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 يف حتقيق امليزة التنافسيةودورها إدارة املعرفة 
 دراسة ميدانية على شركيت ليبياان واملدار اجلديد ـ مصراتة

 ابلسر أكادميية الدراسات العليا ط -ماجستري إدارة وتنظيم  - خمتار حممد املهدي إمسيو.  أ
 مصراتةجامعة  -حماضر بقسم إدارة األعمال 

 مصراتةجامعة  -إدارة األعمال  سبكالوريو  - عوض حممد حممد عوض
 
 :لص امل

يف حتقيق اعميز  التناةسي  لدى شركيت ليبياان واعمداة وةهم ادوةها اداة  اعمعرة  التعريف إبهدف هذا البحث إىل 
مت االعتمااد على استماة  االستبيان كأادا  حيث ستخدم اعمنهج الوصفي التحليلي، ا  وقد  .اجلديد ةرع مصرات 

حمل البحث ، كما مت إجراء بعض اعمقابالت مع عداٍد من اعمسئولني ابلشركتني اعمطلوب لبياانت ةئيسي  جلمع ا
، جملتمع البحث شامال   ا  مسحالستيضاح، أو استكمال ما نقص من معلومات. وقد كان اعمستهدف إجراء 

 . يف شرك  ليبياانقد حالت ادون ذلك بعض الظروف إال أن يف شرك  اعمداة اجلديد،  ومت ذلك
الربانمج اإلحصائي للعلوم حزم  ستخدام اب اختباة ةرضيات البحثو لبياانت لعمعاجل  اإلحصائي  متت ا

 مت التوصل إىل عداد من النتائج أمهها: ، حيث(spss)االجتماعي  
اداة  اعمعرة  ومتغري إ% بني متغري 99وجواد عالق  اةتباط طرادي  قوي  وذات ادالل  إحصائي  عند مستوى ثق  

  التناةسي  للشركتني حمل البحث، مع مالحظ  أهنا لدى شرك  اعمداة اجلديد أقوى مما هي عليه لدى شرك  اعميز 
 ليبياان.

ب عدي توزيع اعمعرة  وتطبيقها، وهذا ما يؤكد أن توليد  :إاداة  اعمعرة  اليت تؤثر على اعميز  التناةسي  مها يبعد
اعمعرة  وتطّبق يف أعمال اعمنظم  لالستفااد  منها يف تعزيز مركزها اعمعرة  وختزينها ال يكفي، بل ينبغي أن توزّع 

 التناةسي.
=  قد كان للشركتني جمتمعتني (Adjusted R squarer) اعمعدل أوضح التحليل أن قيم  معامل التحديد

 59= بشرك  ليبياان ته %، يف حني كانت قيم74= عامل بشرك  اعمداة اجلديد اعموكانت قيم  هذا %،  63
، وحتقيق % من اعميز  التناةسي  لشرك  اعمداة اجلديد74إاداة  اعمعرة  مسئول  عن حتقيق وهذا يعين أن  .%
خاةج نطاق هذا البحث  عواد إىل عوامل أخرىةإهنا تالباقي  ، وأما النسب  شرك  ليبياانل من اعميز  التناةسي  59%

 .سبب هذا التفاوت بني الشركتني حمل البحث لتحديدللتعرف عليها، و تتطلب مزيدا  من البحوث العلمي  و 
 إاداة  اعمعرة ، اعميز  التناةسي ، اعمداة اجلديد، ليبياان، االتصاالتالكلمات الرئيسة: 
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 :قدمةامل 1-1
 :واليت من أمهها ،يشهد العامل منذ هناي  القرن اعماضي تطوةات كبري  وسريع  يف خمتلف اجملاالت

   يف حد  اعمناةس  بني منظمات النشاط الواحد، ليس على اعمستوى االقتصااد واألعمال اليت تشهد زاياد
بعضها العاعمي  احمللي ةقط، بل انتقلت اعمناةس  إىل اعمستوى اإلقليمي والدويل نتيج   النفتاح األسواق 

إىل تقليص القوانني واللوائح اخلاص  ابحلواجز  واعمنظمات الدولي  الدول الكربى ىسعتو  .على بعض
مبا  ،التجاة  عاعميا  وخلق ةوح اعمناةس  بني اعمنظماتوتسهيل هبدف تنظيم وذلك ب اجلمركي ، والضرائ

 يتيح للزابئن احلصول على متطلباهتم ابلسعر والوقت واجلواد  اعمطلوب .
، حيث منظمات األعمالنجاح أصبحت إاداة  اعمعرة  أحد اعمتطلبات الرئيسي  لنتيج   لتلك التطوةات، 

 االقتصااد اجلديد حتتل الصداة  واألولوي  على عوامل االنتاج األخرى  وذلك ألهنا تقوم اعمعرة  يفأن 
على األةكاة اجلديد  واخلربات وتعمل على أساس تزايد العوائد، وهذا ما جيعلها موةادا  ال هنائيا . كما 

ستدام ، وهي بذلك تكوّون  أن اعمعرة  متثل يف صوةهتا احلقيقي  مصدةا  هاما  وةّعاال  للميز  التناةسي  اعم
نظرا  لتزايد حد  اعمناةس  على مستوى العامل، والذي تطّلبو  ،القدة  اجلوهري  األكثر أمهي  يف اعمنظمات

 من اعمنظمات اكتساب ميز  تناةسي  أو أكثر متكنها من البقاء والنمو واعمناةس  يف جمال عملها.
وخدمات اهلواتف احملمول ، من أكثر اعمنظمات عرض  ويعترب اعمنظمات العامل  يف قطاع االتصاالت 

للمناةس   وذلك عما يشهده هذا القطاع من تطوةات تكنولوجي  متساةع ، ولسهول  ادخول اعمنظمات 
الدولي  إىل األسواق احمللي . وعلى الرغم من قل  اعمناةسني احلاليني لشركيت ليبياان واعمداة اجلديد خلدمات 

لسوق الليبي  عام  ويف مدين  مصرات  خاص ، ةإن هذا الوضع قد ال يدوم هلما اهلاتف احملمول يف ا
طويال   بسبب الضغوطات النامج  عن اخنفاض مستوى اخلدمات اليت تقدمها هاتني الشركتني مقاةن  

 مع ما تقدمه نظرياهتا يف الدول األخرى.
التناةسي . ولتحقيق أهداف هذا البحث مت  هلذا اجته البحث إىل ادةاس  أثر إاداة  اعمعرة  يف حتقيق اعميز 

تقسيمه إىل أةبع  مباحث: اعمبحث األول تناول منهجي  البحث واستعراض الدةاسات السابق ، 
، وخصائصها، هامفهومواعمبحث الثاين خ ّصص للدةاس  النظري  للمتغري اعمستقل، إاداة  اعمعرة ، و 

أما اعمبحث الثالث ةتضمن ومربةات التحول إليها.  ،وأنواعها، وأبعاادها، ومصاادةها، واسرتاتيجياهتا
، وخصائصها، وأنواعها، هامفهومالدةاس  النظري  للمتغري التابع، اعميز  التناةسي ، وذلك لتوضيح 

 اعمعرة  إاداة  توضيح ادوةو  ،معايري احلكم على جوادهتا، و ذجهاو وأبعاادها، ومصاادةها، واسرتاتيجياهتا، ومن
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واعمبحث الرابع خ صص للدةاس  العملي ، حيث تضمن حتليل  للمنظم . ةسي التنا اعميز  حتقيق يف
 البياانت اجملمع  من العين  اعمختاة ، واستعراض ما مت الوصول إليه من نتائج وتوصيات.

 مشكلة البحث: 1-2
ات منظمات األعمال نظاما  مفتوحا  على البيئ  يؤثر ويتأثر هبا، ويف ظل ما يشهده العامل من تطوة  عد  ت  

اعمناةس  شديد  ، وخاص   يف جمال االتصاالت تكنولوجيٍ  كبريٍ  ومتساةعٍ  يف شىت اجملاالت، أصبحت 
والتقني . ومبقاةن  مستوى اخلدمات اليت تقدمها الشركتني حمل البحث من حيث قو  االشاة  ومدى 

تفاع أسعاة ما تقّدمه من التغطي  وخدمات االنرتنت مبا تقدمه نظرياهتا يف الدول األخرى، إضاة  إىل اة 
خدمات مصاحب ، ي الحظ أن الشركتني حمل البحث يف وضٍع ال يسمح هلما ابعمناةس  الغتنام الفرص 

 وجتنب التهديدات. 
وي عزي الباحثان سبب ما تعانيه الشركتني حمل البحث من ضعف يف القدة  التناةسي  إىل غياب 

، اعمعاصر بيئ  العمواكب  التطوةات اعمتساةع  يف ضروةاي   انتهاجهما إلاداة  اعمعرة ، اليت أصبحت أمرا  
ا تقدمه من خدمات عممضاة  مبا ميكنها من خلق قيم  و واجه  التهديدات واقتناص الفرص اعمتاح ، عم
 يف جمال عملهاوعمواجه  اعمنظمات احملتمل ادخوهلا  ،تعزيز مركزها التناةسي بني اعمنظمات القائم ل

 .مستقبال  
بفروع شركيت االتصاالت مبدين  مصرات  )شرك  ليبياان خلدمات إاداة  اعمعرة  دةاس  ل هذا البحث جاءقد و 

يف  البحث ميكن صياغ  مشكل و  وأثرها يف حتقيق اعميز  التناةسي .اهلاتف احملمول وشرك  اعمداة اجلديد( 
 :التساؤالت التالي 

 سس علمي  إىل أي مدى ت دير الشركتني حمل البحث اعمعرة  وةقا  أل 
 بحثحمل ال تنيلشركابإاداة  اعمعرة  يف حتقيق اعميز  التناةسي    سامهما مدى م  
  إاداة  اعمعرة  لكل من الشركتني مقاةن   مبناِةسِتهاما مستوى اعميز  التناةسي  اليت حتققها  
 أمهية البحث: 1-3

اهلا ويف شىت جماالهتا، والعمل على نظرا  الهتمام العامل واعتمااده اعتماادا  ةئيسيا  على اعمعرة  جبميع أشك
أتيت أمهي  هذا البحث كونه يسلط الضوء على موضوع حيوي  ،عجل  االقتصاادتسريع توظيفها يف 

اعميز  التناةسي  لشركيت ليبياان واعمداة اجلديد خلدمات اهلاتف يف حتقيق إاداة  اعمعرة   أثرمتمثل يف ادةاس  
يتصف عاعميا  الذي قطاع االتصاالت د من أمهي  البحث، تركيزه على . ويزياحملمول الواقع  مبدين  مصرات 



 2019يناير                   عشر ثالثالعدد ال              البحوث األكادمييةجملة 

497 

 

بدةج  تناةسي  عالي ، وبلدان ليبيا أةٌض خصب  لالستثماة يف هذا اجملال. وما قد حيمله اعمستقبل من 
كنها من البقاء بشكل ميعمعرة    اظهوة شركات جديد  يف هذا اجملال، يتطلب من الشركات القائم  إاداة 

من أمهي  اعمعرة  يف  أمهيته البحثستمد ي. كما   حاليّا  واعمتوقع  مستقبال  يف ظل اعمناةس  السائدوالنمو 
غياب الدةاسات حول هذا اعموضوع على لحد ذاهتا، كوهنا مصدةا  مهما  يف تعزيز اعمناةس ، وأيضا  

 خاص  . مستوى اعمدين 
 أهداف البحث: 1-4

 يهدف البحث إىل حتقيق ما يلي:
 وء على إاداة  اعمعرة  واعميز  التناةسي  وتعميق ةهمهما.تسليط الض 
 . قياس مدى تطبيق الشركتني حمل البحث لألسس العلمي  يف إاداةهتما للمعرة 
  الشركتني حمل البحثحتقيق اعميز  التناةسي  يف و إاداة  اعمعرة  بني  العالق توضيح. 
  اة موضوع البحث.يف إطتني اعمبحوثتني لشركختدم ااخلروج بتوصيات ومقرتحات 
 فرضيات البحث: 1-5

 البحث كما يلي: اتبناء  على مشكل  البحث السابق ذكرها، ميكن صياغ  ةرضي 
توجد عالق  اةتباط طرادي  ذات ادالل  إحصائي  بني إاداة  اعمعرة  واعميز  التناةسي  يف  :رئيسيةفرضية الال

 ع مصرات .شرك  ليبياان خلدمات اهلاتف احملمول وشرك  اعمداة اجلديد ةر 
 الفرضيات الفرعية:

توجد عالق  اةتباط طرادي  ذات ادالل  إحصائي  لب عد توليد اعمعرة  على اعميز  التناةسي  ابلشركتني  -1
 حمل البحث.

توجد عالق  اةتباط طرادي  ذات ادالل  إحصائي  لب عد ختزين اعمعرة  على اعميز  التناةسي  ابلشركتني  -2
 حمل البحث.

ادي  ذات ادالل  إحصائي  لب عد توزيع اعمعرة  على اعميز  التناةسي  ابلشركتني توجد عالق  اةتباط طر  -3
 حمل البحث.

