
 

 8102أكتهبر  9-7السهافق                                  والتجارة    االقترادالسؤتسر العمسي الدولي الثاني لكمية 
 ICETR2018                       الثؾرة التكشؾلؾجية )اقتراديات القخن الحادي والعذخيؽ(        

icetr. elmergib. edu.ly                                                                                               751 

 

 

 الرادق عبد الدالم مرطفى. د
 مرخاتةكمية االقتراد/ جامعة / قدؼ اإلدارة

Alsadeg.m@eps.misurata.edu.ly 

 خالد الرادق الدريتي. أ
 قدؼ اإلدارة/ كمية االقتراد/ جامعة مرخاتة

Khalidalsr68@gmail.com 

 رشيد احسد رشيد. أ
 قدؼ اإلدارة/ كمية االقتراد/ جامعة مرخاتة

rashedvrashed@gmail.com 

 السدتخمص

بإدارة السشظقة  لؾجيةؾ القجرات التكشو دارة السعخفة إعسميات بيؽ  العالقةالتعخف عمى طبيعة تيجف ىحه الجراسة إلى 
اتبعت الجراسة السشيج  لؾجية،ؾ القجرات التكشفي  دارة السعخفةإعسميات  أثخباإلضافة إلى معخفة  الحخة بسجيشة مرخاتو،
داة الجراسة )االستبانة( تذسل متغيخات وأبعاد أعجاد وترسيؼ إ وألغخاض تحقيق أىجاف الجراسة تؼ الؾصفي التحميمي، 

( تؼ 9991ارية بإدارة السشظقة الحخة والبالغ عجدىؼ )تسثل مجتسع الجراسة في جسيع العامميؽ بالسدتؾيات اإلد الجراسة،
( 797( تسثل مجتسع الجراسة، وزعت عمييؼ  االستبانة، وتؼ استخجاع )091اختيار عيشة عذؾائية بديظة بحجؼ )

 استبانة صالحة لمتحميل، تؼ التؾصل إلى مجسؾعة مؽ الشتائج أىسيا:
 شخفزا  مجاء مؽ حيث األىسية الشدبية  "عسميات إدارة السعخفةسقياس "أن السدتؾى العام ل . 
  متؾسظا . " مؽ حيث األىسية الشدبية القجرات التكشؾلؾجيةسقياس "العام لسدتؾى الجاء 
  والقجرات التكشؾلؾجيةمجتسعة  دارة السعخفةإبيؽ عسميات ىشاك عالقة ذات داللة إحرائية. 
 والقجرات التكشؾلؾجية )تؾليج، خدن، نذخ، تظبيق( دارة السعخفةإعسميات تؾجج عالقة ذو داللة إحرائية ل. 
  ( 0.05يؾجج أثخ ذو داللة إحرائية عشج مدتؾى داللة ≤ P )القجرات في  لعسميات إدارة السعخفة

 التكشؾلؾجية.
 عسميات إدارة السعخفة، القجرات التكشؾلؾجية، إدارة السشظقة الحخة مرخاتو  :الدالةالكمسات 
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 السقدمة .1
 وجعل مؽ ،وعمى كافة األصعجةأحجث تغييخات كبيخة  شتى السجاالتفي إن التقجم الحي يذيجه العالؼ اليؾم    

قج شكمت القجرات والتغييخ الدخيع والسدتسخ، ف تترف بالتعقيجوخاصة أن ىحه التغييخات  عمى أشجه،التشافذ 
األفخاد أدائيا مؽ خالل ي ومباشخ في تحديؽ داىؼ بذكل رئيدي شغسات األعسال عشرخا  التي تستمكيا م السختمفة
 اتميار و  القجرات التكشؾلؾجية ولعل اكتداب الحيؽ يسمكؾن السعخفة والقجرة عمى التعامل مع ىحه القجرات، العامميؽ

أحج ىحه العؾامل السيسة لشجاح السشغسات، فسا تستمكو السشغسة مؽ قجرات تكشؾلؾجية قادرة  ياالتعامل مع
التأقمؼ مع التغيخات في البيئة السحيظة سيسكشيا مؽ البقاء في سؾق السشافدة ويديؼ في  وباستسخار عمى

السحافغة عمى ديسؾمتيا وتأقمسيا. وقج تشامى بذكل واضح دور عسميات إدارة السعخفة مؽ تؾليج وخدن ونذخ 
تكشؾلؾجية برفة خاصة وتظبيق في السداىسة الفعالة في تحديؽ قجرات السشغسات برفة عامة وتشسية القجرات ال

نغخا  لسا تذيجه السعخفة مؽ تججيج وتججد مدتسخيؽ يجعميا مؽ األمؾر السعقجة والرعبة التي تؾاجو مشغسات 
عج فيي ت ،اوتتبشاى السعخفةسؤسدات أن تتعامل مع الوعمى ىحا األساس، يجب عمى  األعسال في التعامل معيا،

