالد  الااادماااد الاااذي

 (.2012تالعطويي 

 وأسئلتها ة الدراسةكلمش

لرشااالكة إنناااج الرعرفااة تاقضااادا تمشاارالت اساانمطاب ت تمااددم ح،ااو  إلااى  ي،ااىتعراان إاالة الرعرفااة 

الرعرفاااة  تهااانم إاالةي أي كاااذل  ات تفااا  ااخااان الردظرااااتدظراااف هاااا بااا ن األفاااراا تالمراياااات تالر

فااة تالرشااالكة ف هااا ماان داااء ذاكاارة ل،ردظرااة ترتمااز ي،ااى تباااا  الرعر تب فثااةباساانثرال الرااوالا الرعر 

 (. 2007داس ني مونررة )خال  ير،ثة مدهمثة 

ادااة تالنوااويقثة القثا ،رعرفااة الندظثرثااة فاا  أبعااهااا تأشاارالهاردظرااة هاا  إاالة لفااااالة الرعرفااة فاا  ال

لا إنوااانثة تفمريااة تماان مااوا ه ماانلة كاان أ ااو  الرعرفااة تكاان مااا تر،مااهاااي أي إااتغ ر  نامثااةتاإلن

رفااة برثابااة األساااَ الناا  تااركن إلثااه عقااةي كرااا تعنباار البدااى النصنثااة إلاالة الرطاقااات تقاادلات خال



6 
 

ثراان الندظثراا ي افاة الردظرااةي الهى خرواة يدا اار أساسااثة هاا :  مرفاة ح ااث تصنااوي ي،ااإاالة الرع

عرفة الرشنركة العاماة )الع،ا  تالرمات مات الرعرفةي البدى النصنثة لنمدولومثا الرع،و ثبت تطصا ات

 (.2012تآخرتني 

نا  تهادف لصدرثاة التأهرثاة مواكبنهاا مان قبان الردظراات ا ف  العالم اللا ةي،ى ضوء النطولات ت 

هاا روهاا تتفوقرة تنالردظالدايم المب ر لبماء بنمال الذي دعنبر  ز ين أقرانها من خال  ا لى النرإ

تنر ااز بااه ماان توااعى ل،و ااو  إلااى الرواقااع الرنمدمااة برااا  ظراااتالردان ي،ااى مدافواا هاي تبالنااال  فاا

عاد ا الرعرفاة النا  تئن الرصمماة لاذل  تي،اى لأتَ ت،ا  الوساائن تأهرهااابنمال تباسنلدا  مرثع الوس

الرعرفاااة تأ رهاااا ي،اااى  الةإا ،اااىمااااءت هاااذه الدلاساااة ل،نعااارف يي مراااا تماااد  خثاااالاا اسااانراتثمثاا لاااذل 

 ت الف،وط دثة.تصا ا  ا بنمال الندظثر  ف  شركة

 :ال الرئيس التاليلتحاول اإلجابة على السؤ وبذلك جاءت هذه الدراسة 

االبتكار التنظيمي لدى شركات  فيفة المعر ارةدإلعمليات  أثر ذو داللة إحصائية هل هناك

  ؟الفلسطينيةاالتصاالت 

 فرعية التالية:س مجموعة من األسئلة اليالرئ لسؤالوينبثق عن ا

ل الندظثر  لدى شاركات ا بنما ف  تشلثص الرعرفةلعر،ثة  أثرذوداللةإحصائيةهلهناك -1

 .ت الف،وط دثةتصا ا 

ت شاركا لادى الندظثرا  ا بنماال فا  لرعرفاةلعر،ثاة تلطاث  ا ةأثرذوداللةإحصائيهلهناك -2

 .ا تصا ت الف،وط دثة
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لادى شاركات  الندظثرا  بنماالا  فا  لعر،ثاة تصادرث الرعرفاة أثرذوداللةإحصاائيةهلهناك -3

 .ا تصا ت الف،وط دثة

ِياع الرعرفاةلعر،ثاة  أثرذوداللاةإحصاائيةهلهناك -4   دظثراالن بنماالا  فا  نشار تتماسام تتو

 .ا تصا ت الف،وط دثة لدى شركات

لادى  الندظثرا  بنماالا  فا  رفاةنوااب الرعتول اد تاكلعر،ثاة  أثارذوداللاةإحصاائيةهلهناك -5

 .ا تصا ت الف،وط دثة شركات

 بنماااالا  فااا  الرعرفاااة تدظاااثم تتلااازين تاسااانرماعلعر،ثاااة  أثااارذوداللاااةإحصاااائيةهااالهنااااك -6

 .الف،وط دثةا تصا ت  لدى شركات الندظثر 

 لادى شاركات الندظثرا  بنماالا  فا  الرعرفاة تطب ا لعر،ثاة  أثارذوداللاةإحصاائيةناكهله -7

 .ا تصا ت الف،وط دثة

 الندظثرا  بنماالا  فا  منابعاة الرعرفاة تالرقاباة ي، هاالعر،ثة  أثرذوداللةإحصائيةهلهناك -8

 .ا تصا ت الف،وط دثة لدى شركات

 ل، ن؟ ت الف،وط دثة ف  مصافظة الت ا تصالدى شركاالرعرفة ثات إاالة مونوى ير، ام -9

 ؟شركات ا تصا ت الف،وط دثة ف  مصافظة الل، نلدى ال الندظثر  ا بنم المةما  -10
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 مية الدراسة:هأ

 :العلميةاألهمية 

تهو منغ رات  دةالية تا قنصاااإلامهم من مما ت الدلاسات  توعى الدلاسة إلى إ راء مان  -

 ر .ا بنمال الندظثإاالة الرعرفة ت  دلاسةال

ماء بروقعها ب ن الردظرات األخرى  لته  ي، ها تااننها الن  توايد الردظرات ف  تعزيز مر -

 الن  تل،مها إاالة الرعرفة. من خال  أيرالها

  ا بنمال ل  تول ر ذل  فن الرع،ومات تاألفمالي تبالناكب ر م ردها من النعامن مع كمرت -

 للذي تعرن من خالله ي،ى النفوق تالنطو م تهدفها اردظرة الدائعى الضن موي دالذ

 لتطبيقية:األهمية ا

 رثة.زيز اتل الرعرفة تأشرالها تإاالتها ف  الردظرات الصدعت -

 دظرات الصدرثة.برن أشراله ف  الرزيز النومهات اإلاالية ف  تشمثع ا بنمال ت عت -

 دلاتها.ِيااة قالردظرة ت تواهم الدلاسة ف  تعزيز إمرانثة تصو ن أااء  -

 أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة إلى:

ى ا بنمال الندظثر  لدى شركات ا تصا ت فة ي،الرعر إاالة النعرف ي،ى أ ر  .1

  دثة.الف،وط

 ال بمرثع أشراله.النعرف ي،ى إاالة الرعرفة تير،ثاتها تا بنم .2
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ف   بأنوايهبنمال لة ي،ى ا تصدرد العالقة ب ن إاالة الرعرفة ف  الردظرات الصدرثة تالمد .3

 الردظرات.

 م   ا بنمال.ف  تصعرفة لة الرتصدرد المثفثة الرط،وبة باسنلدا  إاا .4

 فرضيات الدراسة

لعمليات ( α≤0.05)أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة جد ال يو الفرضية الرئيسية:

 .سطينيةلفلاالبتكار التنظيمي لدى شركات االتصاالت ا علىفة المعر إدارة

 :اآلتثةالفرضثة الرئثوثة الفرضثات الفرةثة ع ين تينفر 

 فا  تشلثص الرعرفةلعر،ثة  (α≤0.05مونوى الد لة ) إحصائثة يدد أ ر ذت ا لة  رومد  .1

 ت الف،وط دثةتصا ل الندظثر  لدى شركات ا ا بنما

 فا  لرعرفاةلطاث  العر،ثاة ت (α≤0.05 لاة )الد أ ر ذت ا لة إحصاائثة يداد موانوى   رومد  .2

 ت ا تصا ت الف،وط دثةشركا لدى الندظثر  ا بنمال

 فا  لعر،ثاة تصادرث الرعرفاة (α≤0.05موانوى الد لاة )ثة يداد لاة إحصاائأ ار ذت ا   رومد  .3

 ا تصا ت الف،وط دثةلدى شركات  الندظثر  بنمالا 

ياع نشار تتماسام تتوِ  لعر،ثاة (α≤0.05)موانوى الد لاة ثة يداد ا لة إحصاائأ ر ذت   رومد  .4

 ا تصا ت الف،وط دثة لدى شركات الندظثر  بنمالا  ف  الرعرفة

تول ااااد تاكنواااااب لعر،ثاااة  (α≤0.05)موااانوى الد لااااة ثة يدااااد أ اااار ذت ا لاااة إحصااااائوماااد   ر .5

 ا تصا ت الف،وط دثة لدى شركات الندظثر  بنمالا  ف  الرعرفة
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تدظااااثم تتلاااازين لعر،ثااااة  (α≤0.05)لد لااااة مواااانوى اثة يدااااد أ اااار ذت ا لااااة إحصااااائ  رومااااد  .6

 ا تصا ت الف،وط دثة لدى شركات الندظثر  بنمالا  ف  الرعرفة تاسنرماع

 فاا  الرعرفااة تطب اا لعر،ثااة  (α≤0.05)مواانوى الد لااة ثة يدااد أ اار ذت ا لااة إحصااائ  رومااد  .7

 ا تصا ت الف،وط دثة لدى شركات الندظثر  بنمالا 

منابعاااة الرعرفااااة لعر،ثاااة  (α≤0.05)لاااة الد  موااانوى ثة يدااااد حصاااائأ ااار ذت ا لاااة إ  روماااد  .8

 ا تصا ت الف،وط دثة لدى شركات الندظثر  بنمالا  ف  تالرقابة ي، ها

 سة:الدرادود ح

 تقتصر الدراسة على:

 الوطدثة موبارني تموا ( يPaltelالعام، ن ف  شركات ا تصا ت الف،وط دثة ): الحدود البشرية

 ن مصافظة الل،  ية:كانالحدود الم

 (2019 -2018ا  )األت  ل،عالفصن الدلاس   الحدود الزمانية:

ثة ي،ى شركات لندظثر  " الاسة تطبثق،ى ا بنمال اها يتأ ر لرعرفة إاالة ا :لموضوعيةالحدود ا

 ا تصا ت الف،وط دثة".

 مصطلحات الدراسة:

ة أشااالا  أ  ر فااا  ممروياااالنااا،اااى هااا  ذلااا  الدشااااي الاااذي دعرااان مااان خاللاااه اإلاالي ياإلدارة: 

العراااني تيروااا  ظم أاتالهااام فااا  يرشااادهم تيااادمؤسواااةي فثصفااازهم تياااومههم ت ردنظراااون فااا  

 (.18 :2001ف ي صم   األهداف الرلط  لها )يريأمن ت مراناتهم مننهم بأقصى إعات ت
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هاا  كاان شاا ء ضاارد  أت ظاااهري دونصضااره األفااراا ألااء أيرااالهم باتماااني أت  تلاااذ  المعرفــة:

 (.12: 2005 ي  ائبة )المبثوات رال ق

ع النماااي تمراا ماان أمانة أت مؤسوااة ماه ماان قباان مدظرالااواي  الرو المهاد الراادظم ا المعرفــة: إدارة

العالقااة بدشاااي ت،اا  الرؤسوااةي تمع،هااا  تلاازين كافااة أنااواع الرعرفااة ذاتدظااثم ت تتصاادث  تت

ذ وى كفااءة اتلااموانفاع ماهزة ل،ندات  تالرشالكة با ن أفاراا تأقواا  تتحادات الرؤسواة براا رر 

 (.55: 2008ي )الزياااتالندظثر  المرالات تاألااء 

 ي أتمدرادةي أت تاألث  الرعرفاة فا  الردنماات المدرادة ااااا ء مدرد أت طريماةة شاممدمهو  تكار:باال

: 2004)حاادااي  مدراادة أت مرالسااااااااة مدراادة أت تعب اار مدرااد بالدواااااااابة ل،فاارا الااذي رنبداااه فماارة

81) 

مان إضاافة قثراة بصاولة فماره أت تصوا ن ماوهري تماو  باه الردظراة مان أ هاو التنظيمي:ار بتكاال

 (.129: 2016مباشرة )المعب ي  رة ل،ردظرة أت غ رمباش
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 نيالفصل الثا

 ري اإلطار النظ

 مة:مقد

 ،ىالمائرة ي  تصا تت نناج  ولة اهر ي الن  ظلية الصدرثةإلااثم ا عد إاالة الرعرفة من الرفاتم 

ِيعلالصاسوب تالبرممثاتي تكذل  ا ِيااة حمم الووقي ت ت إلى الن  أاة الردافوة ة حدااولرة ت

االة الرعرفة عد إح ث تسوةي الرؤ ف   ،ثةرعرفة ف  تعزيز المفاءة تالفايرثة إاالة اله   أ تصم

ِت ا هاالنوم همذا الردصى من أ هعد ي تيم مدصى مدرد نوبثاا  الرؤسوات   ت،نرا  هت الن  أبر

لمة دري بالد البشهإلى الم رة تصناجهم ه ا هرعرفة تنشر لا سثرا تأن إنشاء يشري العدصر البب

 .تالرباشرة ى تلا

 :المعرفة

ث  الضاوء ي،اى   ساعى البااحثون الاى توا،النا من الرواضثع الموهريةالرعرفة دعد موضوع 

الروضاااوع تا سااانفااة مااان نناااائ  الدلاساااات  موانبهاااا تالاسااانها مااان ملن،اااف الزتاداااا بهااادف اغدااااء

 .ةالرلن،فا يرا   مدظرات ف  تطوير تطبثماتها ف وث الن  دمري النو ن ال ها صبتال

 تتصم   مونويات األفمال خ،  ير،ثة ف  المدلة اَسأ هاي أنب (24: 2002) الرعرفة داس ن يرف

 تتفماا  ،تفعالثة برفاءة اإلاالية األنشطة لندف ذ ضرتلية ه  بن ،النمد  تاإلبداع المواة من يالثة

الرهالات ت  داخ،ثةلا أنظرنها ف  رةظالرد ترن،مها ن لا الرع،ومات فاني  ل،رعرفة  و هالرف لهذا

تمي  ما إذا ل،ردظرة تدافوثة م زة تصم   ى،ي قاالاا  مولااا  تشرن يام، ها لدى ثةالعم، تالمدلات

 .مدطم ت  ي،ر  بشرن تإاالته اسنلدامه
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 أمزاء من تغ  رها أت بداوها إيااة أت اابندايه رنمي  الرعرفة أني  ف رى ( 148: 2003) بامات أميا

من  الصصثح وعلدبا تنرنع الرع،ومات أني  المة ىإل ،الص،ة ذات تغ ر الص،ة تاذ ومات،من الرع

 نظر ف  الرعرفة فاني  تبذل  ،الرن،م  ذهن ف  الرعرفة تموين ي،ى موايدة تمون  الن  لاتاإلشا

 درن،مه ما ف  أت تالطرق  األسال   ف  ءا اسو  منغ يرة ه  بن ،الثابل بالش ء لثول مات هذا ال

 فتيصد. ضحات  بشرن درالسونها الن  األنشطة أااء طريمة ي،ى روتدع ،وماتمن مع ااألفرا

 من الفرا درن،مه ما برني  تنع،  فرادة معرفة إلى ،توامدها أماكن إلى اسنداااا  ةعرفالر بامات

 ف  األفراا نب  تدشأ الن  العالقات ف  نثرتن مراةثة معرفة تإلى ،ير،ثة داةثة تخبراتبإ مهالات

 ت مافات قثم اينفت ننثمة تس،وكا من يدها ردن  تما ةيامي  الرمنرع  تف ةخا ي  العرن نأماك

 ت د الرت  تالعرن تالموايد تاألحرا  العر،ثيات تشرن الن  الردظرة الرعرفة إلى تأخ راا  يالمراية ت، 

  .الردظيرات ضرن

 مرنمت  اهاتتمتا  اتل تالمد تاألفمال اتالبثانات تالرع،وم ت،  :ه  ةفأن الرعر  الباحث تيرى 

ا ليل ات سثاق ف  رمنرعها الدرن،م أت اإلنوان دصر،ها الن  الرمزية البدى  قاالة تمون  تالن  يمصدي

وثاا  فراداا  البشري  الو،وك تومثه ي،ى   .كافة نوان إلا الدشاي ف  مما ت تمؤسي

 انواع المعرفة:

 ا:هرت  ي(2008) الزيااات رراه   لرال،رعرفة تفماا  أساسثان نانويتهداك 

ن ررنوبة مفراا تالا ف  يمو   تالرلزتنة يالررنوبةه  الرعرفة غ ر  :الضمنيةرفة المع .1

 مرا دمعن الصصو  ي، ها   باا  يتتمون ذات طابع شلص  يتراكم خبرات سابمة ال خ

صصو  لادررن   ت  ين  اح  الرعرفةميكونها ملنزنة ف   يمن قثرنها العالثة الرغمي،ى 

  .اشالصوال تالدم ال ن خبرنابنها تتوم ،ها أت م احبهامو   أن دري  ط ني إ ي، ها 
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 ي تالو ائ ي تالمن يعالررام اتصنويه  الررنوبة الن ه  الرعرفة :ةالمعرفة الظاهري .2

ف  ألشث   تكذل  الرع،ومات الرلزنة يلرع،ومات الع،رثةتالنمالير تتسائ  تلزين ا

ر ر العر،ثات اتمع يتالرونددات يءاتتاإلمراي اتسوثالبا ات الرنع،مةن بالم)الردظرة تمدها 

ن بوهولة تصوي،ها من لغة إلى أخرى النصدرد تيررعرفة سه،ة الو ف ت   مفه ي(تالنشغ ن

 يرة إيااة قراءتها تإننامهاصفة مونرتيررن ب يل،رشالكة ته  قاب،ةإلى آخر  تمن شرن

  .ا تاسنرمايهاتلزيده تمن  م

 هاطبيعتو  تعريفها :ةالمعرفإدارة 

وية ص ال اتورال أهم من عنبرتم   لنتا اإلاالة ي،م ف  الرفا ثم أحدث من الرعرفة الةاإ عدتم 

 شنى الرما ت  ف تح وياا  مرموقاا  مراناا  احن،ل قدت  العرني تمواة نوةثة ي،ى رتؤ  الن  لألنشطة

 .(2007 ي)الصاتي  النماليةت  تالفدثة اإلاالية

 :المعرفة ةار إد إلى مدخل

ات ز ي،ى منط،بالنرك  لىتإ يمان رفة إلى النفم ر الف،وف  من الرع إلاالة الفمريةل ذت الم اتعو 

اللبرة ف  مران العرني كرا أن بعض المذتل من مان  آخر ماء من خال  الرداظ ر الرلن،فة 

  .(2012)الع،  تآخرتني  ااة األيرا  تتع،رهملم

الرباالات ر،ة من لمة ،ان مصصعرفة كرشوء إاالة الأن نإلى  (2009ي الع، )أشال تقد 

  :اآلتثةلررالسات اإلاالية تا

 لعر،ثات األيرا  اإلاالية لنصم  إيااة تصرثم مذلي  ته : اإلاالية إيااة هددسة العر،ثة .1

إاالة الرعرفة   نلنطاب  بي تيظهر اتالمواة تاللدمة تالوريةتصو دات مث رة ف  الم،فة 
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 فض،ىالرع،ومات ين الررالسات ال حمزلة ي،ى مدالف   ةسة العر،ثة اإلااليتإيااة هدد

لة الرعرفة كرا دظهر ذل  ف  برممثات ف  إاا نطبثماترم ثة كأحد التالرمالنة الر

ِي  منتل يتنشرها ااخن الردظرة يرعرفةع الالرمرويات تالنعاتنثات الن  تونلد  كطرق لنو

 .دظرات األخرى فثرا ب ن الردظرة تالراتها ت مونوي

أت  "يم دة الشام،ة بأنهاإاالة المواة  ارثويرفل الردظرة العالرثة ل،رم :ةشام،ال اةالمو  ةل إاا  .2

منأ ن تشامن ف  أس،وب القثااة تالنشغ ن لردظرة ما بهدف النصو ن الرونرر ف   يرف

 وقعات الزبائن مع يد ،بات تتي،ى منط من خال  النرك ز يلردى الطويني،ى ا األااء

 .الح األخرى اب الرصرثع أ صتمن اهر والرإغفا  منط،بات 

 :المعرفة إدارة مفهوم

الذي امرع  فع،ثا ين الرعدى تالرضرون    تلرج لمدها يت يدةالرعرفة تعريفا االةإلأيط ل 

  :يفاتتنعرض بعض هذه النعر  يبر،رات ملن،فة قا  بنعريفها تلمنمرثع من ي،ثه 

 لدشاطات الرع دةبا ثا الق نها:أب (Fernandez et al., 2004ها ف رناندِ تآخرتن )يرففمد 

ي،ى تصم    تأ  رهاتعزيز بثمها من امن تتماسرها تتط ة ي، هاتالرصافظ يةباكنشاف الرعرف

 .ا هداف بطريمة اقن تم،فة

تول د ي،ى  تلردظراةبالة ين العر،ثات الن  توايد اا: نهبأ( 2007) مطريرفها كرا 

 يصوين الرع،ومات الهامةها تتتنشر  هاسنلدامرها تاثاخنثالها تتدظت  فةتالصصو  ي،ى الرعر 

االية الرلن،فة كاتلاذ المرالات اإلنشطة لألضرتلية  تعنبرالن   ها الردظرةرن،متاللبرات الن  ت

  .سنراتثم  تالنع،م تالنلطث  ا التالرشرتحن 
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 ياؤسوة ممن مدظرة أت من قب الرومهالمهد الردظم الواي  : بأنها (2008ها الزيااات )تيرف 

ي ت،  قة بدشااللعرفة ذات النماي تمرع تتصدث  تتدظثم تخزن كافة أنواع الرعا أمن نم

مونوى  تمع،ها ماهزة ل،ندات  تالرشالكة ب ن أفراا تأقوا  تتحدات الرؤسوة برا ررفع يلرؤسوةا

 .ر الندظث ااءا كفاءة اتلاذ المرالات ت 

م   النوا ن ف  تص   دوهمملطاي نش تد أكن مه بأنها: (2005) ها المبثو يرفكذل  

سواء أكانل  ريصة أت  يفمريةلذهدثة تالثة تالرومواات الرعرف و  ا اتالنراب  الرباشر ب ن 

  .ن تصوي،ها إلى ننائ  تقثم مضافةضردثة من أم

ا تف  ههة تيوممنمامن رنولى الرعرفلي إاانر   ه إاالة الرعرفة  أن (2011) ،و الع تترى  

ا هدافهوة أ معالف مدردة حنى تصم  الرؤس ا  م ابنمال تتول دهرتتدظث هاعمر  ف يأسو مع دة

  .تر زهارؤسوة ،تكن ذل  رنم ف  إطال دضرن ل يتالنطويربالنمدرد 

لات لمدالات تاهومات تاللبرات تالر،رع،مثن لألا ال  سنغا ( بأنها:2012) تيرفها الردلن

ا ه  تشلثص الرعرفة تتول دالفي من خادألها  ا نصو تصم ههم تتو وة ة لدى الرؤسالرنوفر 

 .امهطبثا تتها تمشالكنهتتلزيد

تعد مهد مدظم دونهدف تدرثة تاسنثرال لأَ الرا  الفمري ف  إن إاالة الرعرفة  ويرى الباحث

الداخ،ثة تاللالمثةي تاسنلدامها الردظرات من خال  حصر الرعرفة تتول دها من مصاالها 

 .ةت الرداسبإلاالية كصن الرشرالت تاتلاذ المرالاة انشطف  األبثمها طإلضافة معرفة مدردة تت
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 :فةأهمية إدارة المعر 

االات ؤشراا ي،ى تموا طريمة شام،ة تتاضاصة لفهام مبرفة تمرن ف  كونها مإن أهرثة إاالة الرع  

ِالة الم وا تإيااة الهثر،ثة الن  توايد ف  النطوير تالنغ  ر لرو إاالة  ط،بات اكبة منالرعرفة ف  إ

الروقف الندافو  مان ئهمي تتصون ام، ن تت ا العة تلضتزيد من يوائد الشركئة ا قنصاادةي ت  بال

نائمها ي،ى ،روسة الن  دصع  قثاسها تتظهر ننرك ز ي،ى الرومواات غ ر الر  المن خال

ا ير،ثاتهي،ى ذل  فان الدتل الذي تمو  به إاالة الرعرفة مان خاال   لردى الطويني تبداءا

عزيز اإلننامثةي ن تتإغدااء العرام برومبه إذ رنثر ي ئعة ف  الوثاق الندظها دصم  ننائ  لاتاتمرالس

   .(2007 نهماا ف  تعام،ه مع الردظرة )الصاتييلزبون مبمعن اكرا د

 : ثن ف  اآلت تنرة إاالة الرعرفة أهرثإلى أن  (2005) حرواة تل تأشا

ءات الرطولة أت غ ر راممن اإل ص،ري  النلث  ين طتبوث  العر،ثات تخفض النمال-أ

الرونغرق  ي ين طري  تلفثض الزمنرالءعرن ي،ى تصو ن خدمات العا تكر ةالضرتلي

 تمددم اللدمات الرط،وبة. ف 

ات بفاي،ثة أكثري بنطب   الرعرفة ري  تووي  الردنمات تاللدمِيااة العائد الراايي ين ط-ب

 تخدمات مدردة.مدنمات  لاري تابنمالرونر الرناحة تاسنلدامها ف  النصو ن

 ز فة أااة لنصففااالة الرعر ي ل بصريةفماطري  تشمثع مبدأ تدف  األين اع دتبدى فمرة اإلب-ج

لبشريةي لل،  معرفة م دة تالمشف الردظرات ي،ى تشمثع المدلات اإلبداةثة لروالاها ا

 توقعاتهم. الروب  ين العالقات غ ر الرعرتفة تالفموات ف 

 تصم   أهدافها. هفة ف  اتماة الرلن،رظالرد شطةأن و  دت-ا

 فة تتصو ده.للبرة تالرعر الردظم الرعنرد ي،ى ا ااءلة الردظرة لالحنفاظ باألقد زيزعت-ه
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 تتم ثرها. مدها تتطويرها تالرشالكة ف ها تتطبثمها تصدرد الرعرفة الرط،وبة تتو    الرنوافر-ت

الرعرفة الرنولدة  و و  إلىلاال  معن ةي من خأااة  سنثرال لأَ الرا  الفمري ل،ردظر-ِ

 ير،ثة سه،ة تمرردة. ل هاشلا  اآلخرين الرصنام ن إأللة بيدها بالدو

 رونمرة.ف ز الردظرات ي،ى تمدرد ذاتها تموامهة النغ  رات الب ئثة غ ر الصت-ا

 ن إتاحة الفر ة ل،صصو  ي،ى الر زة الندافوثة الدائرة ل،ردظراتي يبر مواهرنها ف  ترر-ي

 س،ع تخدمات مدردة.را   طفلرزيد من اإلبدايات الرنرث،ة من تبدى ا الردظراتهذه 

،روسة تغ ر الر،روسةي بنوف ر إطال يرن لرومواات الراة من مرثع اا لالسنفالمهو ايم ا-ي

 ة الندظثرثة.لنعزيز الرعرف

  :أهداف إدارة المعرفة

إلى تصم   أهداف  فالن  تهدالمهوا إن ير،ثات إاالة الرعرفة تنضرن ممروية من الفعالثات ت 

 (2011 ي لرق)ا كرا أتلاهامنعداةي 

  .ثة تصنثة قوية تصم  ل،ردظرة اهدافهابدلرعرف  الماف  لبداء ديم اتزتيد الردظرة بال •

  .م   ير،ثة تومثه تقثااة فاي،ةة المافثة تالضرتلية لنصالمدلة ي،ى توف ر الرعرف •

،ة ف  تصو ن تتطوير تتمددم يابصولة ف لنواهم تهدف الى تصوين العر،ثات الرعرفثة •

 .الرنطولة ماتللدالردنمات تا

فمري ي،ى تصم   المدلات ا االية تلاَ الرا  ال و  الرعرفثة ألدلة اصم  قالمدلة ي،ى ت •

 .تالندظثرثة

غ ار مراءات الرطولة أت من اإل،ص لنل،ثات تخفض النمالث  ين طري  االعر تبوث  •

  .ضرتلية
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 .ط،وبةالرات ف  تمددم اللدم اخنزا  الزمن الرونغرق   يء ين طر ة العرالتصو ن خدم •