توجد عالق  اةتباط طرادي  ذات ادالل  إحصائي  لب عد تطبيق اعمعرة  على اعميز  التناةسي  ابلشركتني  -4
 حمل البحث.
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 جمتمع البحث وعينته: 1-6
اجلديد، وشرك  ليبياان للهاتف احملمول مبدين   يتمثل جمتمع البحث يف مجيع العاملني بشرك  اعمداة

مصرات . وقد استهدف البحث إجراء مسح شامل جلميع اعموظفني ابلشركتني حمل البحث، ومت ذلك 
ابلفعل يف شرك  اعمداة اجلديد، ولكن بسبب الصعوابت اعمشاة إليها الحقا  ةقد اقتصر البحث على ما 

 ( بني تفاصيل جمتمع وعين  البحث.1ياان. واجلدول ةقم )أمكن الوصول إليهم من موظفي شرك  ليب
 جمتمع البحث واالستباانت املوزعة واملستلمة واملفقودة (1جدول رقم )

جمتمع  البيان
 البحث

االستباانت 
 اعموزع 

االستباانت 
 اعمستلم 

االستباانت 
 اعمفقواد 

 النسب 
 اعمستلم / اجملتمع

 %84 0 21 21 25 شرك  اعمداة اجلديد

 %57 11 39 50 68 شرك  ليبياان
 منهجية البحث: 1-7

اعتمد الباحث على اعمنهج الوصفي لتحقيق أهداف البحث، مستخدما  االستبان ، واعمقابالت مصاادة 
للبياانت األولي  اجملمع . كما استزااد الباحثان من الدةاسات السابق ، والكتب العلمي ، واجملالت 

 حث، اعمثبت  بقائم  اعمراجع، جبعلها مصاادةا  للبياانت الثانوي .والدوةايت ذات العالق  مبوضوع الب
 :حدود البحث 1-8

للبحث حدواد اعموضوعي  تتمثل يف متغريي إاداة  اعمعرة  واعميز  التناةسي  وادةاس  العالق  بينهما لتحديد 
الدةاس  ادوة إاداة  اعمعرة  يف حتقيق اعميز  التناةسي . كما أن للبحث حدوادا  مكاني ، حيث اقتصرت 

اعميداني  على ةرعي الشركتني حمل البحث ) شرك  ليبياان وشرك  اعمداة اجلديد خلدمات اهلاتف احملمول( 
 م. 2018مطلع سن   اعموجواد  مبدين  مصرات . أما زمانيا ،  ةقد متت الدةاس  يف

 منوذج البحث ومصطلحاته اإلجرائية: 1-9
حثان استناادا  إىل ما مت شرحه تفصيال  يف اجلانب ( يبني منوذج البحث الذي أعده البا1الشكل ةقم )

إدارة يتمثل يف  املتغري املستقلالنظري من البحث. ويالحظ من خالله أن متغريات البحث هي: 
 واملتغري التابعوهلا أةبع  أبعااد وهي: )توليد اعمعرة ، ختزين اعمعرة ، توزيع اعمعرة ، تطبيق اعمعرة (. املعرفة 

وةيما يلي . وهلا مخس  أبعااد هي: )التكلف ، اجلواد ، اعمرون ، االبداع، التسليم( التنافسيةامليزة يتمثل يف 
 تعريفات إجرائي  هلذه اعمصطلحات:
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البياانت وتوةري البني  التحتي  هبدف مجع  ،تطبيق الوظائف اإلاداةي هي إدارة املعرفة:  1-9-1
ونشرها بني العاملني اداخل  ،نظيمها وتوليد اعمعاةف منهااعمعلومات من كاة  اعمصاادة، وحتليلها وتو 

وتؤثر إجيااب  على اعميز  التناةسي  للمنظم ، والعمل  ،لتوظيفها بصوة  تساهم يف حتسني األاداء ،اعمنظم 
 على تطويرها وإادامتها واستثماةها.

تلبي   لرغبات قدة  اعمنظم  على حسن استغالل مواةادها اعمتاح   هي امليزة التنافسية: 1-9-2
ومبا ميكنها من كسب خاصي  أو جمموع  خواص نسبي  ختلق قيم  ال يستطيع   اعمستهلكني وحاجاهتم

 اعمناةسون اآلخرون حتقيقها عمد  طويل  نسبيا ، ومتنحها ةرص  التفوق عليهم.
ادةها هي مجيع العمليات اعمتعلق  ابحلصول على اعمعرة  واكتساهبا من مصاتوليد املعرفة:  1-9-3

اعمختلف ، واليت قد تكون يف صوة  ابتكاة وإبداع، أو وةش عمل وندوات واجتماعات، أو عن طريق 
 األحباث، ومجيع الطرق األخرى اليت تتيح للمنظم  احلصول على اعمعرة .

هي اعمرحل  اليت يتم ةيها االحتفاظ ابعمعرة  اليت مت توليدها واكتساهبا، ختزين املعرفة:  1-9-4
ا يف وسائط التخزين ابعمنظم ، بصوةٍ  تساهم يف احلفاظ على ما للمنظم  من معاةف خمتلف ، وتنظيمه

 وتساهم يف تسهيل حصول أةرااد اعمنظم  على اعمعرة  اليت يطلبوهنا.

 نموذج البحث   (1الشكل رقم )
 المصدر: إعداد الباحثان استنادًا لما ورد في الجانب النظري من البحث.

 المتغير المستقل:                                   المتغير التابع: 

 متغير إدارة المعرفة:
 بعد توليــــد المعرفة

 بعد تخزين المعرفة

 توزيع المعرفةبعد 

 تطبيق المعرفةبعد 

 :الميزة التنافسيةمتغير 
 التكلفـــــة بعد

 بعد الجـــــودة

 التسليـــمبعد 

 المرونـــةبعد 
 بعد اإلبـــداع
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هي عملي  نقل ونشر وحتريك اعمعرة  اليت مت توليدها وختزينها على عداد من توزيع املعرفة:  1-9-5
ات اداخل اعمنظم ، أو مجيع من يف اعمنظم ، وذلك حسب طبيع  اعمعرة  اليت يتم اعموظفني و/أو اإلاداة 

 توزيعها، يف الوقت اعمناسب وأبقل تكلف .
هي عملي  حتويل اعمعرة  اعمتاح  من صوة  نظري  إىل عمليات تنفيذي  واقعي   تطبيق املعرفة: 1-9-6

ام ، وتساهم يف توةري الوقت واجلهد واعمال، موجه  ابلدةج  األوىل إىل حتسني األاداء اعمنظمي بصوة  ع
ّكن  اعمنظم  من حتقيق أهداةها بكفاءٍ  وةاعليٍ  أكرب.  ومت 

هي مجيع ما يضحي به اعمستهلك أو اعمنظم  من قيم اقتصاادي  )تضحي  ماادي  أو التكلفة:  1-9-7
 معنوي (، يف سبيل احلصول على منفع  آنّيٍ  أو آجل .

ع  من اخلصائص اليت جيب تواةرها يف اعمنتج )سلع ، خدم ( لتميزه عن هي جممو اجلودة:  1-9-8
ابقي اعمنتجات اعموجواد  ابلسوق، حبيث يكون خايل من العيوب، ويفي ابلغرض الذي ص ّممو من أجله، 

 ويليب ةغبات اعمستهلكني.
ىل الزابئن يف هو قدة  اعمنظم  على العمل بصوة  أسرع، وتسليم م نتِجها اعمطلوب إالتسليم:  1-9-9

 الوقت احملداد وأسرع من اعمناةسني، مما يولد انطباعا  جّيدا  لدى الزابئن مقاةن   ابعمناةسني.
قدة  اعمنظمات على التكيف مع اعمتغريات البيئي  وتغريات العمل بنجاح، أو هي املرونة:  1-9-10

  العمليات.هي قدة  اعمنظمات على تغيري ما تنتج وكيف تنتج ومىت تنتج، أي تغيري
مقاةن  ابعمنظمات  نظم اعمالتفراد و / أو التميز ابعمنتجات اليت تقدمها هو اإلبداع:  1-9-11

 اعمناةس  هلا، وأيضا سرع  هذه اعمنظم  وقدةهتا على تطوير اعمنتج اجلديد.
 الدراسات السابقة: 1-10
ية ودورها يف م(، بعنوان "الوصول إىل حتقيق امليزة التنافس2010دراسة )الواعر،  1-10-1

 :تعزيز األداء التنظيمي"
عن طريق  عين  عشوائي  طبقي ، مستقصي  أةاء اعمتحد  للتأمنيو ليبيا للتأمني، يت شركعلى الدةاس   تمت

 (106و) (224)بلغ حجم العين  يف شرك  ليبيا للتأمني . وقد استماة  االستبان  واعمقابالت الشخصي 
الدةاس  إىل نتائج مفاادها أن هناك عالق  اةتباطي  ذات ادالل  يف شرك  اعمتحد  للتأمني. وتوصلت 

تطوير ومتييز و إحصائي  بني جماالت اعميز  التناةسي  )التكنولوجيا احلديث ، اعمواةاد البشري  الكفؤ ، 
 اخلدمات( وأاداء اعمنظم .
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( MRPم(، بعنوان "نظام ختطيط االحتياجات من املواد )2012دراسة )قجبونة،  1-10-2
 :يثري  على الوضع التنافسي"وأت

جاءت هذه الدةاس  عمعرة  مدى قيام الشركات الصناعي  مبدين  مصرات  بتطبيق األنظم  احلديث  
واستخدامه للحصول  (MRP)اعمستخدم  يف ختطيط اإلنتاج ومراقب  اعمخزون، واليت من بينها نظام 

تقدم صناعي  واعمصانع مبدين  مصرات  من الشركات ال( 5متت الدةاس  على عداد ) على ميز  تناةسي .
عين  عشوائي  طبقي  متمثل   يف ، حيث استخدمت اعمقابالت واالستبان  الستقصاء أةاء تلف منتجات خم

مدةاء اإلاداة  العليا ومدةاء اإلاداة  وةؤساء األقسام واعمهندسني ابإلاداةات واألقسام ذات العالق  
استخدام نتائج أمهها، وجواد عالق  اةتباط موجب  وقوي  بني وتوصلت ادةاسته إىل . مبتغريات الدةاس 

 واعميز  التناةسي . (MRP)نظام ختطيط االحتياجات من اعموااد 
م(، بعنوان "دور نظم املعلومات يف دعم امليزة التنافسية يف 2012دراسة )ابوالقاسم،  1-10-3

 املصارف الليبية"
ومات يف ادعم اعميز  التناةسي  ابعمصاةف التجاةي . ومتثل بيان وحتديد ادوة نظم اعمعل إىلالدةاس   سعت

دين  مبالليبي  كمصرف الوحد  واجلمهوةي  والصحاةي الواقع    جمتمع الدةاس  يف بعض اعمصاةف التجاةي
من خالل اعمصاادة الرئيسي   الدةاس كوهنا أكرب اعمصاةف وأكثرها ةروعا  يف ليبيا. وتوصل ل طرابلس

مع اعمنظمات حمل الدةاس  ج أمهها عدم تعامل ئمع اعمعلومات إىل عديد النتاجلها تنوالثانوي  اليت تب
اعمعلومات على أهنا موةاد ةئيسي وهام من بني اعمواةاد اعمختلف  ابعمصاةف واستغالهلا لبناء نظم معلومات 

 ميكنها من القدة  على اعمناةس .
ار والتعيني وأيثرها يف حتقيق امليزة م(، بعنوان "سياسة االختي2013دراسة )اجلهيمي،  1-10-4

 :التنافسية"
بشركات النقل اجلوي الليبي   ناةسي ـتـيز  الـمـق الـقــحــى تـلــن عـيـــيـــــعـتـتياة والـــ  االخــ  أثر سياســادةاسمتت 

اعمدةاء  اتباع أسلوب اعمسح الشامل مجيعو استماة  االستبيان استخدام مت قد العامل  يف مدين  بنغازي. و 
التنفيذيني ومدةاء اإلاداةات العليا وةؤساء األقسام بشركات النقل اجلوي الليبي  العامل  يف مدين  بنغازي 

مفرادات  ، حيث بلغ عدادشرك  الرباق –شرك  ليبيا للطريان  –وهي: شرك  اخلطوط اجلوي  الليبي  
اةتباط قوي  موجب  بني سياس   ومن أهم النتائج اعمتوصل إليها وجواد عالق  .مفراد ( 55الدةاس  )
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 توةر اعمعلوم  اعمناسب  والكاةي  عن وأن الشركات حمل البحث ال االختياة والتعيني واعميز  التناةسي .
 مناةسيها ابلشكل اعمطلوب ويف الوقت اعمناسب.

م(، بعنوان "استكشاف واقع إدارة رأس املال الفكري  2016دراسة )الزروق،  1-10-5
 :يق عمليات إدارة املعرفة يف املنظمات الليبية"كصطوة حنو تطب

ستكشاف ةأس اعمال الفكري أببعااده )ةأس اعمال ال ابلشرك  الليبي  للحديد والصلبمتت الدةاس  
وقد  .وذلك كخطو  أساسي  لتطبيق إاداة  اعمعرة  ،البشري، ةأس اعمال اهليكلي، ةأس اعمال الزبوين(

من مفراد  ( 156)من عداد    كأادا  ةئيسي  لتجميع البياانتاستماة  االستباناستخدمت الدةاس  
 نتائجالدةاس  توصل  القياادات اإلاداةي  والفني  وكذلك اعموظفني والعمال  الفني  ابلشرك  حمل الدةاس .