فإن وجؾد ، ولحا عمى نجاح السشغسات أو فذميا في تحقيق أىجافيا ُمؤشخا  وُمتظمبا  رئيديا  يدتجل مؽ خاللو
، وما قج يحققو ذلػ مؽ وتشسيتيا فييا القجرة التكشؾلؾجيةسيشعكذ عمى  عسميات إدارة السعخفة في السشغسةمالمح 

ؤديو ت فسا الجور الخئيذ الحي يسكؽ أن .اتحديؽ مخخجاتيو  تحقيق أىجفيايتشاغؼ مع  مؾاردىااستثسار أمثل في 
 ؟السشظقة الحخة مرخاتو في القجرات التكشؾلؾجية بإدارة عسميات إدارة السعخفة

  -مذكمة الدراسة : .2
ن إو  غجت القجرات التكشؾلؾجية مؾردا  استخاتيجيا  ومكؾنا  ىاما  لمشيؾض بكافة السشغسات بأشكاليا السختمفة       

لؾجيا بأنؾاعيا يعج مؽ التحجيات التي تؾاجو السشغسات ؾ تكامميا مع السعخفة في عل التظؾرات الحاصمة في التكش
يجاد السعمؾمة لمسشغسة فقط، بل في كيفية استثسارىا في تؾليج السعخفة إتعسل عمى  السعخفة ال ةفإدار  ،الحجيثة
ونذخىا وتظبيقيا بذكل مدتسخ لالرتقاء بسدتؾى األداء. وبالتالي فإن وجؾد مالمح  وتخديشيا مشياالسظمؾبة 

، ومسا سبق وكفاءة التعامل معيا القجرات التكشؾلؾجية فييابإدارة السعخفة في السشغسة سيداىؼ في الخقي يات عسم
لؾجية في ؾ القجرات التكش فيإشكالية الجراسة تتسحؾر حؾل التداؤل التالي: ما أثخ عسميات ادارة السعخفة فإن 

 ؟ السشظقة الحخة مرخاتو
  -أسئمة الدراسة: .3

 الجراسة لمؾصؾل إلى الشتائج السخغؾبة مؽ خالل االجابة عمى األسئمة التالية:تدعى ىحه 

ما مدتؾى تظبيق عسميات إدارة السعخفة مجتسعة وكل عسمية مشيا )تؾليج، خدن، نذخ، تظبيق( في السشظقة  .9
 الحخة بسجيشة مرخاتو؟

بكات، اتراالت( بالسشظقة مشيا )بحث وتظؾيخ، شكل بعج و ما مدتؾى تؾافخ أبعاد القجرات التكشؾلؾجية  .7
 ؟الحخة بسجيشة مرخاتو

في لؾجية ؾ القجرات التكش)تؾليج، خدن، نذخ، تظبيق( ب دارة السعخفةإعسميات عالقة كل عسمية مؽ ما  .0
 السشظقة الحخة مرخاتو؟

 ؟في السشظقة الحخة بسجيشة مرخاتولؾجية ؾ القجرات التكشمجتسعة بعسميات ادارة السعخفة عالقة ما  .4
 بالسشظقة الحخة بسجيشة مرخاتو؟لؾجية ؾ القجرات التكش في دارة السعخفةإسميات ما أثخ ع .5

 -الدراسة: أىداف .4

 -ىحه الجراسة إلى: تيجف
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التعخف عمى مدتؾى تظبيق عسميات إدارة السعخفة، )تؾليج، خدن، نذخ، تظبيق( في السشظقة الحخة بسجيشة  .9
 مرخاتو.

)بحث وتظؾيخ، شبكات، اتراالت( في السشظقة الحخة  مدتؾى تؾافخ أبعاد القجرات التكشؾلؾجية التعخف عمى .7
 .بسجيشة مرخاتو

القجرات ب)تؾليج، خدن، نذخ، تظبيق( تبيان طبيعة العالقة التي تخبط كل عسمية مؽ عسميات إدارة السعخفة  .0
 في السشظقة الحخة بسجيشة مرخاتو. التكشؾلؾجية

في السشظقة الحخة  القجرات التكشؾلؾجيةبمجتسعة القة التي تخبط عسميات إدارة السعخفة تبيان طبيعة الع .4
 بسجيشة مرخاتو.

