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المستخلص
تضممت مكمةلة احث ع علع ع د ما احاها ا احتن جت

عا اح راسمة االسمتة عية هكمايما احمةتثن واحمي اجن وما م

تلك احاها ا ت جن مستهى احعمليات االجتاجية و تاك جسب فاق وتاحف كما تهاجه احكاكة متافسة اجتثية قهية.
كمما تتثع ميمة احم راسممممة ما جمتيا احم ا مما علميمة تتعلق هتام يم اامار فةال حلمترياات احتن تتتماوحمما رادارة احمعافمة
االه اع احتتايمن) حيع سمتسما م

ا اح راسمة فن اءااء

ا احمترياات واألخاى تةثياية تتعلق هإدراك احثاحع أل مية ادارة

احمعافمة فن االهم اع احتتايمن فماحم حن ن تماك دعهات ما قثما مم راء م ا احكمممماكمات حتةهيا م ا احكمممماكمات أل اا
متع دة متما احا ثة فن احتهجه احعاحمن .يضمما تمثا م تمع اح راسممة فن كمماكة دياحع كما تمثل فلة احمسممتاصممع متمم فن
احم راء واحعامليا فن احكمماكة كما اعتم احث ع فن اختثار فاو
خصمميصمما حم ا احرا

واكممتمل

اح راسممة علع تصممميم واختثار قاتمة اسممتاصمماء ع ت

ا احااتمة جزتيا تتاول اح زء األول متما ادارة احمعافة هيتما يتضممما اح زء احثاجن

االه اع احتتايمن.
و خياا تتةهن خةة اح راسمة ما ارهع فصمهل رتيسمية حيع يتتاول اح صما األول ا اار احعاد حل راسمة ويتتاول اح صما
احثماجن االامار احم ما يمن الدارة احمعافمة واالهم اع احتتايمن فن حيا يتتماول اح صمممما احثماحمع احم راسممممة احميم اجيمة واحت ليما
االحصاتن حلثياجات ما اح صا احااهع فيتتاول متاقكة جتاتج اح راسة احمي اجية واحتهصيات.
الكلمات المفتاحية  :ادارة احمعافة االه اع احتتايمن احت ليا احتمييزل

26

46 - 26 صفحات

Vol. 4 Issue 2 2019 4th Year

مجلة كلية الكوت الجامعة

..........  استخدام التحليل- كمال و مرتضى

Using Discriminatory Analysis to Evaluate the Role of
Knowledge Management in Promoting Organizational Innovation
Field Study on Diyala State Company for Electrical Industries

A. L. Murtadha Mansour Abdullah

L. Kamal alwan mokesen

University of WASIT / College of
Administration and Economics

University of WASIT / College of
Administration and Economics

ilhasme@yahoo.com

Hanihh02@gmail.com

Abstract
The problem of the research on the number of phenomena that resulted from the
survey study in both office and field, and the most important of these phenomena low level of
production processes and there are lost and damaged ratios, and the company faces strong
foreign competition.
The importance of the study stems from two aspects one of which is related to the presentation
of an intellectual framework for the variables it addresses (knowledge management,
organizational creativity). This study will contribute to enriching these variables and the other
practical ones related to the researcher's understanding of the importance of knowledge
management in organizational creativity. These companies develop these companies for
multiple purposes including the desire to go global.
The study group also consisted of Diyala, and the category of the inquisitors was included in
the managers and employees of the company. The research on the study hypothesis was based
on the design and testing of a specially designed survey list. The list included two parts. The
first part dealt with knowledge management. The second part includes organizational creativity.
The second chapter deals with the conceptual framework for knowledge management and
organizational creativity, while the third chapter deals with the field study and statistical
analysis of the data. The fourth chapter discusses the results of the field study and the
recommendations.
Keywords : knowledge management, organization creativity, discriminatory analysis.
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المبحث األول

احتهصمما احع رايا مهيممهعية تتيي حلمتامات ت عيا احع قة

االطار العام للبحث

هيا ادارة احمعافة وااله اع احمتامن واحتاكيز هكمممةا اكثا

 1-1المقدمة:

علع اسممتثمار وتهريف مهجهداتما احمعافية حافع مسممتهيات
االه اع فيما واالجة ر حت ايق احسثق احتتافسن.

جعيش فن عماحم يةلق عليمه عماحم اج مار احمعافمة
وتخممة احمعلهممات عماحم يت عما هماحمعلهممة ويت ماعما معمما واذا

 2-1الدراسة االستطالعية

كتا جت ث فن احسمممماهق عا صممممتاعة احةار واحسمممميارات

حت ي احمكمممةلة قاد احثاحع ه راسمممة اسمممتة عية مات

اصمممث تا احيهد جت ث عا صمممتاعة احمعافة .فا ت هل اح اد

هماحلتيا احماحلة األوحع اح راسمممة احمةتثية واحماحلة احثاجية

احع عمامما معافمة  ... Knowledge Workerفماكثا ما

اح راسة احمي اجية وكما يلن:

ر )%90ما احمعممارو وحي م ة احاان احعكممممايا واكثا ما
ر )%70ما م ا احمعمارو رمات فن احتصممممف احثماجن ما

1-2-1المرحلة األولى الدراسة االستطالعية المكتبية:

احاان احعكممممايا  ...وتةهرت وسمممماتما جاما وت ليما وح ن

اسممممتمم فم احماحلمة األوحع ا حمماد هاضممممايما ورها ا

واسمتاجاع احمعافة ورمات ءهرة االتصماالت واحمعلهمات
وما يلته ما تاتيات اسممم فن

مكممةلة اح راسممة وتةهيا فةاة عا م ال اح راسممة وذحك ما

ا احتةهر  ...و ا ماجعا

دور احمممعمافممة يمتمتمماممع فمن جم مما احمممتماممممات

خ ل اا ع احثماحمع علع احعم يم ما احتاماريا واحتكمممماات

وتمةمهرت

واالحصممماتيات احتن سممماع ت علع تةهيا قاع ة ما احثياجات

مسمممما متمما فن ت كهل تلمك احمتاممات احع اقتصمممماد احمعافمة

ال عيتمة احث مع حهل احكمممماكمة واحتن عايمممم علع احت ه

 "Knowledge Economyوهمما ي م ث تريياا جم ريما

اآلتن:

فن احمتامة وجعلما تتةيف مع احتريا احسمايع فن هيلتما .كما
ان عماحمتما فن احماحلمة اح مايمممماة يكمممممم تام مما علميما وتاتيما
مات

وهكممممةما اجعة

م ماالتمما وتعمارمم

 1-1-2-1لمحة عامة عن الشركة محل الدراسة:

علع اح يماة االجسممممماجيمة فن جميع

كممماكة دياحع حلصمممتاعات احةماهاتية ن ح ى كممماكات

اح هة هيا احم ول احتماميمة واحمتام ممة

وزارة احصمممتاعة واحمعادن وق جكمممل عاد  1974ت

واتسممممع را اة احعهحمة واءات هكممممةا كثيا فن احمتامة

احم مع احصمتاعن رمصمتع احماايي

و ا جميعه خلق ت يات تعيكمما احمتامات احتن ه ت تث ع

مصمتع كمماعات احا

عا االدوات واالحيمات احتن تمةتمما ما م ماهممة م ا احت م يمات

اسمممم

احةماهاتية مصتع احمةهاة

ومصمتع احماوا ) وفن عاد  1983تم

افتتما مصممممتع احم هالت احةماهماتيمة وفن عماد  1984تم دمج

هةار مثم عمة فةماجم ادارة احمعافمة ن االحيمة احتن اعتمم تمما

احمصمتع اع ا ت

حت ايق احم و ما احت يات وذحك ههصم ما تةهرا فةايا فن

مسممع متكماة احاادسمية احعامة حلصمتاعات

احةماهاتية عاد  1990تم افتتا مصمممتع اجتاا از االكسممم يا

عماحم االعممال ويتثرن اعتممادا ما قثما احمتاممات حةن تثم ع
وت اق احسممممثق فن
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واالركهن و خياا فن عمماد  2003تم افتتمما مصممممتع احامماهله

ا احم ال فضمم م عا احت ا فن عاحم

احضمهتن وفن ج

االعممممال اجمةم قمما مما ان ادارة احمممعمافممة وعملمع وفمق

احعاد تم ترييا اسمم احكماكة احع كماكة دياحع

حلصمتاعات احةماهاتية وما م مصماجع

ر ) 1999 Verespejراحةثيسن ص .) 15

اح ول رقم ر:)1

مما تا د يتضمممي كيف يمةا حلمتامات اعتماد سم م حن
آن واحم وهكممممةمما
ادارة احمعافممة واالهم اع احمتامن فن ٍ
مخةط ومهجمة حت ايق ا م افمما اوال واالسممممت ماهمة احة هءة
حمتةلثات احماحلة احاا تة وت ياتما احمسممممتماة  ..و ا ما
تتمماوحمة مهيممممهع احث ممع فن جهاجثممه احمتعم دة م مماوحيا
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 2-1-2-1أنواع منتجاات الشااااركاة وكمياة االنتاا المخط

وتتةلمب مثماحغ كثياة حلصمممميماجمة حيمع تتسممممم هام د مةماجتمما

والفعلي وكمياة المبيعاات الفعلياة والمخزون للشااااركاة محال

ومعمم اتممما احتةهرات احتةتهحهجيممة واحمتاهمممات اح مم يثممة

الدراسة.