، إال أن سن  20وجواد تراكم خربايت خاص   لدى العاملني الذين جتاوزت مد  عملهم أنه وبرغم  أمهها
مل تستفد من اعمعرة  الضمني  لدى األةرااد العاملني هبا، كما أهنا مل تقم ابستثماة ث الشرك  حمل البح

 ةأس اعمال الفكري الذي متلكه.
 م(، بعنوان "دور إدارة املعرفة يف تعزيز األداء التنظيمي"2016دراسة )مليطان،  1-10-6

إاداة  اعمعرة  يف تعزيز األاداء  بيان ادوةل اعمصاةف التجاةي  العامل  مبدين  مصرات متت الدةاس  على 
 توصلت إىل عداد من النتائج أمهها(، و 123لعداد )اعمسح الشامل . استخدمت الدةاس  التنظيمي

وجواد عالق  اةتباط طرادي  بني إادةاك القياادات اإلاداةي  عمفهوم وأمهي  إاداة  اعمعرة  واألاداء التنظيمي 
 .ابعمنظم  قيد الدةاس 

م(، بعنوان "متطلبات تطبيق إدارة املعرفة وأيثرها على االنتماء 2017 دراسة )الّنيُبو، 1-10-7
 التنظيمي"

الدةاس  إىل التعرف على أتثري متطلبات إاداة  اعمعرة  يف حتقيق االنتماء التنظيمي، يف اإلاداة  سعت 
جلامع  اب تكّون جمتمع الدةاس  من مجيع اعموظفني ابإلاداة  العام و  العام  ابجلامع  األمسري  العلمي .

عد األمسري  اإلسالمي  مبدين  زلينت. ومت مجع البياانت األساسي  للدةاس  عن طريق استماة  استبيان. بو 
نتائج، أمهها: أن عد  ، توصل الباحث إىل SPSSعملي  التحليل ابستخدام الربانمج االحصائي 

البشري  واهليكل التنظيمي أادى إىل  غياب اعمتطلبات الرئيسي  لتطبيق إاداة  اعمعرة  واعمتمثل  يف اعمواةاد
 ضعف االنتماء التنظيمي، كما زااد من حاالت التأخري والغياب ألةرااد اجملتمع حمل الدةاس .
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 عن الدراسات السابقة: اختالف الدراسة احلالية 1-11
الدةاس  ة تلف الدةاس  احلالي  عن الدةاسات السابق  إمسيّا  وزمنيّا  وجمتمعيا،، ومع بعضها وظيفيّا  ختو 

نيا  حيث متت يف ةرت  مل تغطيها أي تلف زماكما ختالدةاسات السابق ،   معجزئيا   اتلف عنواهنخي  احلالي
وموضوعها ةقد اهتمت  جمتمع الدةاس من حيث . كذلك (م2018سن  من الدةاسات األخرى )

 كانت جمتمعات ، يف حنيالدةاس  احلالي  بشكل مباشر بشركات تعمل يف االتصاالت وانتقال اعمعرة 
الدةاسات السابق  إما مصاةف، أو شركات صناعي ، أو شركات أتمني، أو شركات النقل اجلوي، أو 

 اجلامعات.
 مفهوم املعرفة: 2-1

ةكز على اعمعرة  الصرحي  والبعض  هامعرة ، بعضللعديد التعريفات األادب اإلاداةي احتوى  
اعمعرة  هي القدة  على "   ةالبعض يرى أنني النوعنياآلخر اهتم ابعمعرة  الضمني ، ومنها من مزجت ب

"  التعامل مع اعمعلومات من حيث مجعها وتبويبها وتصنيفها وتوظيفها لتحقيق أهداف اعمنظم 
معلومات منظم  " بوصفها والبعض اآلخر يربطها حبل اعمشكالت (.32م، ص  2007)اعملكاوي، 

م،  2008)جنم،  " لومات مفهوم ، حمّلل ، ومطوّبق قابل  لالستخدام يف حل مشكل  معين  أو هي مع
الرصيد الذي مت " يف حني يركز آخرون على كيفي  تكوهنا وتطوةها حيث يروهنا تتمثل يف  (.25ص 

تكوينه من البحث العلمي والتفكري والدةاسات اعميداني  وتطوير اعمشروعات االبتكاةي ، وغريها من 
كما ميكن النظر   (.34م، ص  2008)الشرةا،  " الزمان أشكال االنتاج الفكري لإلنسان عرب

كل شيء ضمين أو ظاهري يستحضره "للمعرة  من خالل النتائج اليت ترتتب على امتالكها ةهي 
العاملون ألاداء أعماهلم إبتقان، أو الختاذ قراةات صائب  والوصول إىل األهداف اليت يريدوهنا عرب تكامل 

كذلك   (.17م، ص  2013)القهيوي، "تساب ومتثيل ومشاةك  توظيفعمليات إاداة  اعمعرة  من اك
االضاة  العلمي  والثقاةي  من مصدة أو أكثر، حيث تؤادي هذه اعمعرة  إىل اتساع متثل "اعمعرة  ةإن 

)صالح  " إادةاك اإلنسان لتجعله قاادةا على مواجه  أي مشكل  تواجهه يف جماالت اعمعرة  اليت تعلمها
 (.3 م، ص 2015الدين، 

: خليط من اعمعلومات اعمتحصل عليها من مصدة أو ا سبق ميكن استنتاج أن املعرفة هيومم 
أكثر واليت مت التعامل معها وجتهيزها لالستخدام، ابإلضاة  إىل اعمهاةات والتجاةب واخلربات اعمرتاكم  
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وإجيااد والصعوابت مواجه  اعمشاكل ومتكن الفراد من اليت تؤادي إىل اتساع اإلادةاك وتنمي  القدةات 
 .احللول هلا واختاذ قراةات ةشيد  بشأهنا

 تصنيف املعرفة: 2-2
أكثرها أهم التصنيفات و ق دمت عديد التصنيفات من قبل اعمختصني يف اعمعرة  وإاداةهتا، ومن  

م، ص  2011تصنيف اعمعرة  إىل نوعني ةئيسيني مها: )الدعمي، اعمسعوادي،  استخداما  وشيوعا  
47.) 
 ملعرفة الصرحية:ا 2-2-1

جلميع أةرااد  ميكن ااتحتهاوهي اعمعرة  الظاهر  واليت ميكن حتويلها إىل واثئق وموااد الكرتوني   
اعمنظم  الستخدامها واالستفااد  منها يف إجناز األعمال اليومي  بكل يسر وسهول . أي أهنا أةكاة 

الواثئق لتداول مترير وتكفي  ،التعلمتكون قابل  للنقل و وهي بذلك ، ا  يّ واضح  وحمداد  ومعرب عنها كم
. وهذا التصنيف من اعمعرة  ميكن أن يتجسد وخاةجها هذا الصنف من اعمعرة  بني األةرااد اداخل اعمنظم 

 سلعها و/أو خدماهتا.تفاصيل يف خطط اعمنظم  وسياساهتا و 
 املعرفة الضمنية: 2-2-2

البعض ابعمعرة  الذاتي  اليت تشري إىل يعرةها ي عرّب هذا الصنف عن اعمعرة  الشخصي  اعمخفي ، أو كما 
ا جيعل ةصلها عنهم لتوثيقها ونشرها لالستفااد  منها يف مباعمهاةات واخلربات اعمتمركز  يف ذهن األةرااد، 

عمنظم  على إنشاء اعمعرة  وخلق ااعمنظم  ككل أمرا  صعبا . كما يعترب هذا الصنف هو األساس يف قدة  
ا جيعل مملداخل مشاةكتها اب نظرا  لصعوب  نقلها للخاةج أو حىت تناةسي ،  ميز لتكون خصوصيتها 

 تقليدها أمرا  صعبا  للغاي .
  العوامل املؤيثرة يف املعرفة: 2-3

أمهها  حيتاج إىل توةر العديد من العوامل، ،إن اكتساب اعمعرة  وتوليدها يف اجملاالت اعمختلف  
عمهتمني ا ستقبالالوالنوع اعمالئمني وانتشاةها على نطاق واسع توةر اعمراكز البحثي  اعمتخصص  ابلعداد 

توليد اعمعاةف  ليكونوا قاادةين علىوجتهيزها بكواادة بشري  مؤهل  يتمتعون بدةج  عالي  من اعمهاة  واخلرب  
لدةعهم احلواةز اعماادي  اعمعنوي  كذلك ةإن الكواادة البشري  حباج  إىل   وتطويرها وح سن استخدامها.

وضع و اعمهاةات والكفاءات احمللي  اعمقيم  واعمهاجر ، واخلاةجي  أيضا ، يعهم واستقطاب أةضل وتشج
اجلماعي وةوح الفريق، وتساهم يف تربي  اإلبداع  خطط هتدف إىل زةع ثقاة  تنظيمي  أساسها العمل
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قت لتوليد للمعرة  تعمل على تطويرها مع مروة الو  وإنتاج اعمبدعني، وتساهم يف تكوين بني  حتتي 
ال يكون وهذا االستثماة يف متطلبات اعمعرة   البيئ  السريع  واعمستمر . غرياتــــع التـــــى مـــــاشـــــــتمت معاةف

ومجيع األحدث إال بوجواد ادعم مايل قوي ميكن من خالله توةري الكواادة البشري  األةضل واعمعدات 
وابلتعاون  ،حباث والتجاةب العلمي  ذات اجلواد  العاعمي اعمتطلبات األخرى اليت تساهم يف زاياد  عداد األ

من اعمؤسسات وتوةري منظوم   ،اعمؤسسات التعليمي  مبختلف أنواعها ومراحلهابني منظمات األعمال و 
ت كمِّل بعضها البعض وتتعاضد ةيما بينها للرقي ابعمستوى اعمعريف لإلنساني . )اعملكاوي،  أنقاادة  على 

 .(55-53م، ص  2007
 مفهوم إدارة املعرفة: 2-4

ةغم تزايد االهتمام إباداة  اعمعرة  يف الفرت  األخري ، إال أنه ال يزال هناك جدال  واسعا  حول  
  مفهومها بشكل ادقيق، كما أن تعداد وجهات النظر أضاف عمفهوم إاداة  اعمعرة  بعض الغموض حتديد

اعمعرة  هي اإلاداة  اليت هتتم بتحديد  إاداة " ةالبعض يركز على اجلانب التنظيمي حيث يرى أن 
"  مصاادةها وحفظها وختزينها وتطويرها وزايادهتا اعمعلومات واعمعاةف الالزم  للمنشأ  واحلصول عليها من

عملي  إنتاج ونشر اعمعرة  "، والبعض ينظر هلا من الناحي  اإلجرائي  أبهنا (41م، ص  2010)الطاهر، 
"  لتحسني األاداء، السلع واخلدمات اليت تنتجها أو تقدمها اعمؤسس  لدى العاملني ابعمؤسس  وتوظيفها

وآخرون يرون إاداة  اعمعرة  من وجه  نظر أشبه ابلصناعي  حلسن  (.15م، ص  2015)صالح الدين،
مدخل إلضاة  أو إنشاء القيم  من خالل اعمزج أو استخدام ما متتلكه اعمنظم  من مواةاد بكوهنا متثل "

اؤب بني عناصر اعمعرة  من أجل إجيااد توليفات معرةي  أةضل مما هي عليه كبياانت أو الرتكيب أو التد
ويف حماول  إلضاة  بعد اعمعرة   (.92م، ص  2008، 2)جنم، ط " معلومات أو معاةف منفراد  

عملي  يتم مبوجبها توزيع واستخدام اخلربات أبهنا "إاداة  اعمعرة  الضمني  للتعريف، بعرب البعض عن 
رتاكم  من أي مكان يف األعمال، سواء أكان يف الواثئق أو قواعد البياانت أو يف عقول العاملني، اعم

)العلى "  إلضاة  القيم  للشرك  من خالل االبتكاة والتطبيق وتكامل اعمعرة  يف طرق غري مسبوق 
 (.27م، ص  2012، 3وآخرون، ط 

تطبيق الوظائف  إلدارة املعرفة أبهنا:ميكن استنتاج تعريف  ،ما سبقوكمحاولة للتوفيق بني  
، وحتليلها الصرحي  والضمني  اإلاداةي  وتوةري البني  التحتي  هبدف مجع اعمعلومات من كاة  اعمصاادة
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منها ونشرها بني العاملني اداخل اعمنظم  لتوظيفها بصوة  تساهم يف جديد  وتنظيمها وتوليد معاةف 
 التناةسي ، والعمل على تطويرها وإادامتها واستثماةها. حتسني األاداء وتؤثر إجيااب  على اعميز 

 أمهية إدارة املعرفة: 2-5
عديد األعمال، لنجاح ضمنت ال تنبع أمهي  إاداة  اعمعرة  من كوهنا أحد األةكاة احلديث  اليت 

  اداة ةمن خالل إ  وعما تلعبه من ادوة الكفيل أو الضامن لبقاء اعمنظمات ومنوها وادعم مركزها التناةسي
إن جل اخلطط  كما  لتكيف معها.لمتابع  التغريات والتطوةات يف البيئ  احمليط  تستطيع اعمنظم  معرة  

، ليس يف شكلها األويل، بل واالسرتاتيجيات والسياسات تستند يف أساسها على البياانت واعمعلومات
وأةكاةهم اإلبداعي  اعمتميزين  مهاةات األةرااد مستثمر  يف ذلك حتوهلا إىل معرة  ميكن االستفااد  منهابعد 

 توليدميكنها من  هو ما إاداة  للمعرة  يف اعمنظم  إن وجوادو  .مناةس  أخرى اتقبل أن تستقطبهم منظم
  اختاذ قراةات ةشيداليت تساعد على  يف تطوير الذاكر  التنظيمي  للمسامه اعمعرة  ونشرها ومشاةكتها 

وهذا ابلتأكيد  ة  اعمنظم  على االستجاب  السريع  هلا.ةغبات الزبون وتطلعاته، وتزيد من قد حتقق
 لق مزااي تناةسي  جديد .وخ اعموجواد  وتطويرهامزاايها تعزيز من خالل على اعمناةس   اعمنظماتساعد ي

 (.65-63م، ص  2007)طاشكندي، 
 وظائف إدارة املعرفة: 2-6

واةاد األساسي  للمنظم  واعمتمثل  يف توةري اعم  مها: وظيفتني أساسيتني إلاداة  اعمعرة Stewar حداد
 توةريو  العنصر البشري الذي يعد الركيز  الرئيسي  للمعرة ، وتوةري ةأس اعمال وهتيئ  بيئ  العمل اعمناسب .