 أثخ عسميات إدارة السعخفة في القجرات التكشؾلؾجية في السشظقة الحخة بسجيشة مرخاتو . بيان .5

 -فرضيات الدراسة : .5
 -لدراسة في االتي :ا اتتتسثل فرضي   

 ال الفرضية األولى :( تؾجج عالقة ذات داللة احرائية عشج مدتؾى داللةp ≤ 0.05  بيؽ ) كل عسمية مؽ
 .والقجرات التكشؾلؾجية )تؾليج، خدن، نذخ، تظبيق( عسميات ادارة السعخفة

 ال الفرضية الثانية :( تؾجج عالقة ذات داللة احرائية عشج مدتؾى داللةp ≤ 0.05  بيؽ عسميات )دارة إ
  .والقجرات التكشؾلؾجية مجتسعة السعخفة

 :الفرضية الثالثة ( ال يؾجج أثخ ذو داللة احرائية عشج مدتؾى داللةp ≤ 0.05  )عسميات ادارة السعخفة ل
 القجرات التكشؾلؾجية .في 

 -:الدراسة أىسية .6

السعاصخة تدتسج الجراسة أىسيتيا مؽ أىسية مؾضؾع إدارة السعخفة والقجرات التكشؾلؾجية فيي تعج مؽ السؾضؾعات 
والزخورية لمسشغسات عمى مختمف أنؾاعيا وأنذظتيا والتي تحتاجيا البيئة الميبية مسا يدتؾجب إلقاء الزؾء 
عمييا، كسا أن ما تشاولتو الجراسة يعج مؽ الجراسات األولى حدب عمؼ البّحاث في البيئة الميبية، كسا قامت ىحه 

ا فقج تشاولت الجراسات الدابقة عسميات ادارة السعخفة مع عجة الجراسة بخبط مجسؾعة مؽ الستغيخات لؼ يدبق ربظي
متغيخات لؼ تكؽ القجرات التكشؾلؾجية مؽ بيشيا. كسا تبخز أىسية ىحه الجراسة في التعخف عمى مدتؾى تظبيق 

ؾن مؽ عسميات إدارة السعخفة والقجرات التكشؾلؾجية وإبخاز أىسيتيسا في أحج السخافق االستثسارية التي يؤمل أن تك
 السخافق اليامة والحيؾية )السشظقة الحخة مرخاتو ( في البالد.

 الدابقة الدراسات .7
 الدراسات بالمغة العربية: :أوال
 عمى تطبيقية دراسة: السعرفة إدارة عسميات في التحهيمية القيادة بعشهان: دور (2117)الذشطي، دراسة  .1

 .غزة بقطاع الداخمية الفمدطيشية وزارة في العاممين

وألغخاض تحقيق  ،التعخف عمى أثخ القيادة التحؾيمية في عسميات إدارة السعخفة إلى الجراسة ىحه ىجفت     
عمى عيشة تكؾنت مؽ  ياتؼ تظؾيخ استبانة وتؾزيعوقج أىجاف الجراسة، تؼ استخجام السشيج الؾصفي التحميمي 

(. وتؾصمت 791وبمغ عجد االستبانات الرالحة لمتحميل ) ،( تؼ اختيارىؼ بظخيقة العيشة العذؾائية البديظة741)
ودرجة مسارسة إدارة السعخفة كانت  ،الجراسة إلى أن مدتؾى مسارسة أسمؾب القيادة التحؾيمية كان متؾسظا  

ويؾجج أثخ ذو  ،خديؽ السعخفة، وأقميا مسارسة ُبعج تظبيق السعخفةعج تمسارسة بُ بسدتؾى متؾسط، وكان أعالىا 
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داللة إحرائية لمقيادة التحؾيمية )باستثشاء ُبعج الجافع اإلليامي( في عسميات إدارة السعخفة في الستغيخ التابع 
 )عسميات إدارة السعخفة(. 

عمى قطاع  تطبيقية دراسة :ماتأثر قدرات السشظسة عمى جهدة السعمه  ( بعشهان:2115دراسة )حدب هللا،  .2
 السرارف التجارية العسة بالدهدان

القجرات التكشؾلؾجية عمى جؾدة السعمؾمات في قظاع ومؽ بيشيا  أثخ قجرات السشغسة الختبارالجراسة ىحه ىجفت 
 (771)تؼ تؾزيع و  استبانة صسست ،السشيج الؾصفي التحميمي استخجم ،السرارف التجارية العاممة بالدؾدان

مشيا صالحة لمتحميل. تؾصمت الجراسة لؾجؾد عالقة إيجابية معشؾية بيؽ قجرات القيادة ( 959واستخجاع ) استبانة
أدوات تكشؾلؾجيا السعمؾمات وجؾدة السعمؾمات، إضافة لؾجؾد عالقة إيجابية معشؾية بيؽ  استخجامالعميا نحؾ 

ات تكشؾلؾجيا السعمؾمات لو عالقة إيجابية مع قجرات أنغسة السعمؾمات وجؾدة السعمؾمات، كسا أن تحديؽ أدو 
 العامميؽ ألدوات تكشؾلؾجيا السعمؾمات لو عالقة إيجابية مع جؾدة السعمؾمات.  واستجابةجؾدة السعمؾمات، 