 .األفمال بصرية طري  تشمثع مبدأ تدف ع ين تبد  فمرة اإلبدا  •

 .اللدماتا  الرا  الفمري لنصو ن طرق إدصأَ تفع ن الرعرفة تل  •

 .تصو ن  ولة الرؤسوة تتطوير يالقاتها برث التها •

  .رعرفثةتوك د مبدأ تمفهو  الثمافة ال •

 .تتطويرهااأل و  الرعرفثة ،ى ي ةظالرصاف •

  .اء الروظف نفع أالرعرفة من الرواهرة ف  ل ة ااال تررن إ •

  :إدارة المعرفةعمليات 
 فااةي فهدااااك ماان دشااا ر إلاااىاخن،ااف البااااحثون فاا  تصدراااد ياادا العر،ثاااات الناا  تنضاااردها إاالة الرعر 

)ي،ااوان ي  كااال ماان الفمااد أشاا ي ر ماان ذلااير،ثااات ب درااا رنوسااع بهااا آخاارتن لنشاارن أكثاا ألبااعإنهااا 

إلااااى ير،ثااااات إاالة الرعرفااااة كاااادتلة  إلااااى انااااه درراااان الدظاااار( 2012 يتآخاااارتن الع،ااا  )ت ؛(2001

 :مننابعة مرونة من ألبع ير،ثات ه 

 :المعرفيةتشخيص  (1

 دعااااد تشاااالثص الرعرفااااة ماااان األمااااول الرهرااااة فاااا  أي برنااااام  إلاالة الرعرفااااةي تي،ااااى ضااااوء هااااذا

ألخرى ألن مان نناائ  ير،ثاات النشالثص معرفاة ا العر،ثات ات تبرام ضع سثاسالنشلثص رنم ت 

ة ماااان خااااال  ممالننهااااا برااااا هااااو مط،ااااوب درراااان تصدرااااد الفمااااوة. تير،ثاااارنااااوافرةي ت الرعرفااااة ال أنااااواع

حنر  ألن الهدف مدها هو اكنشاف معرفة الردظرةي تتصدرد األشلا  الصاام، ن  النشلثص أمر

لمواياااد. تتعااد ير،ثاااة النشاالثص مااان أهااام ة فااا  اذه الرعرفاامرااان هااا تصااادا لداااا لهااا تماااواقعهم كااذل 

األيرااا  ألن الدماااا فاا  مشاارتع إاالة الرعرفااة رنوقااف ي،ااى اقااة  النصااددات الناا  توامااه مدظرااات

 .النشلثص
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 :المعرفة اكتساب( 2

الصصو  ي، ها من الرصاال الرلن،فة )اللبراء تالرنلصصوني واب الرعرفة باكن الرمصوا

تسائن اسنلدا  ردظرة(ي تذل  ب  ألشث  الاناتي أت من خالالبثء تقوايد تالعرالافوون ردالت 

لردشولاتي اسنلدا  اللبراء تالدتليات تاتحضول الرؤتررات تتلش العرن ت  لررم ثةرمالنة اال

تمع كن ما سب ي دم  األخذ ف  ا ينبال أن النع،م ي الفراي ا لمنرتن  تالنع،م تتسائن البريد

، ها ين فهداك معرفة رنم الصصو  ي يممصوااا   درون اائراا ات  ف  الردظر لرعرفةنواب ااكت أ

ثة ي،ى أهرى يات  الردظرة النعرف دمع ي،تهدا  ينافعة تمهرة ل،ردظرة دفة تتمون طري  الص

أفضن تمهي تمن ناحثة أخرىي فان ير،ثة اكنواب  هذه الرعرفةي  م تلزيدها تاسنرمايها ي،ى

 يها بطريمنها اللا ةرفة تتفهرة تمنو  الرعر مدظ خرىي فمنألمدظرة ،ف من لنت الرعرفة

 .نفوهاف  الردظرة بثمافة الردظرة ة الرلزنة أ ر الرعرفال  تنتبالن

  :لمعرفةا واسترجاع تخزين( 3

   :(2005 ي)حرواة اكنواب الرعرفةي رنم تلزيدها من خال  طرق يدردة من أهرها بعد

دردة ف  مران مع ني دة مع،ومات مه تأدث لما دصن كن م دظرة بنولرا قثا  كن فرا ف  ▪

فراا تمون مناحة لمن ألصاس  اآلل ي بص ث ياادة أت ف  شبرة اات سواء ف  م،ف

 . هاي، عطالا ةي إذا ألااتا الردظر

قثا  شلص موئو  بمرع الرع،ومات تتلزيدها بدقة تبطريمة دوهن اسنلدامها من  ▪

 .بطرقة فعالة رها تتداتلهابدش ة أتلرعرفقثة اتدبنص، ن ت   رارثعي اتن ا هنالم
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تتمو  هذه  ية لدرهم إلى شلص أت إلاالة مع دةاددم الرعرفة الرومو قثا  كن األفراا بنم ▪

لرعرفةي  م تمو  بنلزيدها ي،ى أفضن تأاق  ولةي تبص ث دررن ة هذه االمهة بنص، ن تتدقث

 .ف  دور تسهولة تداتلها من قبن الردظرة

دوثمها م رنم ترت بها تت، ،ها تتدم نهاي  تينم تص ادمابثةية مدظرة ت ة بطريممرع الرعرف ▪

ها اسنلرامرنم تداتلها بوهولة تنشرها ت  تلزيدها ف  أفضن  ولةي تيرايى أننم ل  تتمزئنها

 .بدقة تيور من قبن أفراا الردظرة

 :وتطبيقها نقل المعرفة( 4

ة لثات تطرق لسرثى تموا آنرد ي،ةي تيععرفالرة ال نمن الرعرفة الص،مة الثالثة ف  ح،مات إادعنبر 

ؤتررات تالرراتباتي تالر النمالير تالرسائن ف : لرسرثةي تتنرثن الطرق ارثةتأخرى غ ر لس

،ثة ي،ى الروقف ف  الردظرةي تالردشولات الداخ اطاليات اتليةثة ل،ردظرةي ت تالددتات الداخ،

تتشرن الطرق غ ر ي الرباشر وثالرئ ري ن طي ،متالندلي  تالنع  درو تالرصاا ات الصوتثةتالف

رب  العام، ن ثة الن  تتالعالقات الشلص المهاية أت خظثفة ااخن الردظرلرسرثة: تغ  ر الو ا

ية من العوامن الن  تؤ ر ي،ى نمن الرعرفة ف  ممرو  تهداك العرن ق ببعضهم البعضي تفر 

 يؤتررات تندتاتيمد م مثا أتولو نمدال  الردظرات مثن النم،فةي خا ة يدد شراء أمهزة أت اسنلدا

تهداك ي ثر  الهرم ظن الهثرن الندظ ا ة ف نوىي خلرعرفة باحنرا  تغ  ر الرص ر نمن اكرا رنأ

،  من خال  شبرة رتن ي ا تصا  الداخالبريد ا لمنالرعرفة مثن:  ول كث رة فعالة لدمن 

ِيع أفضن ل،رعر  ياألمهزة الصاسبة النواو   ن فر ة،عام، ح لتنثت  فةتهى ك،ها تؤاى إلى تو

 .(2005 لوهابي)يبد امات من خال  لوى ملن،فة ، ن الرع،و رداقشة تتصتال
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تينط،  هذا النطب   تدظثم ي االة الرعرفةاألساس  من ير،ثة إيعنبر تطب   الرعرفة الهدف ت 

ن عرفة )ماسنرماع الرت  (يالرعرفة )من خال  النصدث  تالفهرسة أت النبوي  الرداس  ل،رعرفة

 رفةالرعمعن تفى أقصر تقل(ي ت  و و  إل ها بوهولةف  الردظرة من ال، ن ر ن العامخال  تر

صها باسنررالي تصصثح الرعرفة تفص غ ر الرنومة تإيااةنلدا  )حذف بعض األمزاء ماهزة لالس

 .(2005 ي)حرواة المدرد الرداس  ي، هاي تاسنبعاا الرنماا تإاخا  

 :إلدارة المعرفة اآلتية تالعمليا (2007ن )وأضاف أبو فارة وعليا

ــة تخطــيم المعرفــة( 5  اي بااااالة الرعرفااةي تايااملرلن،فااة ذات ا لتبااتنع،اا  برساام اللطاا  ا: عملي

 أهااااداف إاالة الرعرفااااة تاألنشااااطة الفرادااااة تالردظرثااااةي تالوااااع  إلااااى تااااوف ر الماااادلات تاإلمرانثااااات

ِماااااااة لوااااااا ر األيراااااااا  برفااااااااءة تفاي،ثاااااااةي تتاااااااوف ر ال  تصدرااااااادرنلصصاااااااةي ت للب ااااااارة الطاااااااواقم االال

ِمةالنوه الت الن  .مدولومثة الال

 دمصاد بعر،ثاة تدظاثم الرعرفاة ت،ا  العر،ثاات النا  تهادف إلاى تصادث : ةعملية تنظـي  المعرفـ( 6

 .الرعرفةي تفهرسة أت تبوي  الرعرفة تلسم الرعرفة

 دماااري مااان ثاااة النااا دشااا ر تماسااام تتشاااالك الرعرفاااة إلاااى ت،ااا  العر،: تقاســـ  وتشـــارر المعرفـــة( 7

 نااااتي تيااانم ذلااا صاااريصة مااان خاااال  تشاااالك فااا  الو اااائ  تالبثاخاللهاااا تماسااام تتشاااالك الرعرفاااة ال

 مااان خاااال  النفايااان بااا ن الراااوظف ن يبااار ال،مااااءات تالبرياااد اإللمنرتنااا  تغ ااار ذلااا ي أماااا الرعرفاااة

 ثااانالة تي،تيشاا ر أبااو فاا. الضااردثة ف اانم تباالهااا ماان خااال  الناادلي  تالنفاياان ا منراااي  الرباشاار

موان،م  سانطايةدعدا  النصويان الفعاا  ل،رعرفاةي أي أن باإلى أن تماسم تتشاالك الرعرفاة  2007))

بالرعرفاة مان  الرعرفة أن دفهرها بشرن كاف تيصبح قاالا ي،ى القثا  بالفعان برومبهااي تالرشاالكة
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ااخاان االيااة تالوحاادات اإل الررراان أن تأخااذ مرانهااا ماان خااال  األفااراا تالرمرويااات ي،ااى حااد سااواء

 .ظراتالرد

 ةة ي،اااى تدقاااثح الرعرفاااصااادرث تإااماااة الرعرفاااتركاااز ير،ثاااة ت: عمليـــة تحـــديث وإدامـــة المعرفـــة( 8

تإيااة  تنروها تتغذرنهاي تيم  أن رنضرن نظا  إاالة الرعرفة تسائن النصدرث تاإلضافة تالنعدرن

افظااة رصال ي،ااى أنك ااد لنأن اماا ت  بااد. النصااصثحي تأن تمااون الرعرفااة قاااالة ي،ااى الندااام  تالنماادا

النوظثااا  أت  ي،اااىي،اااى الرعرفاااة أمااار ح اااوي تمهااام ماااداي خصو اااا فااا  الردظراااات النااا  تعنراااد 

 .بدظا  العموا الرؤقنة أت ا سنشالات اللالمثة ا سنلدا 

 تنع،اا  هااذه العر،ثااة باألنشااطة ذات العالقااة بالوااثطرة: عمليــة متابعــة المعرفــة والرقابــة عليهــا( 9

دعظاام  الااذي با تماااهالة الرعرفااة تاياام هااذه المهااوا تتوم ههااا ااررتبطااة باامهااوا التالرقابااة ي،ااى ال

الردظرااااة  فاااا  األااءي تتنصاااادا أنشااااطة هااااذا الرصااااول فاااا  ضااااوء لويااااة الرعرفااااة تتااااأ  رهاتل إاالة 

فا   منماامالا  شاامالا  تأهدافهاي تحنى تصم  الردظرة الدماا الرط،اوب فاناه ردبغا  أن تنبداى مادخالا 

 .إاالة الرعرفة

 :فةلمعر رة ات إدامعوقا

ته :الردظرات  عرفة ف مصداات تصو  اتن تطب   إاالة الر ألبعإلى ( 2001) ي،وان أشال 

 مافاااة الندظثرثاااة الواااائدةفدماااا الردظراااة دعنراااد إلاااى حاااد كب ااار ي،اااى الث :ةيـــالتنظيمالثقافـــة  -1

صاع  د مان اللردظرة النا  تعنراد ي،اى يالقاات تم، دداة مان الرقاباة تالوا،طة تمااف لردظرة.اب

ن فار  تشار ن الرعرفة؛ ألن العم،ثة اإلاالية المائرة ي،اى األمار تاإلشاراف تصاد ما نمن ي، ها
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تلية اينبااااالات ضاااار  تهاااا بعضااااها الاااابعض ة تتفاي،هااااا مااااع ثااااةتالوحاااادات ا منرا المرايااااات

 تدظثرثة.رفة إلى مع ادةلفر ا الرعرفةلنصوين 

فالهثراان  فااة.رعر لاي،ااى نماان مباشاار  فشاارن الهثراان الندظثراا  لااه تااأ  ر: الهيكــل التنظيمــي -2

الررتناة فا  نمان الرعرفاة تتماسارها  الهرم  المائم ي،ى أسو ب رتقراطثاة رنوام بعاد  الندظثر 

 لااان دوااارحسااا،فاا  قداااوات لسااارثة مصاااداةف هاااا؛ تإ ااادال األتامااار بدمااان الرعرفاااة يبااار  لكاشاااتالن

ا دفمها بشرنبن غ ار رفاة نرطاا ياع الرعالعراو مان ذلا ي إذا ماا اتلاذت قداوات توِ  ا . تي،اىفعي

 .لثةالثمة تالنعاتني س نم نمن الرعرفة بشرن أسرع تأكثر فعا لسر  أساسه

 هاذهفي لا سارها ي،اى تماوا آلثاات فعالاة تناثح ذعرفاة تتمارلدعنرد نمان ا: تكنولوجيا المعلومات -3

 ن تالنااادلي  تا منراياااات الرسااارثةة مثااان النماااالير تأالاااة العراااتماااون لسااارث اآللثاااات دررااان أن

 أت غ ار لسارثة مثان ا منراياات تالدادتات تالص،ماات الدماشاثة يعرانلاء الانع،م أ داة تالططالر

 رمثاان هااذه اآللثااات غ اا يالعراانأتقااات اة فاا  غ اار ايااممدداااا تتاانم   تنلااذ طابعاااا لساارثاا  نا ال

 نها أن تاؤاى إلاىمراياات  اغ رة الصمامي إ  أن مان شاأعالة فا  الالرسرثة دررن أن تمون ف

 شاارن  ااصثح ماانن هداااك ضااران ألن تدنماان الرعرفااة بدرااو  فااة ح ااث  ن الرعر فماادان ماازء ماا

 .شلص ألخر

 الة الرعرفة ف  الردظرةاسنراتثمثات إا لمائد ي ء تصرثمح ث دمع ي،ى ا: تنظيميةالقيادة ال -4

 ى المائااد أن درااون رااني تماان  اام فانااه رنعاا ن ي،اات ممرويااة يردااوي براان فاارا ألتل اد الاادتتصدراا

ِيااااة تتطااوير قاياادة الرعرفااةمدراا ق تأسااال  دماااا طاار مبنماار تخالقاااا فاا  إ  لاادى دة ماان شااأنها 

 ة توااواتمااوا لويااة تاحااد ينبااال لماا  دضاارنا م، ن تأخااذ آلائهاام فاا  الردظرااةي تإشااراك العااا

 .الردظرة
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الرئثواة النا  تعرقان ية مان الرعوقاات ممرو  هداك لى أنإ (Coakes, 2003) ز كوك كرا أشال

مابح النشاالك فا  الرعرفاةي تياد  ايام افاة النا  تالثمساثطرة  : فايان تهاالرعرفة بشارن  تدف ذ إاالة

الرعرفاااة تمصنواهاااا تلااادتل إاالة إاالة  لرفهاااو  عرفاااةي تاإلالاك غ ااار المااااف ة الرإلاال  القثاااااة الع،ثاااا

الرعرفة تبا ن تعزياز ن نشاطات الردظرة الررتبطة بااالة النمامن ب تفوائدهاي ا فنمال إلى  الرعرفة

لدا  ااالة الرعرفة تالوقل الماف  لانع،م كثفثاة اسانلى الندلي  الررتب  بإ النمي تا فالردظر  النع،م

بواب  ا تصاا   ى فهام مبااالة إاالة الرعرفاة بشارن  اصثحال إلاماني تا فنظاا  إاالة الرعرفاة تتدف ذ

 .ءالمفتغ ر  الفعا  غ ر

 ثانيًا االبتكار التنظيمي:

لنلصصاات ا سادة يبار العدراد ماان60) )مان أكثر مدذ تاسعاق تم الاسة مفهو  ا بنمال ي،ى نط

 Sullivan & Ford, 2010).) ةتنظرية الردظرالندظثر   ي،م الو،وكلع،رثة برا ف ها ا

واثة تكاذل  تصم ا  لر ازة النداف ا  اتتصم نمااا الردظرااتفا   اا مهرا  بنمال الندظثر  يامالا اتيعد 

اردامثرثاااة تنصااااف  تواماااه ب ئااااةو  ال اااا دظرااااتتكااان الرنصااااا الماااوي ي،ااااى موااانوى الرمنرااااع. ا ق

 اا ماااد تكاااذل  العولراااة. تمثااان هراااذ ثااااة الردااان  قصااا رةباااالنغ رات النمد،ومثاااة الواااريعة تبااادتلات ح

تدرااو تندااافو ت ن تبمااى ت تواانطثع ا ن قباان حنااىماا أكثااران تمااون مبنماارة تمبديااة  مدظرااات تصناااج

 (.(Thompson et al., 2006 تتموا

 ةالندظثرااااا  الاااااذي دمواااااد تطب اااااا  الردظرااااا عبااااادا لب النره دداااااة  اللطاااااوة الندظثراااااتيعاااااد ا بنماااااال 

 ل،نغ  اااار  الاادلاماتثرالماناا  الااى ان ا بنمااال الندظثراا  دعرااو نااواة  باإلضااافةةي الربنماار  لألفمااال

 تا ساانررال فاا  ب ئااة ا يراااا  ي،ااى البماااء ماادلة الردظرااةاي للشااادمااد  الاادل ن ا الندظثراا  الااذي 

(.(Woodman et al., 1993 
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 :التنظيميم االبتكار هو مف

 ذي تدنماااه مدظراااة ماااا تلااثو فاارا مصاااداي فمااادلاااا بأنااه ا بنمااال ( ا بنمااال2004عااريف برنااوط  )ت

انرر فا  اج أن تواااا اااارة النا  تصنااااثا ل،ردظراة الرعصل ا خنرايات تا بنمالات مدنما أسااااساابأ ا

 . الدرو

هدف إلاى تغ  ار أت تعادرن   الرشاليع الن  تنه ت،ي،ى أمال ا بن (Beije, 2000بثمثه )تيعرف 

 .ت تمدثةال قثرة إلى الزبون لمن بدتن خ،  ابنما لم  تضث العرن ضرن الردظرة طرق 

إننااج  هاا مدنماات مدرادةي طارق ،اى أنرثاة يندظثت الال ا بنماا ي فعاريف(Draft, 2005) الافل اأم

 .نالعرندظثم رق م دة لي طق المدردةوو اف الاسنمش ةي مصاااااال تروين م دةيدمدر

تمااددم مداان  مدرااد ي،ااى شاااااامن ساااااا،عة أت  :ها بنمااال فاا  الردظرااات بأناا( 2006ي )يبااو تيعاارف 

ِيع هذه الوا،عة أ رد ف خدمة أت النمد   .ت اللدمةير،ثة اإلنناج أت تو

 يااااةا بنمال  لردظراااااتن قثااااا  ات الهاافااااة تمااااو  ي،ااااى المددااااةي كرااااا أال إن ا بنمااااا تياااارى الباحااااث

لردافوااة الشاادردةي فااة تا بنمااال تبماااء الردظرااات فاا  ظاان ايصاار الرعر  تنراشااى مااع ئي،ااى مباااا

 ي،اى الفعانرالي تقثامهاا اائص أه،نها ل،بمااء تا ساااانرإلى أن من الردظرات تنرنع بلصاا باإلضافة

ا بنمال ف  ااااهم يوااااات  عام، نيحاماتها مع مدح الصرية النامة ل،ن لن،بثة ئمن الزبا نمربة تالمربتال

 .ةردظرااا ن الب ئة الداخ،ثة تأااء المفا ثم مدردة تعرن ي،ى تصوااااا دظرات ف  إاخا الر

 نمدراددا  الردظراات دعمال فا  الابمة اتفمل ي،ى أن ا بنغ،  النعالي  الواااتمده نوااانل،ص أن أ 

هااو ير،ثااة النغ  اار ظرااات الرد ل فاا بنماااا أي أن  .نصواا د  ل،ردنمااات تطاارق إننامهاااي تالالمااذل 

ة إلاى خ،ا  النمدثاة تالنمدولومثاة الهاافاالرواااااانمدات تراشااااااثا ماع  ف  طارق يران اإلاالةيتا بنمال 
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  الردظراات دظهار فا  شاااامن فا بنماال فال،زباوني تبالناال   نماداةإضاااااافات بداء ي،ى الرعرفة الر

.الردظرة افثة ااخنإضاااا ت تمدثةي أتنمالات إااليةي أاب

 :التنظيميأشكال االبتكار 

 (:2008 تي تآخرتنياز ي)را  ه  حو   ة أشت  الال بصفة يامة قد تأخذ ا بنما

 .الردظرةف  اإلاالة ت ثرن  نمالا ب -1

 .نمد ا بنمال ال -2

 اإلضاف .ا بنمال  -3

 إلداري:االبتكار ا

ي تهااو ا بنماااالغط هاااا د ت الناا  رمااااال ماان ن ا بنماااال اإلاالي هااو مماااا ( أ2003راارى نماام )

اهم تطارق توا ،اة ل،نصويان إلاى سااثاساااات تتدظثرااتالنو اان إلى الرفاا ثم المدرادة المابةبالة ين 

ل اإلاالي بان ي،اى ا بنماا هذا الرفهاو  لام دمنصار نأ. ح ث رالحظ تطول األااء ف  الردظرةف  

نمان األفماال المدرادة  اءاتمر تإدظثره بنمال تتر،ثة ا تعداه ل وضااااح مدى مواااااهرنه ف  تطوير ي

 شاء األسواق المدردة.إلى مدنماتي تمن  م اإلبداع ف  إن

 لافي ح ث أضاااالرصثطة بها   ير،ثة النغ  ر ف  الردظرة تالب ئةأنه تبدي رى ن( ف2007قراش )أما 

د مان عان إلاى أبالردظراة باي ااخان ت النا  تمار ار بنمال اإلاالي   دمنصااااااار ي،ى النغ  ا اإلى أن 

أن الردظرااااة   ئااااة الرصثطااااة باالردظرااااةي ذلاااا إلاااى ير، ااااة امنادااهااااا حناااى الب تح ااااث أشاااااااااااال  ذلااا ي

اتل رثااة إلااى أه تأشااال ا كرااى بالدظااا  الرفنااواي منواااااليةي فدظااا  الردظرااة راادي عرااان فاا  ب ئاااةت
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وير تتطب ا  األفماال تطاماال بأناه يفاه لالبنال  تعر معا ف  ير،ثة ا بنمالي من خ اإلفراا تالردظرة

  .مع بعضهم البعض ضرن تدظثمرنع،رون ا الذرن ار قبن األف المدردة الربدية من

 األيرا  بصافةا هنرا  بردظرة ال  دصدث ضارن الدظم ا منراةثةي من خل اإلاالي إن ا بنما

ل اإلاالي ماااناارن ا بنثر اا ني اقء الندظيامااة تالعالقااات بصاااافة خا ااااةي تالعالقااات باا ن األيضااااا

االي ااا،وك اإلي ي،ى اناه ابنماال فا  األااء تالواااااالنمد  من خال  تعري  ا بنمال اإلاال  با بنمال

ض الرشاااااااااامالت الفرياادة لاابعو    حدرثااة تابنمااال الص،ااتمدثااات مدراادة طرائاا  تاادلي كرااا فاا  ابنمااال

 (. Alas & Sun, 2008) اإلنوااااااااانثة تالراادة

تعريفه  ندظثر  من خال أن أغ،  الرما ت الن  دشااار،ها ا بنمال ال( 2004حريم ) د أتضااااحقت 

 ،ثاااتصااااارثم األيرااا ي تيرت فاا  الهثراان الندظثراا ي تتار النغ ااشااااارن ي،ااى لالبنمااال اإلاالي بأنااه د

 .ردةاااات تاساااانراتثمثات مدردةي تنظم لقابة مدسااااثاساالردظرةي 

 :تقنيتكار الباال

 لي الرركازي ل،ع،او  تالنمدولومثاامال النمد  أت النمدولوم  تفما لنمرير الرم،و ا سنشاا بندعرف 

 ماااا يا معدااىا ر ال أخااذ فاا  هااذا النمرياائاا  منعااداةي تلماان ا بنمااار ة بطرنصاادة األمريرثاافاا  الو دااات ال

وااا،ع المدردة تالرصاااادعةي النواااوي  ن  تموا لدثةي الإلى اللطوات النمالية تالصاااداةثة تالف اا ر مشااااااا 

  .((West et al, 2008 ةت تالعر،ثات الفدثة المدرداز النمالي ل،نمه  تا سااانعرا 

لنمدثة ا  ابااختصدث  ات ر تغإلى أن هداك  (Dardess et al., 2003) آخرتن االادو ت  لتأشا

 األسااسااااااثة مثاااااندا اااااار ن العتنضاااااارلنااااا  ي تائثوبدشاااااااي العرااااان الااااار  المدرااااادة ل،ردظراااااة الرنع،ماااااة

  .ف  العر،ثاتالردنمات المدردة تاللدمات تيدا اار مدردة 
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ح ااث راانم تول ااد  ،ثااة فعالااة ماان أسااااااافن ألي،ااىفعاارف ا بنمااال النمداا  بأنااه ير( 2006ي )بااو ي أمااا

  .ن الدنثا ذتي اللبرة الفدثةتايرها من قبن طبمة الروظف  ياتاإلبدا 

ي أت دةدراااأن ا بنماااال النمدااا  هاااو تطاااوير مدنماااات أت خااادمات مى إلااا( 2004)ل حاااريم كراااا أشاااا

ا،وب فا  نااج تااخاا  األسااات فا  أسااااال   إنار  تتغ ا الردظرة توااانلدمه ت الن النمدثارات ف   تغ 

 .العرن تغ رها

البصااث لعر،ثااة ا بنمااال النمداا  تهاا   لدشااااطاتلااى أهاام اإ( Edquist, 2001) ويواالإاك تأشاااال

ِبااائني نااات  ال ئ )النصاادثعي( ا ساانلدا  الدهااا هددساا ي( النطب اا  تطااويريأسااسااا ي ) عر،ثااةي أت )

 .ع،ثمالنت المام،ةي(  ب  )مرع الرعرفة ي( النراالردن

ة خادمات أت رادمد بنماال النمدا  هاو مدنمااتن ا لاى أإ( 2006) ك اد  تف  نفو الواااااثاق أشااااااال

 .ا بندائ اي العرن ر بدشااااباشااااير،ثات ترتب  بشاااامن م

 تمهاة نظار توااااااويقثةال النمدا  مان إلاى ا بنما ة أنهاا نظارتاااااابمتيالحظ من خال  النعريفاات الوا

  ارو قبو  الروااانه،م ن لهاذا النغ فالرهم لثو هو ا بنمال النمد  تانرا هة بالزبائني تلبطل العر،ث

إننااج ساااا،عة فا  نهاداة الرطااف تيانم  النمدا  هاوا بنماال إلى أن تأشااالتا  يمدرداا  ي،ى اينبال أنه

 .من قبن الووق  ليةاابنم ابأنه ام ي، هالصر

،ثاااات اااااااااار ي،اااى الردنماااات تالعرلنمدااا  بأنااه دمنصفعااارف ا بنماااال ا (Beije, 2006ثاااه )ثمب أمااا

 :تثةاآلعاا ل النمد  األبطاع اللا  تيضرن ا بنماالن  تمد النطب   ف  الم ربنمرةال

ذات العالقاة ماع  ننااج تالنمدثاات فا   اللصاااااااائص تتصاااااااارثم اللدماة تطارق اإل ر فالنغ -