اليت البني  التحتي  إلاداة  اعمعرة  واعمتمثل  يف التقنيات احلديث  كاحلواسيب وبرجمياهتا واآلالت واعمعدات 
 (.43م، ص  2010)نوة الدين،  يات إاداة  اعمعرة  اليومي  والعاةض .تساهم يف جناح عمل

ةقد كان أكثر تفصيال ، حيث حّداد وظائف إاداة  اعمعرة  ةيما يلي: )نوة الدين،  Teeceأما 
 (.46-43م، ص  2010

معرة  مدى إمكاني  االعتمااد على اعمعرة  اعمتوةر   :. حتديد أهداف واسرتاتيجيات إدارة املعرفة1
اليا ، والتأكد من استخدامها واستغالهلا ابلكامل وحتديد كيفي  حتديثها وجتديدها مبا يتالءم مع ح

 . للمنظم  التغريات البيئي  ويساهم يف حتقيق األهداف اعمستقبلي 
الالزم  ابلنظم والعمليات ء  ثالث جوانب أساسي  بدوهي تتضمن  . تنفيذ اسرتاتيجية إدارة املعرفة:2
مث االهتمام ابعمواةاد البشري  اعمؤهل  واليت تتمتع بدةج  عالي  ،   األةرااد على خلق وتوليد اعمعرة تنمي  قدة ل
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اعمناسب  لتشجيع االبداع البيئ  هتيئ  وأخريا  . من اخلرب  واعمهاة  مبا يساهم يف ةةع مستوى اعمعرة 
ع مجيع من تربطهم عالق  ابعمنظم   اإلاداة  اعمعرةي  الناجح  هي اليت حتقق اتصاالت ةاعل  مواالبتكاة. و 

الذين يعتمدون على اعمعرة  اعمتاح  يف تواصلهم وتعاملهم مع اعمنظم ،  ،كاعموةادين واعمناةسني والزابئن
ّكن إاداة  اعمعرة  من تنفيذ االسرتاتيجي  أبةضل صوة .  وهذا ما مي 

ّكنها من حتديد اعمعرة  الالزم  على إاداة  اعمعرة  وضع واختياة مؤشرات مت   . اختيار مؤشرات املعرفة:3
هتا، وترك غريها من البياانت واعمعلومات غري الالزم  واليت ال تشكل أمهي  ألاداء أعماهلا وحل مشكال

 حتقيق أهداةها.ختدمها يف وال  ،للمنظم 
الوظائف  منتعترب  وظيف  الرقاب  . قياس وتقومي مستوى إدارة املعرفة يف ضوء املؤشرات املقررة:4

على اعمؤشرات اعموضوع  واحملداد  تتمكن إاداة  اعمعرة  من قياس  ةبناء  واهلام  إلاداة  اعمعرة  الضروةي 
 مستوى أادائها، واالطالع على االحنراةات ومعاجلتها وتصحيحها.

 متطلبات إدارة املعرفة: 2-7
القدة  على أاداء إن بناء نظام إاداة  اعمعرة  يستلزم توةري متطلبات أساسي  متنح هذه اإلاداة   

، 85م: ص  2007مهامها ابلكفاء  والفعالي  اعمطلوب ، ومن أهم هذه اعمتطلبات ما يلي: )اعملكاوي، 
88.) 
تكنولوجيا اعمعلومات وأنظم  االتصاالت واحلواسيب  ضمنهذا يت: توفري البنية التحتية 2-7-1

 ابلبني  التحتي  إلاداة  اعمعرة . والربجميات والربيد اإللكرتوين، ومجيع اعمستلزمات ذات العالق 
جناح إاداة  اعمعرة  يف حتقيق أهداةها يتوقف على أةرااد اعمعرة  الذين  :توفري املوارد البشرية 2-7-2

وحتليلها وإعااد  بنائها وتصميمها اعمعرة   توليدلحيملون على عاتقهم مسئولي  القيام ابلنشاطات الالزم  
 عمنظم  وتطبيقها بصوة  ختدم مصاحل اعمنظم .ونشرها بني مجيع األةرااد اداخل ا

ساعد مجيع أةرااد اعمنظم  ينبغي أن تصمم هيكلي  اعمنظم  لت :وجود هيكل تنظيمي مرن 2-7-3
 مما توةره اهلياكل التنظيمي  التقليدي ، وذلك عمل حب رّي  أكربللعموما  وأةرااد إاداة  اعمعرة  خصوصا  

 عاةف جديد  تناسب التطوةات البيئي .مبإاداةهتا وتطبيقها وتعزيزها إلطالق إبداعاهتم وتوليد اعمعاةف و 
شجع على مشاةك  ت   ،أتسيس ثقاة  اداعم  للمعرة إاداة  اعمعرة  تتطلب  :وجود يثقافة إجيابية 2-7-4

 .ي نمي قدةاهتم اإلبداعكاة  العاملني، وتٌ  بنياخلربات واعمهاةات واعمعاةف الشخصي  
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السلوك اهلاادف إىل اعمعرة  يتطلب من اعمنظم  إنشاء  :عليا بدعم اجلهودالتزام اإلدارة ال 2-7-5
 وجتهيزه ابلوسائل الالزم  للقيام مبهامه اعمطلوب . ،إاداة  للمعرة  هلا احلق يف أتسيس ةريق ةةيع اعمستوى

  معرة هم مصدة لل الزابئن واعموةادين وخمتلف اعمنظمات األخرى :تكوين العالقات اجليدة 2-7-6
إاداة   ، يساعدأو ما تنتجه من سلعٍ  ،وما تقدمه من خدماتٍ  ،ةادواد أةعاهلم وآةائهم جتاه اعمنظم هم ةف

 حملاةظ  عليهم.وابلتايل ا ،على تلبي  ةغباهتم وحاجاهتم اعمعرة 
 عمليات إدارة املعرفة: 2-8

 بعضهمتباين اعمختصون يف حتديد عمليات إاداة  اعمعرة  نظرا  الختالف أساليب حتديدها  ة 
أةبع عمليات، ومنهم من حدادها بستِّ عمليات، ومنهم من حدادها أبقل أو أكثر من اختصرها يف 

منها اختصاصاهتا واهتماماهتا، وهي:  لكل سّت عملياتميكن حتديد ذلك. وةغم هذا التباين إال أنه 
 (.78-71م،  2010)البطاين ، اعمشاقب ، 

د الفجو  اعمعرةي  اليت متثل الفرق بني ما هو موجواد عملي  التشخيص حتدي تشصي  املعرفة: 2-8-1
وما جيب على اعمنظم  معرةته. وتضم هذه العملي  عد  عمليات ةرعي  اداخلها تتمثل  ،ةعال  من اعمعرة 

يف عمليات اجلمع والتحليل للمعرة  لالستفااد  منها يف وضع اخلطط اعمستقبلي  واكتشاف أسباب 
ني أاداء اعمنظم  وةاعليتها. والرتكيز يف هذه العملي  يكون من خالل وتقدمي احللول وحتس ،اعمشاكل

حتديد مستوى اعمعرة  الذي متتلكه اعمنظم  ومقاةنته مع ما متلكه اعمنظمات األخرى، وحتديد الفجو  
 اعمعرةي  هلا، واالهتمام برسم اخلريط  اعمعرةي  يف هذه العملي  لتحديد احتياجات اعمنظم  من اعمعرة .

كتسب اعمعرة  من اعمصاادة الداخلي  عن طريق التعّلم واعمشاةك  يف تٌ  اكتساب املعرفة: 2-8-2
اخلربات واعمهاةات وإقام  الندوات واعملتقيات ووةش العمل الداخلي  حول اعمعرة  اليت حتتاجها اعمنظم  

قد تكون يف صوة   حلل مشاكلها وحتقيق أهداةها. كما ميكن اكتساب اعمعرة  من اعمصاادة اخلاةجي  اليت
تغذي  عكسي  ةاجع  من عناصر البيئ  اخلاةجي  للمنظم ، أو عن طريق استقطاب وتوظيف أصحاب 
 ،اعمهاةات من اعمراكز واعمنظمات األخرى كمراكز البحث والتطوير واجلامعات وخمتلف اعمنظمات األخرى

تباادل اعمعاةف بني اعمنظمات وإنشاء  اليت يعمل هبا أةرااد على ادةج  عالي  من اخلرب  واعمهاة . وي عترب
 ،التحالفات واعمشاةيع اعمشرتك ، واعمشاةك  يف اعملتقيات واعمؤمترات واعمفاوضات مع اعمنظمات األخرى

 مصدةا  خاةجيا  هاما  الكتساب اعمعاةف اعمختلف  للمنظمات.
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عمنظم  والوصول إىل هي عملي  إجيااد اعمعرة  واشتقاقها وتكوينها اداخل ا" توليد املعرفة: 2-8-3
)البطاين ، ". معرة  جديد  أو تطوير معرة  جديد  من البياانت واعمعلومات أو من معرة  سابق 

ةإن جتميع اعمعاةف السابق ،  الصرحي  مناعمعرة  ويف حني ميكن توليد  (.73م، ص  2010اعمشاقب ، 
العمل و  ،عملالندوات ووةش من خالل ال اعمعرة  الضمني  حتتاج إىل االحتكاك اعمباشر بني األةرااد توليد

 يفخلربات واعمهاةات اليت يتمتع هبا أةرااد اعمنظم . كما أن قيام اعمنظم  ابلدخول عمشاةك  ا اجلماعي
التحالفات وعقد الشراكات مع اعمنظمات األخرى يساهم يف توليد معرة  جديد ، وكذلك هو احلال 

يتمتعون ابعمهاة  واخلرب  العالي ، ولديهم القدة  على ممن  من خاةج اعمنظم ، عند توظيفها ألةرااد جداد
 اإلبداع وتوليد اعمعاةف.

هي االحتفاظ ابعمعرة  وإادامتها بصوة  مستمر  ابلذاكر  التنظيمي  " ختزين املعرفة: 2-8-4
 يف قدةهتا علىتربز أمهي  هذه العملي   (.74م، ص  2010)البطاين ، اعمشاقب ، " ومستوادعات اعمعرة 

ّدث ابستمراة، تزامنا  مع حتديث اعمعاةف اعموجواد  وادخول اعمعاةف اجلديد . كما توةري  ذاكر  تنظيمي  حت 
هذه العملي  من خالل وتتم يتطلب ختزين اعمعرة  وسائل اتصال جتعل وصول العاملني إليها سهال . 

مستوادعات هلا، ابإلضاة  استخدام أنظم  وبرجميات تساهم يف حفظ اعمعرة  وتوثيقها، وإجيااد قواعد و 
إىل توةري وسائل االتصال اليت تساعد الفراد يف الوصول إىل اعمعاةف اعمخزّن  بكّل سهول  وي سر، وتطوير 

 آلّيات ختزين اعمعرة  عمواجه  التغريات اعمستمر .
الضمني    ةيما يتعلق بنقل اعمعرةتعترب عملي  توزيع اعمعرة  أمرا  صعبا ، وخاص   توزيع املعرفة: 2-8-5

عملي  توزيع اعمعرة  من خالل توةري البني  التحتي  وتتم  )اخلربات واعمهاةات الشخصي ( إىل اآلخرين.
ثقاة  الروح اجلماعي  والتشاةك والتعاون بني وتنمي   ،الالزم  هلا وما تتطلبه من وسائل وشبكات اتصال

وتوزيعها يف  ،ا يساهم يف توليد أةكاة جديد أةرااد اعمنظم . ابإلضاة  إىل بناء ةرق العمل واجملموعات مب
كذلك التشجيع على زاياد  عمليات البحث والتطوير اليت عااد  ما و  ،صوة  معاةف بني أةرااد اعمنظم 

 ينتج عنها معاةف جديد  ميكن توزيعها اداخل اعمنظم  الستخدامها واالستفااد  منها.
 ليات إاداة  اعمعرة ، وجناح اعمنظم  ككل يعتمدتعترب هذه العملي  من أهم عم تطبيق املعرفة: 2-8-6

ةالتطبيق الفعال للمعرة  يؤادي   على استخدام اعمعرة  واستثماةها واالستفااد  منها ابلتطبيق العملي هلا
النهاي  إىل وجواد منظم  متعلم . وينبغي على يف  يؤاديو ابألةرااد للّتعّلم ويقوادهم إىل اإلبداع واالبتكاة 
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ولتوليد مزيد  مصدةا  للتعلم أو ا  واعتباةها طريقيف تطبيق اعمعرة ،  األخطاء ث بعضحدو اعمنظم  قبول 
 عمنظم .امما يؤادي إىل حتسني أاداء  ،بني مجيع األةراادوتوزيعها  ،ألةكاة واخلربات واعمهاةاتمن ا