دراسة  :ر القدرات التكشهلهجية عمى نجاح السشظسةأث (2115)العدوان، الهنداوي، و الذيبي، دراسة  .3
 .تطبيقية عمى شركات االتراالت الخمهية بالسسمكة األردنية الياشسية

أثخ القجرات التكشؾلؾجية عمى نجاح شخكات االتراالت الخمؾية بالسسمكة  التعخف عمىىحه الجراسة إلى  تىجف
 وزعت عمىرسيؼ استبانة تؼ تىجاف الجراسة أ ولتحقيق  ، استخجم السشيج الؾصفي التحميمي،األردنية الياشسية

عجة نتائج مشيا أن مدتؾى تؾافخ ُبعج البحث والتظؾيخ  مفخدة. تؾصمت الجراسة( 60عيشة الجراسة السكؾنة مؽ )
أثخ  دوُبعج الذبكات جاءت بسدتؾى متؾسط وجاء بعج االتراالت بسدتؾى مختفع، ومؽ نتائج الجراسة وجؾ 

 .جرات الذبكات واالترال عمى نجاح السشغسةإيجابي لقجرات البحث والتظؾيخ التكشؾلؾجي وق
 السدتذفيات في السعرفة إدارة دعم في التشظيسية الثقافة بعشهان: دور (2113)عبابشة و حتاممة، دراسة  .4

 االردن في الحكهمية

 السعخفة، السعخفة )اكتداب إدارة دعؼ في الدائجة التشغيسية الثقافة دور التعخف عمى الجراسة إلى  ىحه ىجفت    

استخجمت الجراسة ، االردن-إربج محافغة في العاممة العام القظاع مدتذفيات في وتظبيقيا( ونقميا، وتخديشيا،
 وتؼ اربج، محافغة في العاممة العام القظاع جسيع مدتذفيات عمى الجراسة مجتسع السشيج الؾصفي التحميمي، وشسل

 االستبانات عجد وبمغ السدتذفيات السبحؾثة، في اإلشخافية الؾعائف شاغمي جسيع عمى استبانة (300) تؾزيع

 السدتذفيات في السعخفة إدارة مسارسة درجة أن إلى الجراسة وخمرت (253) لمتحميل والرالحة السدتخجعة

 عالقة ووجؾد ،السعخفة نقل مسارسة ُبعج وأقميا السعخفة، تظبيق ُبعج أعالىا وكان متؾسط، بسدتؾى  كانت السبحؾثة

 بيؽ كانت عالقة أقؾى  أن وجج حيث السعخفة، إدارة أبعاد وبيؽ الدائجة التشغيسية الثقافة أنساط بيؽ إيجابية ارتباط

 .البيخوقخاطي والشسط السعخفة إدارة بيؽ أضعفيا وكان االبجاعي، والشسط إدارة السعخفة
 بالمغة االنجميزية:الدابقة الدراسات ثانيا: 
 (CUPIAŁ, SZELĄG-SIKORA, JAKUB, RORAT, & NIEMIEC, 2018) دراسة  .9

 بعشؾان:

Information technology tools in corporate knowledge management 

 أدوات تكشهلهجيا السعمهمات في إدارة السعرفة السؤسدية
إدارة السعخفة لمسؤسدات الحجيثة بتكشؾلؾجيا السعمؾمات  اتكيفية دعؼ عسمي التعخف عمىتيجف ىحه الجراسة إلى 

حيث استقت ىحه الؾرقة معمؾماتيا مؽ عجة مرادر مؽ بيشيا )السكتب اإلحرائي السخكدي البؾلشجي( والبشػ 
حيث تؼ تجسيع معجالت استخجام تكشؾلؾجيا السعمؾمات واالتراالت التي يتؼ تحميميا لمذخكات  (.7197الجولي )
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البؾلشجية السقدسة حدب نؾع الشذاط وحجسو )صغيخ ، متؾسط ، كبيخ(. وتست مقارنة السعجالت السحمية مع 
تكشؾلؾجيا السعمؾمات  القيؼ الدائجة في االتحاد األوروبي. تؾصمت الجراسة إلى نتائج مؽ أىسيا أن استخجام

واالتراالت في بؾلشجا يرل إلى ندب أقل بكثيخ مؽ الستؾسط بالشدبة لالتحاد األوروبي. وىشاك اختالفات كبيخة 
وقج وصمت الذخكات الكبيخة بجرجة أعمى مؽ التذبع مؽ أدوات  ،في استخجام تكشؾلؾجيا السعمؾمات في الذخكات
خ، وأنو ليذ مؽ السيؼ امتالك الذخكات السعجات وأدوات تكشؾلؾجيا تكشؾلؾجيا السعمؾمات مؽ الذخكات األصغ

 السعمؾمات، وإنسا درجة استخجام ىحه األدوات في الذخكات.
 -بعشهان: (Omotayo ،2115) دراسة .2

Knowledge Management as an important tool in Organizational Management: 

A Review of Literature. 