 .نمالا ب فهد
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 .ت الزبائنة حامالن،بث تمعدلةرنضرن طرق مدردة  -

 .ثم نشاطات مدردةتتدظثرثة طرق تدظت إاالية ال ابنما -

 .تاسنراتثمثاتردةي أهداف تمددم مها  مد -

 راوذج خطا ي إ  أنهاامال مواااااانددة ي،ى نظارة افاع النمدثاة كد،ثة ا بن، ددة لعرظر النمإن تمهة الد

وذج المدرااد رساااااااااص  الواااااااااوقي فااالدإلهرااا  تااأ  ر الزبااائن؛ نظريااة  اا ر نظاااننماادت ماان قباان الباااحث ن 

ع تقاد أمرات ماع الزباون تط،باات الوااااوقي العالقاالنوط اد ( Kline, Rosenberg) رحاهاقن الاذي

ئاادتهااااا اال فاانماارة دماااا  أن تثبااافاااألفمااااال الرب ير، ااااة ا بنمااااال اردااامثر ااااة   خط ااااةي ن بااأنالباااحثو 

 .(Beije, 2006) ظرةردال إلى الزبااائن ااخاان

 :االبتكار اإلضافي

 كااأن دمااو  يم، ددااةإلااى مااا تلاء الوظااائف الن ال الااذي رااذه بأنااه ا بنماا ااااااااف مااال اإلضاادعاارف ا بن

ريادةي خدماة ياماة ف تعزياز برناام ااااايدة الزباائني ت النوااااوي  بنطوير برنام  توااااويم  بروامصنرفو 

 .ذان ابنمالا إضااافثاا دعد ه

لات بأناه ا بنماا ايدااف  أت الرواااا بنماال اإلضاا Alas & sun, 2008) ) تسانأ َ  تيعارف

 إلااااى ابعااااد ماااان الوظااااائف ا بندائثااااة ل،عراااان لناااا  تااااذه رثااااةي تاااااااامن حاااادتا الب ئااااة الندظثالناااا  تشا

 .بالردظرة

حاادتا  ترنااد يباار تأنهااات موااااايدة ال ابنمااا وهاا ى أن ا بنمااال اإلضاااف لااإ( 2004شااال ك ااد  )أت  

  .اسااثة ل،ردظرة ئة الندظثرثة تتنماِت تظائف العرن األسااالب
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 ماا تقفال يداده ا بنمااالات حادتا ف يداد تماثة  اافباأن ا بنماالات اإلضااااانواااااانل،ص  تمراا سااااااب 

ت ي،اى النمدثاة تالمدرااد الناا  لكاز  ت النمدثاةاال تالاى ا بنما لمدراد ي،ااى اإلاالةياإلاالياة فا  إاخاا  ا

ون لااذل  ماان خااال  الرصافظااة ي،ااى الزبااباان إلااى أبعااد ماان ذلاا  ك،ااهي تهاا  تعااد موا ااااااااا،ة  ايف هاا

مااااع  يالا تمنفااااا لاضاااثاا لم اااادة النااا  تمعاااان الزبااااون ا بالطريمااااة ماتاللاااد،ع ت الوااااااااااا تضااااااااااران تمااااددم

ن خاااال  تمااااِت ن ي،اااى تماااددرها ماااة ماااان آلائهااامي تالعرااا سااانفااة فااا  االردظرااا الردظراااةي تتعنراااد

ة الندافواااثة ل،ردظراااة ر اااز هااا  النااا  تصااادا ال اللااادمات اإلضاااافثة الوظاااائف النم، دداااة لاااباالةي فمااان

ِيااة لأس  .رالهاتتضرن 
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 سابقةال اساتالدر 

 :عربيةسات الرالدا

 ع التنظيمي فيبدافة في تحسين اإليات إدارة المعر لدور عم( بعنوان: 2017دراسة أبو زريق )

 المحاك  النظامية

  فاا ( ِيااعي تطب ااو ي تنل اادي تلاازيو ة )تفااثااات إاالة الرعر ،ل يرت ى ا،ااي فالدلاسااة إلااى النعاار  هاادفل

  هالراااد  اسااانلدام الدلاساااة تااا فداأهااا  لنصم ااات ثاااةي امالدظ كم  الرصاااافااا اإلباااداع الندظثرااا ن تصوااا 

  قطاع غازة ف الدظامثة م  الرصاكف ن ،مرثع العام نمممنرع الدلاسة  تتمون  يالنص، ،  ف  و ال

تااام  ظفاااةو م ت ظفااااا و م( 135) ى،اااِياااع ا سااانبانة يو ت تتااامظفاااةي و م ت ظفااااا و م (208ياااداهم )الباااالغ ت 

اساااااانبانة بدواااااابة ( 105) اااساااااانر ا تتاااااام يلبوااااااثطةائثة او الع دااااااة الطبقثااااااة العشاااااا مااااااةبطري هماخنثااااااال 

ل ااادي و )تة ممنرعاااة فاااثاااات إاالة الرعر ،ير مرالساااة وى موااان أن ل الدلاساااة إلاااى،تتو ااا%(ي 77.8)

ِنهااغ ،اي ح ث بمنوسطاا  نكا ( ِيعي تطب و ي تنتلزي  نرت الدناائ  أهاأظ%(. ت 63.93) الدواب  ت

 يالقااة تمااوانااائ  رت الدهااأظكرااا  ياا مرتفعاا نالدظامثااة كااا مالرصاااك فاا  اإلبااداع الندظثراا  مواانوى 

الندظثرا ي اإلباداع  تموانوى ة فاالرعر  ثاات إاالة،ير نبا ( 0.323)التبااي  نسطة برعامو طرادة من

 .ى اإلبداع الندظثر ،ية فثات إاالة الرعر ،لعر موم  تأ  ر تموا نكرا تب 

 ظيمير التنري في تعزيز االبتكانوان: دور التمكين اإلدا( بع2016دراسة الكعبي )

 اااث  ن اإلاالي فااا  تعزياااز ا بنماااال الندظثرااا ي حف ي،اااى اتل النرراااالنعااار ساااة إلاااى ل الدلادفهااا 

تماااون ممنراااع الدلاساااة مااان ك،ثاااة الرافااادرن ت ( فاااراااي 118ة مروناااة مااان )ريااال الدلاساااة ي،اااى ي داااأم

 .المام ثة
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ة ف  ظن ب ئلنرر ن اإلاالي ال الندظثر  رنعِز من خال  اتو ،ل الدلاسة إلى أن ا بنم

 رة  نمال موهرياا من أمن البماءي تألن بماء الردظتالذي أ بح ا ب النغ  ري  سريعة اراألي

   من خال  ممروية من اإلمراءات تمن أهرها النرر ن اإلاالي بأبعااهدررن أن رنصم  إ

 تي تالرعرفة.الرع،وماتي تالموةي تالررافآي األلبعة

 فـي المؤسسـة االبتكـار زيـتعز  يالمعرفـة فـارة إد دور :( بعنـوان2016مصـباحي )زين و دراسة ال

 زائر وحدة تبسةلجا اتصاالتحالة: مؤسسة  دراسة .االقتصادية

قواار ها الدظااري  الرعرفااة تا بنمااال ماان خااال العالقااة باا ن إاالة هاادفل الدلاسااة إلااى النعاارف ي،ااى 

 اقاااعوااا د الو ي ح اااث تااام فااا  األخ ااار اخنثاااال شاااركة اتصاااا ت المزائااار تحااادة تبواااةي لنمتالنطبثمااا 

زائاار تحاادة لما اتصااا تماان خااال  الدلاسااة الر دانثااة الناا  أمرياال فاا  مؤسوااة ي انثاا ي م اادالدظاار 

أن مواانوى إاالة الرعرفااة ماان خااال  إخنبااال تباا ن  :أهرهاااياادة ننااائ   إلااى تتو اا،ل الدلاسااة يتبوااة

مان  عزياز كانالدتل الذي ت، به أاالة الرعرفة فا  تي،ى أكدت الدلاسة ت  .ير،ثاتها هو مونوى قوي 

،اااا  تفع اااان الرؤسوااااة إمااااراءات توااااايد ي اتلاااااذخااااال   لي تاإلبنمااااال النمداااا ي ماااانمااااال اإلاااإلبن

تغ  اارات مذليااة فاا   ثاك،هااا الندظثرثااة  الرعااالف باا ن العااام، ني تالقثااا  باحااداثا تصااا  تتباااا  

نماال سواة بابكرا قامل الرؤ  مذلية ف  اسنعرا  أنظرة المرب وتر ف  ير،ثاتها اإلااليةي تتغ  رات

  لفاع ،عران ي،امدرادة ل ن تتصو ن ير،ثاتها اللدمثةي تأاخ،ال الرؤسواة تمدثااتدرمدردة لنعطرق 

ي لمدهاا ضا ثفة ماع بعاض تماوا يالقاة إلتبااي قوياة إمراا ا  كرا تبا ن .خدماتها ممالنة بالردافو ن

ني كراا لردافوا الرؤسوة تمدثات مدردة ل،عرن ي،  لفاع خادماتها ممالناة با ال بالات ح ث لم تدخن

  الرؤسواااة تماادلاام بائدهاااي ت لنصواا ن تتطااوير خاادماتها لزيااااة ت ء ِ  ؤسوااة باارام تلصااص الر لاام

أن إلاالة الرعرفاة  تتو ،ل الدلاساة أدضااا إلاى .بالردافو ن خدمات إضافثة منر زة تمبنمرة ممالنة
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ي الدلاسااااة المزائاااار تحاااادة تبوااااة مصاااان  بنمااااال فاااا  مؤسوااااة إتصااااا تالاااادتل الباااااِل فاااا  تعزيااااز ا

هم لندر نهااا تخبااراتهم تتاادفع توااعى لنااوف ر الرداااخ ا دماااب  ل،عرااا  لنطب اا  معااال فهاامة سواافالرؤ 

النصوا ن حناى تانررن  من الصصو  ي،ى اإلبنمال تتدر نهي تيبمى ي، ها ا سنررال فا  ير،ثااتأل

 . اإلضاف   كن أبعااهي سواء اإلاالي تالنمد  تخا ةمن الرفع مونوى ا بنمال لدرها ف

ون لشؤ ة االمعرفة " وزار  إدارةثر أبعاد الهيكل التنظيمي على بعنوان: أ (2015وان )ة رضدراس

 االجتماعية".

ِالة الشؤتن ى أبعاا الهثرن اهدفل الدلاسة إلى النعرف ي، لندظثر  ي،ى إاالة الرعرفة ف  ت

سنلدمل لنص، ، ي تادمل الباحثة الرده  الو ف  انلا منراةثة ف  قطاع غزةي ح ث اس

ِالة امون ممنرع الدلاسة مهداف الدلاسةي تأااة لنصم   أ  ةا سنبان منراةثة ن ا لشؤت ن موظف  ت

تم اخنثال ي دة (ي 364لع،ثا تالبالغ يداهم )انثة تاألتلى تاالذرن دصر،ون الفئة: الثالثة تالث

ِيل ي، هم ا (220ن )يشوائثة طبقثة مرونة م  (.207تم اسنرااا )ت سنبانةي ي ت

ِالة الشؤتن ا وا تفاتت ف  توافر أبعااى تمة إللدلاس ،ل او ت ةثة  منراالهثرن الندظثر  ف  ت

%(ي النعم د 71األبعاا كالنال : الرسرثة ) ،غ الرنوس  الصواب  الدوب  لمن من هذهث بح 

(ي كرا ب دل %48.6زية )%(ي الالمرك58%(ي مرايات الررالسة )62%(ي النلصص )63)

ِالة الشؤ لة الرعرفإااات ر ير،ث  تواففالدلاسة تفاتت   ث ب،غ الرنوس  تن ا منراةثة حة ف  ت

ِيع64ثات كالنال  : النلزين )عر،ذه ا لاب  لهالصو %(ي 59.8%(ي النشلثص )60) %(ي النو

 لة ا تباي ذات%(ي كرا أظهرت الدنائ  تموا يالقة ال 59.2%(ي النول دي ) 59.6طب   )الن

 مركزيةي مراياتصي النعم دي الالثةي النلصرسر)الدظثر  رن النثإحصائثة ب ن أبعاا اله

 ن اسنمابات رت يد  تموا فرتق ذات ا لة إحصائثة بأظهي كرا لرعرفةالررالسة( تإاالة ا
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لوظثفثة عاا الهثرن الندظثر  تأ ره ي،ى إاالة الرعرفة تعزى إلى الرنغ رات االربصو  ن حو  أب

 ران العرن(.للدمةي تمة اتمدظثف ي رى الو ولشلصثة )المدوي العرري تالرتا

المعرفة في االبتكار التنظيمي في رة ات إدار عملي( بعنوان: أث2013الدوري والحيت )سة درا

 .نت الصناعات الدوائية في األردشركا

عر،ثات ي،ى ا بنمال هدفل الدلاسة إلى النعرف ي،ى إاالة الرعرفة تير،ثاتها تمدى تأ  ر ت،  ال

األلان بشرن خا ةي اشنرن   ف ات الدتائثةركات الصدايى شتي،ن يا  ات بشررف  الردظ

الدتائثة ف  األلان األيضاء لة الع،ثا تالوسطى ف  شركات الصدايات ااي،ى اإلدلاسة ممنرع ال

ي،ى  ل الدلاسةتقد أمري ( شركةي 13لمر ثة األلانثة ل،صدايات الدتائثة تالبالغ يداها )   اف

نع رراا تلئثو قومي تقد اب( مد120قوا  تمونل من )ألء اوسارين تل الردر ني دة يشوائثة م

 لنص، ، .  االو ف الرده الباحثان 

ر الرونمن ير،ثات إاالة الرعرفة نغ رأ ر ذي ا لة إحصائثة ب ن التو ،ل الدلاسة إلى أنه رومد 

هم ل مبر مصدفة تعنر را أظهرت أن ير،ثات إاالة الرعالندظثر .  ك النابع ا بنمالتالرنغ ر 

 أللان.ف  شركات الصدايات الدتائثة ف  ا ة تخاالردظرات لالبنمال ف  

دراسة تطبيقية على  إدارة المعرفة وأثرها على تميز األداء "عنوان: ( ب2011دراسة الزطمة )

 وسطة العاملة في قطاع غزة".التقنية المتد الكليات والمعاه

ات تالرعاهد نر ز األااء ف  الم،ثيالقنها بالرعرفة ت إاالة  هدفل الدلاسة إلى النعرف ي،ى اتل

نرع الدلاسة من مرثع أيضاء اله ئة غزةي ح ث تمون مم قطاع مة ف نوسطة العاالنمدثة الر

حر،ة شهااة الدكنولاه رو ك،ثات من خ وساء األقوا  اإلاالية الرنفرغ ن ف الندليوثة تل 
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( 279ى ي دة مرونة من )لدلاسة ي،فأمريل ا (ي455) تالرامون ر تالبرالوليَو تالبالغ يداهم

 ة اسنلد  الرده  الو ف  النص، ، .صم   أهداف الدلاسي تلنوائثةة العشطريمفرااا تم اخنثالهم بال

ات النمدثة الرنوسطة ماءت فثة ف  الم،ثعر ة توافر ا حنثامات الرة إلى أن المتو ،ل الدلاس

صةي  م البدثة ي  م الرعرفة الصريالضردثة الرعرفة م وماتي : البثانات تالرع،النال الدصو ي،ى 

كرا أظهرت ننائ  الدلاسة يد  تموا فرتق  الرا  البشريي  اا لأَتأخ ر  مدولومثةيالنصنثة تالن

ل إاالة الرعرفة تأ رها ي،ى تر ز الدلاسة لدت  ةدلة إحصائثة ب ن منوسطات تمدررات ي ذات ا 

صائثة ب ن منوسطات تمدررات ي دة ا لة إحقة ذات اليتتموا األااء تعزى لرنغ ر المدوي  

تعزى لرنغ ر مران العرني تكانل الدنائ   ي،ى تر ز األااءأ رها عرفة ت لة الرإااالدلاسة لدتل 

تدلي  غزة الوكالةي  تمدة اللدمة  ثقثةي تك،ثة طبلى تفوق الم،ثة المام ثة ل،ع،و  النتش ر إ

 األكبر. اللبرةتكانل الدنائ  تش ر لودوات 

 -التنافسية  زةميال تحقيق في رهاوتأثي المعرفة إدارة عمليات" :بعنوان( 2010) فالقاسة ر د

 ." االتصاالت األردنية لمجموعة حالة ةدراس

 الر زة تصم   ف  الوائدة عرفةالر إاالة اتير،ث تأ  ر مدى ي،ى النعرف إلى لاسةهدفل الد

 ممروية شركة ف  اإلاالية اله ئة من مفراة) 84ة من )ي دة الدلاس تمونل تقد الندافوثةي

 .ا تصا ت األلانثة

 تب ن فةالرعر  إاالة ير،ثة تهو الرونمن الرنغ ر ب ن ال ي تأ  ر تموا ىلاسة إل ،ل الدو ت تقد

 الرعرفة إاالة ير،ثات تأ  ر ف  إحصائثة ا لة ذات فرتق  تتموا ةيافوثالند الر زة النابع الرنغ ر
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 ى تعز  تق ر ف هداك تمن لم ح ن ف  اللدمةي مدة إلى تعزى  الندافوثة الر زة   متص ف  الوائدة

 .الوظثف  ل،رورى

رفة في فعالية أنشطة المؤسسات ( بعنوان: دور عمليات إدارة المع2008دراسة أبو فارة )

 ية.األهلية في القدس الشرق

دظرة الرتفعالثة  ظثم كفاءةم   تتعالرعرفة ف  تص الرنزارد إلاالةلى بثان الدتل هدفل الدلاسة إ

قات ب ن الردخالت الرعرفثة تالعال أ  راتثة النآللس  الصدرثةي تبداء نروذج منمامن مندا

الرعرفثة )تر ز األااء(ي فاسنلد  الباحث الرده  الو ف   تالعر،ثات الرعرفثة تالرلرمات

 ،ثةسوات األهمافة الرؤ لشامن لأس،وب الروح ا ين طري  بداء اسنبانة باسنلدا   النص، ، ي تذل

تم اخنثال ي دة ت ثةي وة أه،( مؤس135ات )ؤسوالردردة المدَ الشرقثةي ح ث ب،غ يدا ف  م

 ( قطايات.5طايات ملن،فةي تاسنثدل الدلاسة )ق( 8( مؤسوة مرث،ة ف  )90تمونل من )

االة ونلد  إتها الرلن،فة تاه،ثة ف  المدَ الشرقثة بمطايأظهرت الدنائ  أن الرؤسوات األ

تتصدرث عرفةي ث  الري تتلطرفةلرعة ير،ثاتها الرلن،فة ته ي تشلثص امرالس  رفة من خالالرع

ِيع الرعرفةي تتول د تاكنواب الرعرفةي تتدظثم تتلزين تاسنرماع  الرعرفةي تنشر تتماسم تتو

ه تطب   ن  تواممن الر ثمات النابعة الرعرفة تالرقابةي تكان الرعرفةي تتدف ذ الرعرفة تير،ثات م

و  تاتل إاالة ف لرفهلاك كاموا إا  ت يد لرؤسوات األه،ثة ف  المدَ الشرقثةف  ا رفةاالة الرعإ

الرعرفةي تيد  تموا الروالا الرداسبة لنطب   نظا  إاالة الرعرفة تا فنمال إلى الندلي  الرنع،  

أظهرت الدنائ   عرفةي كراة الرال إا،ثا لعر،ثات   الديم الماف  من اإلاالة العبااالة الرعرفة تيد

رؤسوات األه،ثة ف  المدَ أنشطة التفاي،ثة ة لرعرفالة اتموا يالقة معدوية ب ن تطبثمات إا

تتونلدمها ف  حثاتها الندظثرثة تمون تراَل إاالة الرعرفة أن الرؤسوات الن  الشرقثةي ح ث 
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فة. كرا الة الرعر تراَل إا الن   وات األخرى لة ي،ى تصم   أهدافها من الرؤسأكثر فاي،ثة تقاا

فة تفاي، نهاي فالرؤسوات الن  رعر ال مرالسة إاالةرت أن هداك يالقة مباشرة ب ن مدى أظه

تراَل ير،ثات إاالة الرعرفة ه  أكثر فاي،ثة من غ رها الن    تونلدمهاي كرا تمو  الرؤسوات 

ثات لنصم   ا اإلمرانتيه ئ له ةا المو ي مرا دردصهاأله،ثة بعر، ن  النشبث  تالندو   فثرا ب دها

 أهدافها.

 الدراسات األجنبية

على التنفيس  بعنوان : العوامل المؤثر( Siadat et al., 2015ات وآخرون )سعد دارسة

 ."العلوم واألبحاث في جامعة أزاد المعرفة في جامعة أزاد دارسة حالة "وحدة الناجح إلدار 

Effective Factors on Successful Implementation of Knowledge Management In 

Higher Education Case Study: Sciences & researches Unit, Azad University 

ِاا(  هاادفل الدالسااة إلااى تصدرااد العواماان الرااؤ رة ي،ااى الندف ااذ الدااامح إلاالة الرعرفااة فاا  مامعااة )أ

 .ا سااااانبثان اة البصاااااثانااااال أاكت ي اإلساااااالمثة فااااا  طهاااااران فااااا  إراااااراني تحااااادة الع،اااااو  تاألبصااااااث

 :أهم الدنائ  الن  تو ،ل إل ها الدلاسة تمن

 مان األساسا  لدمااا إاالة الرعرفاةي تها  تعنبار العامان الروااايددظثرثاة ها  العاأن الثمافاة الن -

 .إلاالة الرعرفة ف  المث ر من الردظرات تالرؤسوات

 ردااة مافااة مهثمااون هداااك ماا  أن تدرااون نامصااااي فانااه د  تبالدواابة لبرنااام  إاالة الرعرفااة لماا -

 .لفةبالرو وقثة تاأللنمد  الرعرفة الصصريةي تخ،  ب ئة م، ئة 

دمااا  ي،اااى أيضااااء اله ئاااة الندليواااثة أي  دمااااتموا اسااانلدا  األساااال   المدرااادة ل،و اااو  إلاااى  -

 .الصدرثة الرعرفة
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 ثرثااة فاا أن تحاادة الع،ااو  تاألبصاااث تعنباار فاا  الوضااع غ اار الرداساا  ماان ح ااث الثمافااة الندظ -

 .ِاا(مامعة )أ

 إدارة وتطبيقات ميالعال االبتكار" بعنوان  Apak and Atay, 2014)) أبار وآتي دراسة

 ." قانلوالب تركيا في والمتوسطة الصغيرة المشاريع في المعرفة

Global Innovation and Knowledge Management Practice in Small and Medium 

Enterprises (SMEs) in Turkey and the Balkans 

 مان،الب اتبال تركثا ب ن مالةلنباالقنها تي رفةالرع إاالة تاقع ى،ي النعرف إلى هدفل هذه الدلاسة

 بصث،ل ا ينبال بع ن ا قنصاادة اتر النغ  خذتا ح ث تا فنراض  ،ثر ا ق ا قنصاا ضوء ف 

 ب ئة،ل  ن،تص الباحث امرى  دتقي تالرنوسطة الصغ رة الرشاليع مونوى  ،ىي تدافوثة م زات ين

 تنماي الموة نماي من كب رة ممروية رضاسنع ح ث ي (SWOT) نروذج باسنلدا  ثة،الداخ

 الاسنه ف  معنرداا  ثةيالندافو اتز  الر لنصدرد ت ف  كردخن تالرلاطر الفر  تكذل  الضعفي

  ،رنط ةالصغ ر  الرشاليع ف  الدماا تصم   أن إلىلاسة الد ل،تو لمد ت  يالو ف  رده ال ى،ي

 نر ز،ل كأااة  توظف ان دررن الرعرفة لةإاا تأني اللدمات تمددم أت الردنمات بثع ف  فعالة الةاإ

  .قتا سوا الصدايات بعض ف  ، الط ةهموام ف  الندافو 

العالقة بين الثقافة التنظيمية    " :نوانعب Moradi, et al., 2012)) آخرون مرادي و  راسةد

 ". MMUالوسائم المتعددة في ماليزيا لى جامعة تطبيقية عراسة د ة،وإدارة المعرف

The Relationship between Organizational Culture and Knowledge Management 
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الدلاسة إلى الصصو  ي،ى فهم ل،عالقة ب ن الثمافة الندظثرثة تإاالة الرعرفة لدى العام، ن  هدفل

قا  العام،ون ف  مامعة الوسائ  ت ص، ، ي لو ف  النلرده  االباحث ا اسنلد ي ئة أكاادرثةف  ب 

 ( اسنبانة.322رمروع )للا  بالدلاسة ببئة ا سنبثان ازيا بنعلىاف  م

إلى تموا يالقة إدمابثة ب ن الثمافة الندظثرثة الرفض،ة تب ن إاالة الرعرفةي تو ،ل الدلاسة 

رفض،ة تب ن إاالة رثة الالندظثفة تالثما الندظثرثةحو  الثمافة لة إحصائثة تتموا فرتق ذات ا 

تومد يالقة ب ن نوع المدو  نغ ر العرري ت عداة تعزى إلى مالرعرفة ف  مامعة الوسائ  الرن

قة ب ن الثمافة الندظثرثة تالثمافة الندظثرثة الرفض،ة تب ن إاالة الرعرفةي تتموا يالقة حو  العال

قة ذات ا لة إحصائثة حو  وا يالةي تتمعدائ  الرنمعة الوسالرعرفة ف  مادو تإاالة اب ن الم

معة ي ة تعزى إلى منغ ر سدوات العرن ف  المالندظثرثة الرفض،ائرة تالثمافة امافة الندظثرثة المثال

تالرؤهن الع،ر ي تيد  تموا يالقات ذات ا لة إحصائثة حو  إاالة الرعرفة تعزى إلى منغ ر 

 امعة.عرن ااخن المدا سدوات الي

التنافسية " ( بعنوان: القدرة على إدارة المعرفة والميزة Nguyen, 2010) جوينني سةراد 

 سة ميدانية من الشركات الفيتنامية".ادر 

Knowledge management capability and competitive advantage: an empirical 

study of Vietnamese enterprises 

لرعرفة تالر زة الندافوثة ب ن ة إاالة ااسثة لمدل اا األسى النعرف ي،ى األبعهدفل الدلاسة إل 

ِيعها ي،ى )ث اسنبانةي ح  الباحتقد اسنلد امثةيالشركات الف ند ( مدرر شركة ف  600 ث تم تو

 مدردة هوتش  م دوي تقد اسنلد  الرده  الو ف  النص، ، .
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يع طب   مشال ضرتلة تدعر،ون ف  ف ندا  بأظهرت الدنائ  أنه دم  ي،ى مدلاء األيرا  الذرن 

خال  البدء  شامن من  تضع نه  ي تيمالرعرفة ف  تصم   األهداف ا سنراتثمثة ل،عرنإاالة 

ِ  بنطوير البدثة النصن ثة ا منراةثة تالنمدثة إلاالة الرعرفة تالن  بدتلها سنوفر األساَ الال

ثة بع ن ة تالثمافمنراةثتلة تضع الموان  ا لنصم   فعالثة تكفاءة ير،ثات إاالة الرعرفةي تضر 

 ثة.مدلة الندافوئثو  ل،الرصدل الر رف  ت  ينبال لرا لها من أ ر كب ر ي،ى النومه الرعا

( بعنوان: إدارة المعرفة في قطاع المنظمات غير الربحية في Matzkin, 2008) ماتزكن دراسة

 البيرو

knowledge Management in the Peruvian Nonprofit sector 

ِيااة كفاءة الندظثرات غ  إاالة الرأ ر تطب  إلى بثان ةالدلاسهدفل    ر الربصثة ف  عرفة ي،ى 

حث تاسنلد  الباثاتها الراادة تالبشريةي ثي تاتلها ف  معالمة ضعف إمرانت  العالم الثالا

ِيل ين طري  ا در ني ي،ى ي دة من الردلاء العام، ن  ف  الندظثرات اسنبانة خا ة بدلاسنه ت

ِالات تالندظثرات ا منراةثة غ ة العامة تاي كالرؤسوف  الب رت لربصثةغ ر ا  مرونة ر الربصثةلو

 (.416من )

فضي تتعان  من ة برونوى مدللربصثة تطب  إاالة الرعرفأظهرت الدنائ  أن الندظثرات غ ر ا