حلتكريا واحسيةاة.

 1-2-1-2-1أنواع منتجات الشركة محل الدراسة

 4-1-2-1شهادات الجودة ومعدالت الحوادث.

حيع ان اح ول رقم ر )2يهيي جهاع متت ات كاكة دياحن

ي تا مهيممهع سمم مة احعتصمما احثكممال وصمم ته احممتية

حلصتاعات احةماهاتية.

ا تماما كثياا ما ا تمامات احكاكات احصتاعية علع اخت و
جهاعما كما سمع معام

 2-2-1-2-1كمياة االنتاا المخط و الفعلي وكمياة المبيعاات

كممممممادات اح هدة واح م ول رقم ر )4يهيممممي احكممممممادات

الفعلية والمخزون للشاااركة محل الدراساااة من عام 2013

اح اصلة عليما احكاكة م ا اح راسة وع د اح هادث:

إلى .)2017
حيممع يهيممممي اح م ول رقم ر  ) 3كميممة االجتمماا

ما اح ول احساهق يتضي اآلتن:

احمخةط و اح علن وكمية احمثيعات اح علية ما اح ول احسمماهق

 -1تاك تزاي فن ع د اح هادث ما ستة احع خاى وتزي

يتضي اآلتن:
 -1تمماك اجخ مما

فن كاكة دياحع و ا ي ل علع ن تاك قصهر فن جامة

كثيا حججتمماا اح علن ماممارجممة همما جتمماا

واجااءات احس مة فن

احمخةط وياجع احسممممثب فن ذحك احع تخهو احكمممماكة ما

علع كمادة اح هدة  ISO9001و ن متعلاة تختص هتام

ها يممافة احع زيادة احمخزون ما االجتاا حلسممتهات احسمماهاة

اح هدة احتن يمةا اسممممتخم اممما أل اا

ألن احمثيعات قا ما االجتاا ه سممب ما وي م ه اح ول ما

تاكي ا فن مااحا تتضمما اح هدة فن احتصمميم واحتةهيا

احمثيعمات اح عليمة وزيمادة احمخزون احع تهقف

وا جتاا واحتاكيب وخ مة ما هع احثيع.

ع د ما مصمممماجع مثا مصممممتع احمةهاة احثخارية ومصممممتع
احماوا احسا ية.
 3-1-2-1الفااداد والتاال

تماكيم اح هدة

خارا احمتكممماة وتسمممتخ د عت ما تةهن احمةاهاة مةله

احمثيعات اح علية.

 -2دى اجخ ما

ا احكاكة.

-2ح ى احكماكة كممادة جهدة واح ة فكماكة دياحع حاصملة

االجتمماا احزات م و م ا احمتت ممات ال تلاع قثهال فن احسممممهر

اجخ ا

ا احكماكات علع اح صمهل علع

 :4-1مشكلة البحث
حعثم احمعافمة دورا فعماال فن ج ما احمتاممات وت هحمما

من اننتاا في الشااااركاة محال

ج ه االقتصممممماد احمعافن  ..فضمممم عا دور ما فن تمةيا

الدراسة.

احمتامات ما م اهمة ح ة احمتافسممممة واحت يات احتات ة عا

تعايمم احكمماكة م ا اح راسممة احع تلف وفا ان حلمهاد

عهحممة االعممال واحترياات احثيليمة احمت حاة  ...وكا ذحك جعا

سمهاء كاج مهاد خاد و مصمتعة وياجع سمثب ذحك احع اهل
مم ة هاماء احمخزون ه يمع تتعا

احمتاممات تمتم هماحمهجهدات احمعافيمة يا احملمهسمممممة احتن

م ا احمهاد حااوو جهيمة

تتمتع هما فض م عا ا تمامما هااله اع كعتصمما اسمماسممن فن

فن حال كاج مادة خاد حيع تةهن خارا احمخازن مما يؤدل

ت سميا ق رة احمتامة علع احت ا احةهيا االم وقهة تتافسمية

هما احع احتلف حيع هلغ جسمممثة احتلف حثعل احمهاد احمصمممتعة

تمةا احمتامة ما ت ايق احت ا احتتافسممممن  ...وتهافاا مع ما

فن كاكة دياحع احع ر. )%25

تا د حاك مهيمممهعن  KMو االه اع احمتامن اح اجة

ها يمافة احع األخةاء فن احعمليات االجتاجية حيع اتضمي ما

احع احت ال عتمما واحتاما فن م مهميمما وجماذا دراسممتمما

خ ل احزيمارات احتن قماد همما احثماحمع ن احكمممماكتيا م ما

ومااحلممما كعمليمة واحتاايمات واحمم اخما احتن تتماوحتممما

اح راسة ال زاح تستخ د اآلت ومع ات وجام اجتاجية متاادمة

و يا ا ما احمهيمممهعات احم هرية ذات احع قة هةا متمما
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وذحممك همماعتممماد متمج علمن فن احت ةيا واحثتمماء واحت ليمما

االستااتي ن رص ا وت ةياا واست اهة وي اق حمتامات

واالستتتاا.

االعمال اح اعلية االستااتي ية واحسمعة واحثااء.
-3تهجيممه ت ةيا االدارة العتممماد

 :5-1أهمية البحث
يةتسممب احث ع ا ميته ما مية

االه م اع احمتامن واحت يز عليممه واعتثممار مما كمماح م

افه ههصمم ما احتن

اساسيات احمتاخ احم ز علع االه اع فن احمتامة.

يم و احثاحثهن ج ه هله ما ما احتسممممااالت احمكممممار احيما.

-4ح

وذحك فان احث ع يةتسمب ميته ما خ ل احتةار حمهيمهع

اح راسممة واالسممت ادة ما رحيامما اح ةال حتا يم ادوات

علع عملياتما وجكاااتما احمختل ة تستةيع احمتامات احتعاما

واحيمات تاكمممم احمتاممات احعاهيمة ج ه مخمااا ت ما ما

مع احع ي ما األفةار واحمعارو هسممهحة ويسما كما يةتسمب

احمهيهعيا.

احث ع مية يضمممما ما خ ل تعايممممه حمهيممممهع االه اع

-5ان ت يات احاان احمممممممم ر )21افاازات اثيعية حعاحم

احتتايمن احم ل ت تمم كثيا ما احمتاممات فن ت ايامه حةن

االعمممال اح م ل يتسممممم همماح تمماك م واحتعاي م واحترياات

تضما هااء ا فن سهر تتصف هاحتالثات احسايعة واحمت حاة.

احمتسممارعة و ا سممياافاه اخةار جمة يمةا مهاجمتما

وحيمع ن م ا األسممممللمة تااوحم هيا احتسممممااالت احتاايمة

همماالعتممماد علع احثتمماء احمعافن وااله م اع هيتممما يهح م

واحتسااالت احمي اجية ويمةا ت ي ا ميتة كما يلن:

ت ا لما عزحه وت هرا.
 -معافة م ى دراك عيتة احث ع فن احكمماكة أل مية ادارة

 1-5-1األهمية النظرية :تهصمممف هاجما ااارا جاايا حم ا يم

احمعافة فن تةهيا االه اع احتتايمن ح ى احعامليا.

احمعافة االستااتي ية واحتةهيا احتتايمن وخيارتة

 اهااز اح ماجمة احع احمعافمة وكي يمة ادارتمما وتةثيقعملياتما فن االه اع احتتايمن.

 2-5-1األهميااة المياادانيااة :ه اختثممار ع قتن االرتثمماا

ا -اختثمار احع قمة واالءا احمتمثلمة هيا مترياات عمليمات

واألءما احمامماتمممتميما هميما احمممعمافممة ا سممممتمااتميم من حملمتمةمهيما

ادارة احمعافة ومتريا االه اع احتتايمن.

احتتايمن حت م يم معتهيتمما وقهتمما وذحمك همما قم يل م االجتثماا
أل ميمة م ا احمعافمة فن ت م يم احخيمارات احمم كهرة ل اهااز

 :6-1فروض البحث

دور و ءما ادارة احمممعمافممة وعممملميمماتمممما فمن تمةمهيما االهمم اع

حججماهمات علع تسممممااالت مكممممةلمة احث مع يمةا

احتتايمن فن احمتامات واحكممماكة احمث هءة خاصمممة حتاكممميا

احتعثيا عا فايياته علع احت ه األتن:

م مي احمكممةلة وحتا يم احتهصمميات احماتاحة هكمماجما ك حك
رف احكمممماكة هاحثياجات واحمعلهمات عا ادارة احمعافة واحتن

 1-6-1الفرضااية الرئيسااة األولى :تهج ع قة معتهية هيا

تسمم ه ور ا فن رفع االه اع احتتايمن حلعامليا فيما.