 اسرتاتيجيات إدارة املعرفة: 2-9
أمر ضروةي للمنظم   ةهو  هتاةؤي  اسرتاتيجي  للمعرة  يف مجيع مراحلها ومتطلباوجواد ن إ
 وتوجدتطوير االسرتاتيجيات التناةسي  مبا يضمن التميز على اعمناةسني والتفوق عليهم. السبيل ل

اعمعرة  الصرحي  القابل    اعمنظم حيث تعتمد اسرتاتيجية الرتميز :اسرتاتيجيتان متميزاتن يف هذا اجملال مها
حيقق ، مبا عمنظم  لفهمها وتوظيفها يف األعمال اعمختلف ااداخل للقياس والنقل والتحويل والتعميم 

اليت  الشصصنة واسرتاتيجية .ز ةاةع  اعمعرة  يف كل مر  ت ستخدم ةيهاعزّ ، وياحلجم للمعرة ت اقتصااداي
تباادهلا يتم  ، بليف ةؤوس األةرااد ويصعب قياسها ووصفها وتعليمها هياليت  ،تركز على اعمعرة  الضمني 

دةع ابألةرااد إىل التعلم من بعضهم ي  العمل  حيث  ةرقوتكوين  ،ثقاة  العمل اجلماعيوجواد من خالل 
خلروج مبعاةف ااول  ، وحمالبعض عن طريق اعمالحظ  والتشاةك يف أاداء األعمال واعمهام اعمطلوب  منهم

يتني معا  منظمات األعمال الناجح  غالب ا ما تستخدم االسرتاتيجوإن  جديد  أو تطوير اعمعاةف احللي .
مهيمن  وتكون األخرى اداعم   هلا. )حسن، حيث تكون إحدى االسرتاتيجيتني ولكن بنسٍب متفاوتٍ   

 (.124-121م، ص  2008(، )جنم، 115-112م، ص  2008
 مفهوم املنافسة )التنافسية(: 3-1

اعمنظم للسوق هم من نظر إليها على أهنا احملرك منةعد  تعريفات للتناةسي ، وةاد يف األادب اإلاداةي  
والعالقات اعمختلف  ما  ،شكل من أشكال تنظيم االقتصااد حيداد آليات العمل اداخل السوق"بوصفها 

يف حني  (.12م: ص  2011)أمحد، " بني اعمتعاملني االقتصااديني اداخله بشكل يؤثر يف حتديد السعر
جمموع  من "ةها على أهنا يرى آخرون أن التناةسي  هي ما يتم بني من يشتغلون يف ذات الصناع ، ويعر 

اعمنظمات اليت تنتج منتجا  واحدا  أو خليطا  من اعمنتجات اعمتشاهب  أو البديل  عما تنتجه اعمنظمات من 
ومن منظوة تسويقي تتحداد التناةسي  بقدة   (.288م: ص  2011)الصميدعي، يوسف، " منتجات

سعر اعمناسب ويف الوقت احملداد، وهذا يعين إنتاج السلع واخلدمات ابلنوعي  اجليد ، وال" اعمنظم  على
(. 4م: ص  2008)حممد، " تلبي  حاجات اعمستهلكني بشكٍل أكثر كفاء  من اعمؤسسات األخرى

دة  اعمنظم  كذلك هنالك من ينظر للتناةسي  من حيث النتائج اليت حتققيها للمنظم  بكوهنا متثل "ق
جواد  عالي  وأبسعاة مناسب  تستطيع من خالهلا  على تلبي  ةغبات اعمستهلكني بتوةري منتجات ذات
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القدة  اليت تسمح للمنظم  "أو إهنا  (.37م: ص  2013)منري ، " احلصول على حص  سوقي  كبري 
ابالستمراة والنمو من خالل احلصول على مكان  يف السوق والقدة  على مواجه  اعمناةسني من خالل 

 (.71م: ص  2014)قوةاةي،  "تجديداجلهواد اعمبذول  واإلبداع واالبتكاة وال
قو  اعمنظم  وقدةهتا على التكيف مع تغريات بيئ  العمل مما سبق ميكن استنتاج أن التنافسية هي: و 

واألسعاة  ،ابجلواد  العالي  مبتكر  ومتجداد  تتصف واستمراةها يف تقدمي منتجات ،اليت تعمل ةيها
واحلصول  ،ويساعدها على حتقيق أهداةها ،وتطلعاهتم ،مبا ميكنها من تلبي  ةغبات الزابئنو   اعمناسب 

 ومواجه  مناةسيها. ،على مكان  يف السوق
 مفهوم امليزة التنافسية: 3-2

التعريفات اليت تناولت اعميز  التناةسي  بتعداد اعمهتمني هبا من جمايل اإلاداة  االسرتاتيجي   تعدادت
ائص نسبي  تنفراد هبا اعمنظم  وميكنها خاصي  أو جمموع  خص"والتسويق  ةالبعض يصفها أبهنا 

ومن  (.139، 138م: ص  2005)الزعيب، " االحتفاظ هبا عمد  طويل  نسبيا  نتيج  صعوب  حماكاهتا
استغالل اعمنظم  لنقاط قوهتا الداخلي  يف أاداء "وجه  نظر إاداةي ، ةإن اعميز  التناةسي  متثل حسن 

" اعمناةسون اآلخرون حتقيقها يف أادائهم ألنشطتها تطيعاألنشط  اخلاص  هبا، حبيث ختلق قيم  ال يس
ويرى آخرون أن هذا التميز ال يعين الكثري إال إذا أادةكه  (.104م: ص  2008)حسوين، 

عن مناةسيها يف نظر  إجيابيا   عميز  التناةسي  هي أي شيء مييز اعمنظم  متييزا  ا" اعمستهلكون  وهلذا ةإن
 (.80م: ص  2012)القطب، " اعمستخدمني النهائيني عمنتجاهتا

قدة  اعمنظم  على حسن استغالل مواةادها اعمتاح  تلبي   مما سبق ُيستنتج أن امليزة التنافسية هي: و 
لرغبات اعمستهلكني وحاجاهتم، ومبا ميكنها من كسب خاصي  أو جمموع  خواص نسبي  ختلق قيم  ال 

 نحها ةرص  التفوق عليهم.ميستطيع اعمناةسون اآلخرون حتقيقها عمد  طويل  نسبيا ، و ي
 أنواع امليزة التنافسية: 3-3

وةادت عد  أنواع لتحقيق التفوق التناةسي للمنظمات، ومن أهم ما أوةاده الباحثون واعمختصون يف هذا 
 (.92 – 88م: ص  2010اجملال ما يلي: )اعمسعوادي، 

 :التكلفة 3-3-1
تقدمي سلع  أو خدم  مماثل  يف اجلواد  وبسعر أقل مما تقدمه اعمنظمات  عندماميز  التكلف  اعمنظم  حتقيق 

بتحديد   ينر ياعمناةس . ويتطلب حتقيق هذه اعميز  وتطويرها ضبطا  مستمرا  للتكاليف عن طريق قيام اعمد
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وتعزيز  ،واألةابح احملقق  ،اعمضاة   تساهم يف زاياد  القيم، وجعلها عملياتلكاة  التكاليف اعمتعلق  اب
ميّكنها من تقدمي  ،والفاعل للمواةاد اعمتاح  هلا الكفء االستخدامإن جناح اعمنظم  يف و  القدة  التناةسي .

مع احملاةظ  على مستوى اجلواد  نفسه، األمر الذي يقواد إىل  ،منتجاهتا بسعر أقل من سعر مناةسيها
 اياد  أةابحها وتعزيز مركزها اعمايل مقاةن  مبناةسيها.زاياد  حصتها السوقي  وابلتايل ز 

 اجلودة: 3-3-2
اعمنظم  بتصميم  ت عّد اجلواد  إحدى األسلح  التناةسي  الفعال ، وقد تكون أةضلها وأقواها  ةعندما تقوم

تكون حينها ويفوق توقعاهتم،  ،ويليب حاجاهتم ،مبا يشبع ةغباهتم ،منتجها وتنفيذه وتقدميه للزابئن
وإن  دةع مبالغ إضاةي  القتنائها.بالزابئن  ، وسيقبلعمنظم  قد جنحت يف تقدمي منتجها ابجلواد  اعمطلوب ا

جواد  تصميم  مثل تشكل أمهي  كبري  للزابئناليت بعااد األهلذا النوع تركز على  اعمنظمات اليت تعمل وةقا  
 اعمنتج.

 :التسليم وقت 3-3-3
تؤثر و تقدم منتجاهتا بشكل أسرع وتتعلم بشكل أسرع،  ،االعتباة اليت أتخذ عامل الزمن بعني اعمنظمات

تلك اعمنظمات حتصل على عديد  .إجيااب  وبوتري  متصاعد  على مستوى األسواق والتصميم واإلبداع
الفوائد، منها استعمال التكنولوجيا احلديث  بشكل أكرب واحلصول على اعمزااي اعمتعلق  ابلتصميم واألذواق 

ابعمنظمات اعمناةس  هلا. ويتضمن هذا النوع من اعمناةس   نتيج  لتعلمها بشكل أسرع مقاةن    ،والصناع 
 سرع  تطوير، و يف الوقت اعمتفق عليه مع الزبون التسليمتقليل وقت االنتظاة، و  ثالث أسبقيات هي:

 .اعمنتجات
 املرونة: 3-3-4

وكيف تنتج ومىت تنتج، أي  ،تغيري ما تنتجب ،يقصد هبا قدة  اعمنظمات على التكيف مع اعمتغريات البيئي 
 تغيري يوةر للزابئن أةبع  أنواع من اعمتطلبات هي:هذا التغيري العمليات. وإن 

  :معظم أنواع السلع واخلدمات.تقدمي مرونة املنتج 
  :عرض مدى واسع من السلع واخلدمات اعمختلف .مرونة املزيج 
  :يات خمتلف .سلع وخدمات أبحجام وكمتوةري مرونة احلجم 
  :التوصيل يف خمتلف األوقات واألماكن حسب طلب الزبون.مرونة التوصيل 
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 اإلبداع: 3-3-5
مقاةن  ابعمنظمات  نظم اعماإلبداع كأسبقي  تناةسي  يعين التفراد و/ أو التميز ابعمنتجات اليت تقدمها 

عمنظمات اليت تتبىن اإلبداع . وينبغي على ا جديدات قدةهتا على تطوير منتجإضاة  إىل اعمناةس  هلا، 
أن تزيد من تركيزها على عملييت البحث والتطوير، ومكاةأ  األةرااد اعمبدعني  ،تحقيق األسبقي  التناةسي ل

وتقدمي  ،ةالعامل اعمهم لنجاح أي منظم  يف مواجه  مناةسيها هو قدةهتا على اإلبداع  وتشجيعهم
 وتكون ةوق مستوى توقعاهتم. ،ع ةغباهتموتشب ،منتجات جديد  للسوق تليب حاجات الزابئن

 اسرتاتيجيات امليزة التنافسية: 3-4
اسرتاتيجيات قيااد  التكلف ، ، وهي للميز  التناةسي  ثالث اسرتاتيجيات ةئيسي ( Porterحداد بوةتر )

 (.95م، ص  2009)ايسني،  والتمييز، والرتكيز. وةيما يلي توضيح هلذه االسرتاتيجيات:
 ية قيادة التكلفة:اسرتاتيج 3-4-1

يف اليت تعمل اعمنظمات  تعين هذه االسرتاتيجي  قيام اعمنظم  إبنتاج منتجاهتا أبقل سعر ممكن مقاةن  مع
حتقق  هامتكنها من حتقيق مزااي تناةسي  جتعل ،إن ةقاب  اعمنظم  الصاةم  على التكاليفو ذات اجملال.

اعمناةس  على أساس  ذه االسرتاتيجي ، تتمكن مناليت تتبع هإن اعمنظم  و  ةحبا  أكرب من مناةسيها.
حبصان  ضد العمالء واعموةادين األقوايء، حبيث ال ميكنهم اعمساوم  مع هذه اعمنظم  على  وتتمتع ،السعر

هذه اعمنظمات عموقع مثل ختفيض أسعاة منتجاهتا، أو اةتفاعها ابلنسب  للمدخالت. كما أن احتالل 
 ض السعر عمواجه  أي هجوم من اعمناةسني اجلداد أو السلع البديل . ميكنها من ختفي ،تناةسي ممتاز

 اسرتاتيجية التمييز: 3-4-2
تشري هذه االسرتاتيجي  إىل قيام اعمنظم  بتقدمي منتجات متميز  و/أو ةريد  يف خصائصها ووظائفها. 

اجملاالت:  وتوجد عد  جماالت أو مداخل متكن اعمنظم  من متييز منتجها عن اعمناةسني، ومن هذه
والسمات اخلاص  به، تقدمي خدم  ممتاز  قبل عملي  البيع وبعدها، توةري  ،التشكيالت اعمختلف  للمنتج

والضماانت، ابإلضاة  إىل التصميم واألاداء واجلواد  غري العاادي ، ومسع   ،ومراكز الصيان  ،قطع الغياة
د جناحها يف حال  ما إذا كانت اعمنظم  تتمتع ومكانتها بني اعمناةسني. وهذه االسرتاتيجي  يتزاي ،اعمنظم 

وال ميكنهم تقليدها بسهول . ةهذا التميز يتيح للمنظم   ،ابعمهاةات والكفاءات اليت ال ميتلكها اعمناةسون
ةرص  ةرض السعر اعمناسب هلا، ابإلضاة  إىل زاياد  عداد الوحدات اعمباع  من منتجاهتا، وتعزيز والء 



 2019يناير                   عشر ثالثالعدد ال              البحوث األكادمييةجملة 

514 

 

حصتها السوقي   زوتعزي ،وجذب آخرين مبا يتيح هلا زاياد  مستوى األةابح ،ةي العمالء لعالمتها التجا
 مقاةن  ابعمناةسني.