ِنات الرلصصة لرشاليع إاالة الرعرفةي كرا تعان  الردظرات غ ر ال ن ربصثة مانلفاض الروا

ِنانلفا  لروظف ن.ة لندلي  اات الرلصصض الروا

 بقة:اسات الساتعقيب على الدر 

 تب ن ل،باحث ما ر، : دلاسات الوابمةطالع ي،ى المن خال  ا 
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الن  هدفل إلى ( 2013الدتلي تالص ل )سة الااتفمل الدلاسة الصالثة من ح ث الهدف مع 

الدتائثة ف   داياتت الصثر  ف  شركاالرعرفة ف  ا بنمال الندظر ير،ثات إاالة أ  معرفة

 الو ف   هالرد ايهإتبا ف  الوابمة ساتال الد معظم مع ضاا اد الصالثة دلاسةال تفملات  .ناأللا

 .ف  معظم الدلاسات الوابمة البثانات لمرع لئثوة كأااة  ا سنبانة ينرااا ت   ، ،النص

 ىي،ا  طاالعات الدلاساة  ماده  لاخنثاا فا تقاد اسانفاات الدلاساة الصالثاة مان الدلاساات الواابمة 

كاذل   .هادفها إلاى الو او  صالثاةلا ل،دلاساة الطريا  دمها مراا يلاسااتالد  لن،ا الصدرثاة النماالب

 ماع امدها رنداسا  ماا اننمااء تبالناال  الواابمةلاساات الد فا  الروانلدمة األاتات ىع ي،اا طاال

 تتو اثات نناائ  مانتا سانفااة  .انةبا سانب ةالرنرث،ا اأااتها لبدااء داا تره ا الصالثة لاسةالد موضوع

 ا قنراحات. ت  النو ثات تمددم ف  الوابمة لاساتالد

 اخنالف الب ئات الن  أمريل ف هاي تاخنالف طبثعة نشاي تب ن من اسنعراض الدلاسات الوابمةت 

 . الردظرات الن  طبمل ي، هاي تتدوع الرنغ رات الن  تداتلنها

  :ما يميز هذه الدراسة

أ ر شفل ين قددم تهو ااالة الرعرفة تك ونها تطرقل الى موضوع مدردصالثة كلدلاسة الما در ز ا

الن   ي،ى حد ي،م الباحث من الدلاسات الم، ،ةتكونها  ي،ى ا بنمال الندظثر يالرعرفة  إاالة

 . أ ر إاالة الرعرفة ي،ى ا بنمال الندظثر  تداتلل
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 ل الثالثالفص

 وإجراءات الدراسةطريقة 
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 لثالفصل الثا

 ة وإجراءات الدراسةيقطر 

 مقدمة: 

 حثاالببها   الن  قا الدلاسة طريمة تإمراءاتلتدات  هذا الفصن ت فاا كامالا تمفصالا 

ي سةدلاأااة الت ي دلاسةي تي دة الدلاسةممنرع الت ي دلاسةت ف مده  ال تشرن دلاسةهذه اللندف ذ 

 صائ .النص، ن اإلحت ي ةدلاسإمراءات الت ي  بات األااة ت ااةي  دق األت 

 :دراسةمنهج ال

صااااث ياااان الصاضاااري تتهااادف إلاااى تمه اااز الراااده  الو اااف  تهااااو طريمااااة فاااا  الب الباحاااثاسااانلد  

بدقاة تنع،ا  باالظواهر  -سا،فاا  -لبماباة ي،اى تاواو ت مصاداةة تره اداا انات إل بات فرتض مع دبث

ِمان إمرادها ن مرع الرع،ومات ية الن  دررلراهدلثة تاألحداث االصا ء البصث تذل  باسانلدا  ف  

إاالة الرعرفااة تأ رهااا ي،ااى  النعاارف إلااىهداا  أاتات مداسابة. تالهاادف ماان اساانلدا  الرااده  الو ااف 

  .  ثةات ا تصا ت الف،وط دثر  لدى شركا بنمال الندظ

  :دراسةمجتمع ال

  ، ن فعاملاتاإلاالي ن  قوا األتلوساء  ظف نالرو  من مرثع ةدلاستمون ممنرع ال

( 381تيداهم ) يا تصا ت الف،وط دثة )موا ي الوطدثة موبارني ا تصا ت الف،وط دثة( شركات

 موظفاا تموظفةا.
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 :دراسةعينة ال

( كرا Mason et al., 1999آخرتن )ة اسنلد  الباحث معاالة ماسون ت  سنلراج ي دة الدلاس

 :ف  الرعاالةهو موضح 

M:  حمم الرمنرع. 
S: (1.96)ي،ى  (0.05)وبة اللطأ رة ن( أي قو0.95ونوى الد لة )رلاب،ة ثالية الرمة الر الدلم.  
p: (  0.50نوبة توافر اللا ثة ته).  
q: (0.50  )الدوبة الرنبقثة من اللا ثة ته.  

 

قوااام تمااادرر  وموظفااااا تلئاااث( 191مااان ) ي داااة الدلاساااةتمونااال ي فماااد تبعاااد ير،ثاااة حوااااب الع داااة

ائثة العشااو الهم بالطريمااة اخنثاا تاام  دثة فاا  مصافظااة الل، اانصااا ت الف،وااطا تكات دعر،ااون فاا  شاار 

  دة الددروغرافثة.ضح خصائص العال  رو ت  النتالمد البوثطةي

  موغرافيةلديالعينة اخصائص (: 1جدول )

 النسبة % العدد مستويات المتغير المتغير

 الجنس

 60.7 116 ذكر

 39.3 75 أنثى

 100.0 191 المجموع

 المؤهل العلمي

 7.9 15 لومبد

 78.0 149 بكالوريوس

 14.1 27 فأعلىماجستير

 100.0 191 المجموع

 فيالمسمى الوظي

 80.1 153 موظف

 12.6 24 رئيسقسم

 7.3 14 مدير

 100.0 191 المجموع

 سنوات الخدمة

 21.5 41 سنوات5أقلمن

 50.8 97 سنوات 10-5

 27.7 53 سنوات10أكثرمن

 100.0 191 المجموع
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 دراسة:صدق أداة ال

 ي(: الظاهر )الصدق دق المحكمين ص -أ

ن ( مصرر ن م4بعرض الرقثاَ ي،ى ) الباحث َ قا صدق الظاهري ل،رقثامن ال ل،نصم 

خنصا  تاللبرةي تذل  من أمن النو ن إلى العام، ن ف  المامعات الف،وط دثة تمن ذتي ا 

 (.1) م،ص  لقمظر أن ل،رقثاَالصدق الظاهري 

 دق االتساق الداخلي:ص -ب

( Pearson correlationب رسون )باي معامن ا لتبصواب  من  دق األااة  م النصم ت
 (.2ي تذل  كرا هو تاضح ف  المدت  )لل،رصو مع الدلمة الم،ثة  مصولكن لفمرات 

 كل فقرة منرتباط لمصفوفة ا (Person correlationاالرتباط بيرسون )ئج معامل (: نتا2جدول رق  )
 .للمحورمع الدرجة الكلية  المحورقرات ف

 الفقرات الرقم
ل ارتباط معام

 )ر( يرسونب

القيمة 

حتمالية اال

(Sig.) 

 تشخيص المعرفة

 0.000 **0.666 ألدوات التي تمكنها من اكتشاف المعرفة.ا الشركةتمتلك   .1

2.  
بمجال لمعرفة المرتبطة القدرة على تحديد عامليها الذين يمتلكون ا شركةالتمتلك 

 أنشطتها.
0.574** 0.000 

3.  
الذين يمتلكون المعرفة  الشركةد خارج القدرة على تحديد األفرا الشركةتمتلك 

 المرتبطة بمجاالت أنشطتها.
0.676** 0.000 

 0.000 **0.681 باستقطاب خبراء في مجال ادارة المعرفة المرتبطة بأنشطتها. الشركةتهتم   .4

5.  
ة لكل مستوى من مستوياتها المعرفة المطلوب على تشخيص أنواع الشركةتركز 

 المختلفة.
0.687** 0.000 

 طيط المعرفةخت

 0.000 **0.751 .شركةاللنفسها أهدافا تساعد في نشر المعرفة في  الشركةتضع   .6

 0.000 **0.748 الوسائل المالئمة لتحقيق األهداف التي ينبغي معرفتها. الشركةتحدد   .7

 0.000 **0.741 في بناء المعرفة الالزمة في جميع وحداتها.متعددة أساليب  الشركةم تستخد  .8

 0.000 **0.733 على تطوير المعرفة الحالية. الشركةل تعم  .9

 تحديث المعرفة

 0.000 **0.702 على تحديث المعرفة ذات العالقة بأنشطتها. الشركةتعمل   .10

 0.000 **0.756 كفاءة استخدامها على تنقيح المعرفة بما يحقق الشركةتعمل   .11

 0.000 **0.641 حة.األساليب الفاعلة لتنقيح المعرفة المتا الشركةتمتلك   .12

 0.000 **0.733 المرتبطة بأنشطتها.طاقما/طواقم متخصصة لتحديث المعرفة  الشركةتشكل   .13

 0.000 **0.741 على مراجعة المعرفة المتاحة بصورة دورية. الشركةتعمل   .14
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 الفقرات الرقم
ل ارتباط معام

 )ر( يرسونب

القيمة 

حتمالية اال

(Sig.) 

 عرفةوتوزيع الم تقاسمنشر و

15.  
المرتبطة  رهم الجديدةالسياسة العامة للمؤسسة تشجع العاملين على عرض أفكا

 أنشطتها.ب
0.664** 0.000 

16.  
بطة بأنشطتها من المصادر المتعددة إلى وحداتها بنقل المعرفة المرت الشركةتهتم 

 المختلفة.
0.667** 0.000 

17.  
على  الشركةمن خارج التي تحصل عليها على عرض األفكار الجديدة  الشركةتعمل 

 الطواقم ذات العالقة بتطويرها.
0.734** 0.000 

 0.000 **0.647 واضحة تهدف إلى تنمية قدرات العاملين سياسة الشركةى بنتت  .18

 0.000 **0.754 مكتبة تتضمن المنشورات المرتبطة بأعمالها. الشركةيوجد في   .19

 عملية توليد واكتساب المعرفة

20.  
حث عن المعرفة المرتبطة بأنشطتها في النشرات على الب عامليها الشركةع تشج

 العلمية .
0.750** 0.000 

21.  
من المصادر   أنشطتهاث عن المعرفة المرتبطة بيتوفر لدى العاملين االستعداد للبح

 المتعددة.
0.694** 0.000 

 0.000 **0.720 فة.بشراء المعرفة المرتبطة بأنشطتها من مصادرها المختل الشركةتهتم   .22

23.  
ادة منها في أفرادها لالستف على استخراج المعرفة الكامنة في أذهان الشركةتركز 

 الشركةوير هذه تط
0.730** 0.000 

24.  
عرفة الكامنة في أذهانهم  إلى عال ايجابيا لتحويل المتفا كةالشريبدي العاملون في 

 .الشركةمعرفة واضحة صريحة تعزز أداء أنشطة 
0.720** 0.000 

 واسترجاع المعرفة يم وتخزينعملية تنظ

 0.000 **0.751 المعرفة الالزمة بسرعةقاعدة بيانات للوصول إلى  الشركةتستخدم   .25

 0.000 **0.681 المعرفية بفاعلية. لومات لمعالجة األصولتكنولوجيا المع الشركةتستخدم   .26

 0.000 **0.772 بحفظ المعرفة بصورة يسهل الوصول اليها. الشركةتقوم   .27

 0.000 **0.711 باستخدام األساليب االلكترونية لحفظ المعرفة. الشركة ومتق  .28

 0.000 **0.714 على توثيق األفكار الجديدة المبتكرة. الشركةتعمل   .29

 تطبيق المعرفة

 0.000 **0.778 ل.على تحويل المعرفة إلى خطط عم الشركةتعمل   .30

 0.000 **0.827 خالل تحويلها إلى خدمات جديدة. على توظيف المعرفة من الشركةتعمل   .31

 0.000 **0.786 تعزز أداءها.المعرفة المتاحة بصورة  الشركةتستخدم   .32

 متابعة المعرفة والرقابة عليها

 0.000 **0.721 بالرد على مقترحات األفكار الجديدة المقدمة من كوادرها المختلفة. لشركةاتقوم   .33

 0.000 **0.825 مرتبطة بتطبيق األفكار المعرفية الجديدة.يع العمليات البمتابعة جم الشركةوم تق  .34

35.  
الجة االنحرافات في األداء الفعلي عن األداء المخطط الناجم عن معب الشركةتقوم 

 ق خطط العمل.تطبي
0.775** 0.000 

36.  
امهم باكتساب معرفة بتقويم أداء العاملين فيها مع مراعاة اهتم الشركةتقوم إدارة 

 يدة مرتبطة بأنشطتها.دج
0.784** 0.000 

 0.000 **0.790 ه في التدريب.مستوى تطبيق العاملين لما يتعلمون الشركةتتابع   .37

 (α≤0.05ند )ة إحصائيًا ع، * دال(α≤0.01** دالة إحصائيًا عند ) 

ع ما مصاولكان اي فمارات التبا إلاى أن مرثاع قاثم مصافوفة (2) ت تش ر الرعطثات الوالاة ف  المد
مان  مصاولكان لاداخ،  لفمارات صاائثااي مراا دشا ر إلاى قاوة ا توااق ااالاة إح ل،رصاولالدلمة الم،ثاة 
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دق فماارات ل  دعباار ياان  ااتهااذا بالنااا يشااركات ا تصااا ت الف،وااط دثة لاادىإاالة الرعرفااة  مصاااتل
 .اسهثغل من أمن قثما  ف  قثاَ  األااة 

 :ألداة الدراسة صدق البناء

ع ما مصاولب رساون با ن الدلماة الم،ثاة لمان  ياااتبال اانمعام بسااابح حاثبالا  اااق ا لاذ اانمم  صنل،
 ( روضح ذل .3تالمدت  لقم ) ة لألاا الدلمة الم،ثة 

رتباط درجة كل لمصفوفة ا (Pearson correlationسون )االرتباط بير (: نتائج معامل 3جدول رق  )
 .لألداةمن مع الدرجة الكلية  محور

 لية* الدرجة الك المحور الرقم
تباط ار معامل

 بيرسون )ر(

القيمة 

تمالية االح

(Sig.) 

 0000. **0.784 * الدرجة الكلية تشخيص المعرفة  .1

 0000. **0.809 * الدرجة الكلية تخطيط المعرفة  .2

 0000. **0.831 * الدرجة الكلية ديث المعرفةتح  .3

 0000. **0.873 * الدرجة الكلية نشر وتقاسم وتوزيع المعرفة  .4

 0000. **0.857 * الدرجة الكلية توليد واكتساب المعرفة عملية  .5

 0000. **0.889 * الدرجة الكلية خزين واسترجاع المعرفةعملية تنظيم وت  .6

 0000. **0.854 لية* الدرجة الك تطبيق المعرفة  .7

 0000. **0.792   * الدرجة الكلية متابعة المعرفة والرقابة عليها  .8

 (α≤0.05(، * دالة إحصائيًا عند )α≤0.01عند )دالة إحصائيًا **  

مان  مصاولن الماة كامصافوفة التبااي  قاثممرثاع  إلاى أن (3)مادت  تش ر الرعطثات الوالاة ف  ال

االاة إحصاائثااي مراا دشا ر إلاى قاوة ا توااق الاداخ،   لاألااة م،ثاة الماع الدلماة  إاالة الرعرفة مصاتل

ي ي،اى ثةشاركات ا تصاا ت الف،واط د لادىلرعرفاة االة اإمعا ف  قثاَ  لفمرات األااة تأنها تشنرك

 ه.ينراام ا ضوء الرقثاَ الذي ت

 تكار التنظيمية االبصدق أدا

( Pearson correlation)ن من  دق األااة بصواب معامن ا لتباي ب رسو تم النصم  
 (.4ت  )ي تذل  كرا هو تاضح ف  المداة الألالم،ثة  مع الدلمة األااة لفمرات 
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من  فقرة اط كلارتبوفة لمصف (Pearson correlationاالرتباط بيرسون ): نتائج معامل (4ق  )جدول ر 
 .لألداةلية مع الدرجة الك ألداةافقرات 

 الفقرات الرقم

معامل 

ارتباط 

 بيرسون

 ر()

القيمة 

االحتمالية 

(Sig.) 

 0.000 **0.566 ين.إضافية متميزة ومبتكرة مقارنة بالمنافس خدماتتقدم الشركة   .1

 0.000 **0.610 تقلص الشركة من البيروقراطية من خالل تسهيل إجراءات العمل.  .2

 0.000 **0.746 تشجع الشركة العاملين على اإلبداع من خالل رعايتهم ودعمهم.  .3

 0.000 **0.699 ح الشركة الفرصة للعاملين لالستقاللية بالعمل المراد إنجازه وتقديم آرائهم حوله.تتي  .4

 0.000 **0.764 غيير واستيعابه.لعاملين على تقبل التتشجع الشركة ا  .5

 0.000 **0.777 .رات جذرية )استحداث أو إلغاء( في هياكلها التنظيميةبتغيي الشركةتقوم   .6

 0.000 **0.752 .سياسات جديدة في مجال التعيين والمكافآت والحوافز الشركةتنتهج   .7

 0.000 **0.676 مع الشركة.تفاعال و جااندما أكثرالموظف ية تجعل االبتكارات اإلضاف  .8

 0.000 **0.571 .الرقابة عليها اســـــــتراتيجيتها وتصـــــــميم منتجاتها ونظمباســـــــتحداث في  ةالشركتقوم   .9

 0.000 **0.629 اإلنتاجية.تحسين عملياتها لطرق  الشركةبتكر ت  .10

 0.000 **0.629 .مقارنة بالمنافسينعمل على رفع انتاجها تقنيات جديدة لل الشركةدخل ت    .11

 0.000 **0.529 .لخبرة الفنيةابداعات الموظفين ذوي ا الشركةتدعم   .12

 (α≤0.05) (، * دالة إحصائيًا عندα≤0.01** دالة إحصائيًا عند ) 

مااع  اة ااألإلااى أن مرثااع قااثم مصاافوفة التباااي فماارات  تشاا ر الرعطثااات الااوالاة فاا  الماادت  الواااب 

ي تهاذا الدلاساةأااة داخ،  لفمارات إلاى قاوة ا توااق الا ي مرا دش رلة إحصائثاا اا ااة أللة الدلمة الم،ث

 .قثاَ ما  ثغل من أمن قثاسه ف  األااة  دق فمرات  بالنال  دعبر ين

 :دراسةال أدواتت ثبا

 الثبات بطريقة كرونباخ ألفا -أ
خ ت كرتنباثبا  تبصواب معاالة الخ،صواب الثبات بطريمة ا تواق الداب حثاالب قا 

 .(5وضح ف  المدت  )ل  كرا هو متذ يلفاأ

 دراسةال داةأألفا لثبات  خكرو نباج معامل (: نتائ5جدول رق  )
 ة ألفامقي عدد الفقرات المحور

 0.673 5  عرفةتشخيص الم

 0.729 4  تخطيط المعرفة

 0.761 5  تحديث المعرفة

 0.731 5  ةنشر وتقاسم وتوزيع المعرف

 0.771 5  ليد واكتساب المعرفةعملية تو

 0.775 5  عملية تنظيم وتخزين واسترجاع المعرفة
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 ة ألفامقي عدد الفقرات المحور

 0.712 3  تطبيق المعرفة

 0.837 5  متابعة المعرفة والرقابة عليها

 0.952 37 فةية إلدارة المعركلالدرجة ال

 0.845 12 التنظيمي ة الكلية لالبتكارلدرجا

كرتنباخ م معامالت  بات ألفا مرثع قث أن (5)لوالاة ف  المدت  تش ر الرعطثات ا

بدلمة  تنرنع نةا سنبا إلى أن مة الم،ثة مرتفعةي مرا دش رالدلاسة تكذل  ل،دل  مصاتللمرثع 

 .  أهداف الدلاسةنرااها لنصم يتقاب،ة   من الثبات يالثة

 النصفية لثبات بطريقة التجزئةا -ب

ينم ت ف  الرقثاَي  ن المات نصواب معامن ا لتباي ب ث تعرن هذه الطريمة ي،ى حح

إدماا ممروع المات الربصو  ن لمن نصف من رنم   مئة الرقثاَ إلى نصف ن منمافئ ني تمز 

ل،نصصثحي  الة سب رمان براتن اسنلدا  معا تمرقثاَي  م حواب معامن ا لتباي ب دهراي ت ال

 إلى ما ر، :  ن الباحثاني تقد تو االة منرتمع

 النصفية( طريقة التجزئة 6ل )جدو

 حورالم
عدد 

 الفقرات

امل مع

 االرتباط

معامل االرتباط 

مان المصحح لسبير

 براون

معامل االرتباط 

 لجتمانالمصحح 

 0.602 0.622 0.423 5  تشخيص المعرفة

 0.710 0.710 0.550 4  ط المعرفةتخطي

 0.744 0.767 0.615 5  تحديث المعرفة

 0.746 0.771 0.619 5  لمعرفةنشر وتقاسم وتوزيع ا

 0.776 0.803 0.664 5  عملية توليد واكتساب المعرفة

م وتخزين واسترجاع عملية تنظي

  المعرفة
5 0.623 0.780 

0.747 

 0.611 0.683 0.497 3  تطبيق المعرفة

 0.817 0.847 0.728 5  متابعة المعرفة والرقابة عليها

 0.910 0.911 0.837 37 عرفةدارة المالدرجة الكلية إل

 0.704 0.705 0.544 12 الدرجة الكلية لالبتكار التنظيمي

الدلاسة  مصاتلت الثبات لمن معامالمعامالت ا لتباي تكذل  أن رنضح من المدت  

و هيالثة من الثباتي ت ي،ى المة  دش ر إلى أن الرقثاَ ااة يالثةي مرارات األتكذل  لمرثع فم



53 
 

يعد مؤشراا ي،ى ت اة ل،قثاَ ف  البصث الصال ي دا  الرقثاَ كأااسنل يددمن الثمة  دعطى المة

تفى ظرتف  نفوها دنائ  نفوها إذا ما أي د تطبثمه ي،ى الع دةأن الرقثاَ دررن أن دعط  ال

 النطب   نفوها.

 مقياس:صحيح الت

 الدراسة: مقاييسفئات 

ة أ  اسةي هن ه  مرتفعالدل ات مونوى الصرم ي،ى منغ ر د صدرارثو الدلاسة لنب فئات ممتم حوا
 نوسطة؟مدلفضةي أ  م

 اللراس لنال  رنم حواب فئات الرقثاَ ي تباخروة حمو اَ مندلج من اسنلدمل الدلاسة مقث
 كرا ر، :

 4( = 1-5لصد األانى ل،رقثاَ = )ا-رقثاَمدى الرقثاَ = الصد األي،ى ل،

 الخماسي: ليكرتاس مقي

ِان( كرااه يااااة مااا تاادخن افاناا لاتاخنثااا خمسة ه  تستمابا اكاناال إذا  ا فاا  الماادت  لقااثم )األت
 (:7لقم)

 (: مقياس ليكرت الخماسي7جدول )
بدلمة كب رة  التوافر  

بشرن  /مداا 
  كب ر مداا 

 /بدلمة كب رة
 بشرن كب ر

 /بدلمة منوسطة
 شرن منوس ب

 /بدلمة ق، ،ة
 بشرن ق، ن

بدلمة ق، ،ة 
بشرن ق، ن  /مداا 

 مداا 

 1 2 3 4 5 درجةلا

( درااون بشاارن ق، اان مااداا  / ،ااة مااداا بدلمااة ق،(ي برعدااى أن )%20المااة )لماان  ن الدوااب ون الااوِ رااد
ِنهااا ال %(ي لثصااال بعااد ذلاا  100( )بشاارن كب اار مااداا  /بدلمااة كب اارة مااداا ب درااا ) %(ي20دوااب  )ت
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ى تقد تم تمواثم فئاات الرنوساطات الصواابثة إلا يواب الرنوس  الصواب  )الرنوس  الررمح(إلى ح
  :نالويات كالالث مون 

 تيدا الفئا÷ فئة = مدى الرقثاَ لطو  ا

    =4  ÷3  =1.33 

ابثة كرااا وااة نصصاان ي،ااى فئاات الرنوسااطات الصفئا ماانل،صاد األانااى ل( 1.33باضاافة طااو  الفئااة )
 (:8هو موضح ف  المدت )

 فئات المتوسطات الحسابية(: 8)جدول 
 /إدارة المعرفة مستوى تقيي   المتوسم الحسابي

  ر التنظيمياالبتكا

 قليل 1.00-2.33

 متوسم 2.34-3.67

 مرتفع 3.68-5.00

 إجراءات الدراسة:

رات الدلاسةي الذي سايد برنغ  ح من األاب النربويي الرارتب ما أتثلرموع إلى من خال  ا •

 .ي،ى تموين خ،فثة ي،رثة لروضوع الدلاسة الباحث

غ ااارات الدلاساااة رنب رثاااة ذات العالقااااةربثاااة تالعالإلاااى بعاااض الدلاساااات تاألبصااااث الع باااالرموعت  •

 .أاتات الدلاسةف  بداء  لالسنفااة مدها

لصصاااو  ي،اااى ها لمراااع البثاناااات. تذلااا  بعاااد انسااانلدمالنااا  ا الرماااارثو بنمه اااز الباحاااث قاااا  •

ِيااااع الرمااااارثوء تدف ااااذ دالروافمااااات اللا ااااة بباااا اء الرعالمااااات  اااام تاااام مرعهااااا تإماااار  ي تماااانتو

ِمة.   اإلحصائثة الال
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 اإلحصائية: األساليب

 ( تتم اسنلدا SPSSنام  )انة من خال  بر يغ تتص، ن ا سنبلباحث بنفر ا  اد قمل
 ة النالثة:بالات اإلحصائثا خن

 ة.لرئويالنمرالات تالدو  ا -1

 .ت الر ثاليةاالرنوسطات الصوابثةي ا نصراف -2

 اخنبال كرتنباخ ألفا لرعرفة  بات فمرات ا سنبانة. -3

 فمرات األااة.  بات ل،نأكد من نتمعامن التباي منرا ن سب رمان برات  معامن التباي -4

لرعرفة  دق فمرات  (Pearson Correlationب رسون )معامن ا لتباي  -5
 ا سنبانة.

ة تأ  ر الرنغ رات الرونم،ة ي،ى فلرعر البوث  ت الرنعدا ليم  النداخنبال ا نصدال  -6
 .الرنغ رات النابعة
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 الرابع لالفص

 نتائج الدراسة عرض
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 الرابع فصلال

 لنتائج عرض البيانات و اتحليل 

 االبتكــار التنظيمــي لــدى شــركات فــي ةإدارة المعرفــعمليــات ل أثــر يوجــدهــل الســؤال الــرئيس: 
 ؟االتصاالت الفلسطينية

 انبثمل يده الفرضثة الرئثوة النالثة: الوؤا  الرئثويلبمابة ين 

لعمليات ( α≤0.05الداللة ) مستوى ر ذو داللة إحصائية عند أثد رضية الرئيسة: ال يوجالف
 .سطينيةلي لدى شركات االتصاالت الفنظيماالبتكار الت فيفة المعر  رةإدا

لرعرفاة معامان  الرنعدا اللطا ي تم اسنلدا  اخنبال ا نصادال ئثوةالر  خنبال  صة الفرضثة 
نشر تتماسم ي تصدرث الرعرفةي تلطث  الرعرفةي تشلثص الرعرفة) اتالرنغ ر  دال با نا نصا

ِيع ال تطب   ي فةير،ثة تدظثم تتلزين تاسنرماع الرعر ي ير،ثة تول د تاكنواب الرعرفةي رعرفةتتو
ي 9)دات  الما ي تننائ (ظثر الند بنمال ا)تالرنغ ر النابع  (منابعة الرعرفة تالرقابة ي، هاي الرعرفة

 :ذل  تبا ن (10

 (0Hنموذج الختبار الفرضية الصفرية )للتأكد من صالحية ال البسيم النحدارلتباين التحليل نتائج  :(9جدول )
 سطينيةلي لدى شركات االتصاالت الفنظيمتكار التاالب فيفة المعر  رةعمليات إداألثر  

 (α≤ 0.05)ى داللة و دالة إحصائيًا عند مست*   

 ذج  خنبااااال الفرضااااثة( رنباااا ن  بااااات  ااااالحثة الدرااااو 9ماااان خااااال  الدنااااائ  الااااوالاة فاااا  الماااادت  )

تها  أقان مان  (0.000)تبقثرة احنرالثاة ( 12.397)الرصووبة  (F) رةثق ح ث ب،غل يالصفرية

 ته  تد  ي،ى قدلة تدبؤيه مرتفعة.  (ي0.05)ألفا= د لة مونوى ال

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 لحريةا

متوسط 

 المربعات
 الداللة اإلحصائية قيمة ف

 5.048 8 40.384 االنحدار

 182 74.109 جموع مربعات البواقيم *0.000 12.397
.4070 

 190 114.493 المجموع
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ي لدى منظياالبتكار الت فيفة المعر  رةعمليات إداألثر لمعامالت االنحدار  المتعددنحدار اال  تحليل: (10جدول )
 سطينيةلشركات االتصاالت الف

 المتغيرات المستقلة
معامالت 

 االنحدار
 Tقيمة اختبار 

يمة االحتمالية الق

Sig. 