ادارة احمعافممة ههصمممم ممما مترياا مسممممتا

وتتضما جهاجب اال مية ما يلن -:

 :1-1-6-1ع قة معتهية هيا ادارة احمعافة ال م ى استع اد

مافهيممممما هما كمان وممازال وسمممميثاع ُملزمما وقثهل

احمؤسسة حل خهل فن هاجامج ادارة احمعافة وهيا االع اد.

احمتامة هه كخيار اسمممتااتي ن سمممتةهن ه اية احمسمممار

 :2-1-6-1تهجم ع قمة معتهيمة هيا ادارة احمعافمة واحمتمثلمة

احص يي اه اعا واهتةارا وت ي ا وترياا.
احمممتمامممن

وهيا االه م اع

احتتايمن ههص ما مترياا معتم ا ح اييات احث ع احتاحن:

 -1حم يعم تعمامما احمتاممة مع  KMتافما وال خيمارا

-2احمتماكميمز عملمع ممهيممممهعمن

اجتثاا احثاحثيا فن جميع احمؤسممممسممممات احتعليمية

واح ممامعممات ومااكز احث هث حلعتممايممة همهيممممهعن

حيهل يسماع احمتامات فن تةهيا ا ورفع قيمتما واحسميةاة

KM

KM

فن اءممارة

فن هاجامج ادارة احمعافة وهيا االحتضان.

و االهمم اع

وهمممما يمعمثما عما يماماممة احمعمامما احمممتمامممن
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متريا االه اع احتتايمن

واحمتمثلة فن هاجامج ادارة احمعافة وهيا االحماد.

وع م د مما ر  ) 20مؤكمممماا مهزعممة علع احم مماور

 :4-1-6-1تهجم ع قمة معتهيمة هيا ادارة احمعافمة واحمتمثلمة

هاحتساول.

فن هاجامج ادارة احمعافة وهيا احت اق.

والسممممتعمممال احتاتيممات االحصممممماتيممة حرا

واالسمتتتاا ق اسمتعما احثاجامج اح ا زر )SPSSح سما ر

 2-6-1الفرضية الرئيسة الثانية:

احتةاارات واحتسمممممب احملهيمة واألوسممممماا اح سممممماهيمة

يهج م تمماءيا معتهل هيا ادارة احمعافممة ههصمممم ممما مترياا
مسممممتا

احت ليمما

واالجم مااو احمممعميممارل وممعممامم ت االرتمثمماا واالجم مم ار

وهيا االهم اع احتتايمن ههصمممم مما مترياا معتمم ا.

احثسيةة واحمتع دة).

وحسب فاييات احث ع احتاحية :

 -7-1مجتمع وعينة الدراسة:

 1-2-6-1وجهد تماءيا معتهل هيا ادارة احمعافمة حلم خما فن

 1-7-1مجتمع الدراسة:

هاجامج ادارة احمعافة وهيا االحتضان.

يتةهن م تمع احم راسمممممة ما احمم راء واحعمامليا فن

 :2-2-6-1يهجم تماءيا معتهل هيا ادارة احمعافمةواحمتمثلمة

كمممماكة ردياحع احعمامة) ويكممممما

حل خهل فن هاجامج ادارة احمعافة وهيا االع اد.

ا احم تمع م راء ا دارة

 :3-2-6-1يهج تاءيا معتهل هيا ادارة احمعافة واحمتمثلة

احعليا ألجمم ما ياع عليمم مسمؤوحية احمهافاة واحمتاهعة واحتاييم

م ى اسممتع اد احمؤسممسممة حل خهل فن هاجامج ادارة

حثاامج ادارة احمعافممة كممما كممممممما احم تمع احعممامليا فن
ا دارتيا احهسممممةع واحتت ي م يممة ألجمم احاممادريا علع تا م يم

احمعافة وهيا االحماد.

معلهممات عا مترياات احم راسمممممة اح ماحيمة فمم اح لمة األكثا

 :4-2-6-1يهجم تماءيا معتهل هيا ادارة احمعافمة واحمتمثلمة

درايمة هتت يم ادارة احمعافمة و م صمممم ما احم ور اح ماعما فن

حل خهل فن هاجامج ادارة احمعافة وهيا احت اق.

ت ايمك ودفع قم رة احكمممماكمة احتتمافسمممميمة وهتماتمما ويتةهن م ا
احم تمع ما ر )2850م ادة واح ول رقم ر )5يهيي تهزيع
م تمع اح راسة:

 :7-1منهجية البحث
اعتم احثاحثهن علع احمتمج احهصممم ن احت ليلن فن

 2-7-1عينة البحث:

اج ماز ه ثمم كمما اعتمم وا علع تاتيمات م ا احمتمج حلثيماجمات

تم ت م يم جهع احعيتمة هتماء علع سممممله احعيتمة احت ةميمة

احتن تم ت صميلما ها فادة ما اسمتمارة اسمتثاجة متاسمثة ع ت

وذحمك فيمما يتعلق فن تثثيم احكمممماكمة حيمع تم اختيمار ما هتماء

ما قثلمم علع وفق احسممممياقات احعلمية فن اع اد اسممممتمارات

علع ع د ما االعتثارات ما مما ما يلن:

االستثاجات ووقع فن ء ءة م اور علع احت ه األتن:

-1تع احكماكة ما ق د و كثا احكماكات احعااقية احعاملة

األول :اختص هت صمميا احثياجات احتن ت ي فن وصممف عيتة
احث ع ر اح ت

فن م ال احصتاعات احعااقية.
-2تعايمم احكمماكة حع ي ما احمكمماكا مما سممثب فن

احعما احمؤ ا احعلمن احمتصممممب

ستهات احخ مة).
الثااني :تكممممتمما احمترياات حاي

وقف ا لمب احمعمامما و تماك تهجمه حةهمن صمممم
واعادة تكريا

ادارة احمعافمة وعم د ما

ا احمعاما.

-3كمما تاع احكمممماكمة يممممما احاقعمة اح راافيمة حلثماحمع

ر )10مترياات.

واحتن يستةيع احهصهل احيما.
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وما كمثةة احمعلهمات اح وحية  Internetوخصمهصما مهاقع

هكمةا عكمهاتن فن احكماكة م ا اح راسمة وق تم ت ي ح م

احكاكات احعااقية ومهقع وزارة احصتاعة احعااقية.

احعيتة هتاء علع اح اول ا حصاتية واحتن هلغ ح مما ر.)30

-4احةتمب واأله ماث احمتكممممهرة هماحلرمة االج ليزيمة واحتن تم
اح صممممهل عليمما ما كممممثةمة احمعلهممات احم وحيمة Internet
وخصممممهصممممما ما دور احتكمممما وقهاعم احثيماجمات احعماحميمة

 9-1حاااادود البحث:
ا م ح ود احث ع وكمايلن

EBSCOhost ProQuest

-1-9-1احم دات احمهيممهعية :ركزت اح راسممة اح احية

jstor Emerald Springer informaworld

علع ج ما تةثيق ادارة احمعافمة ما خ ل احتعاو علع

.Global

Direct

Since
IGI

هعل احعهاممما احمؤءاة عليممما و ن رم م ى اسممممتع م اد
احمؤسممسممة حل خهل فن ادارة احمعافة) وما ءم تاءيا ج ا
 2-10-1الدراسة الميدانية:

تةثيق ادارة احمعافممة علع االه م اع احتتايمن ما خ ل

ما خ ل م ا احم راسممممة تم اسممممتي ماء كمافمة احمعلهممات

راالع اد االحتضان االحماد احت اق).

واحثيماجمات احمتعلامة هماح ماجمب احميم اجن حلم راسممممة حيمع تمثلم

2-9-1احم دات احتةثياية :تاتصمممما علع كمممماكة عامة

ا احثياجات واحمعلهمات فن قاتمة االسممممتاصمممماء

وعلع فلة احمسمتاصمع متمم راحم راء واحعامليا فن كماكة

مصممممادر

دياحع احةماهاتية).

احمهجمة احع احمستاصع متمم.

 3-9-1احم م دات احزمتيمة :وتمثلم ما احكممممما احثماجن
-11-1االساليب االحصائية المستخدمة في تحليل البيانات:

احع احااهع ما عاد .2019

تمم اسممممتمخمم اد هماجمماممج احم مزد ا حصمممممماتميممة حملمعملمهد
االجمممتممممممماعممميمممة Statistical Package for Social

10-1أسلوب البحث:

 Sciencesاحمممعماوو همثماجمماممج )SPSS (Version 23

حتت ي خةة اح راسة تم تاسيم اح راسة احع:

وذحك علع احت هاآلتن:
 1-10-1الدراسة المكتبية:
 -1-11-1اختباار ألفاا كرونباا  Cronbach Alphaحتام يا

ان فن م ا احث ممع تم االعتممماد احثيمماجممات واحمعلهمممات
احمتعلاة ها اار احم ا يمن حمترياات اح راسمممة واح راسمممات

معمام ت احثثمات  Reliability Coefficientsوذحك حت م ي

احسماهاة كما تم االسمت ادة متما فن ت ي احم مي األسماسمية

معاما ءثات داوت اح راسة.