 إدارة السعرفة كأداة ىامة في اإلدارة التشظيسية: مراجعة أدبية.
تيجف ىحه الجراسة الستعخاض األدبيات في مجال إدارة السعخفة إلبخاز أىسية إدارة السعخفة في السشغسة، كسا 

ت أن إدارة السعخفة ىي السحخك الخئيدي لألداء التشغيسي وأداة حاسسة لمبقاء التشغيسي اثبإلتدعى ىحه الجراسة 
متشافدية والخبحية. لحلػ فإن إنذاء وخمق السعخفة وإدارتيا ومذاركتيا واستخجاميا بذكل فعال أمخ حيؾي ول

تتسكؽ السؤسدات مؽ إدارة بالشدبة لمسؤسدات لالستفادة الكاممة مؽ قيسة السعخفة. وتخمص الؾرقة إلى أنو حتى 
األشخاص والعسميات والتكشؾلؾجيا،  -السعخفة بفعالية، يجب عمييا إيالء االىتسام بثالثة مكؾنات رئيدية 

ولزسان نجاح السشغسة يجب أن يكؾن التخكيد عمى ربط االفخاد، والعسميات، والتكشؾلؾجيا بغخض االستفادة 
 السثمى مؽ السعخفة.

 : بعشهان  (Pérez-López & Junquera, 2013 )دراسة   .0

The relation between IT competency and knowledge management processes and 

its mediators. 
 العالقة بين كفاءة تكشهلهجيا السعمهمات وعسميات إدارة السعرفة.

تأثيخ كفاءة تكشؾلؾجيا السعمؾمات عمى إدارة السعخفة وتبيان  التعخف عمىاليجف مؽ ىحه الؾرقة ىؾ الؾصؾل إلى 
العالقة بيؽ كفاءة تكشؾلؾجيا السعمؾمات وإدارة السعخفة وفيؼ أفزل ليحه العالقة. ركدت ىحه الجراسة عمى كفاءة 

جيا سبانية، تؾصمت الجراسة إلى أن لتكشؾلؾ أشخكة  (967)مؽ خالل دراسة تجخيبية عمى  تكشؾلؾجيا السعمؾمات
السعمؾمات تأثيخ إيجابي عمى إدارة السعخفة وال تؾجج عالقة مباشخة بيؽ كفاءة تكشؾلؾجيا السعمؾمات وإدارة 
السعخفة. وأن تخكيد الذخكات اىتساميا عمى العسميات الستجاخمة إلدارة السعخفة تسكؽ مؽ تحجيج الفؾائج السدتسجة 

 ت.مؽ نغؼ السعمؾمات القائسة عمى تكشؾلؾجيا السعمؾما
 ( Isobe, Makino, Montgomery, 2012دراسة بعشهان ) .4

Technological capabilities and firm performance: The case of small manufacturing 

firms in Japan, 
 .القدرات التكشهلهجية واألداء: حالة شركات الترشيع الرغيرة في اليابان

في الذخكات الرغيخة والستؾسظة في داء األالقجرات التكشؾلؾجية و دراسة العالقة بيؽ إلى  تيجف ىحه الؾرقة
إلى أن قجرة التحديؽ ( مؽ الذخكات الرشاعية، تؾصمت الجراسة 017حيث تكؾنت عيشة الجراسة مؽ ) .اليابان
 مقجراتل خ مؽ قجرة إعادة التييئةبأكبجرجة بالكفاءة التذغيمية  ةإيجابي بعالقةمقجرات التكشؾلؾجية تختبط ل

خ بأك بجرجة باألداء االستخاتيجي ةإيجابي بعالقةمقجرات التكشؾلؾجية تختبط ل وأن قجرة إعادة التذكيل، التكشؾلؾجية
أن العؾامل الخارجية والجاخمية، مثل التقمبات  أيزا إلىتغيخ الشتائج  .لمقجرات التكشؾلؾجية مؽ إعادة التييئة
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لمقجرات كبيخ بسدتؾى قجرات التحديؽ وإعادة التذكيل  التكشؾلؾجية والتعاون بيؽ الذخكات تختبط بذكل
 .لتي تستمكيا الذخكةالتكشؾلؾجية ا

 التعميق عمى الدراسات الدابقة: .8
مؽ خالل استعخاض الجراسات الدابقة بذقييا بالمغة العخبية والمغة اإلنجميدية والتي ُرتبت مؽ األحجث إلى 

في حيؽ سعت الجراسة الحالية إلى  ،حدب طبيعة كل دراسة في أىجافياوتبايؽ اختالف األقجم، نجج أن ىشاك 
وقج تذابيت ىحه الجراسة مع بعض  عمى أثخ وعالقة عسميات إدارة السعخفة بالقجرات التكشؾلؾجية، التعخف