 0.000 6.172 1.378 المقدار الثابت

 0.233 1.196 1010. عرفةتشخيص الم

 0.054 1.943 1410. خطيط المعرفةت

 0.804 0.248- 0.020- تحديث المعرفة

 0.137 1.494 1380. وزيع المعرفةنشر وتقاسم وت

 0.136 1.496 1300. عملية توليد واكتساب المعرفة

 0.312 -1.014- 0.096- المعرفةرجاع ظيم وتخزين واستعملية تن

 0.122 1.552 1170. تطبيق المعرفة

 0.531 0.628 0400. المعرفة والرقابة عليها متابعة

 0.324=  معامل التحديد الُمعدَّل 0.353=  معامل التحديد 0.594=  معامل االرتباط

نشر ي صدرث الرعرفةتي تلطث  الرعرفةي فةتشلثص الرعر ) اتالرنغ ر ن ( أ10)مدت  نب ن من الر

ِيع الرعرفة ي ير،ثاة تدظاثم تتلازين تاسانرماع الرعرفاة يير،ثة تول د تاكنواب الرعرفاةي تتماسم تتو

ي (ا بنمااال الندظثراا ) الرنغ اار النااابع فاا ؤ ر تاا (هااامنابعااة الرعرفااة تالرقابااة ي، ي تطب اا  الرعرفااة

تهااذا دعداا  أن  (0.324  )معاماان النصدرااد الرمعاادُ (ي ت 0.594ح ااث ب،غاال قثرااة معاماان ا لتباااي )

ا بنمااااال ) النااااابعنغ اااار رالتبااااارن %( ماااان 32.4)الرنغ اااارات الرواااانم،ة تفواااار ممنرعااااة مااااا ممااااداله 

 :اآلتثة ة اللطثةمن خال  العالق ترث ،هتم  ي تالذي(الندظثر 

Y = (1.378) + (0.101)X1 + (0.141)X2 – (0.020)X3 + (0.138)X4 + 

(0.130)X5 – (0.096)X6 + (0.117)X7 + (0.040)X8 

 ،تصدرث الرعرفة: 3X يطث  الرعرفةتل :2X يتشلثص الرعرفة :1X الندظثر يا بنمال  :Yح ث 
4X :ِيع الرعرفة ير،ثة تدظاثم تتلازين : 6X ،اكنواب الرعرفةير،ثة تول د ت : 5X، نشر تتماسم تتو

 .هاالرعرفة تالرقابة ي، منابعة : 8X، تطب   الرعرفة: 7X ،تاسنرماع الرعرفة

ندظثرا  لادى لفا  ا بنماال اثاات إاالة الرعرفاة تاأ  ر لعر،ك ة تبا ن أن هداا  الدنائ  الواابممن خال

ال لصفرية النا  تادص ي،اى أناه )تهذا رؤاي إلى لفض الفرضثة ادثةي شركات ا تصا ت الف،وط 
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البتكار ا في عرفةالم ت إدارةلعمليا( α≤0.05إحصائية عند مستوى الداللة )لة أثر ذو دال يوجد 

ــدى شــركاتا ى أنااه ،ااة الناا  تاادص ي،ااقبااو  الفرضااثة البدر(ي ت فلســطينيةاالتصــاالت ال لتنظيمــي ل

 فـــيالمعرفـــة  ت إدارةلعمليـــا( α≤0.05نـــد مســـتوى الداللـــة )أثـــر ذو داللـــة إحصـــائية عيوجـــد )

 .(االتصاالت الفلسطينية ركاتاالبتكار التنظيمي لدى ش

تصاااا ت لااادى شاااركات ا ندظثرااا   بنماااال الفاااراة فااا  اة مدلرعرفاااثاااات إاالة ارفاااة تاااأ  ر ير،تلرع

 ل الفرضثات الفرةثة اآلتثة:ي تم اخنبال، نط دثة ف  مصافظة الالف،و

ـــار ا ـــى:ختب ـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة ال يوجـــد  الفرضـــية الفرعيـــة األول أثـــر ذو دالل

(α≤0.05)  ــــدى شــــركات اال ر التنظياالبتكــــا فــــي تشــــخيص المعرفــــةلعمليــــة ت تصــــاالمــــي ل

 الفلسطينية

لرعرفاة  وث الب  نصادال اللطا لدا  اخنبال اي تم اسنتلىالفرةثة األثة  خنبال  صة الفرض

ي (ا بنمال الندظثر )تالرنغ ر النابع  (رفةتشلثص الرع) ر الرونمنالرنغ  دال با نمعامان ا نصا

 :ذل  تبا ن (12ي 11)المادات  ائ  تنن

للتأكد من صالحية النموذج الختبار الفرضية الصفرية البسيم  النحدارلن تبايالتحليل نتائج  :(11جدول )
(0H)  سطينيةلي لدى شركات االتصاالت الفنظيماالبتكار الت في عملية تشخيص المعرفةألثر 

 (α≤ 0.05)ى داللة دالة إحصائيًا عند مستو *   

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 الداللة اإلحصائية قيمة ف

 26.017 1 26.017 داراالنح

 189 88.477 مجموع مربعات البواقي *0.000 55.576
.4680 

 190 114.493 المجموع
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 ( رنبااا ن  باااات  اااالحثة الدراااوذج  خنباااال الفرضاااثة11  المااادت  )مااان خاااال  الدناااائ  الاااوالاة فااا

تها  أقان مان ( 0.000)احنرالثاة  تبقثرة( 55.576)ووبة الرص (F) رةثق ح ث ب،غل يالصفرية

 قدلة تدبؤيه مرتفعة. ته  تد  ي،ى  (ي0.05)ألفا= مونوى الد لة 

ي نظيماالبتكار الت في ية تشخيص المعرفةعملألثر نحدار البسيم لمعامالت االنحدار تحليل اال : (12جدول )
 سطينيةللدى شركات االتصاالت الف

 المتغيرات المستقلة
معامالت 

 االنحدار
 Tمة اختبار قي

القيمة االحتمالية 

Sig. 

 0.000 8.295 1.797 المقدار الثابت

 0.000 7.455 0.446 عرفةتشخيص الم

 0.223=  عامل التحديد الُمعدَّلم 0.227=  معامل التحديد 0.477=  معامل االرتباط

بنمااااال ا ) الرنغ اااار النااااابع فاااا ؤ ر راااا (تشاااالثص الرعرفااااة) الرنغ اااارن ( أ12)ماااادت  نباااا ن ماااان الر

تهذا  (0.223الرمعُد  ) (ي تمعامن النصدرد0.477ي ح ث ب،غل قثرة معامن ا لتباي )(الندظثر 

نغ ااار رالتباااارن %( مااان 22.3)ماااا مماااداله فوااار د )تشااالثص الرعرفاااة( الروااانمن الرنغ اااردعدااا  أن 

 :اآلتثة طثةمن خال  العالقة الل ترث ،هتم  ي تالذي(ا بنمال الندظثر ) النابع

Y = (1.797) + (0.446)X1  

 .تشلثص الرعرفة :1X الندظثر يا بنمال  :Yح ث 

بة بدوااراا  لندظثابنمااال فاا  ا تااؤ ر  تشاالثص الرعرفااةير،ثااة   الوااابمة تباا ن أن دنااائال ماان خااال 

فاض الفرضاثة الصافرية النا  تادص ي،اى تهذا راؤاي إلاى ل ي وسطةمنر %( ته  نوبة تأ  44.6)

 لعمليـة تشـخيص المعرفـة( α≤0.05عند مسـتوى الداللـة )ة أثر ذو داللة إحصائي ال يوجدأنه )

تادص  رضاثة البدر،اة النا (ي تقباو  الفصـاالت الفلسـطينيةاالتي لدى شـركات االبتكار التنظيم في

لعمليـــة تشـــخيص ( α≤0.05ى الداللـــة )د مســـتو أثـــر ذو داللـــة إحصـــائية عنــ يوجـــد) ي،ااى أنااه

 .(ةت الفلسطينيمي لدى شركات االتصاالظياالبتكار التن في المعرفة
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ـــة ا ـــار الفرضـــية الفرعي ـــةختب ـــة ال يوجـــد  :الثاني ـــد مســـتوى أثـــر ذو دالل اللـــة الد إحصـــائية عن

(α≤0.05) ت االتصاالت الفلسطينيةشركا لدى التنظيمي االبتكار في لمعرفةلعملية تخطيم ا 

لرعرفاة  وث الب صادال اللطا لدا  اخنبال ا ني تم اسنالثانثةالفرةثة ثة  خنبال  صة الفرض

ي (ا بنمال الندظثر )ر النابع تالرنغ  (لرعرفةتلطث  ا) ر الرونمنالرنغ  دال با نمعامان ا نصا

 :ذل  تبا ن (14ي 13)المادات  ائ  تنن

للتأكد من صالحية النموذج الختبار الفرضية الصفرية البسيم  النحدارلتباين التحليل ئج نتا :(13جدول )
(0H)  سطينيةلي لدى شركات االتصاالت الفنظيماالبتكار الت في عرفةلمعملية تخطيم األثر 

 (α≤ 0.05)ى داللة ائيًا عند مستو دالة إحص*   

 ( رنبااا ن  باااات  اااالحثة الدراااوذج  خنباااال الفرضاااثة13مااان خاااال  الدناااائ  الاااوالاة فااا  المااادت  )

تها  أقان مان ( 0.000)تبقثرة احنرالثاة ( 62.742)الرصووبة  (F) رةثق ح ث ب،غل يالصفرية

 ة تدبؤيه مرتفعة. ته  تد  ي،ى قدل  (ي0.05)ألفا= مونوى الد لة 

ي نظيماالبتكار الت في عرفةلمعملية تخطيم األثر نحدار البسيم لمعامالت االنحدار تحليل اال : (14ول )جد
 سطينيةللدى شركات االتصاالت الف

 المتغيرات المستقلة
الت معام

 االنحدار
 Tقيمة اختبار 

القيمة االحتمالية 

Sig. 

 0.000 10.973 1.988 المقدار الثابت

 0.000 7.921 0.380 لمعرفةملية تخطيم اع

 0.245=  التحديد الُمعدَّلمعامل  0.249=  معامل التحديد 0.499=  معامل االرتباط

ا بنمااااال ) الرنغ اااار النااااابع فاااا ؤ ر راااا (لرعرفااااةتلطااااث  ا) الرنغ اااارن ( أ14)ماااادت  نباااا ن ماااان الر

تهذا  (0.245صدرد الرمعُد  )(ي تمعامن الن0.499ي ح ث ب،غل قثرة معامن ا لتباي )(الندظثر 

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 الداللة اإلحصائية قيمة ف

 28.535 1 28.535 االنحدار

 189 85.958 مجموع مربعات البواقي *0.000 62.742
.4550 

 190 114.493 المجموع
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 الناابعنغ ار رالتباارن ( مان %24.5)ما ممداله فور د (لرعرفةتلطث  ا) الرونمن الرنغ ردعد  أن 

 :اآلتثة للطثةمن خال  العالقة ا ترث ،هتم  ي تالذي(ا بنمال الندظثر )

Y = (1.988) + (0.380)X1  

 .لرعرفةتلطث  ا :1X الندظثر يا بنمال  :Yح ث 
بة بدوااارااا  لندظثابنماااال فااا  ا تاااؤ ر  لرعرفاااةتلطاااث  اير،ثاااة تبااا ن أن    الواااابمةدناااائخاااال  المااان 

فاض الفرضاثة الصافرية النا  تادص ي،اى تهذا راؤاي إلاى ل ي منوسطةر ته  نوبة تأ  %( 38.0)

 في لمعرفةلعملية تخطيم ا( α≤0.05عند مستوى الداللة )أثر ذو داللة إحصائية جد ال يو أنه )

تادص ي،اى  رضثة البدر،اة النا (ي تقبو  الفصاالت الفلسطينيةاالتنظيمي لدى شركات االبتكار الت

 فـي لمعرفـةلعمليـة تخطـيم ا( α≤0.05ى الداللـة )د مسـتو و داللة إحصائية عنـأثر ذ يوجد) أنه

 .(ةظيمي لدى شركات االتصاالت الفلسطينياالبتكار التن

ـــة ا ـــار الفرضـــية الفرعي ـــر ذو دال ال يوجـــد  :الثـــةالثختب ـــد لـــة إحصـــائأث ى الداللـــة مســـتو ية عن

(α≤0.05) االتصاالت الفلسطينيةت لدى شركا التنظيمي بتكاراال في لعملية تحديث المعرفة 

لرعرفاة  البوث  نصادال اللطا ا ا  اخنبال ي تم اسنلدالثالثةالفرةثة الفرضثة   خنبال  صة

ي (ثر لندظال اا بنم)النابع رنغ ر لتا (تصدرث الرعرفة) نرونمر الالرنغ  دال با نمعامان ا نصا

 : لذ تبا ن (16ي 15)تننائ  المادات  

للتأكد من صالحية النموذج الختبار الفرضية الصفرية البسيم  النحدارلتباين الليل تحئج نتا :(15جدول )
(0H)  سطينيةلي لدى شركات االتصاالت الفنظيماالبتكار الت في لمعرفةا تحديثعملية ألثر 

 (α≤ 0.05)ى داللة دالة إحصائيًا عند مستو *   

 باينمصدر الت
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 الداللة اإلحصائية قيمة ف

 23.483 1 23.483 االنحدار

 189 91.010 مجموع مربعات البواقي *0.000 48.767
.4820 

 190 114.493 المجموع
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 حثة الدراااوذج  خنباااال الفرضاااثة( رنبااا ن  باااات  اااال15) مااان خاااال  الدناااائ  الاااوالاة فااا  المااادت 

تها  أقان مان ( 0.000)تبقثرة احنرالثاة ( 48.767)الرصووبة  (F) رةثق ح ث ب،غل يالصفرية

 دلة تدبؤيه مرتفعة. ته  تد  ي،ى ق (ي0.05)ألفا= مونوى الد لة 

ي نظيمالت االبتكار في لمعرفةا تحديثعملية ألثر نحدار البسيم لمعامالت االنحدار تحليل اال : (16جدول )
 سطينيةللدى شركات االتصاالت الف

 المتغيرات المستقلة
الت معام

 النحدارا
 Tقيمة اختبار 

القيمة االحتمالية 

Sig. 

 0.000 10.959 2.087 المقدار الثابت

 0.000 6.983 0.366 لمعرفةا تحديثعملية 

 0.201=  لامل التحديد الُمعدَّ مع 0.205=  معامل التحديد 0.453=  معامل االرتباط

ا بنماااااال ) رنغ ااااار الناااااابعال فااااا ؤ ر رااااا (لرعرفااااةا تصااااادرث) الرنغ ااااارن ( أ16)مااااادت  نباااا ن مااااان الر

تهذا  (0.201لنصدرد الرمعُد  )(ي تمعامن ا0.453ي ح ث ب،غل قثرة معامن ا لتباي )(الندظثر 

 الناابع ار نغرالتباارن %( مان 20.1)ماا مماداله فور د (لرعرفةا تصدرث) الرونمن الرنغ ردعد  أن 

 :اآلتثة للطثةمن خال  العالقة ا ترث ،هتم  ي تالذي(ا بنمال الندظثر )

Y = (2.087) + (0.366)X1  

 .لرعرفةا تصدرث :1X الندظثر يا بنمال  :Yح ث 

بة بدوااارااا  لندظثابنماااال فااا  ا تاااؤ ر  لرعرفاااةا تصااادرثير،ثاااة   الواااابمة تبااا ن أن دناااائن خاااال  المااا

فاض الفرضاثة الصافرية النا  تادص ي،اى تهذا راؤاي إلاى ل ي نوسطةمر %( ته  نوبة تأ  36.6)

 في لمعرفةا تحديثلعملية ( α≤0.05عند مستوى الداللة )ر ذو داللة إحصائية أثجد ال يو أناه )

تادص ي،اى  رضثة البدر،اة النا (ي تقبو  الفصاالت الفلسطينيةاالتلتنظيمي لدى شركات االبتكار ا

 فـي لمعرفـةا تحـديثلعمليـة ( α≤0.05ى الداللـة )د مسـتو عنـثر ذو داللة إحصائية أ يوجد) أناه

 .(ةلدى شركات االتصاالت الفلسطينيظيمي االبتكار التن
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ـــة ا ـــار الفرضـــية الفرعي ـــةختب ـــة إحصـــائأثـــر ذو ال يوجـــد  :الرابع ـــد دالل مســـتوى الداللـــة ية عن

(α≤0.05)  تصاالت اال  لدى شركات لتنظيميا بتكاراال في نشر وتقاس  وتوزيع المعرفةلعملية

 الفلسطينية

لرعرفاة  البوث  ا نصادال اللطا نبال ا  اخي تم اسنلدالرابعةالفرةثة الفرضثة   خنبال  صة

ِيع الرعرفةنشر ) نرونمر الالرنغ  دال با نمعامان ا نصا ا بنمال )النابع لرنغ ر تا (تتماسم تتو

 : لذ ا نتب (18ي 17)ي تننائ  المادات  (ثر لندظا

الفرضية الصفرية للتأكد من صالحية النموذج الختبار البسيم  النحدارلتباين التحليل ئج نتا :(17جدول )
(H0)  سطينيةلدى شركات االتصاالت الفي لنظيماالبتكار الت في نشر وتقاس  وتوزيع المعرفةعملية ألثر 

 (α≤ 0.05)ى داللة دالة إحصائيًا عند مستو *   

 ( رنبااا ن  باااات  اااالحثة الدراااوذج  خنباااال الفرضاااثة17مااان خاااال  الدناااائ  الاااوالاة فااا  المااادت  )

تها  أقان مان ( 0.000)تبقثرة احنرالثاة ( 68.569)الرصووبة  (F) ةرثق ح ث ب،غل يلصفريةا

 ته  تد  ي،ى قدلة تدبؤيه مرتفعة.  (ي0.05)ألفا= لة مونوى الد 

االبتكار  في نشر وتقاس  وتوزيع المعرفةعملية ألثر سيم لمعامالت االنحدار نحدار البتحليل اال : (18جدول )
 نيةسطيلات االتصاالت الفي لدى شركنظيمالت

 المتغيرات المستقلة
الت معام

 االنحدار
 Tقيمة اختبار 

ية القيمة االحتمال

Sig. 

 0.000 8.961 1.777 المقدار الثابت

 0.000 8.281 0.435 نشر وتقاس  وتوزيع المعرفةعملية 

 0.262=  معامل التحديد الُمعدَّل 0.266=  معامل التحديد 0.516=  معامل االرتباط

ِياااع الرعرفاااة) الرنغ ااارن ( أ18) مااادت نبااا ن مااان الر  الرنغ ااار الناااابع فااا ؤ ر رااا (نشااار تتماسااام تتو

  (ي تمعامااان النصدراااد الرمعااادُ 0.516ي ح اااث ب،غااال قثراااة معامااان ا لتبااااي )(ا بنماااال الندظثرااا )

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 ئيةالداللة اإلحصا يمة فق

 30.480 1 30.480 االنحدار

 189 84.013 مجموع مربعات البواقي *0.000 68.569
.4450 

 190 114.493 المجموع
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ِيااااع الرعرفااااة) الرواااانمن الرنغ اااارتهااااذا دعداااا  أن  (0.262) مااااا ممااااداله فواااار د (نشاااار تتماساااام تتو

ماان خااال  العالقااة  ترث ،ااهتاام  ي تالااذي(ا بنمااال الندظثراا ) النااابع نغ ااررالتبااارن %( ماان 26.2)

 :آلتثةا للطثةا

Y = (1.777) + (0.435)X1  

ِيع  :1X الندظثر يا بنمال  :Yح ث   .الرعرفةنشر تتماسم تتو

ِيع الرعرفةير،ثة   الوابمة تب ن أن دنائمن خال  ال را  لندظثاال بنمافا  ا تؤ ر  نشر تتماسم تتو

دص فض الفرضثة الصافرية النا  تاتهذا رؤاي إلى ل ي منوسطةر %( ته  نوبة تأ  43.5بة )بدو

تقاسـ  نشـر و لعمليـة ( α≤0.05عند مستوى الداللة )أثر ذو داللة إحصائية جد ال يو أنه )على 

 ةرضـي(، وقبـول الفصـاالت الفلسـطينيةاالتاالبتكـار التنظيمـي لـدى شـركات  فـي وتوزيع المعرفـة

ــ يوجــد) ،ااى أنااهتاادص ي البدر،ااة الناا  ــة إحصــائية عن ــر ذو دالل ــة )د مســتو أث ( α≤0.05ى الدالل

ظيمــــي لــــدى شــــركات االتصــــاالت االبتكــــار التن فــــي شــــر وتقاســــ  وتوزيــــع المعرفــــةنلعمليــــة 

 .(ةالفلسطيني

مســـتوى الداللـــة ية عنـــد أثـــر ذو داللـــة إحصـــائال يوجـــد  :الخامســـةختبـــار الفرضـــية الفرعيـــة ا

(α≤0.05)  االتصــاالت  لــدى شــركات التنظيمــي بتكــاراال فــي المعرفــة توليــد واكتســابلعمليــة

 الفلسطينية

لرعرفاة  البوث  ا نصادال اللطا ا  اخنبال ي تم اسنلداللاموةالفرةثة الفرضثة   صة خنبال 

بنمال ا )النابع لرنغ ر تا (تول د تاكنواب الرعرفةير،ثة ) نرونمر الالرنغ  دال با نعامان ا نصام

 : لذ تبا ن (20ي 19)ائ  المادات  ي تنن(ثر لندظا
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للتأكد من صالحية النموذج الختبار الفرضية الصفرية البسيم  دارالنحلتباين التحليل ئج نتا :(19جدول )
(H0)  سطينيةلي لدى شركات االتصاالت الفنظيماالبتكار الت في د واكتساب المعرفةتوليعملية ألثر 

 (α≤ 0.05)ى داللة دالة إحصائيًا عند مستو *   

 ذج  خنباااال الفرضاااثة ن  باااات  اااالحثة الدراااو ( رنبااا19مااان خاااال  الدناااائ  الاااوالاة فااا  المااادت  )

تها  أقان مان ( 0.000)ة احنرالثاة تبقثر( 62.114)الرصووبة  (F) رةثق ح ث ب،غل يالصفرية

 ه مرتفعة. ته  تد  ي،ى قدلة تدبؤي (ي0.05)ألفا= مونوى الد لة 

االبتكار  في المعرفةتوليد واكتساب عملية ألثر نحدار البسيم لمعامالت االنحدار تحليل اال : (20جدول )
 سطينيةلي لدى شركات االتصاالت الفنظيمالت

 المتغيرات المستقلة
الت معام

 نحداراال
 Tقيمة اختبار 

القيمة االحتمالية 

Sig. 

 0.000 10.353 1.942 المقدار الثابت

 0.000 7.881 0.394 توليد واكتساب المعرفةعملية 

 0.243=  لُمعدَّلمعامل التحديد ا 0.247=  معامل التحديد 0.497=  معامل االرتباط

 الرنغ ااار الناااابع فااا ؤ ر رااا (ب الرعرفاااةتول اااد تاكنوااااير،ثاااة ) الرنغ ااارن ( أ20)مااادت  نبااا ن مااان الر

(ي تمعامااان النصدراااد الرمعاااُد  0.497بااااي )ي ح اااث ب،غااال قثراااة معامااان ا لت(ا بنماااال الندظثرااا )

ماااا ممااااداله وااار فد (تاكنوااااب الرعرفاااة تول اااادير،ثاااة ) الروااانمن الرنغ ااارتهاااذا دعدااا  أن  (0.243)

ماان خااال  العالقااة  ترث ،ااهتاام  ذيي تالاا(ا بنمااال الندظثراا ) النااابعنغ اار رالتبااارن %( ماان 24.3)

 :اآلتثة للطثةا

Y = (1.942) + (0.394)X1  

 .تول د تاكنواب الرعرفةير،ثة  :1X الندظثر ينمال ا ب :Yح ث 

 مصدر التباين
ع مجمو

 المربعات

درجات 

 ريةالح

متوسط 

 المربعات
 الداللة اإلحصائية قيمة ف

 28.321 1 28.321 االنحدار

 189 86.173 مجموع مربعات البواقي *0.000 62.114
.4560 

 190 114.493 المجموع
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راا  لندظثابنمااال فاا  ا تااؤ ر  ول ااد تاكنواااب الرعرفااةتير،ثااة   الوااابمة تباا ن أن دنااائماان خااال  ال

فض الفرضثة الصافرية النا  تادص رؤاي إلى ل تهذا ي منوسطةر %( ته  نوبة تأ  39.4بة )بدو

توليـــد لعمليـــة ( α≤0.05مســـتوى الداللـــة )عنـــد أثـــر ذو داللـــة إحصـــائية جـــد ال يو أنـــه )علـــى 

رضـية قبـول الف(، و صـاالت الفلسـطينيةاالتاالبتكار التنظيمي لـدى شـركات  في واكتساب المعرفة

( α≤0.05ى الداللــة )مســتو د أثــر ذو داللــة إحصــائية عنــ يوجــد) تــنص علــى أنــه البديلــة التــي

 .(ةات االتصاالت الفلسطينيظيمي لدى شركاالبتكار التن في توليد واكتساب المعرفةلعملية 

مســـتوى الداللـــة عنـــد ية أثـــر ذو داللـــة إحصـــائال يوجـــد  :السادســـةختبـــار الفرضـــية الفرعيـــة ا

(α≤0.05)  ــة ــي المعرفــة تنظــي  وتخــزين واســترجاعلعملي  شــركاتلــدى  التنظيمــي بتكــاراال ف

 االتصاالت الفلسطينية

لرعرفاة  البوث  ا نصادال اللطا ل ا  اخنباي تم اسنلدالوااسةالفرةثة الفرضثة   خنبال  صة

النابع لرنغ ر تا (ةالرعرفلزين تاسنرماع تدظثم تتير،ثة ) نرونمر الالرنغ  دال با نمعامان ا نصا

 : لذ نتبا  (22ي 21)ي تننائ  المادات  (ثر لندظا بنمال ا)

ختبار الفرضية الصفرية للتأكد من صالحية النموذج الالبسيم  النحدارلتباين التحليل ئج نتا :(21جدول )
(H0)  سطينيةلت الفي لدى شركات االتصاالمنظياالبتكار الت في المعرفةتنظي  وتخزين واسترجاع عملية ألثر 

 (α≤ 0.05)ى داللة دالة إحصائيًا عند مستو *   

 ( رنبااا ن  باااات  اااالحثة الدراااوذج  خنباااال الفرضاااثة21ناااائ  الاااوالاة فااا  المااادت  )مااان خاااال  الد

 تها  أقان مان( 0.000)تبقثرة احنرالثاة ( 53.545)الرصووبة  (F) رةثق ح ث ب،غل يالصفرية

 ته  تد  ي،ى قدلة تدبؤيه مرتفعة.  (ي0.05)ألفا= مونوى الد لة 

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 الداللة اإلحصائية قيمة ف

 25.276 1 25.276 االنحدار

 189 89.218 البواقيمجموع مربعات  *0.000 53.545
.4720 

 190 114.493 المجموع
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 في المعرفة تنظي  وتخزين واسترجاععملية ألثر نحدار البسيم لمعامالت اال  نحدارتحليل اال : (22جدول )
 سطينيةلدى شركات االتصاالت الفي لنظيماالبتكار الت

 المتغيرات المستقلة
الت معام

 االنحدار
 Tقيمة اختبار 

القيمة االحتمالية 

Sig. 