حم تمع وعيتمة احم راسمممممة وقم تمثلم مصمممممادر احمعلهممات
-2-11-1أساليب انحصاء الوصفية

واحثياجات احخاصة هم ا اح راسة فن:

مثما احمتهسممممةمات اح سممممماهيمة واالج اافمات احمعيماريمة

-1احةتب واح وريات واأله اث احمتكممهرة هاحلرة احعاهية احتن
تم اح صهل عليما ما احمصادر احمةتثية احم لية.

واأل مية احتسممممثية وق تم اسممممتخ اد

ا األسمممماحيب كادوات

-2احةتب واح وريات واأله اث احمتكمهرة هاحلرة احعاهية وحتن

حجحصمممماء احهصمممم ن همم و عا

احثيماجمات فن صممممهرة

تم اح صهل عليما ما كثةة احمعلهمات اح وحية .Internet

ملخصممة واعةاء دالحة عامة عت اجااء احت ليا واحمتاقكممة

-3احتااريا ا حصممماتية احخاصمممة هاحكممماكات احعااقية م ا

احمث تية حتتاتج اح راسة احمي اجية.

اح راسمة احتن تم اح صمهل عليما ما كتب ا حصماء احسمتهية
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المبحث الثاني

Regression Analysis
اندارة المعرفة  -واالبداع التنظيمي

وذحمك الختثمار ءا متريا مسممممتاما واحم علع متريا تماهع
واح واح ل يتضممما اختثار معام ت االج ار ر )Tواختثار

 1-2المقدمة- :

احتمهذا احةلن ر )Fوهعل اختثارات احت اق ما افتاايمممات
احماهعات احصراى.

هسممممثمب رمهر قهة احمعافمة فن احاان اح مادل واحعكممممايا
وتهري ما صممث

تتمية احمهارد احثكمماية عام حما حتعزيز

 4-11-1تحليل التباين

احا رات االجتاجية واحتتافسمممية حلمتامات واحم تمعات وعليه

اختثمار ت ليما احتثمايا االحمادل ر)One Way ANOVA

تم اسمممتاةاهما وتهري ما واحم افاة عليما وت ريثما وت يز ا

يستخ د حلماارجة هيا متهسةات ء ث م مهعات و كثا.

ماا فن ممايممة اال ميممة مممما دت االوحهيممة احتع ي تلممما
احا سممال احثكمال فن االقتصماد احمعافن احع صمااع عاحمن

-5-11-1تحليل _)Test T

حهل احمه ههيا تممامما كمما كماجم احكممممعه فن احممايممممن

حعيتتيا مسمممتالتيا حيع يسمممتخ د

ا االختثار حلماارجة هيا

تتصممارع حهل االر

كاح صممهل االجتاا .وهتاءا علع ان

متهسممممةمات م مهعتيا مسممممتالتيا ه يمع يةهن األفااد فن

االدارة تستم و االفادة احمثلع ما مهارد ا احثكاية رم يايا)

احم مهعمة األوحع مختل يا عا األفااد فن احم مهعمة احثماجيمة

فممان تكمممم يعمم ودفعمم ح جتممماد ما خ ل تميلممة احمتمماخ

ر)WICK , 2000

احمتاسب يتمع االهتةار وااله اع ويتكةه( DARLING .
), 1996

 12-1تصااميم دائمة االسااتقصاااء :هع مااجعه اح راسممات

اما علع احمسمممتهى احمؤسمممسمممن فان احمعافة ه عا

احسمماهاة احمتعلاة هاح راسممة اح احية قاد احثاحع هتصممميم قاتمة

احترياات احعمياة صمث

اسممممتاصمممماء مهجممة احع احمم راء واحعمامليا الختثمار فاو

ي علممما احام رة اح ه ايممة االكثا ا ميممة ومصممممم را حلميزة

اح راسة وتكما قاتمة االستاصاء جزءيا كاآلتن:
 1-12-1الجزء األول دياا
اح راسة اح احية فن تصميم

اكثا ا مية هكمةا يا مسمثهر هما

احتتافسمية احمسمت امة و ا ما يمثا اح الحة السمتااتي ية ادارة
احمعافة .وما احعا

أبعااد إدارة المعرفاة :اعتمم ت

احسمممماهق يتضممممي ن تاك احع ي ما

احمكممماكا احتن تعاجن متما احمؤسمممسمممات واحمتامات وما

ا اح زء علع ع د ما اح راسات

ا ممما عم د وجهد احمتماخ احم تم وان حم تتم ا كمممممارة احيمه

احساهاة متما دراسة )عث احستار احعلن ص.)26

هصممممهرة مثاكمممماة حيع ن احمتمج ا ه اعن يعتثا احم خا
احممم واحاتيسمن ح ا كا
 2-12-1الجزء الثاني ديا

االبداع التنظيمي:

اعتم ت اح راسمة اح احية فن تصمميم

ة احمكماكا ح حك اله ما االه اع

احم ل يمثما اح ما االمثما فن ع ا هعل احمكممممة ت احتن

ا اح زء علع ع د ما

تهاجمه احمتاممات احعماممة وهماحتماحن احتمه

اح راسات احساهاة متما دراسة ) د .ج م عثهد ج م .ص .)79

همسممممتهى داتمما

حتةهن كثا ق رة علع احمتافسممة خاصممة فن را االت اا احع
احت هل احتم ري ن ج ه احعماحميمة وممما سممممثق هيتم

ا ميمة

احمعافممة حلمتامممات فن احتعمماممما مع احمكممممة ت واح اص
احتتتايميمة كمما تثاز ا ميمة ادارتمما كن تثاع احمتاممة يممممما
ااار احتتاف .
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مما مةياان احمةياان فعافتمما علع جمما اي ماد

تع م ادارة احمعافممة ما اح م ث احم مما يم ا داريممة

ك
احةار حجه اع و سممما معافة احمؤسمممسمممة حل صمممهل عليما

واحتن جمم األدهيمات احمتعلامة همما كمما وجهعما .وقم كمممممم ت

ح سممت ادة متما واحمكمماركة هما وجالما احع احمهر يا اح يا فن

احستهات احمايية ا تماما متزاي ا ما جاجب قةاع األعمال.

حماجمة احيمما ألداء عمماحمم ه عماحيمة وهة ماءة وهماسممممتخم اد
ا مةاجيات اح يثة وتةتهحهجيا احمعلهمات هاكثا ق ر ممةا.

وقثمما احث م اء احع م مهد ادارة احمعافممة ال ه م ما
اعةماء فةاة وايمممم مة عا م مهد احمعافمة احتن تتمثما فن

وهمم ا فام تعم دت احتعاي ممات احتن ورد مما احثمماحثهن

حصمممميلمة االمتزاا احخ ن هيا احمعلهممة واحخثاة واحمم ركمات

حلمعافمة مع ن احمعافمة األكثا قيممة ن احتةتيةيمة احمهجهدة

اح سية واحا رة علع اح ةم )( DARLING , 1996

فن عاهل األكممخاص واحتن تتكممةا عثا احت اعا واحع قات
االجتمماعيمة واجاممة مةمافماة مت م دة فام عافمما م

كمما يعافمما جماجهكما علع جمما "ا يممان احم اق احم ل

م مهعة معاجن وم ا يم ومعتا ات وتصمهرات ذ تية حججاهة

يزيم ما قم رة احهحم ة و احةيمان علع احعمما اح عمال .و م ا مما

عا تسمممااالت اح اد مكمممثعة امهحاته وم ااة اه اعاته حما

ي صممممما فن احرماحمب حيمع اجتما جمتم همماذا يمةا ن تعملمه
احمعافة وحي

ه

ياي ن يعافه ر م

هتعايف احمعافة ذاتما.

ه ص  ) 20وعافما يضا ن قاع ة

حلثيماجمات احممتيمة وجمماذا احت لي ت واح لهل احتماج مة حلتعمامما

كممما اله م حتمما ما ن جميز هيا احمعلهمممات وادارة

مع احمكممممة ت احع جاجب احمعافة احتخصممممصممممية حلمتامة

احمعافة فعلع احا م ما ع د ويمممه اح ود اح اصممملة هيا

وك حك عاف هاايا احثصممياة احمتااكمة عت اسممتعمال احخثاة

احمصمةل يا اال جمما حيسما وجميا حعملة واح ة .فاحمعلهمات

ا احت ةيا فن مكةلة ما وما

فن احت ةيا وما ت ت ن هه جتي ة

ن مما يتتج ما معماح مة احثيماجمات احتن تتهاحم فن احثيلمة و ن

جتمم كاا عا اايق احت ةيار احعتزل ص  ) 128وعافممما

تزيم مسممممتهى احمعافمة حما ي صمممما عليمما .و م ا يعتن ن

مصممة ع اجما احا رة علع تاجمة احمعلهمات احع اداء حت ايق

احمعافة ن علع كماجا ما احمعلهمات .فت ا جسمعع حل صمهل

مممة م دة او اي اد كممممنء م د و ه ما ال يتهفا اال عت

عملمع احمممعملمهمممات حمةمن جمعماو ر و جمزيمم ممعممارفمتمما)( .