الجراسات الدابقة في ما يتعمق بالستغيخ السدتقل حيث أن جل الجراسات الدابقة تشاول نفذ األبعاد الستعمقة 
دارة السعخفة إال أنيا لؼ تخبط عسميات إدارة السعخفة بالقجرات التكشؾلؾجية ما يسيد ىحه الجراسة عؽ باقي بعسميات إ

الجراسات الدابقة، كسا أن ىشاك اختالف في البيئة التي اجخيت فييا ىحه الجراسة حيث اجخيت في البيئة الميبية 
الستحرل عمييا أيزا كانت متبايشة،  وقج تؼ االستفادة كسا أن الشتائج  في إدارة السشظقة الحخة بسجيشة مرخاتو،

مؽ الجراسات الدابقة في صياغة اإلطار الشغخي وترسيؼ االستبانة والتعخف عمى العجيج مؽ السرادر في 
 مجال الجراسة.

 ر الشظري لستغيرات الدراسة اإلطا .9

 إدارة السعرفة: تأوال: عسميا

 مفيهم السعرفة: .1
( فقج 595، 7199)صؾيص وأخخون،  السعخفة مفيؾم خالليا مؽ الباحثؾن  تشاول متعجدة ومجاخل اتجاىات ىشاك

 إدارة أن إلى السشغسات مؽ ، فقج تؾصمت العجيجأىؼ األصؾل لمسشغساتمؽ عمى نحؾ متدايج و السعخفة  أصبحت

 بإدارة متدايج بذكل تيتؼ السشغسات ولحلػ باتت التشافدية، السدايا وتحقيق قجارتيا لديادة الؾحيج ىي الظخيق السعخفة

 لمدبائؽ السقجمة الخجمات وتحديؽ جؾدة اإلبجاعية الحمؾل ولتحقيق اإلنتاجية، وزيادة لتعديد كفاءتيا، السعخفة
ؾمات السعالجة التي تجسعت مة السعما حرييى أنمالسعخفة ع( 7196(، ويخى )فخحي، معسخ، 7197الذشظي، )

ا في معالجة السذاكل واتخاذ يمش االستفادةوالخؤى التي يسكؽ  واألفكار والسفاىيؼ واألحكاملتذكل السعتقجات 
 السختمفة.القخارات والتعامل مع السؾاقف 

 إدارة السعرفة  .7
 والسعمؾمات البيانات مؽ مؾاردىا استغالل مؽ السشغسات تسكؽ التي األساليب كأحج السعخفة إدارة مفيؾم عيخ

 أساليب أحجث مؾاكبة عمى وقجرتيا تشافديتيا يعدز ليا مكان إيجاد عمى والقجرة وكفاءتيا، فاعميتيا زيادة بيجف

سفيؾم إدارة ، ف(7190)عبابشة وحتاممة،  وسمعيا خجماتيا مؽ السدتفيجيؽ احتياجات لتمبية العالية التكشؾلؾجيا
التي يسكؽ لمسشغسات مؽ خالليا الحرؾل  يذيخ إلى مجسؾعة مؽ األساليب واألدوات والتقشيات والقيؼ السعخفة

 عمى أصؾليا الفكخية وتظؾيخىا وقياسيا وتؾزيعيا وتؾفيخىا.
اإلدارة الفعالة لألفكار والسيارات والخبخات في رأس السال الفكخي لتحقيق الجؾدة  ىيإدارة السعخفة  وبالتالي فإن

كل مؽ أشار  وقج اإلدارة.بط السعخفة بىي ر  لحا يسكؽ اعتبار أن إدارة السعخفة، الكاممة لسشغسات األعسال
خمق السعخفة السظمؾبة أي تؾليج السعخفة إدارة السعخفة ىي بأن عسمية  ( 47، 7116 و العسخي،، قشجيمي، )العمي

بالظخق الخاصة بتؾليج السعخفة ليرار إلى تخديشيا والحفاظ عمييا مثل أوعية السعخفة أو قؾاعج السعخفة أو شكل 
 ،دوريات ومؽ تؼ في السحظة األخيخة يتؼ تؾزيع السعخفة عمى السعشييؽ ليرار إلى تظبيقيا وانتغار الشتائجو كتب 

سمية ( أن إدارة السعخفة ىي ع7199. وتزيف )الدطسة، الستابعة خالل جسيع العسميات الدابقة مع التأكيج عمى
إلى تحجيج السعخفة وإيجادىا وتظؾيخىا  ديشاميكية مدتسخة تتزسؽ مجسؾعة مؽ األنذظة والسسارسات اليادفة
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وتؾزيعيا واستخجاميا وحفغيا وتيديخ استخجاعيا، مسا يشتج عشو رفع مدتؾى األداء وخفض التكاليف وتحديؽ 
 . القجرات الستعمقة بعسمية التكيف مع متظمبات التغييخ الدخيع في البيئة السحيظة بالسشغسة