 0.000 10.544 2.018 المقدار الثابت

 0.000 7.317 0.373 المعرفة تنظي  وتخزين واسترجاععملية 

 0.217=  عدَّلمعامل التحديد المُ  0.221=  معامل التحديد 0.470=  معامل االرتباط

الرنغ ار  فا ؤ ر را (عرفاةالرتدظاثم تتلازين تاسانرماع ير،ثاة ) الرنغ رن ( أ22)مدت  نب ن من الر

عُد  تمعامن النصدرد الرم  (ي0.470ي ح ث ب،غل قثرة معامن ا لتباي )(ا بنمال الندظثر ) النابع

مااا ممااداله فواار د (عرفااةالرتدظااثم تتلاازين تاساانرماع ) الرواانمن الرنغ اارتهااذا دعداا  أن  (0.217)

ماان خااال  العالقااة  ترث ،ااهتاام  ي تالااذي(ا بنمااال الندظثراا ) النااابعنغ اار رالتبااارن %( ماان 21.7)

 :اآلتثة للطثةا

Y = (2.018) + (0.373)X1  

 .الرعرفةتتلزين تاسنرماع  تدظثمير،ثة  :1X ثر يالندظا بنمال  :Yح ث 

بنمااال فاا  ا تااؤ ر  الرعرفااةتتلاازين تاساانرماع  تدظااثمير،ثااة   الوااابمة تباا ن أن دنااائماان خااال  ال

فاض الفرضاثة الصافرية تهاذا راؤاي إلاى ل ي منوساطةر %( تها  نوابة تاأ  37.3بة )بدور  لندظثا

لعمليـة ( α≤0.05)عنـد مسـتوى الداللـة ة أثـر ذو داللـة إحصـائيجـد ال يو أنـه )على الن  تدص 

(، صـاالت الفلسـطينيةاالتى شـركات االبتكـار التنظيمـي لـد في المعرفةتنظي  وتخزين واسترجاع 

ى الداللـة د مسـتو ذو داللة إحصـائية عنـأثر  يوجد) تنص على أنه رضية البديلة التيوقبول الف

(α≤0.05 ) ركات ظيمـــي لـــدى شـــبتكـــار التناال فـــي المعرفـــةتنظـــي  وتخـــزين واســـترجاع لعمليـــة

 .(ةاالتصاالت الفلسطيني
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ـــة إحصـــائال يوجـــد  :الســـابعةختبـــار الفرضـــية الفرعيـــة ا ـــة ية عنـــد أثـــر ذو دالل مســـتوى الدالل

(α≤0.05)  االتصاالت الفلسطينية لدى شركات التنظيمي بتكاراال في المعرفة تطبيقلعملية 

لرعرفاااة  البوااث  للطااا ا نصااادال ا  اخنبااال اي تاام اساانلدالوااابعةالفرةثااة الفرضااثة   خنبااال  ااصة

ا بنماااااال )النااااابع لرنغ اااار تا (الرعرفااااة  اااا تطبير،ثااااة ) نرواااانمر الالرنغ اااا دال بااااا نمعامااااان ا نصااااا

 : لذ تبا ن (24ي 23)ي تننائ  المادات  (ثر لندظا

فرضية الصفرية للتأكد من صالحية النموذج الختبار الالبسيم  النحدارلتباين التحليل ئج نتا :(23جدول )
(H0)  سطينيةلي لدى شركات االتصاالت الفنظيماالبتكار الت في المعرفة تطبيقعملية ثر أل 

 (α≤ 0.05)ى داللة دالة إحصائيًا عند مستو *   

 ( رنبااا ن  باااات  اااالحثة الدراااوذج  خنباااال الفرضاااثة23والاة فااا  المااادت  )مااان خاااال  الدناااائ  الااا

تها  أقان مان ( 0.000)تبقثرة احنرالثاة ( 69.103)الرصووبة  (F) رةثق ح ث ب،غل يالصفرية

 تدبؤيه مرتفعة.  ته  تد  ي،ى قدلة (ي0.05)ألفا= مونوى الد لة 

ي نظيماالبتكار الت في المعرفة تطبيقعملية ثر أل نحدار البسيم لمعامالت االنحدار تحليل اال : (24جدول )
 سطينيةللدى شركات االتصاالت الف

 غيرات المستقلةالمت
الت معام

 االنحدار
 Tقيمة اختبار 

القيمة االحتمالية 

Sig. 

 0.000 12.566 2.064 المقدار الثابت

 0.000 8.313 0.364 المعرفة تطبيقلية عم

 0.264=  معامل التحديد الُمعدَّل 0.268=  حديدمعامل الت 0.517=  معامل االرتباط

ا بنمااال ) الرنغ اار النااابع فاا ؤ ر راا (الرعرفااة تطب اا ر،ثااة ي) الرنغ اارن ( أ24)ماادت  نباا ن ماان الر

تهذا  (0.264ن النصدرد الرمعُد  )(ي تمعام0.517لتباي )ي ح ث ب،غل قثرة معامن ا (الندظثر 

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 حصائيةالداللة اإل قيمة ف

 30.654 1 30.654 االنحدار

 189 83.840 مجموع مربعات البواقي *0.000 69.103
.4440 

 190 114.493 المجموع
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 الناابعنغ ار رالتباارن %( مان 26.4)ماا مماداله فوار د (فاةالرعر  تطب ا ) الرونمن الرنغ ردعد  أن 

 :اآلتثة للطثةمن خال  العالقة ا ترث ،ه تم ي تالذي(ا بنمال الندظثر )

Y = (2.064) + (0.364)X1  

 .لرعرفةا تطب  ير،ثة  :1X  يالندظثرا بنمال  :Yح ث 

بة بدوااارااا  لندظثابنماااال  فااا  اتاااؤ ر  الرعرفاااة تطب ااا ير،ثاااة   الواااابمة تبااا ن أن دناااائمااان خاااال  ال

ي،اى الصافرية النا  تادص فاض الفرضاثة تهذا راؤاي إلاى ل ي منوسطةر %( ته  نوبة تأ  36.4)

 فـي المعرفةتطبيق ة لعملي( α≤0.05عند مستوى الداللة )أثر ذو داللة إحصائية جد ال يو ) أناه

تادص ي،اى  ،اة النا رضثة البدرتقبو  الف(، صاالت الفلسطينيةاالتالبتكار التنظيمي لدى شركات ا

 فـي المعرفـةتطبيـق  لعمليـة( α≤0.05ى الداللـة )د مسـتو أثر ذو داللة إحصـائية عنـ يوجد) أناه

 .(ةظيمي لدى شركات االتصاالت الفلسطينياالبتكار التن

ـــار الفرضـــية الفا ـــة ختب ـــةرعي ـــة إحصـــائد ال يوجـــ :الثامن ـــر ذو دالل ـــد أث ـــة ية عن مســـتوى الدالل

(α≤0.05)  ـــة ـــة المعر لعملي ـــامتابع ـــة عليه ـــة والرقاب ـــي ف ـــاراال ف ـــدى شـــركات التنظيمـــي بتك  ل

 االتصاالت الفلسطينية

لرعرفاااة  البوااث  ا نصااادال اللطااا ا  اخنبااال ي تاام اساانلدامدااةالثالفرةثااة الفرضااثة  ة خنبااال  ااص

الناااابع لرنغ اار تا (منابعااة الرعرفااة تالرقابااة ي، هاااير،ثااة ) نرواانمالر الرنغ اا دال بااا ننصااامعامااان ا 

 : لذ تبا ن (26ي 25)ي تننائ  المادات  (ثر لندظال اا بنم)
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للتأكد من صالحية النموذج الختبار الفرضية الصفرية البسيم  النحدارلن تبايالتحليل ئج نتا :(25جدول )
(H0)  سطينيةلي لدى شركات االتصاالت الفنظيماالبتكار الت في عليهاعة المعرفة والرقابة متابعملية ألثر 

 (α≤ 0.05)ى داللة صائيًا عند مستو دالة إح*   

 ( رنبااا ن  باااات  اااالحثة الدراااوذج  خنباااال الفرضاااثة25مااان خاااال  الدناااائ  الاااوالاة فااا  المااادت  )

تها  أقان مان ( 0.000)تبقثرة احنرالثاة ( 46.147) الرصووبة (F) رةثق ح ث ب،غل يالصفرية

 لة تدبؤيه مرتفعة. ته  تد  ي،ى قد (ي0.05)ألفا= مونوى الد لة 

 في لمعرفة والرقابة عليهامتابعة اعملية ألثر نحدار البسيم لمعامالت االنحدار تحليل اال : (26دول )ج
 سطينيةلي لدى شركات االتصاالت الفنظيماالبتكار الت

 رات المستقلةالمتغي
الت معام

 االنحدار
 Tقيمة اختبار 

القيمة االحتمالية 

Sig. 

 0.000 12.367 2.207 المقدار الثابت

 0.000 6.793 0.320 منابعة الرعرفة تالرقابة ي، هاة عملي

 0.192=  معامل التحديد الُمعدَّل 0.196=  معامل التحديد 0.443=  معامل االرتباط

الرنغ ااار  فااا ؤ ر رااا (منابعاااة الرعرفاااة تالرقاباااة ي، هاااير،ثااة ) الرنغ ااارن أ (26)مااادت  نباا ن مااان الر

(ي تمعامن النصدرد الرمعُد  0.443معامن ا لتباي ) ي ح ث ب،غل قثرة(ظثر ا بنمال الند) النابع

مااااا ممااااداله فواااار د (منابعااااة الرعرفااااة تالرقابااااة ي، هااااا) الرواااانمن الرنغ اااارن تهااااذا دعداااا  أ (0.192)

ماان خااال  العالقااة  ترث ،ااهتاام  ي تالااذي(ا بنمااال الندظثراا ) النااابعنغ اار رالن تبااار%( ماان 19.2)

 :اآلتثة للطثةا

Y = (2.207) + (0.320)X1  

 .منابعة الرعرفة تالرقابة ي، هاير،ثة  :1X الندظثر يا بنمال  :Yح ث 

 نمصدر التباي
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 الداللة اإلحصائية قيمة ف

 22.469 1 22.469 االنحدار

 189 92.024 مجموع مربعات البواقي *0.000 46.147
.4870 

 190 114.493 المجموع
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بنمااااال فاااا  ا تااااؤ ر  منابعااااة الرعرفااااة تالرقابااااة ي، هاااااير،ثااااة   الوااااابمة تباااا ن أن دنااااائماااان خااااال  ال

فاض الفرضاثة الصافرية تهاذا راؤاي إلاى ل ي منوساطةر %( تها  نوابة تاأ  32.0بة )بدور  لندظثا

لعمليـة ( α≤0.05عنـد مسـتوى الداللـة )أثـر ذو داللـة إحصـائية جـد يو ال ) أناهي،اى لن  تادص ا

(، صــاالت الفلســطينيةاالتاالبتكــار التنظيمــي لــدى شــركات  فــي معرفــة والرقابــة عليهــامتابعــة ال

ى الداللـة د مسـتو أثـر ذو داللـة إحصـائية عنـ يوجـد) تادص ي،اى أناه رضثة البدر،ة الن الف تقبو 

(α≤0.05)  ظيمي لدى شركات االتصاالت االبتكار التن في فة والرقابة عليهامتابعة المعر لعملية

 .(ةالفلسطيني

 لـــدى شـــركات االتصـــاالت الفلســـطينية فـــيمعرفـــة يـــات إدارة الألول: مـــا مســـتوى عملالســـؤال ا
 خليل؟محافظة ال

ِان وااااابثة تا نصرافااااات الر ثال نوسااااطات الصلرامل اساااانلر ي ياااان الوااااؤا  األت مابااااة لب يااااة تاألت

ي ل، اانال ،وااط دثة فا  مصافظااةفلاادى شاركات ا تصااا ت الير،ثاات إاالة الرعرفااة لرواانوى الدوابثة 

 :روضح ذل ( 9مدت  )الت 

عمليات إدارة المعرفة لمستوى ية واألوزان النسب يةت المعيار : المتوسطات الحسابية واالنحرافا(27) جدول
 .خليلال ةاالت الفلسطينية في محافظشركات االتص ىلد

 المتغير
توسط الم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

النسبي 

% 

 المستوى برتيالت

 متوسط 5 70.4 0.83 3.52  المعرفة تشخيص

 متوسط 2 72.8 1.02 3.64  تخطيط المعرفة

 متوسط 6 70.2 0.96 3.51  لمعرفةتحديث ا

 متوسط 1 73.2 0.92 3.66  لمعرفةانشر وتقاسم وتوزيع 

 متوسط 3 72.6 0.98 3.63  فةتوليد واكتساب المعر ةعملي

 متوسط 3 72.6 0.98 3.63  عملية تنظيم وتخزين واسترجاع المعرفة

 متوسط 4 71.8 1.10 3.59  تطبيق المعرفة

 متوسط 3 72.6 1.07 3.63  ابة عليهامتابعة المعرفة والرق

 متوسط 72.0 0.98 3.60 عرفةدارة المالدرجة الكلية إل
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دى شاااااركات لرعرفاااااة لااااات إاالة ااموااااانوى ير،ثااااا( أن 27)فااااا  المااااادت   ر الرعطثاااااات الاااااوالاة شااااات

ل،دلمااة ح ااث ب،ااغ الرنوساا  الصواااب   يمنوسااطاا كااان  ل، اانفاا  مصافظااة ال،وااط دثة تصااا ت الف ا

نشااار د ح اااث احنااان بمعااا %(.72.0مئوياااة ب،غااال ) ( تبدوااابة3.60) ت إاالة الرعرفاااةثااااعر،الم،ثاااة ل

ِيع الر (ي تاله %73.2( تنوبة مئوية )3.66وس  حواب  ب،غ )الرركز األت  برن رفةعتتماسم تتو

%(ي 72.8( تنواابة مئويااة )3.64حواااب  ب،ااغ )وساا  برن تلطااث  الرعرفااة الثااان  بمعااد فاا  الرركااز

ظاااثم تتلااازين دير،ثاااة تي ت ير،ثاااة تول اااد تاكنوااااب الرعرفاااة)بمعاااد كااان مااان ث لاااتمااااء فااا  الرركاااز الثا

( تنواابة مئويااة 3.63حواااب  ب،ااغ )برنوساا   ( هاااالرعرفااة تالرقابااة ي، ةمنابعاات  ياساانرماع الرعرفااةت 

( 3.59حوااب  ب،اغ )برنوسا    الرعرفة ز الرابع فاحن،ه بعد تطب أما الررك .لمن مدها %(72.6)

ب،اغ  حوااب برنوسا   تشالثص الرعرفاة  الرركاز اللاامو بعاد مااء فاي ت %(71.8تنوابة مئوياة )

 تصاااادرث الرعرفااااةألخ اااار بعااااد فاااا  الرركااااز الوااااااَ تا ءي تمااااا%(70.4نواااابة مئويااااة )( ت 3.52)

 .%(70.2( تنوبة مئوية )3.51حواب  ب،غ )برنوس  

رمل اسااااانل ي فمااااادهاااااالمااااان بمعاااااد مااااان أبعاالرعرفاااااة ير،ثاااااات إاالة اروااااانوى بأمـــــا فيمـــــا يتعلـــــق 
ِان ا نصرافاااااااات الر ثالياااااااالصواااااااابثة تا نوساااااااطاتالر مااااااان ير،ثاااااااات  ير،ثاااااااةثة لمااااااان بلدواااااااة تاألت

 :اآلت ي،ى الدصو  ةإاالة الرعرف

 (:28الجدول) ا، ويبينهلية تشخيص المعرفةعم -1

ظة شركات االتصاالت الفلسطينية في محاف العاملين فيلدى  المعرفةعملية تشخيص مستوى : (28جدول )
 الخليل

رقم 

 الفقرة
 لعبارةا

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 عياريالم

الوزن 

ي النسب

% 

 الرتبة
م قييت

 مستوى ال

 متوسط 4 66.4 1.28 3.32 كنها من اكتشاف المعرفة.األدوات التي تم شركةلاتمتلك   .1

2.  
على تحديد عامليها الذين يمتلكون  القدرة شركةالتمتلك 

 المعرفة المرتبطة بمجال أنشطتها.
 متوسط 4 66.4 1.13 3.32

3.  
 الشركة القدرة على تحديد األفراد خارج الشركةتمتلك 

 طة بمجاالت أنشطتها.بن يمتلكون المعرفة المرتالذي
 مرتفع 1 74.4 1.23 3.72
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رقم 

 الفقرة
 لعبارةا

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 عياريالم

الوزن 

ي النسب

% 

 الرتبة
م قييت

 مستوى ال

4.  
معرفة باستقطاب خبراء في مجال ادارة ال الشركةتهتم 

 المرتبطة بأنشطتها.
 متوسط 3 72.0 1.31 3.60

5.  
معرفة المطلوبة على تشخيص أنواع ال الشركةتركز 

 لكل مستوى من مستوياتها المختلفة.
 متوسط 2 73.0 1.33 3.65

 متوسط 70.4 1.26 3.52 تشخيص المعرفةستوى مدرجة الكلية لال

شااركات ا تصااا ت  العااام، ن فاا ى لااد فااةتشاالثص الرعر  مواانوى  نأ (28)رنضااح ماان الماادت    

ب،غال  دوابة مئوياة( تب3.52غ )اب  ب،اواحبرنوسا   كاان منوساطااي مصافظة الل، نالف،وط دثة ف  

 .(3.72-3.32ن ) البعد ما ب لصوابثة لهذاالرنوسطات ا ي تقد تراتحل%(72.4)

 (:29الجدول) ا، ويبينهالمعرفة تخطيم عملية -2

ظة شركات االتصاالت الفلسطينية في محاف العاملين فيلدى  عرفةالم تخطيمعملية مستوى : (29جدول )
 الخليل

رقم 

 الفقرة
 ارةالعب

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 عياريالم

الوزن 

النسبي 

% 

 الرتبة
م تقيي

 مستوى ال

6.  
في نشر المعرفة في لنفسها أهدافا تساعد  الشركةتضع 

 .الشركة
 مرتفع 1 74.2 1.39 3.71

7.  
ئل المالئمة لتحقيق األهداف التي الوسا الشركةتحدد 

 ينبغي معرفتها.
 متوسط 3 72.2 1.34 3.61

8.  
أساليب متعددة في بناء المعرفة الالزمة  لشركةاتستخدم 

 وحداتها.في جميع 
 متوسط 2 73.4 1.34 3.67

 متوسط 4 71.4 1.42 3.57 المعرفة الحالية.على تطوير  الشركةمل عت  .9

 متوسط 72.8 1.37 3.64 المعرفةتخطيط درجة الكلية لمستوى ال

شااركات ا تصااا ت  لعااام، ن فاا الاادى  لرعرفااةتلطااث  ا مواانوى  نأ (29)رنضااح ماان الماادت    

ل ب،غا دوابة مئوياة( تب3.64غ )وااب  ب،احبرنوسا   اايكاان منوساط  نمصافظة الل،الف،وط دثة ف  

 .(3.71-3.57البعد ما ب ن ) ي تقد تراتحل الرنوسطات الصوابثة لهذا%(72.8)

 (:30الجدول) ا، ويبينهالمعرفة تحديثعملية  -3
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ظة شركات االتصاالت الفلسطينية في محاف العاملين فيلدى  ةالمعرف تحديثعملية مستوى : (30جدول )
 الخليل

م رق

 الفقرة
 العبارة

 طالمتوس

 الحسابي

االنحراف 

 عياريمال

الوزن 

النسبي 

% 

 الرتبة
م تقيي

 مستوى ال

10.  
المعرفة ذات العالقة على تحديث  الشركةتعمل 

 بأنشطتها.
 متوسط 1 73.2 1.32 3.66

11.  
عرفة بما يحقق كفاءة على تنقيح الم الشركةتعمل 

 استخدامها
 متوسط 4 68.2 1.40 3.41

 متوسط 3 69.2 1.27 3.46 قيح المعرفة المتاحة.ناألساليب الفاعلة لت ركةالشتمتلك   .12

13.  
رفة طاقما/طواقم متخصصة لتحديث المع الشركةتشكل 

 المرتبطة بأنشطتها.
 متوسط 2 72.2 1.37 3.61

14.  
لمتاحة بصورة على مراجعة المعرفة ا الشركةتعمل 

 دورية.
 متوسط 5 68.0 1.36 3.40

 متوسط 70.2 1.34 3.51 المعرفة تحديث لكلية لمستوىدرجة اال

ت شاااركات ا تصاااا  العاااام، ن فااا لااادى  لرعرفاااةا تصااادرث موااانوى  نأ (30)مااان المااادت  رنضااح   

ب،غال  دوابة مئوياة( تب3.51غ )وااب  ب،احبرنوسا   كاان منوساطااي مصافظة الل، نالف،وط دثة ف  

 .(3.66-3.40عد ما ب ن )الب ي تقد تراتحل الرنوسطات الصوابثة لهذا%(70.2)

 (:31الجدول) اويبينه، اس  وتوزيع المعرفةقنشر وتعملية  -4

شركات االتصاالت  العاملين فيلدى  نشر وتقاسم وتوزيع المعرفةعملية مستوى : (31جدول )
 ظة الخليلالفلسطينية في محاف

رقم 

 الفقرة
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 عياريالم

الوزن 

النسبي 

% 

 تبةالر
م تقيي

 مستوىال

15.  
عالقة تحديث المعرفة ذات ال على الشركةتعمل 

 بأنشطتها.
 مرتفع 1 75.2 1.34 3.76

16.  
فة بما يحقق كفاءة على تنقيح المعر الشركةتعمل 

 استخدامها
 مرتفع 2 75.0 1.26 3.75

 متوسط 3 72.6 1.32 3.63 لة لتنقيح المعرفة المتاحة.األساليب الفاع الشركةتمتلك   .17

18.  
ث المعرفة يطاقما/طواقم متخصصة لتحد الشركةتشكل 

 أنشطتها.المرتبطة ب
 متوسط 4 72.2 1.27 3.61

19.  
تاحة بصورة على مراجعة المعرفة الم الشركةتعمل 

 دورية.
 متوسط 5 71.0 1.43 3.55

 متوسط 73.2 1.33 3.66 المعرفة نشر وتقاسم وتوزيعدرجة الكلية لمستوى ال
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ِيااعنشاا مواانوى  نأ (31)رنضااح ماان الماادت      تشااركا العااام، ن فاا لاادى  لرعرفااةا ر تتماساام تتو

دوابة ( تب3.66غ )وااب  ب،احبرنوسا   كاان منوساطااي مصافظاة الل، انا تصاا ت الف،واط دثة فا  

 .(3.76-3.55ب ن )البعد ما  ي تقد تراتحل الرنوسطات الصوابثة لهذا%(73.2ب،غل ) مئوية

 :(32الجدول) ا، ويبينهالمعرفة توليد واكتسابعملية  -5

شركات االتصاالت الفلسطينية في  العاملين فيلدى  فةالمعر  توليد واكتساب ةعمليمستوى : (32جدول )
 ظة الخليلمحاف

رقم 

 لفقرةا
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 عياريالم

الوزن 

النسبي 

% 

 الرتبة
م تقيي

 توىمسال

20.  
عامليها على البحث عن المعرفة  الشركةتشجع 

 العلمية.في النشرات  بطة بأنشطتهاالمرت
 متوسط 2 73.4 1.294 3.67

21.  
ث عن المعرفة يتوفر لدى العاملين االستعداد للبح

 المصادر المتعددة. نبأنشطتها مالمرتبطة 
 مرتفع 1 73.8 1.320 3.69

22.  
بأنشطتها من  بشراء المعرفة المرتبطة الشركةتهتم 

 مصادرها المختلفة.
 سطمتو 5 71.2 1.397 3.56

23.  
 الكامنة في أذهان ةعلى استخراج المعرف شركةالتركز 

 الشركةرادها لالستفادة منها في تطوير هذه أف
 متوسط 3 72.4 1.367 3.62

24.  

عال ايجابيا لتحويل المعرفة تفا الشركةبدي العاملون في ي

ة واضحة صريحة تعزز معرف أذهانهم إلىالكامنة في 

 .الشركةأداء أنشطة 

 متوسط 4 71.8 1.407 3.59

 متوسط 72.6 1.357 3.63 رفةالمع ة توليد واكتسابيعملدرجة الكلية لمستوى لا

 شااااركات العااااام، ن فاااا لاااادى  الرعرفااااة وااااابتول ااااد تاكن مواااانوى  نأ (32)رنضااااح ماااان الماااادت    

دوابة ( تب3.63غ )وااب  ب،احبرنوسا   طاايكاان منوسا مصافظاة الل، انا تصاا ت الف،واط دثة فا  

 .(3.69-3.56البعد ما ب ن ) ذاهحل الرنوسطات الصوابثة لي تقد ترات %(72.6ب،غل ) مئوية

 (:33الجدول) ا، ويبينهالمعرفةتنظي  وتخزين واسترجاع عملية  -6

 تشركات االتصاال العاملين فيلدى  المعرفةتنظي  وتخزين واسترجاع عملية مستوى : (33ول )جد
 ظة الخليلالفلسطينية في محاف

رقم 

 الفقرة
 العبارة

متوسط ال

 يالحساب

االنحراف 

 عياريالم

ن زالو

النسبي 

% 

 الرتبة
م ييتق

 مستوىال

25.  
قاعدة بيانات للوصول إلى المعرفة  الشركةتستخدم 

 بسرعةالالزمة 
 متوسط 2 73.1 1.34 3.65

 متوسط 4 71.8 1.31 3.59 تكنولوجيا المعلومات لمعالجة األصول الشركةتستخدم   .26
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رقم 

 الفقرة
 العبارة

متوسط ال

 يالحساب

االنحراف 

 عياريالم

ن زالو

النسبي 

% 

 الرتبة
م ييتق

 مستوىال

 المعرفية بفاعلية.

27.  
رفة بصورة يسهل الوصول بحفظ المع كةالشرتقوم 

 يها.لا
 متوسط 3 72.7 1.37 3.63

28.  
باستخدام األساليب االلكترونية لحفظ  الشركةتقوم 

 المعرفة.
 مرتفع 1 73.9 1.34 3.70

 متوسط 5 71.3 1.38 3.57 على توثيق األفكار الجديدة المبتكرة. الشركةتعمل   .29

 توسطم 72.6 1.35 3.63 المعرفةين واسترجاع تنظيم وتخزعملية درجة الكلية لمستوى ال

 العااااام، ن فاااا لاااادى  الرعرفااااةتدظااااثم تتلاااازين تاساااانرماع  مواااانوى  نأ (33)ت  رنضااااح ماااان المااااد  

( 3.63غ )وااب  ب،احبرنوسا   كاان منوساطااي مصافظاة الل، انا تصا ت الف،وط دثة فا   شركات

-3.57ماا با ن )البعاد  لهاذا ي تقاد تراتحال الرنوساطات الصواابثة%(72.6ب،غال ) بة مئوياةدوتب

3.70). 