احثكمممما اصمممم ما احعاهل واحمممارات اح ةايمة رمصممممة ع

).DARLING , 1996

 )4 :1998ر احةثيسن ) .
وفن ماسمثق ما م ا يم يمةا احاهل ن احمعافة ن
م مهعممة ما احمعتام ات واحخثاات واح امماتق ......اح احتن

 : 1-2-2مفهوم ادارة المعرفة

يمةا معماح تمما سممممهاء كماجم رما اة و كمامتمة و ن قماهلمة

دارة احمعافمة احعم يم ما احتعماريف احتن ج ماول ما خ حمما

ح سمتعمال ح ا احع ي ما مكماكا احمتامة وويمع خةط حما

ن ج د معاحمما.
حميممع عمافمم

وحتت ي ا وعليه يمةا احاهل هان م مهد ادارة احمعافة يتضمما
عملمع جمممما ادارة تم مامق احم ماص

 :تمعمايمف و تم ملميمما ممهارد احمممعمافممة احمممتمهفماة واحمممةملمههممة

واتماحتممما ح ميع احعممامليا فن احمتامممة و احمسممممت م ييا ما

واحعمليمات احمتعلامة همم ا احمهارد واحتخةيط واحسمممميةاة علع

خارجما.

األفعال احخاصممة هتةهيا احمهارد واحعمليات وهما يسمممم فن
ت ايق

ويماى جم مم عمثمهد جم مم ن ادارة احمممعمافممة من

او احمتامة .ومهارد احمعافة فن

ا احسممميار ن

احمتم يمة حتهجيمه احمعافمة وت ايق ا م او احمتاممة هةايامة

احمعافمة احتن تمتلةمما احمتاممة و احتن ت تماا احع امت كمما

ك اة ال تسمممتةيع احمتامات األخاى تالي ا حتةهن احمصممم ر

واحمتعلامة هماحمتت مات واحسممممهر احتةتهحهجيمات واحمتاممات

احاتيسن حلاهي.

ه يع تسمم فن زيادة األرها .
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✓ ادارة احمممعمافممة تم م ميمز احمممتماممممات عملمع تكمممم ميمع

. .2-2-2نشأة إدارة المعرفة.

احام رات ا هم اعيمة حمهار ما احثكممممايمة راحعتزل

ان ادارة احمعافة ق يمة وج ي ة فن احهق ج سمممه .فا

.)128 :2001

درا اح سمممم مة علع احةتماهمة فن م ا احمهيممممهع متم آالو
احسممممتيا .وحةا ا تمماد هع قمة احمعافمة هميةليمة مماكا احعمما

✓

تسممممعع احع تخ يل احتةمماحيف زيممادة احمخزون

ن جم يم ة جسممممثيما .وما احمؤكم ن احةثيا قم كتمب عا ع قمة

اح اخلن االياادات اح ي ة.

احمعافة و يةلية اماكا احعما الن معامما كان فن احسمممتهات

✓

احا تا احمارية وعت احتسمممعيتيات ما احاان احمتصممماد .فن

✓ ح حت ممار همماألداء احمتامن احمعتمم علع احخثاة و

عمماد  1980وفمن احمممؤتممما األممايمةمن األول حملمم كمماء

تتسيق جكةة احمتامة احمختل ة فن حت ايق

افما.

احمعافة وت سيته.

االصمممممةممتمماعمن كممممممار دوارد فماايمتممثممهد Edward

✓ ت ي احمعافة احمةلههة و تةهيا ا واحمكمماركة هما

 Freignebaumاحع عثارته احكمياة:

وتةثياما وتاييمما.

احمعافمة قهة  Knowledge is Powerر احتلثماجن ص

✓

 ) 443ومتم ذحمك احهقم وحم حاما معافن جم يم الق عليمه

ن داة احمتاممات اح ماعلمة السممممتثممار ر ا مماحمما
اح ةال حلهصهل حلمعافة احمتهح ة .

ت سة احمعافة  ”Knowledge Engineeringومع والدته
اسمت ء سمياة وري ية ج ي ة ن ممت ا احمعافة .وتسمتعما
ت سة ادارة االعمال حرا

ادارة ومعاح ة احمعافة.

 3-2االبداع التنظيمي:
 1-3-2مفهوم االبداع التنظيمي

 .3-2-2اهمية ادارة المعرفة:
يعتثا االهم اع ما احممماد االسمممماسمممميمة حتؤدل احمتاممات

ن االدارة احتن كممان حممما االءا احةثيا واحتةهر احسممممايع

اعماحما هاحةار احتالي ية ف حك يؤدل هما احع اح كمما فن كثيا

ح قتصمماد وت هحة ما اقتصمماد صممتاعن احع اقتصمماد معافة

ما األحيمان حم ا فماحمتاممات احتن تثرن احت ما ال تاف عتم

و ن:

ح م ود احة مماءة واح مماعليممة واجممما يةهن االه م اع واالهتةممار

✓ تعتثا ما ا م احهسمماتا ح ا احمكممة ت احتن تهاجه

واحترييا سممممات مميزة حما .وعملية صمممتع سممملعة او خ مة

احمتاممة ما جاص ك ماءتمما او م ر وقتمما وامهاحمما

جم يم ة او تةهيا ما حتاثما اقتصمممماديمة فمن احتةثيق احعلمن

ر.)DAFT , 1978

ح هتةمار راحةثيسممممن  )20 :2002وهمما يميز هيا االهم اع
واالهتةمار احم ل يعثا عا احام رة علع احت ةيا يا احتاليم ل

✓ جكمممما احمعافة وتهزيعما علع اح مات ذات احع قة

و اعتمماد احثااعمة او احخيمال حتهحيم اار جم يم ة يا مماحهفمة

حسب اح اجة احيما.

راصمممميلمة) او حلهل اسممممتثتماتيمة وياف عتم حم ود اح ةاة

✓ احعما علع ت ي وتةهيا احمعافة هكةا مستما.

ويماتن االهم اع حيت م ما و م ا مما كم ا  Druckerفمه ياى

✓ احسممممعن احع اي ماد احايمادة احامادرة علع هتماء احتاماد

ن االهم اع ه االح ل احمسممممتما اح م يم هم ل احام يم هتام يم

احمعافن ويتهحع عملية ادارة احتكااات كافة.

كممنء ج ي
ص .) 290

✓ تسمماع علع هتاء ما يسمممع همتخصممصممن احمعافة
و م األكممممخمماص احمم يا حمم يمم معلهمممات حهل
مهيهع تخصص ما ر.)WICK , 2000
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المبحث الثالث
 2-2-3الصدق التمايزي:

نتائج الدراسة الميدانية

ن احام رة او احاهة احتمييزيمة ال قم رة االختثمار كما فااة ما

 1-3المقدمة:

فااات احمايماا ألصمممم ما احام رة احعماحيمة واحمتخ امة حةما

تتماول م ا احمث مع عايمممما وت لي حتتماتج احم راسممممة

حاحة ما رسممممة و صمم ة و ق رة و ممارة معيتة  ....اح

احميم اجيمة واحتن تم احتهصممممما احيمما ما خ ل اجااء احت ليما

ح ى ياى احمختصهن هاحاياا واحتاهيم مايلن :

االحصممماتن حما هاسمممتخ اد حزمة احثاامج ا حصممماتية spss

*-ان جسثة ملهية ساحثة ر ) % 30ن فااة يا مميزة.

وهاجمامج  Amosوما واقع احت ليما االحصممممماتن حثيماجمات
اح راسة احمي اجية تم عا

)

*-ان جسمثة ملهية مهجثة واقا ما  % 40ن فااة ذات ق رة

ا احمث ع علع احت ه احتاحن:

تمييزية يعي ة .

 2-3اختبار دائمة االستقصاء

*-اذا كماجم احتسممممثمة هيا ر  ) % 60 - % 40ن فااة ذات

تم اختثار ص ر االستثاجة وذحك كما يلن:

ق رة تمييزية متهسةة .
*-ان احتن تزي جسثتما عا  %60ن فااة جي ة احتمييز.
*-ان احتسمممثة ما  % 100فم ا يكممميا احع ق رة ممتازة علع
احتمييز ال كلما اقتاه ما .100%

 1-2-3الصدق المرتب بمحك داخلي االتساق الداخلي):
يؤدل ف ص االتسمممار اح اخلن حلماياا احع اح صمممهل علع

ما كاوا قثهل معاما احتمييز ح ختثار او اح ااة :

تا يا احصم ر احماتثط هم ك داخلن ويعتن االتسمار اح اخلن

-ان يةهن مهجممب ران احع م د االكثا ما احمختثايا احل م يا

ان كا فااة ما اح ااات تسميا فن ج

اجاهتمم ص ي ة م ما احم مهعة احعليا ).