 اسرتاتيجية الرتكيز: 3-4-3
ن ــمحمّداد ةكر  توجيه وحشد اعمنظم  لكل مواةادها اعمتاح  يف جمال  علىاسرتاتيجي  الرتكيز  تستند

. ن بناء قدة  تناةسي  والوصول إىل موقع أةضل يف السوقنها مــكـمـا يـمـال، بــمـ  األعـطـشـجاالت أنــم
على  وتلبي  ةغبات خاص  جملموع  معين  من العمالء، أو ابلرتكيز ،إما إبشباع حاجاتوهذا يتحقق 

لرتكيز على استخدامات معين  للمنتج. وإن اعمبدأ األساسي هلذه االسرتاتيجي  ابسوق جغرايف حمدواد، أو 
حماول  منها يف التفوق على  ،دم  شرحي  معين  من السوق وليس السوق ككلهو ختصص اعمنظم  يف خ

اعمناةسني. وهذه االسرتاتيجي  حتقق القدة  التناةسي  من خالل متييز اعمنتج حبيث يشبع حاجات القطاع 
السوقي اعمستهدف بشكل أةضل، أو من خالل تكاليف أقل للمنتج الذي يستهدف قطاعا  سوقيا  

، وهذا من شأنه أن يف الشرحي  السوقي  اعمستهدة  قيااد  التكلف  معا  و التمييز  ل حتقيقن خالحمدادا ، أو م
 يتيح للمنظم  حتقيق أعلى ةبح ممكن مقاةن  مبناةسيها.

 معايري احلكم على جودة امليزة التنافسية: 3-5
داد وةقا  للمعايري التالي جواد  اعميز  التناةسي      (.91، 90ص  م، 2015: )صالح الدين، حت 
 :هادر امصعدد املزااي التنافسية، وتنوع  3-5-1

ةإنه يصعب على اعمنظمات اعمناةس  هلا ، صاادةاد من اعمزااي التناةسي  متنوع  اعمعندما متتلك اعمنظم  عد
، ةإن ذلكمن عكس الاعمنظم  قدة   تناةسي   عالي  . وعلى  ، مما مينحتقليد هذه اعميز  والتغلب عليها

قد جتد نفسها غري قاادة  على  ،اليت متلك ميز   تناةسي   مبنّي   على عداٍد حمدواٍد من اعمصاادةاعمنظم  
 يزهتا التناةسي .ابالحتفاظ مباالستمراة 

 درجة التحسني والتطوير والتجديد املستمر يف امليزة: 3-5-2
اعمزااي لك ألن ، وذوبشكل سريع ومستمرّ جديد ، خلق مزااي تناةسي   على اعمنظم هذا يعين قدة  

جيااد  اأن تسعى ادائما إىلة. وعلى اعمنظم  التناةسي  ادائما  ما تكون عرض  للتقليد والتغيري واالنداث
متكنها من البقاء يف أةضل، مزااي تناةسي   ، وتبتكراعمزااي اليت متتلكهامن خالهلا مصاادٍة جديدٍ  تطوير 

 وزاياد  حصتها وأةابحها منه. ،السوق
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 ة املعرفة يف حتقيق امليزة التنافسية للمنظمة:دور إدار  3-6
هناك العديد من الدةاسات اليت بينت أن مصدة اعميز  التناةسي  ال يرتبط ابعموقع اجليد يف مواجه  

وحيث  . بل يرتبط أيضا  بقدة  اعمنظمات على استغالل مواةادها الداخلي   ظروف البيئ  اخلاةجي  ةقط
إاداة  اعمعرة  أمر ضروةي لتحقيق اعمزااي  للمنظم ، ةإن األساسي  واةادأهم اعماعمعرة  تعترب أحد أن 

التناةسي . وةيما يلي عرض ألهم عمليات إاداة  اعمعرة  اليت تساهم يف حتقيق اعميز  التناةسي : )قوةاةي، 
 (.114 – 108م: ص  2014

 دور توليد املعرفة يف حتقيق ميزة تنافسية للمنظمة: 3-6-1
الباحثني إىل أن العالق  األساسي  بني اعمعرة  واعميز  التناةسي  تتمحوة يف إمكاني  توليد  يشري الكثري من

ةاعمنظم  الناجح  هي اليت تولد اعمعرة  ابستمراة. كما أشاة بعض الباحثني إىل أن العالق  بني   اعمعرة 
الذي بدوةه  واالبتكاة  اإلبداعتكمن يف إمكاني  توليد اعمعرة  اليت تقواد إىل ،والقدة  التناةسي  ،اعمعرة 

تقدمي   ويزيد من سرع، ومتييز اعمنتجات، تكاليفاعمتمثل  يف ختفيض ال يقدم أسس اعميز  التناةسي 
اعمنظم   ويدعم قدةات واحتياجاهتم، ،بصوة  تليب ةغبات العمالء، منتجات جديد  للسوق اعمستهدف

 ويضمن هلا البقاء والنمو. ،التناةسي 
 ختزين املعرفة يف حتقيق ميزة تنافسية للمنظمة:دور  3-6-2

قق حي ،السرتجاعها وقت احلاج ، اعمعرة  يف الذاكر  التنظيمي  خمزون إىل، وإضاةتها ختزين اعمعرة  اجلديد 
ترضي أو جديد   ،أو تقدمي منتجات مطوة  ،من ادخول أسواق جديد  هاللمنظم  ميز  اقتصاادي  متكن

مبا يؤادي إىل زاياد   ،اعمنظم  يف أاداء عملها من خالل تقليل تكاليف اإلنتاجساعد ا تإهنكما لعمالء.  ا
وتقدمي منتجات غري مألوة  لدى  ،عوائدها اعمالي  وأةابحها الصاةي . كذلك حتقيق اإلبداع واالبتكاة

 وحّل اعمشكالت. ،نتيج  االستخدام اجليد للمعرة  اعمخزن  يف صناع  القراةات ،العمالء
 وزيع املعرفة يف حتقيق ميزة تنافسية للمنظمة:دور ت 3-6-3

ةاعمعرة  تتزايد كلما مت   هو منوها وازادهاةها مع مروة الوقت ،عمنظم  األخرىاما مييز اعمعرة  عن مواةاد 
 ،يسهل عملي  تعلم األةرااد ،وتوزيع اعمعرة  ،وضعها موضع التطبيق. وإن انسيابو  ،توزيعها بني األةرااد

عمعرة  مع العاملني   اوتعيق أعماهلا، كما أن مشاةك ،شكالت اليت تواجه اعمنظم ويساندهم يف حل اعم
مبا يسمح بزاياد  اإلبداع  ، وذلكويزةع ةوح العمل اجلماعي ،خيلق جو من الثق  بني األةرااد ،ابعمنظم 

 يز اعمنظم  على مناةسيها.ميوهو ما  واالبتكاة،
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 سية للمنظمة:دور تطبيق املعرفة يف حتقيق ميزة تناف 3-6-4
يهمها إمكاني  تطبيقها  إن اعمنظم  اهلاادة  إىل حتقيق ميز  تناةسي  ال هتمها اعمعرة  حبد ذاهتا، إمنا

هلذا . و وتوظيفها وتسيريها اسرتاتيجيا  كموةاد اداخلي يساهم يف تنمي  اعميز  التناةسي  للمنظم  اقتصااداي  
إجراءات عبثي  إذا مل  ما هي إال اعمعرة  وختزينها وتوزيعها ةتوليدغاي  إاداة  اعمعرة   هو اجليد  إن التطبيقة

مبا يتيح للمنظم  ميز  تناةسي  عالي . ةالتطبيق الصحيح للمعرة  أكثر ، و يتم ادعمها ابلتطبيق بفاعلي 
أمهي  من اعمعرة  نفسها، وعمليات اإلبداع والتخزين والتوزيع لن تؤادي إىل حتسني األاداء التنظيمي وخلق 

 ناةسي  للمنظم  أو تعزيز ميز  قائم  ما مل يكن هناك عملي  تطبيق ةعال  للمعرة . ميز  ت
 نبذة خمتصرة عن جمتمع البحث: 4-1

واعمداة اجلديد للخدمات اهلاتف  تضمن البحث ادةاس   ميداني  نفذت يف شركيت ليبياان 
 احملمول يف مدين  مصرات . وميا يلي تعريف موجز بكل منهما:

 ليبياان خلدمات اهلاتف احملمول: شركة 4-1-1 
م، وقد قامت ببناء شبك  2004بدأت شرك  ليبياان عملها يف الربع الثالث من سن   

اتصاالت ال سلكي  تدعم خدمات اهلاتف احملمول مبختلف اعمدن الليبي ، وواصلت الشرك  االةتقاء 
الصويت عرب شبكتها، كما كانت  ابخلدمات بتوةري خدم  االنرتنت والرسائل متعداد  الوسائط والربيد

مركز  15الشرك  سباق  يف تقدمي خدم  خط هاتف اجليل الثالث. أنشأت الشرك  ماال يقل عن 
مشرتك.  6,200,000خدمات يف مدن ومناطق خمتلف  ليصل عداد مشرتكيها إىل ما يزيد عن 

 مساء (. 18:30م، www.libyana.ly  ،02/10/2018)اعمصدة: 
م، مبقره يف شاةع طرابلس. كما اةتتحت الشرك  ةرعا  2005اةت ِتح ةرع شرك  ليبياان مبدين  مصرات  سن  

م. )اعمصدة: الباحثني عن طريق التواصل 2016هلا مبدين  مصرات  حتت اسم ةرع الوسطى يف بداي  سن  
 اإللكرتوين مع أحد موظفي الشرك (.

 دار اجلديد خلدمات اهلاتف احملمول:شركة امل 4-1-2
م، واليت انطلقت لتعمل من مقرها يف 1997أتسست شرك  اعمداة اجلديد يف مطلع سن   

العاصم  طرابلس كمشغل لشبك  اهلواتف احملمول  ومزّواد للبياانت. وقد حازت الشرك  على حص  
هواتف حممول  يف ليبيا  ةالشرك  تتمتع  سوقي  ممتاز  مقاةن   بِعداد السكان نظرا  لكوهنا أول مشغل شبك 

أبكثر من ثالث  ماليني مشرتك من اعمؤسسات احلكومي  واألعمال التجاةي  واألةرااد. وتعمل الشرك  على 

http://www.libyana.ly/
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إطالق مشاةيع وخدمات جديد . وجتدة اإلشاة  هنا إىل أن اسم الشرك  قد مت تغيريه يف بداي  الربع 
 www.almadar.lyإىل اسم "اعمداة اجلديد". )اعمصدة:  م من اسم "اعمداة"2007الثالث لسن  

 مساء (. 18:40م، 02/01/2018، 
م، مبقره يف 2005وةيما خيص ةرع شرك  اعمداة اجلديد مبدين  مصرات  ةقد مت اةتتاحه سن   

   مع السيد مشرف مركز اعمبيعات(.شاةع طرابلس. )اعمصدة: الباحثني عن طريق اعمقابل  الواثئقي
 أدوات مجع البياانت وحتليلها: 4-2

مت االعتمااد على االستبان  كأادا  ةئيسي  جلمع البياانت األولي ، من أجل التعرف على أثر  
( استبان  حتديدا  71إاداة  اعمعرة  يف حتقيق اعميز  التناةسي ، وحتديد العالق  بينهما. وقد مت توزيع عداد )

استبان (، ومت اسرتادااد  21شرك  اعمداة اجلديد:  –استبان   50اد جمتمع البحث. )شرك  ليبياان: على أةرا
( استبان  منها. كما مت إجراء عملي  التحليل ابستخدام حزم  الربامج اإلحصائي  للعلوم 60عداد )

ثبات اختباة ألفا كرونباخ للتحقق من مصداقي  و مت استخدم كل من: (، حيث SPSSاالجتماعي  )
أادا  البحث، واجلداول التكراةي  والنسب اعمئوي  لتحليل البياانت الدميجراةي  اخلاص  أبةرااد عين  البحث، 
ومصفوة  معامل االةتباط )بريسون( الختباة نوعي  العالق  اليت تربط اعمتغري اعمستقل والتابع، ومعاادل  

 ةسي .االحنداة لقياس أثر إاداة  اعمعرة  يف حتقيق اعميز  التنا
 تصميم قائمة االستبيان: 4-3

، اعموسوم  (2014 قوةاةيأ عتمد يف تصميم قائم  االستبيان بشكل ةئيسي على ادةاس  ) 
، مع إجراء بعض التعديالت الالزم  على ةقراهتا "دور إدارة املعرفة يف حتقيق ميزة تنافسية للمؤسسة"
ةيما  (78-71م،  2010اين ، اعمشاقب ، )البطمبا يتواةق مع حمتوايت البحث، ووةقا  عما وةاد مبرجع 

 – 88م: ص 2010)اعمسعوادي، يتعلق بعباةات القياس اخلاص  مبتغري إاداة  اعمعرة   وما وةاد مبرجع 
92) .  ةيما خيص عباةات قياس اعميز  التناةسي   