 عسميات إدارة السعرفة .0
حثيؽ في حقل إدارة السعخفة إلى أن السعخفة السذتقة مؽ السعمؾمات ومؽ مرادرىا الجاخمية ذيخ أكثخ البايُ  

ؽ مؽ الؾصؾل إلييا والسذاركة فييا وخدنيا والخارجية ال تعشي شيئا  دون تمػ العسميات التي تغحييا وتسكّ 
ويؤكج عمى  .(49، 7199، ،)الدطسة وتؾزيعيا والسحافغة عمييا واستخجاعيا بقرج التظبيق أو إعادة االستخجام

 في عجة عسميات تبّشي ضخورة إلى األكاديسييؽ يذيخون  مؽ ( أن كثيخ897، 7196ذلػ كل مؽ )عبيج، الخبايعة، 

( أن اإلدارة 86، 7199عجدىا. ويخى كل مؽ )جخادات، السعاني والرالح،  في اختمفؾا والتي إدارة السعخفة،
وحرخىا وتظؾيخىا مؽ خالل زيادة الخصيج السعخفي الستاح لمسشغسة، الدميسة لمسعخفة تتظمب االىتسام بيا 

وحدؽ االستفادة مشو وىحا يتظمب االىتسام السشفرل بسا ال يقل عؽ أربعة عسميات مختمفة تذسل: اكتذاف 
ميا وتحجيج السعخفة السظمؾبة، حيازة وامتالك السعخفة، التأكيج مؽ تعسيسيا عمى الحيؽ يحتاجؾنيا، وأخيخا  استخج

 فعال . وقج اعتسج الباحثيؽ في ىحه الؾرقة ىحا التقديؼ لعسميات ادارة السعخفة.
  تهليد السعرفة : 1.3
ويتؼ ذلػ مؽ خالل مذاركة فخق العسل وجساعات  ،تاب تعشي إبجاع السعخفةكتؾليج السعخفة عشج عجد مؽ الإن 

ججيجة برؾرة ابتكار مدتسخة لمسذكالت  العسل الجاعسة لتؾليج رأس مال معخفي ججيج يداىؼ في إيجاد حمؾل
، 7116 والعسخي،، قشجيمي، )العمي عمى التفؾق في االنجاز ويحقق مكانة سؾقية عالية ةويديج السشغسة بالقجر 

 السرادر مؽ السعخفة عمى الحرؾل عشيأن تؾليج السعخفة ي (657، 7190)عبابشة وحتاممة، . بيشسا يخى (47

 .البيانات وقؾاعج والعسالء، والسشافدؾن، والستخررؾن، كالخبخاء، السختمفة
 تخزين السعرفة ) االحتفاظ بيا ( : 2.3

 االحتفاظ عمى تذتسل التي العسميات ( تخديؽ السعخفة بتمػ897، 7196عخف كل مؽ  )عبيج، الخبايعة، 

تخديؽ السعخفة تعؾد إلى الحاكخة التشغيسية والتي تحتؾى عسمية والتخديؽ. ف واإلدامة، والؾصؾل والبحث واالستخجاع
عمى السعخفة السؾجؾدة في أشكال مختمفة بسا فييا الؾثائق السكتؾبة والسعمؾمات السخدنة في الشغؼ الخبيخة 

ة السكتدبة مؽ األفخاد وشبكات يوالسعخفة السؾجؾدة في اإلجخاءات والعسميات التشغيسية السؾثقة والسعخفة الزسش
 (.47، 7116، وأخخون، لعسل )العميا

 تطهير السعرفة وتهزيعيا : 3.3

ذكل التحجي األكبخ إلدارة السعخفة، يتؾزيع السعخفة الزسشية السؾجؾدة في عقؾل العامميؽ وخبخاتيؼ ىؾ ما إن 
ويداعج مشيا ذات فائجة أكبخ،  لجعذخ السعخفة وتؾزيعيا يفش ،بحخية ىافقط عشجما يتؼ تؾفيخ  تكؾن مفيجةفالسعخفة 

يي عسمية اجتساعية ف (.47، 7116 ،، وأخخون )العمي الذخكة في ذلػ شبكات اإلنتخنت واالنتخانت واإلكدتخانت
يتفاعل فييا األفخاد ذوو السعخفة السختمفة وبالتالي يخمقؾن معارف ججيجة ، كسا أن قشؾات االترال التقشي ىي 