احمسمار اح ل يسميا فيه

-ان ال يةهن ص ا ر ل تساول احم مهعتيا).

احمايماا كةما وفن م ا اح ماحمة يعيا معمامما االرتثماا هيا
جتي مة كما فااة فن احمايماا علع حم ا مع جتي مة م مهع احثعم

ا-ان يعةيتما اكثا عم د ما احتمييز او احمعلهممات ر ل عتم مما

همماكملممه و يعيا معمماممما االرتثمماا هيا جتي ممة كمما فااة فن

تةهن احايمة احتمييزية  50%او قايب متما ) .
ويهجم

احمايماا علع حم ا مع جتي مة م مهع احمايماا هماكملمه و يعيا

تما ااياتيا حلتماكم ما احصمممم ر احتممايزل وقم

معمامما االرتثماا هيا جتي مة م مهع كما هعم ما هعماد احمايماا

استخ د احثاحع ااياة احم مهعتيا احمتةافتيا.

علع حم ا مع جتي مة م مهع احمايماا هماكملمه اذ ان اح ااة احتن

طريقاة المجموعتين المتطرفتين :يعم احصممممم ر احتممايزل

او تاتثط ارتثااا سمماحثا ن

ح ختثار ماياا احا رة علع احتمييز وفن هيا ذحك يكميا معام

وري مة تختلف عا

احثاحثهن واحمختصممممهن فن احاياا احع يمممماورة ن ال تاا

تلك احتن تايسمما هاية فااات احماياا وي ب ان تسمتثع تماما

احتسمثة احتن سميتم اختيار ا كاسماا حلماارجة هيا احم مهعتيا

تاتثط ارتثااا كمم ي االجخ ا

فااة ال يمةا اعتمماد ما و ن ماحثما تاي

احعليما واحم جيما عا ر ) % 10وال تزيم عا

او تع ل علع االقا وت ا ما ج ي .

ر ) % 33وعلع

اذ تهج ع ة اار ح سممما االتسمممار اح اخلن ح ااات

احثماحمع ن يااعن فن اختيمار احتسممممثمة ح م عيتمة احث مع

احمايماا وق تم االعتمماد علع حسمممما معماما االرتثماا هيا

واحتثايا فن اح رجات ك حك فان معام احثاحثيا واحمختصميا
يؤي ون اختيار جسثة احممم ر  ) % 27احعليا واح جيا اذ تع

درجة كا فااة واح رجة احةلية حةا هع ما اهعاد احماياا.

ا

ول رقم ر  ) 9حاياا معاما

احتسممثة ماثهحة هيا م مهعتيا متثايتتيا ما احم مهعة احةلية.

صممممم ر االتسمممممار احم اخلن حيممع حهحن فن اح م ول ان

ان ق رة االختثار علع احتمييز هيا األفااد ذول اح رجة احعاحية

االرتثماامات كماجم كلمما معتهيمة ومات عمة و م ا يم ل علع ان

فن احص ة و احخاصية احمااد قياسما واألفااد اح اصليا علع

علع

ا األسماا تم تةهيا اح

درجات واالمة فيمما واحم و ما

فااات االستثاجة تتميز هص ر االتسار اح اخلن .
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ما كا ما جاء آج ا يمةا ن جسمتتتج ن حلثثات صم ات سماسمية
ن:

وي ب ال ي مم تا ن األفااد ذول احمسممممتهى احضممممعيف ال
يؤدون و ال ي يثهن علع م ا اح ااة .هما ن تةهن جسممممثمة

 -1اختثممار ومايمماا احثثممات ال يختص همماالختثممار و

احم يثيا عليمما ما األقهيماء راح يم يا) علع ما احضممممعماو

احمايماا ج سممممه حم حمك وجمب عليتما ان جكمممميا احع ءثمات

رذول احمسمتهى احضمعيف) هصمهرة وايم ة وذحك الن اح ااة

درجمات االختثمار و احمايماا هم ال ما ءثمات االختثمار و

و االختثمار احم ل ال ي يمب عليمما و يؤديمه جميع احمختثايا

احماياا.

علع اخت و مسممتهياتمم ال قيمة حما ألجما ال تسممتةيع احتمييز

 -2يثيا احثثات م ى تاءيا عهاما احصمم فة راحعكممهاتية)

هيتمم.

علع جتماتج االختثمار و احمايماا وعليمه فةلمما كمان احثثمات
وحلتاك ما احصم م ر احتمييزل ح سمممتثاجة تم اسمممتخ اد

مات عما كمان ذحمك تماكيم ا علع يممممعف تماءيا عهامما

ااياة احم مهعتيا احمتةافتيا وذحك هاختيار جسثة ر)%27

احص م فة وكاج اح رجات احتن يتم اح صممهل عليما داحة

حلم مهعمة احعليما و ر )%27حلم مهعمة احم جيما ما ح م احعيتمة

علع احمستهى اح ايان حلاا اة احمايسة.

وهاستخ اد اختثارر  ) tحعيتتيا مستالتيا تم اي اد ما يلن:

-3احثثات يكميا داتما احع مسمتهى معيا ما االتسمار فن

ي حن ما اح م ول ع ا ان قيمممة االختثممار معتهل ت م

احم رجممات فمماحثثممات يختلف تثعمما حل تاات احزمتيممة هيا

مسممممتهى  %1و ا يعتن رفل فايممممية احع د احااتلة هع د

ماات احتةثيق احمختل مة ووفاما حخصمممماتص االختثمار و

وجهد فاوقمات معتهيمة هيا اجماهمات احم مهعمة احم جيما واحعليما

احماياا ووفاا حخصمماتص عيتة األفااد-4 .احثثات يتاءا

ل ان احمايماا يمتماز ههجهد فار تممايزل هيا احم مهعتيا

هماحتثمايا احتماكممممعء ما ختيمار اختثمار و مايماا الياي

ومما يؤكم م ا االختثمار ان حم ود احثامة ن سمممماحثمة و م ا يعتن

ه رجة عاحية احاا اة احمةله قياسممما راحصمم ر) .وق

ع د وقهع احصم م ا هيا احسممماحثيا ل رفل فايمممية احع د

قمم د ركياكتمم ال  )Kirkebndallمعمماييا حل ةم علع

احص اية.

جهدة معام ت احثثات وكما مثيا هاح ول رقم ر )7اح ل
يمثا تا ياات معاما احثثات حم ر كياكت ال ):

 3-2-3ثبات نموذ البحث

وحلت اق ما ءثمات جمهذا احم راسممممة تم اسممممتخم اد اايامة اح ما

يع معاما احثثات ما احسممات االسماسمية ح ختثارت
واحمامايي

كاوجثاخ حاياا معاما احثثات هاحتسمممثة حلتمهذا احةلن وكاج

اح يم ة فثثمات االختثمار يعتن درجمة احثامة فن احتتماتج

احتتي ة كما يلن رج ول رقم ر:))8

وهاحتاحن خله ا احتسثن ما األخةاء و ه يضا درجة احتماسك
فن جتماتج اح اد علع حم االختثمارات و احمامايي

ي حن ما اح م ول ر  ) 8ع ا ان قيممة اح ما كاوجثماخ حلمايماا

احصممممادقمة

كةما قم هلرم

ودرجمة تمماسمممممك االختثمار تعتن درجمة ءثماتمه واالختثمار و
احمايماا احم ل اليتصممممف هثثمات جتمات مة يعم

احمايماا وما م ا احمتةلق تم اءثمات ان احتمهذا يتصممممف

يا صمممممادر

هص ة احثثات.

واليمةا االعتمماد علع جتمات مة واالختثمار و احمايماا يمةا ن
يةهن ءماهم

وحةتمه يا صمممممادر فن حيا ن االختثمار و
 3-3التحليل االحصائي لالستبانة

احماياا احصممادر يةهن ءاه داتما فاحثثات كما كمماجا يعتن
احتماسمممك وحي

 %92.5و ن قيممة مات عمة تم ل علع ءثمات

احايمة اح اياية فن احكمممنء احمااد قياسمممه ل

تم اختيار عيتة عكمممهاتية ما  24مهرف ما احكممماكة

م احكاوا احهاجب تهفا ا

ت ليا

راحص ر) ح حك يمثا احثثات ح

احعامة حلصممممتاعات احةماهاتية فن دياحع وذحك حرا

فن دوات احاياا واحثثات يؤك يمعف تاءيا عهاما احصم فة

داة االستثاجه وكما يلن:

و احعهاما اح خيلمة و احعكممممهاتيمة علع جتاتج االختثار و داة
احاياا وممما تع دت م ا يم احثثات.
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 3-3-3الدالة التميزية :

المعرفة:

هما ان اح احة احتميزية االوحع حسمب احمؤسمسمة احسماهاة احسما
ما اح احة احثاجية اذا يتم االعتماد علع

هع ا جاهة عا اسممممللة االسممممتثيان احمتعلاة هاحم هر األول

ة اح احة فن اح راسممممة

واحتن يمةا كتاهتما ما اح ول ر.)12

وفن يممهء م مهع احتااا حةا مؤسممسممة يتم تصممتي ما فن
ء ءة مسمممتهيات ن :ر )30-25جاةة :احمؤسمممسمممة علع

– D = -2.255 + 5.454 X1 + 0.324 X2

استع اد وويعما جي حمثادرة دارة احمعافة .