 (:34الجدول) اينه، ويبالمعرفة تطبيقة يعمل -7

ظة الفلسطينية في محاف شركات االتصاالت يالعاملين فلدى  المعرفة تطبيقعملية مستوى : (34جدول )
 الخليل

رقم 

 الفقرة
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 عياريالم

الوزن 

النسبي 

% 

 الرتبة
م تقيي

 وىمستال

 متوسط 1 72.6 1.37 3.63 ل.لى خطط عمإعلى تحويل المعرفة  شركةالتعمل   .30

31.  
على توظيف المعرفة من خالل تحويلها  الشركةتعمل 

 دمات جديدة.إلى خ
 متوسط 3 71.2 1.36 3.56

 متوسط 2 71.4 1.43 3.58 اءها.المعرفة المتاحة بصورة تعزز أد الشركةتستخدم   .32

وسطتم 71.8 1.39 3.59 لمعرفةا تطبيقملية عدرجة الكلية لمستوى ال  

ا تصاااا ت  شاااركات العاااام، ن فااا لااادى  الرعرفاااة تطب ااا  موااانوى  نأ (34)  رنضاااح مااان المااادت   

ب،غال  دوابة مئوياة( تب3.59غ )وااب  ب،احبرنوسا   كاان منوساطااي مصافظة الل، ن دثة ف  الف،وط

 .(3.63-3.56ن )البعد ما ب  ي تقد تراتحل الرنوسطات الصوابثة لهذا%(71.8)

 (:35الجدول) انه، ويبيوالرقابة عليها متابعة المعرفةعملية  -8
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الفلسطينية  شركات االتصاالت العاملين في لدى عليهامتابعة المعرفة والرقابة عملية مستوى : (35جدول )
 ظة الخليلفي محاف

رقم 

 الفقرة
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 عياريالم

الوزن 

النسبي 

% 

 تبةالر
م تقيي

 مستوىال

33.  
ر الجديدة د على مقترحات األفكاربال الشركةتقوم 

 المقدمة من كوادرها المختلفة.
 مرتفع 1 76.6 1.31 3.83

34.  
بمتابعة جميع العمليات المرتبطة بتطبيق  الشركة تقوم

 األفكار المعرفية الجديدة.
 متوسط 5 69.6 1.34 3.48

35.  
عن  داء الفعليبمعالجة االنحرافات في األ الشركةتقوم 

 عن تطبيق خطط العمل. ماألداء المخطط الناج
 متوسط 4 71.8 1.47 3.59

36.  
ا مع مراعاة بتقويم أداء العاملين فيه الشركةتقوم إدارة 

 يدة مرتبطة بأنشطتها.اهتمامهم باكتساب معرفة جد
 متوسط 2 72.8 1.37 3.64

37.  
مستوى تطبيق العاملين لما يتعلمونه في  الشركةتتابع 

 التدريب.
 متوسط 3 72.0 1.40 3.60

 متوسط 72.6 1.38 3.63 عليهامتابعة المعرفة والرقابة ملية عدرجة الكلية لمستوى لا

 شااركات العااام، ن فاا  ي، هااا لاادىمنابعااة الرعرفااة تالرقابااة  مواانوى  نأ (35)لماادت  رنضااح ماان ا  

دوابة ( تب3.63غ )وااب  ب،احبرنوسا   كاان منوساطااي مصافظاة الل، انت الف،واط دثة فا  ا تصاا 

 .(3.83-3.48البعد ما ب ن ) نوسطات الصوابثة لهذاي تقد تراتحل الر%(72.6ب،غل ) مئوية

شــركات االتصــاالت الفلســطينية فــي محافظــة ار التنظيمــي لــدى االبتكــ ةدرجــا الســؤال الثــاني: مــ
 ؟الخليل

ِان فات الر ثالية ات الصوابثة تا نصر طاالرنوساسنلرمل  يالوؤا  الثان لبمابة ين  تا ت
كرا  يشركات ا تصا ت الف،وط دثة ف  مصافظة الل، ن ال الندظثر  لدى بنما دلمةل ةالدوبث

 :(36)هو موضح ف  المدت  

ار التنظيمي لدى االبتك درجةل ةفات المعيارية واالوزان النسبيات الحسابية واالنحر طاالمتوسيبين  :(36جدول )
 الخليل التصاالت الفلسطينية في محافظةشركات ا

قم ر

 الفقرة
المتوسط  رةاالعب

 الحسابي

النحراف ا

 المعياري

الوزن 

النسبي 

% 

 الرتبة

درجة 

بتكار اال

 التنظيمي

38.  
إضااااااافثة منر اااااازة تمبنماااااارة ممالنااااااة  خاااااادماتالشااااااركة  تمااااااد 

 كبيرة 1 84.6 0.86 4.23 بالردافو ن.

39.  
تم،ص الشاركة مان الب رتقراطثاة مان خاال  تواه ن إماراءات 

 كبيرة 3 74.2 1.17 3.71 العرن.
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قم ر

 الفقرة
المتوسط  رةاالعب

 الحسابي

النحراف ا

 المعياري

الوزن 

النسبي 

% 

 الرتبة

درجة 

بتكار اال

 التنظيمي

40.  
إلباااداع مااان خاااال  لياااارنهم لشاااركة العاااام، ن ي،اااى ااتشااامع 

 متوسطة 7 67.4 1.43 3.37 تايرهم.

41.  
الفر اااة ل،عاااام، ن لالسااانماللثة بالعرااان الراااراا  تناااثح الشاااركة

ِه تتمددم آلائهم حوله.  إنما
 متوسطة 5 69.8 1.27 3.49

 كبيرة 2 75.4 1.20 3.77 غ  ر تاسنثعابه.تشمع الشركة العام، ن ي،ى تمبن الن  .42

43.  
ات مذليااااة )اساااانصداث أت إلغاااااء( فاااا  بنغ  اااار  الشااااركةتمااااو  

 توسطةم 4 71.4 1.28 3.57 . ثاك،ها الندظثرثة

44.  
سثاساات مدرادة فا  مماا  النع ا ن تالررافاآت  الشركةتدنه  

 متوسطة 6 68.2 1.33 3.41 .تالصوافز

45.  
ايال تفت  اندماما أكثرالروظف تمعن ا بنمالات اإلضافثة 

 مع الشركة.
 متوسطة 8 64.6 1.25 3.23

46.  
باسااااااانصداث ف  اسااااااانراتثم نها تتصااااااارثم  ةالشركو  تم

 متوسطة 12 54.2 1.39 2.71 .الرقابة ي، ها تها تنظممدنما

 متوسطة 9 62.6 1.33 3.13 اإلننامثة.تها نصو ن ير،ثالطرق  الشركةتبنمر   .47

48.  
ممالناة  ادة ل،عرن ي،ى لفاع اننامهاتمدثات مدر الشركةدخن تم 

 متوسطة 10 59.8 1.30 2.98 .بالردافو ن

 متوسطة 11 56.8 1.41 2.84 .لفدثةللبرة اابدايات الروظف ن ذتي ا الشركةتديم   .49

 كار التنظيميلالبتالدرجة الكلية 
 متوسطة 67.4 1.27 3.37

ت  دى شاركات ا تصااندظثرا  لاال الماة ا بنماال( أن 36)تش ر الرعطثاات الاوالاة فا  المادت  

 لالبنماال الندظثرا ،دلماة الم،ثاة ي ح ث ب،غ الرنوس  الصوااب  لمنوسطةدلمة ماءت بالف،وط دثة 

راا  لالبنمااال الندظث تراتحاال الرنوسااطات الصوااابثة قاادت ي (% 67.4) بدوابة مئويااة ب،غاال( 3.37)

 (. 4.23 – 3.71ب ن ) ما

دوااابة الالماااة ب ( قاااد حصااا،ل ي،اااى أي،اااى39ي 42 ي38( أن الفمااارات )18)تينضاااح مااان المااادت  

تمااد    :ي تقااد ترصااولت هااذه الفماارات حااو دى شااركات ا تصااا ت الف،وااط دثةالندظثراا  لاال لالبنمااا

 ن ي،ااى تمبااان تشاامع الشااركة العااام،ي إضااافثة منر اازة تمبنماارة ممالنااة بالردافواا ن خاادماتالشااركة 

 .  توه ن إمراءات العرنتم،ص الشركة من الب رتقراطثة من خالي غ  ر تاسنثعابهالن
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الندظثراا  لالبنمااال المااة بالدواابة  أانااى( قااد حصاا،ل ي،ااى 48ي 49ي 46 ن أن الفماارات )فاا  حاا

باسااااااااانصداث  ةالشاركتماو   الفمارات حاو :ه ي تقاد ترصااولت هاذا تصاا ت الف،واط دثة دى شاركاتلا

وظف ن ذتي راابادايات ال الشاركةتاديم  يالرقاباة ي، هاا   اسااااااانراتثم نها تتصااااااارثم مدنماتهاا تنظامف

 . نتمدثات مدردة ل،عرن ي،ى لفع اننامها ممالنة بالردافو الشركةدخن تم ي دثةللبرة الفا
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 مسالفصل الخا

 ياتمناقشة النتائج والتوص
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 الفصل الخامس

 ائجنتالمناقشة أواًل: 

دى لـاالبتكـار التنظيمـي  فـي ةإدارة المعرفـعمليات ل أثر يوجدهل السؤال الرئيس: مناقشة نتائج 
 ؟لفلسطينيةاالتصاالت ا شركات

 :من خال  الوؤا  الرئثوي ترل مداقشة ننائ 

الداللة  ر ذو داللة إحصائية عند مستوى أثد رضية الرئيسة: ال يوجالفمناقشة نتائج 
(α≤0.05 )سطينيةلي لدى شركات االتصاالت الفنظيماالبتكار الت فيفة المعر  رةلعمليات إدا. 

نشار تتماسام ي تصادرث الرعرفاةي تلطاث  الرعرفاةي تشلثص الرعرفاة) اتر  الرنغن أأظهرت الدنائ  

ِيع الرعرفة تطب ا  ي ير،ثاة تدظاثم تتلازين تاسانرماع الرعرفاةي تاكنواب الرعرفاة ير،ثة تول دي تتو

ي ح اث ب،غال (ا بنمال الندظثر ) الرنغ ر النابع ف ؤ ر ت (هامنابعة الرعرفة تالرقابة ي، ي الرعرفة

الرنغ ااارات تهاااذا دعدااا  أن  (0.324ن النصدرااد الرمعاااُد  )(ي تمعامااا0.594لتبااااي )قثرااة معامااان ا 

أن ت  يا بنمااال الندظثراا ) النااابعنغ اار رالتبااارن %( ماان 32.4)رعااة مااا ممااداله الرواانم،ة تفواار ممن

 .دثةندظثر  لدى شركات ا تصا ت الف،وط لف  ا بنمال اثات إاالة الرعرفة تأ  ر لعر،ك هدا

أ ر ذي ا لة ى أنه رومد إلتو ،ل  الن ( 2013ي والحيت )الدور سة درا دنثمة معلتتنف  هذه ا

ي كراااا الندظثرااا  الناااابع ا بنماااالر الروااانمن ير،ثاااات إاالة الرعرفاااة تالرنغ ااار نغ ااارإحصاااائثة بااا ن ال

ال الندظثراا  رنعااِز ماان خااال  إلااى أن ا بنماا الناا  تو اا،ل (2016دراســة الكعبــي ) اتفماال مااع

 .ريعة النغ  ررا  سف  ظن ب ئة األي لنرر ن اإلاالي ا

هاااو تطب ااا  الرعرفاااة  ل،شاااركةرئثواااة أن أحاااد األاتال البااا الراااوظف نإالاك   إلاااى تيعااازت الباحاااث ذلااا

 مان النماد ي إلى ماونوى ياا ت  بالشركةف  يصر تنزاحم فثه الرع،ومات تاألفمال ل،و و   الرناحاة

ماان  الشااركةع،ومااات ي،ااى لبثانااات الع،رثااة تالرا تاااأ  ر توظ ااافكرااا أن . تتصم ا  لسااالنها الردشااواة
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اااخاااال  إاا ل مااان يرااان مااان النطاااو  صاااا ت الف،واااط دثةشاااركات ا ت ان ذلاااا لة الرعرفااااة ح ااااث درري

 .تا بنمال الندظثر  الرع،ومات لتت د  دمو  به يدا من الروظف ن إلى ممنرع يالر  مبد  ي،ى

د مسـتوى الداللـة ذو داللـة إحصـائية عنـ رأثـال يوجـد  الفرضـية الفرعيـة األولـى: مناقشة نتـائج

(α≤0.05)  ــــاالبتكــــا فــــي تشــــخيص المعرفــــةلعمليــــة ت تصــــاالدى شــــركات اال ر التنظيمــــي ل

 الفلسطينية

ي ح ااث ب،غاال (ا بنمااال الندظثراا ) الرنغ اار النااابع فاا ؤ ر راا (تشاالثص الرعرفااة) الرنغ اارن أتباا ن 

 الرنغ اااارن تهااااذا دعداااا  أ (0.223)  (ي تمعاماااان النصدرااااد الرمعاااادُ 0.477قثرااااة معاماااان ا لتباااااي )

ا بنماااال ) الناااابعنغ ااار رالتباااارن %( مااان 22.3)ماااا مماااداله فوااار د )تشااالثص الرعرفاااة( الروااانمن

%( ته  44.6بة )بدور  لندظثابنمال ف  ا تؤ ر  تشلثص الرعرفةير،ثة تب ن أن ي ت (الندظثر 

 .وسطةمنر نوبة تأ  

االة الرعرفاة تأ رهاا ي،اى ل إات أهرثاة   دالبلنا  ا (2011دراسـة الزطمـة )تتنف  هذه الدنثماة ماع 

 ب ن ال ي تأ  ر تموا ننائمهاالتي أظهرت  (2010) فالقدراسة . كذل  اتفمل مع تر ز األااء

 .ةافوثالند الر زة النابع الرنغ ر تب ن فةالرعر  إاالة ير،ثة تهو الرونمن الرنغ ر

 لندظثرثااة تمااون تواانلدمها فاا  حثاتهااا ات تراااَل إاالة الرعرفااة  أن الرؤسوااات الناا  تياارى الباحااث

ماالة ي،ى تشلثص الرعرفة من خاال  ال أكثر فاي،ثة تأكثر قدلة ي،ى تصم   أهدافهاي فالرؤسوات

األفااراا الااذرن درن،مااون  الناا  ترردهااا ماان اكنشاااف الرعرفااةي تالماااالة ي،ااى تصدرااد امنالكهااا لااألاتات

 الة الرعرفااااةطاب خبااااراء فاااا  ممااااا  إامتالناااا  تهاااانم باساااان -ااخاااان الرؤسوااااة تخالمهااااا- فااااةالرعر 

 ذلاا  إلااى الباحااثدعاازت كرااا . اأهاادافه الررتبطااة بأنشااطنها هاا  بالضاارتلة أكثاار قاادلة ي،ااى تصم اا 

تذلاا  مان خاال  حااامنهم  هميفاة لصان الرشاارالت النا  تاوامهألهرثاة ابنمااال الرعر  الراوظف نإالاك 
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ؤاي بهم إلاى ي تهذا راهم الرهد نو وبر تا لتماء بالشركةإلى إبداع معالف مدردة ل،دهوض  الراسة

 .ا بنمال تالنطوير الذات 

اللـة الد أثـر ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى ال يوجـد  :لثانيـةاالفرضـية الفرعيـة  مناقشة نتـائج

(α≤0.05) ت االتصاالت الفلسطينيةشركا لدى التنظيمي االبتكار في لمعرفةلعملية تخطيم ا 

ي (ا بنماال الندظثرا ) الرنغ ار الناابع  فاؤ ر را (لرعرفةلطث  ات) الرنغ رن ألدلاسة إلى تو ،ل ا

تهااذا دعداا  أن  (0.245(ي تمعاماان النصدرااد الرمعااُد  )0.499ح ااث ب،غاال قثرااة معاماان ا لتباااي )

ا بنماال ) الناابعنغ ر رالتبارن %( من 24.5)ما ممداله فور د (لرعرفةتلطث  ا) الرونمن الرنغ ر

%( تها  38.0بة )بدوارا  لندظثابنماال فا  ا تاؤ ر  لرعرفةتلطث  ا ةير،ثتب ن أن ت  ي(الندظثر 

 .منوسطةر نوبة تأ  

ي،ااااى تصدرااااد المفادااااات الرعرفثااااة المامدااااة لاااادى  شااااركاتالقاااادلة ماااادرري  حااااث ذلاااا  إلااااىتيعاااازت البا

بالرعرفاة  النازتاي،اى  راوظف نالحار  كاذل   يالرما  لدمن خباراتهم لخخارين مراا رناثح الروظف ن

 ي،ااى ضاارتلة دصاار  الروااؤتل ن  لكااذمواانواهم الرهداا ي صواا ن لن  لتماااء بلباااراتهماالضاارتلية ت 

ل،راوظف ن  مماا ا خا ااا باالدرو الرهدا  الوادوية دثاا من خال  تضر ن اللطاةمه الروظف نير تطو 

 الندليبثة.من خال  الدتلات 

سـتوى الداللـة مية عنـد أثـر ذو داللـة إحصـائال يوجـد  :الثـةالثالفرضـية الفرعيـة  مناقشة نتـائج

(α≤0.05) سطينيةاالتصاالت الفللدى شركات  التنظيمي بتكاراال في لعملية تحديث المعرفة 

ي ح اث (ا بنماال الندظثرا ) الرنغ ار الناابع ف ؤ ر ر (لرعرفةا تصدرث) الرنغ رن أنائ  أظهرت الد

 الرنغ اردعد  أن  تهذا (0.201لنصدرد الرمعُد  )(ي تمعامن ا0.453ب،غل قثرة معامن ا لتباي )

ا بنمااااال ) النااااابعنغ اااار رالتبااااارن %( ماااان 20.1)مااااا ممااااداله فواااار د (لرعرفااااةا تصاااادرث) نمنالرواااا
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%( تهاا  36.6بة )بدوااراا  لندظثابنمااال فاا  ا تااؤ ر  لرعرفااةا تصاادرثير،ثااة تباا ن أن  ي(الندظثراا 

 .منوسطةر نوبة تأ  

 الااادوتب نصاااو ط،ااا  العراااننفااا  تصم ااا  أهااادافها ر الشاااركات تالرؤسوااااتن نمااااا تيااارى الباحاااث أ

نط،اا  مدهااا مرامعااة برافااة األسااال   الفاي،ااةي تي تصاادرث الرعرفااة تذلاا  ماان خااال  تدقااثح الرعرفااة

 .بصولة اتلية تالعرن ي،ى تطوير األفمال المدردة الربنمرة لرعرفةا

مسـتوى الداللـة ية عنـد داللـة إحصـائأثـر ذو ال يوجـد  :الرابعـةالفرضـية الفرعيـة  مناقشة نتـائج

(α≤0.05)  االتصاالت  لدى شركات التنظيمي بتكاراال في اس  وتوزيع المعرفةنشر وتقلعملية

 يةالفلسطين

ِيع الرعرفاة) الرنغ رن أتو ،ل الدلاسة إلى  ا بنماال ) الرنغ ار الناابع فا ؤ ر را (نشر تتماسم تتو

تهذا  (0.262)  (ي تمعامن النصدرد الرمعدُ 0.516ي ح ث ب،غل قثرة معامن ا لتباي )(الندظثر 

ِيااع الرعرفااة) الرواانمن الرنغ ااردعداا  أن  تبااارن ن %( ماا26.2)مااا ممااداله فواار د (نشاار تتماساام تتو

ِياااع الرعرفاااةير،ثاااة تبااا ن أن ت ي (ا بنماااال الندظثرااا ) الناااابعنغ ااار رال فااا  تاااؤ ر  نشااار تتماسااام تتو

 .منوسطةر %( ته  نوبة تأ  43.5بة )بدور  لندظثابنمال ا 

تاكثار فاي،ثاة يدادما  تأكثار اساندامة ابنمالاا ون أكثر أن الرؤسوات تمنثمة بدهذه ال تيفور الباحث

الرؤسوااةي تتصاادا الوسااائن الرالءمااة لنصم اا  األهااداف  فاا  نشاار الرعرفااة فاا توااايد  تضااع أهاادافاا 

منعااداةي تتعنرااد ي،ااى الزبااائن  ردبغاا  معرفنهاااي تتوااعى ل،صصااو  ي،ااى الرعرفااة ماان مصاااال الناا 

مهواهم لمو   عام، ن ي،ى أفمالهم ا بنمالية تي،ىتتمو  بررافأة ال فةير تالعام، ن كرصاال ل،رع

 الرعرفاة با ن العاام، ن ااخان الرؤسواةي تتعران ي،اى تطاوير  ن ي،ى تبااا الرعرفةي تتشمع العام،

 .الرعرفة الصالثة
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مسـتوى الداللـة ية عنـد أثر ذو داللة إحصـائال يوجد  :الخامسةالفرضية الفرعية  ئجمناقشة نتا

(α≤0.05)  االتصــاالت  لــدى شــركات التنظيمــي بتكــاراال فــي واكتســاب المعرفــةتوليــد لعمليــة

 .الفلسطينية

ي (ا بنمااال الندظثراا ) الرنغ اار النااابع فاا ؤ ر راا (تول ااد تاكنواااب الرعرفااةير،ثااة ) الرنغ اارن أتباا ن 

عداا  أن دتهااذا  (0.243(ي تمعاماان النصدرااد الرمعااُد  )0.497باااي )ح ااث ب،غاال قثرااة معاماان ا لت

نغ اار رالتبااارن %( مان 24.3)مااا ممااداله فوار د (تول اد تاكنواااب الرعرفااةير،ثااة ) منالرواان الرنغ ار

را  لندظثابنماال فا  ا تاؤ ر  تول اد تاكنوااب الرعرفاةير،ثاة تب ن أن ت  ي(ا بنمال الندظثر ) النابع

 .منوسطةر %( ته  نوبة تأ  39.4بة )بدو

ي تا سانثرال بن،ا  الطاقاة الردظرة اف  نماالعوامن أهم ن متعد الطاقة البشرية تيرى الباحث أن 

 ،ااااااى تصم اااااا  أهاااااادافهاي تهااااااذا ا ساااااانثرال راااااانم ماااااانفاااااا  قاااااادلتها ي نماااااااا الرؤسوااااااات دمااااااوا إلااااااى

الرنعاااداة إلاااى تحاااداتها الرلن،فاااةي  نمااان الرعرفاااة الررتبطاااة بأنشاااطة الرؤسواااة مااان الرصااااال خاااال 

العااام، ن ف هاااي  ،ااىهااا ماان خااالج الرؤسوااة ي ا بنماليااة الناا  تصصاان ي، تقثامهااا بعاارض األفمااال

الاتهمي تمواايدتهم فا  اكنوااب الرعرفاة قادلاتهم تمها  ن مان أمان تدرثاةتالعرن ي،ى تدلي  العام،

الرؤسواات ل،دمااا مان خاال  باذ   تتوعىي خال  الرصاال الداخ،ثة تمن الرصاال اللالمثة من

 الرعرفااااةدات الرلن،فااااة لنطااااوير حاااااتصااااا  باااا ن العااااام، ن تباااا ن الو  كاااان مهواهااااا لنطااااوير تسااااائن

 .تترمرنها الى خدمات مدردة تبرام  يرن

مسـتوى الداللـة ية عنـد أثر ذو داللة إحصـائال يوجد  :السادسةفرعية الفرضية ال مناقشة نتائج

(α≤0.05)  ــة ــي المعرفــة تنظــي  وتخــزين واســترجاعلعملي  لــدى شــركات التنظيمــي بتكــاراال ف

 .االتصاالت الفلسطينية
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 الرنغ اار النااابع فاا ؤ ر راا (عرفااةالرتدظااثم تتلاازين تاساانرماع ر،ثااة ي) الرنغ اارن أدنااائ  لاأظهاارت 

(ي تمعامااان النصدراااد الرمعاااُد  0.470ي ح اااث ب،غااال قثراااة معامااان ا لتبااااي )(الندظثرااا  ا بنماااال)

مااا ممااداله فواار د (الرعرفااةتدظااثم تتلاازين تاساانرماع ) الرواانمن الرنغ اارتهااذا دعداا  أن  (0.217)

تدظااثم تتلاازين تاساانرماع ير،ثااة أن  ي(ا بنمااال الندظثراا ) بعالنااانغ اار رالتبااارن ن ماا%( 21.7)

 .منوسطةر %( ته  نوبة تأ  37.3بة )بدور  لندظثابنمال ف  ا تؤ ر  الرعرفة

،عاا  اتلاا فعااا ا فاا  إاالة رالرعرفااة تيعاازت الباحااث هااذه الدنثمااة إلااى أن تدظااثم تتلاازين تاساانرماع 

ِياااااة اقاااة األااء واااهميت  تسااارية اتلااااذ المااارالات الردظراااة تحااان الرشااارالت تتواااريع اإلنمااااِ  فااا  

ِيااة النعاتن تتبوث  إمراءات العرن تتصو  تالندو   ب ن اإلاالات الرلن،فة ااخن  ن ا تصا ت ت

 .األااء تا بنمالي،ى  الرؤسوةي تف  توه ن يرن الروظف ني األمر الذي ردعرو إدماباا 

مسـتوى الداللـة ية عنـد أثـر ذو داللـة إحصـائ ال يوجـد :السابعةعية ر الفرضية الف مناقشة نتائج

(α≤0.05)  االتصاالت الفلسطينية لدى شركات التنظيمي بتكاراال في ةالمعرف تطبيقلعملية 

ي ح اااث (ا بنمااال الندظثراا ) الرنغ ااار النااابع فاا ؤ ر راا (الرعرفااة تطب ااا ر،ثااة ي) الرنغ اارن أتباا ن 

 الرنغ ارتهذا دعد  أن  (0.264الرمعُد  ) (ي تمعامن النصدرد0.517ب،غل قثرة معامن ا لتباي )

ا بنمااااال ) النااااابعنغ اااار رالتبااااارن %( ماااان 26.4)مااااا ممااااداله  فواااارد (الرعرفااااة تطب اااا ) الرواااانمن

%( تها  نوابة 36.4بة )بدوارا  لندظثابنماال فا  ا تاؤ ر  الرعرفاة تطب ا ير،ثة أن ت  ي(الندظثر 

 .منوسطةر تأ  

إاالة الرعرفااةي تقاادلتها ي،ااى اساانغال  هااذه منط،بااات  تااوف ر لة الرؤسوااة ي،ااىدأن قاا تياارى الباحااث

ِاا  ف  إنماِ ير،ثات الرنط،بات بأفضن  ولة إاالة الرعرفة سثوهم بزيااة أااء الرؤسواةي تك،راا 

ِاا تر ز الرؤسوة ف   .ين غ رهاتابنمالها أاائها  ا نوما  تالنراب  ب دها 
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مسـتوى الداللـة ية عنـد ذو داللـة إحصـائ أثـرال يوجـد  :الثامنـة الفرضـية الفرعيـة مناقشة نتائج

(α≤0.05)  ـــة ـــة و لعملي ـــة المعرف ـــامتابع ـــة عليه ـــي الرقاب ـــاراال ف ـــدى شـــركات التنظيمـــي بتك  ل

 االتصاالت الفلسطينية

ا بنمااااال ) الرنغ اااار النااااابع فاااا ؤ ر راااا (منابعااااة الرعرفااااة تالرقابااااة ي، هاااااير،ثااااة ) الرنغ اااارن أتباااا ن 

تهذا  (0.192(ي تمعامن النصدرد الرمعُد  )0.443تباي )ب،غل قثرة معامن ا ل  ي ح ث(الندظثر 

ن تباار%( مان 19.2)ماا مماداله فوار د (منابعاة الرعرفاة تالرقاباة ي، هاا) الرونمن الرنغ ردعد  أن 

بنمااال فا  ا تااؤ ر  منابعاة الرعرفاة تالرقابااة ي، هااير،ثااة أن ت  ي(ا بنمااال الندظثرا ) الناابعنغ ار رال

 .منوسطةر ته  نوبة تأ  %( 32.0بة )بدور  دظثنلا

الربصو ااة  اتوااات بصاافة يامااة تالرؤسوااماان أماان أن تاادمح الرؤسباحااث ذلاا  إلااى أنااه لتيعاازت ا

مدها تدظثم الرعرفة تتصدثفها تحفظها بص ث  رنط،  ا بنمال الندظثر يبصفة خا ة ف  تصم   

 .ي، ها رقابةلاسنلدامهاي تينط،  مدها أدضا منابعة تطبثمها تا دوهن

ـــائجمناقشـــة  ـــات إدارة الألول: مـــا مســـتوى عملالســـؤال ا نت ـــة ي ـــدى شـــركات االتصـــاالمعرف ت ل
 خليل؟محافظة ال الفلسطينية في

 ل، اانفاا  مصافظااة التصااا ت الف،وااط دثة  ادى شااركات لرعرفااة لاات إاالة اامواانوى ير،ثااأن تباا ن 

 ( تبدوابة3.60) ت إاالة الرعرفاةثاا،رعل،دلماة الم،ثاة لح ث ب،اغ الرنوسا  الصوااب   يمنوسطاا كان 

ِياااع الرد ح اااث احنااان بمعااا %(.72.0مئوياااة ب،غااال ) الرركاااز األت  برنوسااا   عرفاااةنشااار تتماسااام تتو

 تلطاااث  الرعرفاااة الثاااان  بمعاااد (ي تااااله فااا  الرركاااز%73.2( تنوااابة مئوياااة )3.66حوااااب  ب،اااغ )

بمعااد كاان ماان ث لااا%(ي تماااء فاا  الرركااز الث72.8( تنواابة مئويااة )3.64حواااب  ب،ااغ )وساا  برن

ة الرعرفاااة منابعااات  ياسااانرماع الرعرفاااةت ظاااثم تتلااازين دير،ثاااة تي ت تول اااد تاكنوااااب الرعرفاااة ير،ثاااة)

أمااا الرركاااز  .لمااان مدهااا %(72.6( تنواابة مئويااة )3.63حوااااب  ب،ااغ )برنوساا   (تالرقابااة ي، هااا



89 
 

ماااء ت  ي%(71.8( تنواابة مئويااة )3.59حواااب  ب،ااغ )برنوساا    الرعرفااة الرابااع فاحن،ااه بعااد تطب اا

نوااااابة مئوياااااة ( ت 3.52ب،اااااغ ) حوااااااب برنوسااااا   تشااااالثص الرعرفاااااةو بعاااااد   الرركاااااز اللاااااامفااااا

( 3.51حواب  ب،غ )برنوس   تصدرث الرعرفةء ف  الرركز الوااَ تاألخ ر بعد ي تما%(70.4)

 .%(70.2تنوبة مئوية )

مااال في،ااى تياا  تإلرااا  با نمااوظف  شااركات ا تصااا ت الف،وااط دثة أن تيعاازت الباحااث ذلاا  إلااى 

تمرالسة  الذي افعهم إلى النمث  مع هذا الواقعيي األمر لمالعا اوم  الاذي امناااالرعرف  تالنمدول

ألهرثاااة الرعرفاااةي تفاي، نهاااا فااا  هااام اكل اإي كاااذل  مااان خاااال  ةفاااداااة ذات يالقاااة بالرعر مع  مهااااالات

تلمان بواب   .ممصاواةدرالسون مهاالات إاالة الرعرفاة بطريماة غ ار  ي تبالناال  فهامير،همتصو ن 

 االفلش يراان تناادتات لنول اااد معاالعمااد ت  شااركاتاليااد  تااوافر الوقاال الماااف  لاادى ن ت ضااغوي العراا

اتلات تدليبثة خاالج حضول من  الروظف ن تامنعاض الروظف ني الرط،وبة منمدردة لمثرة الرها  

،واط دثة فير،ثاات إاالة الرعرفاة فا  الشاركات الأاى إلى أن موانوى ي تهذا بالرمرن ير،همأتقات 

 .كان منوسطاا 

تصـاالت الفلسـطينية شـركات اال ار التنظيمـي لـدى االبتكـ درجـةا السؤال الثاني: مـ مناقشة نتائج
 ؟في محافظة الخليل

ي ح ااث منوسااطةماااءت بدلمااة الف،وااط دثة دى شااركات ا تصااا ت ندظثراا  لااال المااة ا بنمااالأن 

ي (% 67.4) ،غالبدوبة مئوية ب( 3.37) لالبنمال الندظثر ،دلمة الم،ثة ب،غ الرنوس  الصواب  ل

 (. 4.23 – 3.71) ب ن ر  مالالبنمال الندظث تراتحل الرنوسطات الصوابثة قدت 

فاا  ممااا  ااالة النغ  اار لماا  تاادمح صااا ت الف،وااط دثة لاا  إلااى أن شااركات ا تتيعاازت الباحااث ذ

داع ي،اى مفاا ثم ا با تماو  ل،نمث  مع الب ئة الرنغ رة باسنررال ف  ظن الردافوة العالرثة الشدردة ؛
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لالبنماالات  ة توضاع أساسااا ب ئاة ابداةثاتدرثاة مدااخ ابنماالي سا،ثم ت  ي، هاا رنعا نث ح ي بنمالت ا 

توفر لهم تول د ا فمال ت حثهم ي،ى النفم ر ت تورح بنرر ن العام، ن ت النصو دات الرونررة ت  مراءإت 

دولومثاااااا أت تماسااااانلدا  تماناااااة رفثاااااة ت عتوساااااثع المايااااادة الرت ا سااااانعداا ل،ااااانع،م الروااااانرر الرغباااااة ت 

 . ا بداعت  لزيااة ف  ا بنمالاالنطولات الصا ،ة ت  كبةومات الرنغ رة باسنررال لرواالرع،

 انيًا: التوصياتث

 الباحث برا ر، : رو  ائ  الوابمة من خال  الدن

ا ت صاااتشاااركات ا  بدااااء فريااا  إلاالة نظاااا  الرعرفاااة لرنابعاااة تطب ااا  نظااام إاالة الرعرفاااة فااا  •

 الف،وط دثة.