مت صحيف  االستبيان إىل ثالث  أجزاء: ةكان اجلزء األول خمّصص لتغطي  البياانت    وقد ق سِّ
الدميجراةي  لعين  البحث. واجلزء الثاين مت ةيه تغطي  البياانت اعمتعلق  إباداة  اعمعرة  وأبعاادها )توليد 

أسئل  لقياس كل ب عد.  4سؤاال ، بواقع  16اعمعرة ، ختزين اعمعرة ، توزيع اعمعرة ، تطبيق اعمعرة ( وضم 
اةسي  وأبعاادها )التكلف ، اجلواد ، اعمرون ، االبداع، واجلزء الثالث مت ةيه تغطي  البياانت اعمتعلق  ابعميز  التن

أسئل  لقياس كل ب عد أيضا . وط لب من اعمستقصى منهم اإلجاب   4سؤاال ، بواقع  20التسليم( وضم 

http://www.almadar.ly/
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مواةق بشد ( لتحديد -مواةق-حمايد-غري مواةق-وةقا  عمقياس ليكاةث اخلماسي )غري مواةق بشد 
 ات االستبيان.اجتاهات اعمستقصى منهم حول عباة 

بوعد إعدااد االستبان  بشكلها اعمبدئي مت عرضها على عداد مخس  من أعضاء هيئ  التدةيس  
بقسم إاداة  األعمال بكلي  االقتصااد والعلوم السياسي  جبامع  مصرات  للتحكيم، وقد أخذ مبالحظاهتم 

 عند تصميم االستبان  يف صوةهتا النهائي .
 حتليل البياانت: 4-4

تعراض لتحليل البياانت، وأهم النتائج اليت توصل إليها البحث بوعد إجراء ةيما يلي اس 
 االختباةات الالزم  للوصول إىل أهداف البحث واختباة ةرضياته، وذلك على النحو التايل:

 مقياس درجة الثقة والتوافق الستمارة االستبيان ألفا كرونباخ:  4-4-1
ةاس  لقياس متغريي إاداة  اعمعرة  واعميز  التناةسي  كانت للتحقق من مصداقي  أادا  الد معامل كرونباخ ألفا

ادةج  التناسق والتواةق والثبات ألادا  مجع البياانت  يعين أن هذا ، و على التوايل( 0.923، 0.873)
 كانت عالي .

 وتفريغ البياانت الدميوجرافية املتعلقة ابلبحث: حتليل  4-4-2
 بنسب العـظـمى   ـيـبـلـل األغـمثـنسب  الذكوة تمـبحوثـيـن، أن ي الحظ من حتليل البياانت الديـمـوجـراةـيـ  للـ

تفسري هذا التفاوت بني نسب  اجلنسني إىل كون ادخول اإلانث إىل سوق العمل وميكن  (،91.7%)
ابإلضاة  إىل أتثري العاادات والتقاليد السائد  يف اجملتمع جتاه توظيف بصف  عام  كان متأخرا ، اللييب 

على الرغم من أن طبيع  العمل هباتني الشركتني يناسب العنصر النسائي. كما ي الحظ أن اعمرأ ، وذلك 
 الشركتني حمل البحثمن اعمبحوثني، أي أن  %56.7سن  يشكلون نسب   35من تقل أعماةهم عن

قاادة على مواكب  التطوةات التقني  اعمتساةع  يف هذه الصناع . وقد انعكس هذا كاادة شبايب متلكان  
% من اعمبحوثني مل تتجاوز خربهتم اخلمس سنوات، وهذا قد يكون 45ةرت  اخلرب  حيث تبني أن على 

له نتائج سلبي  على مدى توةر اعمعرة  اعمبني  على اخلرب  الرتاكمي . أما ةيما يتعلق ابعمؤهالت العلمي  ةإن 
بشري  الكواادة ال % من اعمبحوثني حيملون ادةج  الدبلوم العايل ةأعلى، مما يعين أن96.7نسب  

علميا،  وي فرتض أن تكون قاادة  على أن تساهم بصوة  كبـري  ةـي زيـااد  مؤهل  ابلشركتني حمل البحث 
حجم اعمــعــرةـ  وخلق مزااي تناةسي  جديد  لشركاهتم، أو تدعيم ميزاهتا التناةسي  القائم  جملاةات اعمناةسني 

% من اعمبحوثني متخصصني يف 55ةقد تبني أن  والتفوق عليهم. وةيما يتعلق ابلتخصص العلمي
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. وقد طبيع  عمل الشركتني حمل البحثيناسب ، وهذا االتصاالت وتكنولوجيا اعمعلومات واهلندس 
من  %51.7مشلت عين  البحث كاة  اعمسميات الوظيفي  وبنسب تعكس اهليكلي  الوظيفي  حيث كان 

(، و)ةئيس وحد / دس/ ةين صيان  أجهز  وشبكاتمهناعمبحوثني من ةئ  )اعموظفني(، يليهم ةئيت )
 %( لكل منهما. 16.7قسم( بنسب  )

 التحليل الوصفي إلجاابت املستقصى منهم حول أبعاد إدارة املعرفة:  4-4-3
حتليل إجاابت اعمستقصى منهم بشأن مدى مواةقتهم على توةر أبعااد إاداة  اعمعرة  ابلشركتني حمل 

(، تبني أن متوسط اإلجاابت عن متغري إاداة  اعمعرة  ككل 1) البحث اعموضح  ابجلدول اجلدول ةقم
حظ تفاوت نسيب يف أبعااد متغري 3.70هي ) (،  أي أهنا أقرب للمواةق  منها للمحايد ، ولكن يال 

(، يف حني أهنا مل تبدي 3.86إاداة  اعمعرة  حيث أكد اعمبحوثني إهتمام الشركتني ببعد ختزين اعمعرة  )
(. وجيدة التنبيه إىل أن ختزين اعمعرة  ادون توزيعها ومشاةكتها 3.50توزيع اعمعرة  )ذات االهتمام ببعد 

 بني متخذي القراة ابعمنظم  يقلل من امكاني  االستفااد  من هذا اعموةاد اهلام يف حتسني اعميز  التناةسي .
 ( التحليل الوصفي إلجاابت املستقصى منهم حول أبعاد إدارة املعرفة1اجلدول رقم )

 بيــــــــــــــــانال
متوسط بعد 
 توليد اعمعرة 

متوسط بعد 
 ختزين اعمعرة 

متوسط بعد 
 توزيع اعمعرة 

متوسط بعد 
 تطبيق اعمعرة 

متوسط متغري 
 إاداة  اعمعرة 

 60 60 60 60 60 العــــــــداد
 0 0 0 0 0 اعمفقــــواد
 3.70 3.77 3.50 3.86 3.65 اعمتوسط

 51558. 58561. 65821. 60089. 72369. االحنراف اعمعياةي
 التحليل الوصفي إلجاابت املستقصى منهم حول أبعاد امليزة التنافسية:  4-4-4

حتليل إجاابت اعمستقصى منهم بشأن مدى مواةقتهم على توةر أبعااد اعميز  التناةسي  ابلشركتني حمل 
اعميز  التناةسي  ككل  (، تبني أن متوسط اإلجاابت عن متغري2البحث اعموضح  ابجلدول اجلدول ةقم )

حظ تفاوت نسيب يف أبعااد متغري 3.86هي ) (،  أي أهنا أقرب للمواةق  منها للمحايد ، ولكن يال 
(، يف حني أهنا مل تبدي ذات 3.93اعميز  التناةسي  حيث أكد اعمبحوثني إهتمام الشركتني ببعد اجلواد  )

لشركتني حمل البحث بعامل ابلغ األمهي  عما له (. وهذا يبني قل  اهتمام ا3.52االهتمام ببعد التسليم )
من اةتباط برضا اعمستهلك خاص  يف خدم  مثل خدم  االتصاالت اليت يلعب ةيها عامل الوقت ادوةا  
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ابةزا   ةما الفائد  اليت سيجنيها اعمستهلك من جواد  اخلدم  اعمقدم  له إن مل تكن يف الوقت اعمناسب. 
 ام ببعد التسليم قد يكون له نتائج سلبي  تفقد اعمنظم  ميزهتا التناةسي .هذا التقصري النسيب يف االهتم

 التحليل الوصفي إلجاابت املستقصى منهم حول أبعاد امليزة التنافسية( 2اجلدول رقم )
 البيــــــــــــــــان

متوسط بعد 
 التكلفة

متوسط بعد 
 اجلودة

متوسط بعد 
 املرونة

متوسط بعد 
 اإلبداع

متوسط بعد 
 لتسليما

متوسط 
متغري ميزة 

 تنافسية
 60 60 60 60 60 60 العــــــــداد
 0 0 0 0 0 0 اعمفقــــواد
 3.68 3.52 3.60 3.56 3.93 3.80 اعمتوسط

 55351. 78095. 66238. 63840. 67851. 75506. االحنراف املعياري
 سية:مصفوفة معامل االرتباط )بريسون( بني إدارة املعرفة وامليزة التناف  4-4-5

( تفاصيل عالق  االةتباط 3إن االةتباط يبحث يف قو  واجتاه العالق  بني اعمتغريات، ويبني اجلدول ةقم )
بني متغريي البحث وأبعااد كل منهما. وي الحظ أن معامل اةتباط بريسون بني إاداة  اعمعرة  واعميز  

  بني اعمتغريين موجب  %. وهذا يشري إىل أن العالق99( عند مستوى ثق  0.781التناةسي  هو )
وقوي ، وإهنا ذات ادالل  إحصائي ، أي أن اةتفاع مستوى إاداة  اعمعرة  يصاحبه اةتفاع مستوى اعميز  

 التناةسي ، والعكس صحيح، وهذا يؤكد الفرضي  األساسي  للبحث.
 كم ي الحظ أن معامل االةتباط بني كل ب عد من أبعااد متغري إاداة  اعمعرة  )توليد، ختزين، 

توزيع، تطبيق( ومتوسط متغري اعميز  التناةسي  يشري إىل وجواد عالقات اةتباط طرادي  وذات ادالل  
 %، وهذا ما يؤكد الفرضيات الفرعي  األةبع  للبحث.99إحصائي  عند مستوى ثق  
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 مصفوفة معامل ارتباط بريسون بني إدارة املعرفة وامليزة التنافسية وأبعادمها( 3اجلدول رقم )

 نالبيا
متوسط 
بُعد توليد 

 املعرفة

متوسط 
بُعد ختزين 

 املعرفة

متوسط 
بُعد توزيع 

 املعرفة

متوسط 
بُعد 

تطبيق 
 املعرفة

متوسط 
متغري إدارة 

 املعرفة

 متوسط ب عد التكلف 
 

 اةتباط بريسون معامل
 مستوى الدالل 

 العداد

.435** 
.000 
60 

.421** 
.000 
60 

.483** 
.000 
60 

.518** 
.000 
60 

.576** 
.000 
60 

 متوسط ب عد اجلواد 
 

 معامل اةتباط بريسون
 مستوى الدالل 

 العداد

.463** 
.000 
60 

.419** 
.000 
60 

.606** 
.000 
60 

.504** 
.000 
60 

.621** 
.000 
60 

 متوسط ب عد اعمرون 
 

 معامل اةتباط بريسون
 مستوى الدالل 

 العداد

.382** 
.001 
60 

.369** 
.002 
60 

.642** 
.000 
60 

.465** 
.000 
60 

.579** 
.000 
60 

 متوسط ب عد اإلبداع
 

 معامل اةتباط بريسون
 مستوى الدالل 

 العداد

.478** 
.000 
60 

.377** 
.001 
60 

.599** 
.000 
60 

.599** 
.000 
60 

.639** 
.000 
60 

 متوسط ب عد التسليم
 

 معامل اةتباط بريسون
 مستوى الدالل 

 العداد

.526** 
.000 
60 

.373** 
.002 
60 

.661** 
.000 
60 

.534** 
.000 
60 

.656** 
.000 
60 

متوسط متغري اعميز  
 التناةسي 

 معامل اةتباط بريسون
 مستوى الدالل 

 العداد

.583** 
.000 
60 

.498** 
.000 
60 

.759** 
.000 
60 

.666** 
.000 
60 

.781** 
.000 
60 

 %(99) 0.01ادالل  إحصائي  عند مستوى ثق   االةتباط ذو** 
( تفاوت يف قو  عالق  اةتباط بني البنواد 3ن البياانت الواةاد  ابجلدول ةقم )كما ي الحظ م
بني كل من: متوسط ب عدي )توزيع اعمعرة ، وتطبيق اعمعرة ( عالقة طردية قوية الفرعي  للمتغريين  ةهي 

توسط ب عد ومتوسط متغري اعميز  التناةسي   وبني متوسط متغري إاداة  اعمعرة  ومتوسط ب عد التسليم  وبني م
توزيع اعمعرة  ومتوسط ب عد التسليم  كذلك بني متوسط ب عد توزيع اعمعرة  ومتوسط ب عد اعمرون . وتكون 
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بني كل من: متوسط متغري إاداة  اعمعرة  ومتوسط ب عد التكلف   وبني  العالقة طردية متوسطةهذه 
متوسط ب عد توليد اعمعرة  ومتوسط  متوسط ب عد )تطبيق اعمعرة ، توزيع اعمعرة ( ومتوسط اإلبداع  وبني

بني كل من: متوسط ب عد توليد  عالقة طردية ضعيفةمتغري اعميز  التناةسي . إال أن هذه العالق  تكون 
اعمعرة  ومتوسط ب عد اعمرون   وبني متوسط ب عد حزن اعمعرة  وأبعااد اعميز  التناةسي  )اعمرون ، اإلبداع، 

 التسليم(.
تاج أن ب عد توزيع اعمعرة  هو البعد األقوى اةتباطا  مبتغري اعميز  التناةسي  بوجه عام ومما سبق، ميكن استن

وبعض من أبعااده بوجه خاص، مث يليه ب عد تطبيق اعمعرة ، أما ب عدي توليد اعمعرة  وختزينها ةهما 
سط  القو . األضعف اةتباطا  ابعميز  التناةسي   حيث تربطهما هبا وأببعاادها عالقات ضعيف  إىل متو 

وهذا يؤكد أمهي  توزيع اعمعرة  وتطبيقها مقاةن  مبجراد توليدها وختزينها مبلفات أو قواعد بياانت اعمنظم   
ةطاعما كانت اعمنظمات تقوم بتوليد وختزين اعمعرة  ادون توزيعها وتطبيقها، ةلن تؤثر إجيااب  على اعميز  

لدعم ميز  تناةسي  قائم  أو أكثر، أو خلق ميز  تناةسي   التناةسي ، بل عليها توزيع اعمعرة  ليتم تطبيقها
 جديد  تتفوق هبا على اعمناةسني.