4.130 X3 – 1.098 X4

ر )24-20جاةة  :احمؤسمممسمممة علع مااهة وفن اايق ت تاا
احع جاا احع هعل احاضايا احمتامية حتاميا احتت ي احتاجي .

ما خ ل احمم احممة ج حن ن رمهر احم مهعممات احمتعلاممة

ر )19-10جاةة  :احمؤسمممسمممة عليما احتهقف ن حيسممم فن

هاسممتع اد احمؤسممسممة حتثتن ادارة احمعافة متعلاة ه رجة وحع

ماحلمة اسممممتعم اد ويتثرن ن تااجع األفةمار احمةاوحمة فن

هماحلمة األوحع و ن ا عم اد امما ماحلمة ءماجيمة فلي

م ال ادارة احمعافة .األما اح ل يهي ه اح ول رقم ر.)12

حمما تماءيا

هماحتسممممثمة حماحلتن احثماحثمة وراهعمة ر م ميتممما احع مما حم

ه يممع  x1تمثمما احماحلممة االوحع ح ه م اع احمتامن و ن

ي ضها ها مية هاحتسثة حلمؤسسة تاءيا ما سلثن.

ماحلةاالع اد.

وحسممب ماتثيا ما جتاتج واحمثيته فن ج ول رقم ر )13وتثيا

 X2تمثمما احماحلممة احثمماجن ح هم اع احمتامن و ن ماحلممة

ان احمؤسسة حي

االحتضان.

فن ماحلة االستع اد حتثتن ادارة احمعافة.

D = -147.737 + 8.190 X1 + 9.370 X2 + 41.238

 X3تمثما احماحلمة احثماحثمة ح هم اع احمتامن و ن ماحلمة

X3 + 19.367 X4

االحماد.

احمؤسسة علع مااهة و ت تاا احع احتاا فن هعل احاضايا

 X4تمثا احماحلة ح ه اع احمتامن و ن ماحلة احت اق.

D = -148.793 + 23.994 X1 + 9.787 X2 + 28.911

ما خ ل اح ول رقم ر )12ج حن مسممممتهى دالحه  𝑋1اقا

X3 + 16.276 X4

ما  %5وهاحتاحن تافل قايية احع د وتاثا اح ايية احث يلة
ال حمممما ا ممميممة فمن احمم راسممممممة اممما قميمم احمممتمرميماات

* -هاحتسمثة حلمؤسمسمة حيسم فن ماحلة االسمتع اد حتثتن ادارة

االخاى  𝑋4 𝑋3 𝑋2اكثا ما  % 5ال تاثما فايمممميمة احعم د
وتافل اح ايمية احث يله ال ان احمترياات حي

صفحات 46 - 26

احمعافة اعتثا اح احة ها جما هاي مصمت ة كما ن وذحك هتسمثة

حما ا مية فن

تصتيف ص يي ر )5/5ل  %100اذا صث اح احة فن اعادة

اح راسة .

تصتيف عتاصا احم هعة األوحع هكةا كلن .
*-هاحتسممثة حلمؤسممسممة احتن علع مااهة ت تاا احع احتاا فن

 2-3-3اختيار الدالة.

هعل احاضمايا اعتثات اح احة ن احمؤسمسمة حيسم فن ماحلة

همما ان حم يتما  3م مهعمات اذن يهجم داحتيا ح ختثمار هيتممما

االسممتع اد حتثتن ادارة احمعافة تلك هتسممثة تصممتيف صمم يي

وان جسمممثة احتثايا وكما مهيم م ة فن اح ول رقم ر )11ن

ر )13/6ل .%2.46

 % 96ومعمامما االرتثماا  0.287و ن قيممة قايثمة ما احهاحم

*-هاحتسمثة حلمؤسمسمة علع اسمتع اد و ويمعما جي حلمثادرة فن

مممما يمم ل ان تهافق هيا احم مهعممات احمةهجممة حلمترياات

ادارة احمعافمة اعتثات احم احمة ان احمؤسممممسممممة علع مااهمة و

احمسممممتعملمة فن تةهيتمما متةماهامة وان معمامما احت م يم 0.245

ت تاا احع احتاا فن هعل احاضممممايا فن ادارة احمعافة وذحك

ويعثا عا جسممثة احمترياات احمكمماوحة ما خ ل احمترياات

هتسثة تصتيف ص يي ر )6/3ل . %50

احمستالة هتسثة ر)% 61.15

38

كمال و مرتضى  -استخدام التحليل ..........

Vol. 4 Issue 2 2019 4th Year

مجلة كلية الكوت الجامعة

صفحات 46 - 26

اجممماحن احتصممممتيف احصمممم يي فن احتمهذا األصمممملن ه

علع احمتافسمة وهعي عا ممارسما ا قمتا هاياا م ى اسمتع اد

ر 24/)5+3+6ل هتسثة . %3.58

احمؤسسة م ا اح راسة حتثتيما.

* -ما اجماحن احتصتيف احخاائ ه ر 24/)1+6+3ل هتسثة

اذ تهصا احثاحع احع م مهعة ما االستتتاجات متما:

. % 7.41

-1ان ادارة احمعافة تعتثا احمصمم ر واحمعيا اح اتم اح ل

*-ما خ ل جسثة احتصتيف احص يي ا جماحن احتن ق رت

يعما علع تعزيز احميزة احتتافسية هيا احمؤسسات

 %3.58 :تهيمي هان احتمهذا ماثهل حلةكمف عا احمؤسمسمة

-2ان ا تمماد همإدارة احمعافمة صممممثي يمممماورة مل مة

حيسم فن ماحلة االسمتع اد و احمؤسمسمة علع مااهة و ت تاا

حرا

احتةهر احسممممايع الج مما احمتامممة فن احعلهد

احع جاا فن هعل قضمايا واحمؤسمسمة علع اسمتع اد وويمعما

احمختل ة

جيم حلمثمادرة فن ادارة احمعافمة وحةا ال هم ما احتماكم ن

-3ان ادارة احمعافة حم تع ذحك احمصمممةلي اح ل حي

حه

يمممماورة مل ة ما يمممماوريات

احتصممتيف ما خ ل اح احة حسمما ما احتصممتيف احعكممهاتن

معتع ها صممممث

و ا اح احة ا حصمماتية تتثع تهزيع  khi-deuxهاح ايمميات

احتةهر واحتا د ألل مؤسسة فن احعصا اح احن.

وت سب:

-4ان ادارة احمعافة حاا حلمؤسممسممة قيمة كثياة وادت
احع اه اع احمخاجات اح ةاية يماورة حثااء احمؤسمسمة
واح ار علع قه احتتافسممية و ا ما جعا احمؤسممسممات

) Q PRESS = (n - nc * p )2 / n( p-1
ه يع :

ت تماا احع اماقمة حتتايم واسممممتخم اد و واح مار عليمما

ح م احعيتة n :

وتةهيا ق رات احعامليا فيما.

ع د احهح ات احمصت ة هكةا جي nc :

 -5تمماك ارتثمماا اادل وتةمماملن هيا مسممممتهى ادارة

ع د احم مهعاتp :

احمعافة وا ه اع احمتامن.
-6ال يمةا االسمترتاء عا ادارة احمعافة فن احمؤسمسمات

) Q PRESS = ( 24 – (14 * 3 ) )2/ 24 ( 3 – 1

احمعاصاة ألن اقتصاد احيهد ه اقتصاد احمعافة.

Q PRESS = 6.75

 -7صممممثي اسممممتعممال ادارة احمعافمة يمممماورة حتميمة
فايتما احثيلة احخارجية احمملهءة هاحمتافسة.

وان قيمتمة اح م وحيمة ر )5.991وهمما ان احايممة احم سممممههمة

-8حا صممثي ا ه اع احمتامن

اكثا ما احايممة اح م وحيمة احمسممممتخاجمة ما جم اول كمال

حلهصممهل احيه عة

راجاا احم حق) فاجتا جافل فايممية احع د وجاثا احث يلة

فا تسممعع احمؤسممسممات

احمايممن يا كان م صممهرا علع

احمؤسسات احةثاى واحاات ة.

اذا تصمتيف اح احة احسما ما احتصمتيف احعكمهاتن ال اجه

-9ان سممملهك ا ه اع حلمؤسمممسمممات ما سممممات االدارة

تهج ع قة يممعي ة هيا اسممتع اد احثمؤسممسممة حتثتن ادارة

اح يثة كهجه وسممميلة حت هر احمؤسمممسمممة واسمممت ادة ما

احمعافة ومااحا االه اع فن احمؤسمممسمممة م ا اح راسمممة

اح اص كممما يعة

وهاحتاحن تاثا فايية اح راسة

ق م را علع احتتهيع و هيلممة متمماخ

م تم حجه اع.