الرعرفاة االة إل  تصاا ت الف،واط دثةشاركات افا   كبر مان قبان اإلاالات الع،ثااأ ثةاء أهرطإي •

 . العاونوى أاائها الروالا البشرية لدرها تم ى إننامثةلنطوير مونو 

إاالة الرعرفااااة تبص اااث درااااون لهااااا لوياااة تاضااااصة لنشاااالثص  ة ساااانراتثمثتماااوا قثااااااة اايراااة  •

 .، ن تخبراء درن،مون الرعرفةؤهم اأفرا لها الرلن،فةي تاخنثايوا بأن الرعرفة

 الرع،وماات الداخ،ثاة تاللالمثاة   الرشالكة ف  شابراتمن خالا هنرا  بنطب   إاالة الرعرفة  •

ِيااة قدلاتهم ي،ى اسنلدا  هذه الشبرات فثرا رنع،  بادماا الرعرفاةعام،ثة مهالات التتدر   ن ت

 هاا ماناإللمنرتنثاة تماا رناوافر ف  اتومالرع،ا لتا سنفااة من مصااا يهاتنم،هاي تنشرهاي تتباال

 .الويرهم الذات  باسنرر ف  تط مع،ومات قثرة تحدرثة توايده

با ينبال من  الرهرة النا  دما  ان تؤخاذ ضادامن الم ردنمةاطالق يدان الطاقة الندظثرثة ال •

 واااا،وكثةلعاطفثاااة تالرعرفثاااة تالا قضاااثة تعزياااز الطاقااااةشاااركات ا تصاااا ت الف،وااااط دثةي قبااان 
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رين تيصفزهم فمرياا م ا خالدر  القثااي النصوين الذي ر،ه اام، ن. تخا ة من خال  اينرا،عل

لنااا  تؤكاااد ي،اااى الدشااااي تالص وياااة تاهرثاااة ثاااة ادتات النثقثفاياااداا الدااا تسااا،وكثاا. كرااااا ان ير، ااااة

 تللها ا ما منراةثة تمشرالته همتا هنرا  برشاير العام، ن تاحنثامات راياة موان  العرنم

 .الصدا  د ف  هاذام

 تصاااا ت شاااركات ان ان تأخاااذها مااان دررااامر،اااة يوا مااان خاااال  بنماااال الندظثرااا تعزياااز ا  •

بنمال الندظثرا . مان اهام هاذه العوامان ها  مرايااة ا  تعزيز ير،ثة بغثة با ينبال الف،وط دثة

ي اااتقثااالا اياام و تاحواااَ العااام، ن بوماا ف الرنباالااة تتعزيااز الرضااا الااوظث ة بداااء الثمااةير،ثاا

ماراءات ا  ال  تغ  اار كافااةمن خاا ير،ثة الرشالكة ف  اتلاذ المرالاتفضالا ين النشمثع ف  

داااة الرياا الربااااالاتخاااذ نظاااام مرافئااااات تأ نرااااافضاااالا يااان اي النااا  تنعاااالض ماااع هاااذه العوامااان

 .تا بنمالية لمرثع ايضاء الم،ثة من اتن اسنثداء
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 والمراجعصادر مال

 :ةبيالعر ع جلمراا

الادال  ي"تنافسـيةال يـزةالم لتحقيـق مـدخل :البشـرية المـوارد(. "2006) .مصاطفى براري أباو

  .مصر ياإلسرددلية ام ثةيالم

ة اعليـة أنشـطة المؤسسـات األهليـة فـي فور عمليات إدارة المعرفـد .(2008) .روسفأبو فالةي 

  ي األلان.انثالي الرؤترر العرب  في القدس الشرقية

ِل   يظيمـي فـع التنيـات إدارة المعرفـة فـي تحسـين اإلبـدالدور عم .(2017) ن. ي فاتن نب يأبو 

 الرشانرك با ن،ثاا برناام  الدلاساات الع لساالة ماموان ر غ ار مدشاولةي .المحاك  النظاميـة

 .ف،وط ني غزة ي أكاادرثة اإلاالة تالوثاسة ل،دلاسات الع،ثا تمامعة األقصى

ي فـي نقـل المعرفـة الخاصـة بالمنظمـات عبـر الحـدودالثقافيـة  تاالختالفا(. 2003. ) باماي لاب

 بثة الوعوادة.ة العر الرياضي الرر،م

ي اال تائااااان ل،دشااااااار دارة األعمـــــال(ات إاإلدارة: )أســـاســــــــي(. 2004 ي سااااااااعاا نااااااد . )رناااااوطب

ِيعي الطبعة الثانثةي يراني األلان  .تالنو

ِيااااة  ةأ اار إاالة الرعرفاا .(2009) .البشابشااةي سااامر ِالات األلانثااةفاي،ثااة الراادررين فاافاا    -  الااو

 .150 -100ي   2ي يدا23مم،د ي يزالملك عبد العز  جامعة مجلةة"ي الاسة م دانث

 ا بنمااال تاإلبااداع النواااااويم  فاا   اااااداية(. 2004. )الغاادرري حرااد لاشااااادثمي باارا حاادااي شاااااف   إ

المجلة اإلدارية للعلـوم التطبيقيـة  ية األلانثاةيثة ين شااركات األات ن: الاسااة م دااألاتية

 .أللانا  ياألت ابعي العدا ،د الوي الرميةاإلنسان والعلوم

 ياألفراد والجماعـات فـي منظمـات األعمـال(لور سالسلور التنظيمي: )(. 2004حريمي حوا ن. )

ِيعي يراني األ  لان.اال حامد ل،دشر تالنو
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ـــالدإدارة الجـــودة وخ .(2010) .حراااواي خضااا ر ِياااعي 3ي يءمـــة العم ي اال الروااا رة ل،دشااار تالنو

 .األلان

ير اإلداري ألداء األعمــال إلكترونيــا عبــر تطــو وال حــو آفــاق اإلصــال ن(. "2005دى. )حرااواةي هاا

 "ي مركز بصوث الشرق األتس ي مامعة ي ن شروي مصر.نترنتاال  شبكة

اسة تطبيقية في ر د -نافسيةتي تحقيق الميزة الف اإدارة المعرفة ودوره .(2007) .بةااس ي ته 

 ا.سوليةي مامعة امش ي مدشول  ون ر غ ري لسالة مامالمصارف الحكومية السورية

دارة المعرفـة فـي االبتكـار التنظيمـي فـي ات إأثر عمليـ .(2013) .دي أحرامرا ي تالص لالدتلي 

األه،ثااةي يراااني ن اصااث مدشااولةي مامعااة يرااي بي األردنالدوائيــة فــ شــركات الصــناعات

 لان.األ

اسـة حالـة وزارة ة " در ة المعرفـأثـر أبعـاد الهيكـل التنظيمـي علـى إدار  .(2015) .ي  افاءنلضوا

 زةي ف،وط ن.ةي غالمامعة اإلسالمث ي لسالة مامون ريون االجتماعيةالشؤ 

 "يةز الفلسطينية بقطاع غمتطلبات تطبيق إدارة المعرفة في الجامعات (. "2011الرق ي مصرد. )

ِهري غزةي ف،وط ن.   ر مدشولة(غلسالة مامون ر )  ي مامعة األ

األداء " دراسة تطبيقية على الكليات  ا على تمييزفة وأثرهالمعر  إدارة .(2011) .الزطرةي نضا 

ي لسااااالة مامواااان ري المامعااااة يــــة المتوســــطة العاملــــة فــــي قطــــاع غــــزةلتقنوالمعاهــــد ا

 ط ن.ةي ف،واإلسالمثةي غز 

"ي الطبعااة األتلااىي اال  اافاء إدارة المعرفــة معاصــرة فــي "اتجاهــات(. 2008د. )رااالزياااااتي مص

ِيعي ير  لان. اني األل،دشر تالنو

فــــي  االبتكــــار زيــــتعز  دور إدارة المعرفــــة فــــي .(2016) ي ساااافثان.مصااااباح ت  يي يراااارانزينالاااا

 رلسااالة مامواان . الجزائــر وحــدة تبســة اتصــاالتحالــة: مؤسســة  دراســة .االقتصــادية المؤسســة
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 ي مامعااة العرباا  النبواا ير  تي،ااو  النواا النماليااة تالع،ااو  صاااادةا قنع،ااو  لا ةثااك،غ اار مدشااولةي 

 ئر.المزا

 

ِياعي الواصاب لاال "ي معلوماتوجيا ال"إدارة المعرفة وتكنول (.2007)الصاتيي داسار.  ،دشار تالنو

 .مصر الماهرةي

عااة م"ي مابيقــات المعاصــرةطالحكــ  المحلــي فــي ضــوء الت(. "2005يباد الوهااابي ساار ر مصراد. )

 ي مصر.الماهرة

 ااارتق ل،دشااااااري اال الشاااداريـة(مات اإلات الحديثة في المنظ)االتجاه(. 2006ِيد مد ر. ) يبويي

ِيعي يراني األلان.  تالنو

ِيي اال الفماصرةاإلدارة التربوية المع .(2001) . مي سايريف   عي يران.ر ل،دشر تالنو

 : الرؤتررالتنافســــية( لتحقيق الميزةأســـلوب ك )اإلبداع(. 2005د. )ريزاتيي يرر تيم ،ةي مص

  رومثااااااةي ك،ثااااااة الصمااااااوق تالع،ااااااو لرنر ااااااز ل،ردظرااااااات الصااء اع،راااااا  الاااااادتل  حااااااو  األال

 ر.ي،و  النو  ري مامعة تلق،ةي المزائقوم  ا قنصااااااااادةي

 الرااؤترر "ي تلقاة ممدمااة إلاىيــةر إدارة المعرفــة المفهــوم والمـداخل النظ(. 2001ي،اوانىي حوان. )

عا ااارة لاااباالة ات الرةثاااة فااا  موامهاااة النصاااددااة اإلبدا فااا  اإلاالةي القثااا عربااا  الثاااان لا

 ثةيالعرب

ية الموارد البشرية األكاديمية في الجامعات تنم دور إدارة المعرفة في(. "2011الع،و ي سرر. )

 يامعاااااة اإلساااااالمثة غااااازةم"ي لساااااالة ماموااااان ر )غ ااااار مدشاااااولة( ي الالفلســـــطينية بقطـــــاع

 ف،وط ن.
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ـــى إدارة المعرفـــةالمـــدخل  .(2012) .وااانال تآخااارتن  ي يباااد الع،ااالا الروااا رة ل،دشااار  لي اا3يي إل

ِيعي يران.تال  نو

ِياعي الطبعاة ى ادارة المعرفـة"ل الالمدخ(. "2009الع، ي يبد الوانال. ) ي اال الرثوارة ل،دشار تالنو

 الثانثةي يراني األلان.

لتحقيــق  ت وإدارة المعرفــةجيــا المعلومــاو ر لتكنولر تاالســتخدام المشــ .(2004) .العرااريي غوااان

ر مدشااولةي مامعاااة يراااان اه غ اااي أطرتحااة اكناااول جاريـــةور التليـــة ألعمـــال البنـــة عاقيمـــ

 الع،ثاي يراني األلان. ربثةل،دلاسات الع العربثة

ــة المن .(2012) .العداازيي سااعدي تالعطااويي يااامر ــة التنظيمي ــة بــين الطاق ــار تالعالق جــة واالبتك

هي ي أطرتحاة اكناولا "قيـةامعـات العراليـات عينـة مـن الجتحليلية فـي ك دراسة ي "مالتنظي

 عراق.العة بغدااي بغدااي مام

 دراسـة -ية التنافسـ الميـزة تحقيـق فـي ثيرهاوتأ المعرفة إدارة عمليات .(2010) .مصرادفالقي 

ــــــة ــــــة لمجموعــــــة حال ردافوااااااة ع حااااااو : البااااااالر،نمااااااى الاااااادتل  الرا، االتصــــــاالت األردني

 ثة.قات ف  الدت  العربخالج الرصرت  رؤسوات الصداةثةالندافوثة ل، تراتثمثاسنتا 

 ن، دراســــــــةامليعـياس العوامـل المـؤثرة فـي اإلبـداع الـوظيفي لـدى الق(. 2007اشي يفاف. )قر 

ـــارف واليــة الجلفــة الجزائريــة ة ثاا. لسااالة مامواان ر غ اار مدشااولةي ك،ميدانيــة فــي مصــــــ

 الثرن. عة يدنياممالع،و  اإلااليةي 

 ي الماااهرةييــةربيــة للتنميــة االدار مــة الع"ادارة المعرفــة"، المنظ(. 2005ا الاادرن. )المبثواا ي  ااال

 مصر.

لمثنـــى مجلـــة انماااال الندظثرااا ي ن اإلاالي فااا  تعزياااز ا بنررااا تل الا .(2016) .المعبااا ي حر اااد

 .138 -121العدا األت ي   يالوااَي الرم،د تصاديةللعلوم اإلدارية واالق
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ــــ(. 2004نثماااان تانادلسااااااااااوني ن اااان. ) ك اااد ي  ان اننماااااااي: )ال اااتكــــار والتغيـــرة االبإدارة أنشـــــــطـ

ر،مااة دشاااااااري الرياااضي الروااااااااني اال الرااريخ ل،وا حي مصراال،ردظرااات(؛ ترمرااة: حوااااااااد 

 الوعوادة. العربثة

ي قطــاع غــزة لــدوره إدارة ت الكبــرى فــالــديت المــدراء فــي البااتجاهــ .(2011) .ي  اابري ماضاا 

 .غزةي ف،وط ن المامعة اإلسالمثةي مون ريي لسالة ماالمعرفة في األداء الوظيفي

ا هـر سـطينية وأثلحكوميـة الفرة المعرفـة فـي المؤسسـات الإدا تطبيق(. "2012) .يباد هللاالردلني 

ــــع  يغاااازة يةث سااااالمي المامعااااة ا(ةل غ اااار مدشااااو )ة مامواااان ر لسااااال ي"ءاالدا ى مســــتوى ل

 وط ن.ف،

ي يراني  "يوماترة المعرفة والمعلإدا(. "2007ال،طث  مصروا. ) مطري يبد  ا لان.اال المدِو

الرعرفااة تاتلهااا فاا  اياام الرهااالات الندرويااة فاا   االة(ي إ2002اهرةي تاأل ااريي أحرااد )كي سااالرااال

 .157 -143ي   26ي العدا (8ي الرم،د )مجلة مستقبل التربية العربيةالردظراتي 

النابعااة  اإلااليااة ،ندرثااةالردظرااة العربثااة ل2001نااوفربر ي6-8  الفناارة ماان د فاا  الماااهرة فااالردعماا

 العربثة: الماهرة.مامعة الدت  ل

ـــائص الحديثــة(. 2003ماام. )نماامي يبااوا ن  ي اال تائاان ل،دشاااااارإدارة االبتكــار: المفــاوي  والخصــــ

ِيعي الطبعة األتل  ي يراني األلان.ىتالنو

اإلاالي العراان ة اإلااليااة تاتلهااا فاا  فاي،ثااة (. إاالة الرعرفاا2011واا،م )بداال م  ااويي  اابريةصالث

يادا  ي(25مم،اد ) يتلكويـا-المجلة التربويـة بالرر،مة العربثة الوعوادةي  ف  المامعات

 (.193 – 77ي   ))99)
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 أداة الدراسة )االستبانة(: (1ملحق رق  )
 

 كلية الدراسات العليا
 خليلجامعة ال

 ية رنامج العلوم اإلدار ب

 

 

 

 
 
 فة المحترميني الموظف، أختي الموظأخ

 طيبة: تحية
ظيمـي إدارة المعرفة وأثرها على االبتكار التندمو  الباحث بامراء الاسة تهدف إلى النعرف ي،ى " 

ت الصصاو  ي،اى الماة الراموان ر "ي تذلا  اسانمرا ا لرنط،بااينيةاالت الفلسطلدى شركات االتص
بالوارية الناماةي رناع صصو  ي، هاا تنرع،ومات الن  س نم الي،راا بأن ال م  الع،و  اإلااليةي  برناف

 ته  ألغراض البصث الع،ر  فم .

 وشكرًا لحسن تعاونك 
 

 ر إعداد الطالب: محمد أبو شرا
 

 ومات عامةالقس  األول: معل
 لمربع الذي ينطبق عليك :( في داخل ا✓لرجاء وضع إشارة )ا

  نثىأ    ذكر               :الجنس -1

  مامون ر فأي،ى     َبرالوليو      اب،و       العلمي: المؤهل  -2

 مدرر       لئثو قوم       موظف  :المسمى الوظيفي   -3

 سدوات 10من أكثر   وات( سد5-10)  سدوات 5 أقن منسنوات الخدمة:  -4
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 إدارة المعرفة القس  الثاني:
 الفقرات التالية: ام كل فقرة مني العمود المناسب أم( ف) الرجاء وضع إشارة

 

 الفقرة لرقما

 درجةب

كبيرة 

 جدا  

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 قليلة

بدرجة 

 قليلة جدا  

 تشخيص المعرفة
اف نها من اكتشاألدوات التي تمك ركةالشتمتلك   .1

 المعرفة.

     

لذين القدرة على تحديد عامليها ا شركةالتمتلك   .2

 شطتها.تبطة بمجال أنمتلكون المعرفة المري

     

تحديد األفراد خارج  على القدرة الشركةتمتلك   .3

الذين يمتلكون المعرفة المرتبطة بمجاالت  الشركة

 أنشطتها.

     

مجال ادارة باستقطاب خبراء في  ةالشركتهتم   .4

 المعرفة المرتبطة بأنشطتها.

     

معرفة المطلوبة واع العلى تشخيص أن الشركةتركز   .5

 ياتها المختلفة.مستوى من مستولكل 

     

 فةتخطيط المعر
لنفسها أهدافا تساعد في نشر المعرفة  الشركةتضع   .6

 .الشركةفي 

     

ي ة لتحقيق األهداف التالوسائل المالئم الشركةتحدد   .7

 فتها.ينبغي معر

     

أساليب متعددة في بناء المعرفة  الشركةتستخدم   .8

 في جميع وحداتها. لالزمةا

     

      فة الحالية.على تطوير المعر شركةالتعمل   .9

 تحديث المعرفة
على تحديث المعرفة ذات العالقة  الشركةتعمل   .10

 بأنشطتها.

     

قق كفاءة تنقيح المعرفة بما يحعلى  الشركةتعمل   .11

 تخدامهااس

     

ة األساليب الفاعلة لتنقيح المعرف الشركةتمتلك   .12

 احة.المت

     

اقم متخصصة لتحديث طاقما/طو شركةالتشكل   .13

 نشطتها.ة بأمعرفة المرتبطال

     

على مراجعة المعرفة المتاحة بصورة  الشركةتعمل   .14

 دورية.

     

 لمعرفةنشر وتقاسم وتوزيع ا
تشجع العاملين على عرض  امة للمؤسسةالسياسة الع  .15

 رهم الجديدة المرتبطة بأنشطتها.أفكا

     

طة بأنشطتها من لمعرفة المرتببنقل ا الشركةتهتم   .16

 حداتها المختلفة.لى ودر المتعددة إالمصا

     

على عرض األفكار الجديدة التي  الشركةتعمل   .17

لى الطواقم ذات ع الشركةتحصل عليها من خارج 

 .قة بتطويرهاالعال
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 الفقرة لرقما

 درجةب

كبيرة 

 جدا  

بدرجة 

 كبيرة

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 قليلة

بدرجة 

 قليلة جدا  

واضحة تهدف إلى تنمية  سياسة الشركةتتبنى   .18

 املينقدرات الع

     

ن المنشورات مكتبة تتضم كةالشريوجد في   .19

 بأعمالها. المرتبطة

     

 عملية توليد واكتساب المعرفة
عامليها على البحث عن المعرفة  الشركةتشجع   .20

 النشرات العلمية .المرتبطة بأنشطتها في 

     

ث عن المعرفة لدى العاملين االستعداد للبحيتوفر   .21

 مصادر المتعددة.من ال المرتبطة بأنشطتها 

     

 ا منرتبطة بأنشطتهبشراء المعرفة الم كةالشرتهتم   .22

 مصادرها المختلفة.

     

على استخراج المعرفة الكامنة في  الشركةتركز   .23

 لشركةامنها في تطوير هذه  أفرادها لالستفادة أذهان

     

عال ايجابيا لتحويل تفا الشركةيبدي العاملون في   .24

فة واضحة في أذهانهم  إلى معركامنة المعرفة ال

 .شركةالة تعزز أداء أنشطة صريح

     

 تنظيم وتخزين واسترجاع المعرفة مليةع
قاعدة بيانات للوصول إلى المعرفة  الشركةتستخدم   .25

 الالزمة بسرعة

     

المعلومات لمعالجة  تكنولوجيا ةالشركتستخدم   .26

 المعرفية بفاعلية. األصول

     

سهل الوصول حفظ المعرفة بصورة يب شركةالتقوم   .27

 يها.ال

     

اليب االلكترونية لحفظ األسباستخدام  ركةالشتقوم   .28

 المعرفة.

     

      على توثيق األفكار الجديدة المبتكرة. الشركةتعمل   .29

 تطبيق المعرفة
      ل.تحويل المعرفة إلى خطط عم على الشركة تعمل  .30

من خالل  لمعرفةعلى توظيف ا الشركةتعمل   .31

 .ى خدمات جديدةتحويلها إل

     

ة بصورة تعزز متاحالمعرفة ال كةالشرتستخدم   .32

 أداءها.

     

 متابعة المعرفة والرقابة عليها  
ألفكار الجديدة بالرد على مقترحات ا الشركةتقوم   .33

 ها المختلفة.مة من كوادرالمقد

     

تبطة بمتابعة جميع العمليات المر الشركةتقوم   .34

 فية الجديدة.تطبيق األفكار المعرب

     

في األداء الفعلي  افاتمعالجة االنحرب الشركةتقوم   .35

 عن األداء المخطط الناجم عن تطبيق خطط العمل.

     

مع  م أداء العاملين فيهابتقوي الشركةتقوم إدارة   .36

يدة مرتبطة اهتمامهم باكتساب معرفة جدمراعاة 

 بأنشطتها.

     

ونه لين لما يتعلممستوى تطبيق العام ةالشرك تتابع  .37

 في التدريب.

     



104 
 

  االبتكار التنظيمي ني:المجال الثا

ِيعتيمصااد به تمددم مدن  مدرد ي،ى شاامن ساا،عة أت خدمة أت النمدرد ف  ير،ثة ا  إلنناج أت تو
 .للدمةالو،عة أت اهذه 

 عبارةأمام كل  (X) عالمة ـــــعالعبارات أجب عليها عن طريق وضـــ فيما يلي مجموعة من
 :ةمتاحابات الخمس النة واحدة فقم من اإلجخا وتحت

 الفقرة الرق 
بشكل 
كبير 
 جداً 

بشكل 
 كبير

بشكل 
 متوسم

بشكل 
 قليل

بشكل 
قليل 
 جداً 

النااااة تمبنماااارة مم إضااااافثة منر اااازة خاااادمات تمااااد  الشااااركة 38
 بالردافو ن.

     

ه ن ال  تواااااتم،اااااص الشاااااركة مااااان الب رتقراطثاااااة مااااان خااااا 39
 إمراءات العرن.

     

لياارنهم ال  اإلباداع مان خا الشاركة العاام، ن ي،اى تشمع 40
 تايرهم.

     

تنثح الشركة الفر ة ل،عاام، ن لالسانماللثة بالعران الراراا  41
ِه تتمددم  آلائهم حوله. إنما

     

      غ  ر تاسنثعابه.ركة العام، ن ي،ى تمبن النتشمع الش 42
فاا  اث أت إلغاااء( غ  اارات مذليااة )اساانصدبن ركةالشااتمااو   43

 . ثاك،ها الندظثرثة
     

سثاسااااااات مدراااااادة فاااااا  ممااااااا  النع اااااا ن  الشااااااركةنه  تداااااا 44
 .تالررافآت تالصوافز

     

 اكثر اندماماروظف التمعن ا بنمالات اإلضافثة  45
 شركة.مع الفايال تت 

     

ا تتصااااااارثم تثم نهباسااااااانصداث ف  اسااااااانرا ةالشركتمو   46
 .رقابة ي، هاال ماتها تنظممدن

     

      اإلننامثة.نصو ن ير،ثاتها لق طر  ةالشركتبنمر  47
تمدثاااات مدرااادة ل،عرااان ي،اااى لفاااع اننامهاااا  الشاااركةدخن تمااا 48

 .بالردافو ن ممالنة
     

      .للبرة الفدثةابدايات الروظف ن ذتي ا كةالشر تديم  49
ك وشكرًا لتعاون  
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