 االحندار اخلطي البسيط:   4-4-6
يستخدم حتليل االحنداة لتحديد أثر اعمتغري اعمستقل يف اعمتغري التابع، مبا ميكن من استخدام  

(، 4لومي  اعمتغري اعمستقل. ومن اجلدول ةقم )اعمعاادل  اعمستخرج  يف التنبؤ بقيم اعمتغري التابع وذلك مبع
، وأن قيم  معامل 0.81بني إاداة  العرة  واعميز  التناةسي  قد بلغ  Rي الحظ أن معامل االةتباط 

%، األمر الذي يفسر أن إاداة  اعمعرة  تلعب 63هي  (Adjusted R square)التحديد اعمعدل 
% الباقي  ترجع إىل 37%، وأن 63كتني حمل البحث مبقداة ادوةا  هاما  يف حتقيق اعميز  التناةسي  للشر 

 عوامل أخرى خاةج نطاق البحث، وحتتاج إىل مزيد من الدةاسات العلمي  لتحديدها.
 ملص  منوذج االحندار (4جدول رقم )

 املتغريات
Model 

 

معامل االرتباط 
 Rبريسون  

 معامل التحديد
R Square 

معامل التحديد 
 املُعّدل

Adjusted 
R Square 

 اخلطأ املعياري للتقدير
Std. Error of 
the Estimate 

1 .811a .658 .633 .33537 
a. Predictors: (Constant) 
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متوسط ب عد تطبيق اعمعرة ، متوسط ب عد ختزين اعمعرة ، متوسط ب عد توليد اعمعرة ، متوسط ب عد توزيع 
 اعمعرة 

ةإنه مت الوصول إىل اعمعاادل  التالي  لتحديد العالق  اخلطي   ،(5ابستخدام اعمعامالت اعمبين  ابجلدول ةقم )
 لنموذج االحنداة بني إاداة  اعمعرة  واعميز  التناةسي ، وهي كالتايل:

Y=b x + a  
Tc = .053(MG) +0.156(MS) +0.420(MD) +0.219(MP) + 0.589     

        
 حيث أن:

     MGمتوسط ب عد تولــــيد اعمعرةـ  =      MSمتوســــــــــط ب عـــد ختزين اعمعــرة = 
  MP متوسط ب عد تطبيق اعمعرة  =    MDمتوســــــــط ب عــــد توزيع اعمعرة = 
   Tcمتوسط متغري اعميز  التناةسي  =

 ادلة االحندارمعامالت مع (5جدول رقم )

Model 
 املتغريات

 املعامالت
املعامالت 
 القيمة املعيارية

T 
 احملسوبة
 

 مستوى الداللة
Sig. 

B 
 املعياري اخلطأ

Std. 
Error 

Beta 

1 (Constant) 
 متوسط ب عد توليد اعمعرة 
 متوسط ب عد ختزين اعمعرة 
 متوسط ب عد توزيع اعمعرة 
 متوسط ب عد تطبيق اعمعرة 

.589 

.053 

.156 

.420 

.219 

.339 

.083 

.084 

.092 

.106 

 
.070 
.169 
.499 
.232 

1.736 
.642 
1.847 
4.545 
2.060 

.088 

.524 

.070 

.000 

.044 
 :a. Dependent Variableمتوسط متغري اعميز  التناةسي  

ت أمهي  وأتثري ب عدي توزيع وتطبيق اعمعرة  على اعميز  ومبقاةن  بياانت مستوى الدالل ، ميكن إثبا
التناةسي ، مقاةن  بب عدي توليد وختزين اعمعرة . وهذا االستنتاج يساند النتائج اليت مت التوصل إليها من 

(  ةتوليد اعمعرة  وختزينها ال يعين الكثري 3حتليل بياانت معامل االةتباط )بريسون( اعمبين  ابجلدول ةقم )
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 حيقق للمنظم  أي إضاة ، ما مل يتم توزيعها وتطبيقها لالستفااد  منها يف خلق وتطوير منتجاٍت وال
 وخدماٍت متيز اعمنظم  على سواها من اعمنظمات اعمناةس .

 بني الشركتني حمل البحث: مقارنة  4-4-7
ةغم إن الدةاس  قد استهدةت الشركتني معا  ومل تكن ادةاس  مقاةن ، إال إنه ي الحظ من  

( أن معاملي االةتباط )بريسون( بني إاداة  اعمعرة ، واعميز  التناةسي  لشركيت ليبياان واعمداة 6جلدول ةقم )ا
على التوايل. وهذا يشري إىل وجواد عالق  اةتباط طرادي  قوي   r=0.709 ،r=0.880اجلديد مها 

لدى شرك  اعمداة  % لكل شرك ، إال أن هذه العالق  أقوى99وذات ادالل  إحصائي  عند مستوى ثق  
اجلديد منها لدى شرك  ليبياان. وقد يكون السبب وةاء ذلك هو اهتمام شرك  اعمداة اجلديد بعمليات 
البحث والتطوير، وختصيص مقر خاص هلا منفصل جغراةّيا  ومرتبط عمليا  وإاداةاي  واسرتاتيجيا  إباداة  

 الشرك .
 وسط املتغريات لشركيت ليبياان واملدار اجلديديبني مصفوفة معامل االرتباط بني مت (6جدول ةقم )

 املعرفةإدارة  متغريمتوسط  التحليل الشرك  البيان

متوسط متغري 
 اعميز  التناةسي 

 شرك  ليبياان
 0.709**  معدل اةتباط بريسون

 0.000 ادةج  الثق 
 39 العداد

 شرك  اعمداة اجلديد

 0.880**  معدل اةتباط بريسون

 0.000  ادةج  الثق

 21 العداد
 0.01التحليل ذو ادالل  إحصائي  عند ادةج  الثق  

( لشرك  Adjusted R square( أن معامل التحديد اعمعدل )7كما ي الحظ من اجلدول ةقم )
% من اعميز  التناةسي  للشرك ، يف حني كانت إاداة  59ليبياان يوضح أن إاداة  اعمعرة  مسئول  عن حتقيق 

 % من اعميز  التناةسي  لشرك  اعمداة اجلديد. 74عن حتقيق  اعمعرة  مسئول 
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 ملص  منوذج االحندار لكٍل من الشركتني (7جدول رقم )
 املتغريات

 جهة العمل
Model 

 

معامل االرتباط 
 بريسون

R 

 معامل التحديد
R Square 

معامل التحديد 
 املُعّدل

Adjusted R 
Square 

 اخلطأ املعياري للتقدير
Std. Error of 
the Estimate 

 796a .633 .590 .32660. شرك  ليبياان
 890a .792 .740 .32613. شرك  اعمداة اجلديد

a. Predictors: (Constant) 
متوسط ب عد تطبيق اعمعرة ، متوسط ب عد ختزين اعمعرة ، متوسط ب عد توليد اعمعرة ، متوسط ب عد توزيع 

 اعمعرة 
b. Predictors: (Constant) 

ب عد تطبيق اعمعرة ، متوسط ب عد ختزين اعمعرة ، متوسط ب عد توليد اعمعرة ، متوسط ب عد توزيع  متوسط
 اعمعرة 

وعلى الرغم من أن ادةج  التفاوت يف معاملي االةتباط والتحديد كان بسيطا ، إال أنه يف مثل هذه 
وذلك نظرا  لطبيع  اعميز  التناةسي  اليت اعمواضيع اعمتعلق  ابعميز  التناةسي  يعترب  مؤثرا  وجديرا  ابالهتمام  

يعتمد حتقيقها قدة  اعمنظم  على التفوق ابستخدام أبسط ما متتلكه من مواةاد.  وهذا يتطلب إجراء 
حبث تفصيلي من خالل ادةاسٍ  مقاةنٍ  بني الشركتني الستيضاح سبب تفاوت النتائج اليت قد تتزايد مع 

 ظمات مناةس ، أو سيطر  إحدى اعمنظمتني القائمتني.مروة الوقت وما قد يصحبه من ادخول من
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 النتائج والتوصيات: 4-5
من خالل البياانت اليت مت احلصول عليها عن طريق استماة  االستبيان، وحتليلها ابتباع  

األساليب االحصائي  اعمناسب ، وأيضا  عن طريق اعمقابالت، مت الوصول إىل عداد من النتائج والتوصيات، 
 وهي كما يلي:

 النتائج: 4-5-1
 مت التوصل إىل عد  نتائج وهي كما يلي:

   بني متغري إاداة  99وجواد عالق  اةتباط طرادي  قوي  وذات ادالل  إحصائي  عند مستوى ثق %
%، وهذا يثبت ةرضي  البحث 78اعمعرة  ومتغري اعميز  التناةسي  للشركتني حمل البحث بنسب  

داة اجلديد أقوى مما هي عليه لدى شرك  ليبياان  حيث  الرئيسي ، مع مالحظ  أهنا لدى شرك  اعم
كان معامل االةتباط بريسون بني إاداة  اعمعرة  واعميز  التناةسي  لشركيت ليبياان واعمداة اجلديد هو 

r=0.709 ،r=0.880 ( ،6(، اجلدول ةقم )3%(. اجلدول ةقم )88%، 71على التوايل.) 
 بني أبعااد إاداة  اعمعرة  99صائي  عند مستوى ثق  وجواد عالق  اةتباط طرادي  وذات ادالل  إح %

)توليد، ختزين، توزيع، تطبيق(، ومتغري اعميز  التناةسي  للشركتني حمل البحث. وهذا يثبت الفرضيات 
 الفرعي  للبحث.

  ب عدي توزيع اعمعرة  وتطبيقها مها البعدين اعمؤثرين على اعميز  التناةسي ، وهذا يبني أن بعدي توليد
رة  وختزينها ال يكفيان، بل ينبغي أن توزّع اعمعرة  وتطّبق يف أعمال اعمنظم  لالستفااد  منها يف اعمع

 تعزيز مركزها التناةسي.
  تبني من إجاابت اعمستقصى منهم، أن النسب  األكرب من موظفي الشركتني حمل البحث هي من

 إلانث.ةئ  الذكوة، يف حني أن كثريا  من وظائف هاتني الشركتني تناسب ا
 اعمعدل قيم  معامل التحديد (Adjusted R square )= 0.633  وهذا يعين أن إاداة ،

% من اعميز  التناةسي  للشركتني جمتمعتني والباقي  يعواد إىل عوامل 63اعمعرة  مسئول  عن حتقيق 
 أخرى خاةج نطاق هذا البحث.

  ( تباينت قيم  معامل التحديد اعمعدلAdjusted R squareلكل م ) ن الشركتني حمل
 ( لشرك  ليبياان.0.590( لشرك  اعمداة اجلديد، يف حني كانت )0.740البحث حيث كانت )
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 التوصيات: 4-5-2
 استناادا  إىل ما مت التوصل إليه من نتائج يوصي الباحثان ابلتايل:

  ري اعميز  التناةسي ، نظرا  عمسامهته الفعال  وأتثريه اعملحوظ على متغ ،زاياد  االهتمام مبتغري إاداة  اعمعرة
اةا  مناةسها احلايل واعمناةسني احملتملني مستقبال .  ومبا ميكن كل من اعمنظمتني حمل البحث من جم 

  على الشركتني حمل البحث زاياد  االهتمام بب عدي إاداة  اعمعرة  )التوزيع، التطبيق(، حيث أهنما
الب عدين اآلخرين )التوليد، التخزين(  ةبدوهنما الب عدين اعمؤثرين على اعميز  التناةسي ، مع عدم إمهال 

 لن يكون هناك معرة  للتوزيع أو التطبيق.
   االهتمام بتوظيف العنصر النسائي، خاّص   وأن كثريا  من األعمال ابلشركتني حمل البحث مكتبي

 وتتماشى مع العنصر النسائي.
 حديد ابقي العوامل اعمؤثر  يف اعميز  إجراء اعمزيد من البحوث العلمي  على الشركتني حمل البحث لت

 ( من نتائج.R squareالتناةسي ، وةقا  عما أشاة إليه حتليل معامل التحديد )
  ينبغي إجراء حبث تفصيلي من خالل ادةاسٍ  مقاةنٍ  بني الشركتني حمل البحث لتحديد سبب

 التفاوت يف عالق  اةتباط إاداة  اعمعرة  ابعميز  التناةسي  هبما.
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