االستنتاجات والتوصيات

 2-4التوصيات

 1- 4االستنتاجات

ما االسمتتتاجات احتن تم احتهصا احيما يهصن احثاحع هما

ان ادارة احمعافمة ما احمهايمممميع احممممة واح م يثمة حتةهيا

يلن:

احمؤسممسممات هسممثب دور ا احةثيا حلتةهيا حيع تعزز ق رتما
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-2يممماورة جعا احمؤسمممسمممة قايثة عا تثتن م مهد ادارة

ا هم اعيمة واحثيلمة احتن ت يط همم ة احام رات فيماتن احتماتج
ا ه اعية م س ة ح صيلة

احمعافة ر م جه صثي حتمية وحي
-3ياورة تثتن

ا احت اعا.

د

اسم احمصتع

د

اسم احمصتع

1

مصنع محوالت التوزيع والقدرة

2

مصنع المقاييس الكهربائية

3

مصنع المكواة البخارية

4

مصنع المرواح السقفية

5

مصنع القابلو الضوئي

6

مصنع شماعات القدح

مصنع الغازات الصناعية غاز االوكسجين ،وغاز االركون)
احمص ر :اع اد احثاحع فن يهء ما ورد هاحمهقع ا حةتاوجن حلكاكة

https://www.dialacompany.com/aindex.htm

جدول ردم  )2أنواع منتجات شركة ديالى للصناعات الكهربائية
م

منتجات شركة ديالي

1

مراوح سقفية

2

مقيا

ك ط)80-20 1

3

مقيا

ك ط)40-10 3

4

مقيا

ك ط)60-10 3

5

شمعات القدح

6

غاز األكسجين

7

غاز األركون

8

هيتر سخان 2000

9

محوالت التوزيع mva

10

محوالت القدرة mva

11

القابلون الضوئي

احمص ر  :احثاحع عتماد علع ماكز معلهمات احكاكة .

40

اختيارية.

ا احماياا فن احكاكة م ا احث ع.

جدول ردم  )1أهم مصانع شركة ديالى العامة
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جدول ردم  )3كمية االنتا المخط و الفعلي وكمية المبيعات الفعلية والمخزون لشركة ديالي للصناعات الكهربائية
لألعوام من عام  2013إلى . )2017
كمية المخزون

كمية االنتا

كمية المبيعات

م

العام

كمية االنتا المخط

الفعلي

الفعلية
159840

6160

1

2013

186500

166000

16669

2

2014

175630

164231

147562

3

2015

123340

120051

1098713

10338

4

2016

97321

75568

63341

12227

5

2017

110321

85678

61009

24669

احمص ر  :احثاحع عتماد علع ماكز معلهمات احكاكة .

جدول ردم )(4عدد الحوادث وشهادات الجودة للشركة
شهادات الجودة

عدد الحوادث
2014

2015

2016

Is09001

Is09002

Is09003

7

8

12

√

-

-

احمص ر  :احثاحع عتماد علع ماكز معلهمات احكاكة .
جدول ردم  )5توزيع مجتمع الدراسة وفقا ً للمسمى الوظيفي في الشركة

احمص ر :ما اع اد احثاحع ما س

ا دارات

شركة ديالى

ادارة عليا

5

ادارة وسةع

145

ادارة تت ي ية

2700

ا جماحن

2850

ت احمهارد احثكاية فن احكاكة

41
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جدول  )6متشرات الصدق التمييزي
االختبار

ديمة t

مستوس المعنوية

احايمة

**18.708

0.00

حدود الثقة
اح

االدجع

-.96939

جدول ردم  )7يمثل تقديرات معامالت الثبات لا كيركندال)
التقدير

معامل الثبات

ممتاز

100 - 0.90

مات ع

0.89 -0.80

متهسط

0.79 -0.70

يعيف

0.45-0.00

جدول ردم  ) 8يمثل نتائج معامل الثبات
N of Items

Cronbach's Alpha

28

.925

42

اح

االعلع

-0.78158
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جدول ردم  ) 9يمثل النتائج النسبية للتحليل التميزي
ادارة المعرفة

ردم

معامل االرتباط بين

المحور

ردم

معامل االرتباط بين

الفقرة

الفقرة والدرجة الكلية

الثالث

الفقرة

الفقرة والدرجة الكلية

للمحور

االلهام

للمحور

احم هر االول م ى

1

77.4%

1

79.5%

استع اد احمؤسسة

2

82.5%

2

86.3%

حل خهل فن هاجامج

3

86.2%

3

82.9%

ادارة احمعافة

4

78.8%

4

87.9%

5

78.8%

5

79.5%

6

86.3%

احم هر

7

86.3%

احااهع

1

77.4%

8

82.9%

احت اق

2

80.5%

9

86.3%

3

86.2%

10

86.3%

4

78.7%

5

78.8%

االه اع احتتايمن
احم هر االول

1

79.5%

االع اد

2

86.3%

3

86.3%

4

82.9%

5

86.3%

احم هر احثاجن
االحتضان

87.3%
1

83%

2

86.3%

3

82.9%

4

87.9%

5

87.8%

احمص ر:احثاحع عتمادا علع ماكز احمعلهمات حلكاكه
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جدول  )10يمثل اختبار تساوي متوسطات المجموعات
Sig

DdI2

DdI1

F

Lambda de wilks

0.007

21

2

6.264

0.626

𝑋1

0.34

21

2

1.136

0.902

𝑋2

0.494

21

2

0.73

0.935

𝑋3

0.645

21

2

0.447

0.959

𝑋4

احمص ر  :مخاجات spss

جدول  )11يمثل ديم المجموعات
Cumule

Correlation

De ia

Valeur

variance

proper

0.782

96.0

96.0

1.569

1

0.248

100.0

4.0

0.065

2

canonique

احمص ر مخاجات spSS

جدول ردم  )12يمثل احداثيات الدالة التميزية
Function
2

1

-0.499

5.454

𝑋1

2.785

0.324

𝑋2

2.313

-4.130

𝑋3

-0.255

-1.089

𝑋4

-16.291

-2.255

constante

احمص ر مخاجات spss

44

Function

كمال و مرتضى  -استخدام التحليل ..........

Vol. 4 Issue 2 2019 4th Year

مجلة كلية الكوت الجامعة

صفحات 46 - 26

جدول ردم  )13يمثل مراحل االستعداد لتبني ادارة المعرفة

CLASSEMENT
احمؤسسة علع استع اد

احمؤسسة علع مااهة

احمؤسسة حيس فن ماحلة

وويعما جي حلمثادرة

احع احتاا فن وت تاا

االستع اد حتثتن ادارة

ادارا فن احمعافة

هعل احاضايا

احمعافة

23.785

23.994

8.190

𝑋1

11.403

9.787

9.370

𝑋2

30.189

28.911

41.238

𝑋3

16.113

16.276

19.367

𝑋4

-158.323

-148.793

-147.737

constante

احمص ر مخاجات spss

المصادر العربية
][1

احمتملمثمماجمن واخماون

ممتمةملمثممات تمةمثميمق ادارة

احمعافمة فن اح مامعمات اح لسممممةيتيمة هاةماع زة

اااوحممة دكتهراا ر يا متكممممهرة) اح ممامعممة

احم لممة األردجيممة فن اداراالعمممال احم لم 11

احمستتصاية كلية االدارة واالقتصاد.
] [5م

احع د 2015 2ص .443

ه

وجيمه ر )2002احث مع احعلمن ومتما مه

] [2احعتزل سممع وجعمه جرم حسمميا ر .)2001ر ءا

م ياية دار احةتب حلةثاعه واحتكا هر اد ص . 20

راا احمممال اح ةال فن داء احمتامممة :دراسمممممة

] [6مصة ع كعيب اهاا يم ر )1988اءا احمعافة

مي اجيه فن عيتة ما كمممماكات احاةاع احصممممتاعن

احثاافية واحسمملهك االه اعن فن مسممتهى اداء هعل

احمختلط م لممة احعلهد االقتصممممماديمة واالداريمة

احمتاممات احصممممتماعيمة

در) 8عر )28ص.128

متكممممهرة) جممامعممة احمهصمممممما كليممة االدارة

]. [3د عث احسمممتار احعلن وآخاون م خا احع ادارة

واالقتصاد.

احمعافة دار احمسممممياة حلتكمممما واحتهزيع عمان

] [7د .جم مم عمثمهد جم مم ادارة احمممعمافممة احممم مما ميمم

ا 1ستة  2006ص .26
] [4احةثيسممممن صممم

اااوحمة دكتهراا ر يا

وا سمتااتي يات واحعمليات مؤسمسمة احهرار حلتكما
واحتهزيع األردن ا 1ستة  2005ص .97

اح يا عهاد كايم ر)2002

ادارة احمعافة واءا ا فن االه اع احتتايمن
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