 .(wisam & al, 2016) إحجى أدوات السذاركة
 تطبيق السعرفة : 4.3

 السشغسة أىجاف تحقيق تزسؽ فّعالة بظخيقة السعخفة واستخجاميا مؽ الفعمية ويقرج بتظبيق السعخفة االستفادة

 معارفيؼ تظبيق في الكافية الحخية واسعة وإعظاءىؼ صالحيات العامميؽ يتظمب تفؾيض وىحا بكفاءة وفاعمية،
أكثخ أىسية مؽ السعخفة نفديا، ولؽ تقؾد عسميات اإلبجاع والتخديؽ يعج ن تظبيق السعخفة . إ(7197)الذشظي، 

بو عسمية التظبيق الفعال لمسعخفة، وخاصة في العسمية  موالتؾزيع إلى تحديؽ األداء التشغيسي مثمسا تقؾ 
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سقابمة حاجات الدبائؽ لحلػ فالسعخفة قؾة إذا طبقت في تحقيق الجؾدة العالية لمسشتجات والخجمات ل ةاالستخاتيجي
 فإن تظبيق السعخفة يتخجؼ السعمؾمات إلى أدوات عسمية وتظبيق السعخفةوبحا  .(47، 7116 ،، وأخخون )العمي
 ( wisam & al, 2016) حقيقي واقع إلى

 إدارة السعرفة :   أىسية .4
األىجاف التي تدعى السشغسة لتحقيقيا، واليجف االساسي تأتي أىسية إدارة السعخفة لمسشغسة السعاصخة مؽ خالل 

ليا ىؾ تؾفيخ السعخفة بذكل دائؼ وتخجستيا إلى سمؾك عسمي يخجم أىجاف السشغسة بتحقيق الكفاءة والفاعمية 
 (87، 7199)جخادات، وأخخون، 

التعميؼ وعسميات نذخ  تؾليج السعخفة الالزمة والكافية والقيام بعسميات التحؾيل السعخفية وتحقيق عسمياتإن 
مؽ أن يجخى تظؾيخ وتجخيج وتحجيث السعخفة برؾرة وكحلػ التأكج  السعخفة إلى كل األطخاف ذات العالقة.

التحكؼ والديظخة عمى العسميات ذات العالقة و ، تحجيج طبيعة ونؾع رأس السال الفكخي  باإلضافة إلى مدتسخة.
تحقيق قجرة الخفع ، و ة قادرة عمى بشاء وتظبيق مجخل إدارة السعخفةالدعي إلى إيجاد قيادة فاعم، و بإدارة السعخفة

نؾر )تعج كميا مؽ أىسية إدارة السعخفة لتحقيقيا تمػ األىجاف  في أسؾاق األعسال عؽ طخيق رأس السال الفكخي.
 ن إدارة السعخفة تخكد عمى "عسل الذيء( أ2008، رزوقيمؽ وجية نغخ ) ألىؼ مؽ ذلػوا (49، 7191، الجيؽ

الرحيح" وليذ "عسل الذيء بذكل صحيح" وىحا يعشي أن إدارة السعخفة ىي إطار عسل بسؾجبو تخاجع 
السؤسدة جسيع عسمياتيا عمى أنيا عسميات معخفة بسا في ذلػ تكؾيؽ السعخفة وبثيا وتججيجىا وتظبيقيا باتجاه 

 .ديسؾمة وتعديد السؤسدة

   -:Technological Capability التكشهلهجية ثانيا: القدرات
 مفيهم القدرات التكشهلهجية: .1

إلى مجسؾعة العسميات االستخاتيجية تذيخ  Capabilities لقجرات(، أن ا7195)العجواني، وأخخون،  يخى كل مؽ
لجى السشغسة والتي تتسيد بيا عؽ غيخىا مؽ السشغسات وتعتبخ العشرخ األساسي لخظظيا االستخاتيجية 

بأنيا مؾارد السشغسة التي تتستع بدسعة عالية لجى زبائشيا أيزا  Capabilitiesيذار الى القجرات . و التشافدية
مع تدايج السشافدة (. و 59، 7195)حدب هللا،  اوالتي تتيح ليا أداء أنذظتيا الجاخمية برؾرة أفزل مؽ مشافديي

حجة مؽ أىؼ العؾامل بذكل مؾضؾعي باعتبارىا وا لجييا تقييؼ القجرة التكشؾلؾجية فخض عمى السشغسةالعالسية، ي
في بيئة مؽ السشافدة التكشؾلؾجية الذخسة ف زسان التسيد السدتجام في األعسال.لالسشافدة التكشؾلؾجية و  لسؾاجية

مؽ أجل البقاء والشسؾ في ىحه البيئة  إلى حج كبيخ السؾاقف القيادية مسشغساتحيث تحجد القجرات التكشؾلؾجية ل
ة نقاط قؾتيا وكحلػ نقاط ضعفيا مؽ حيث لسشغسيؼ بذكل متدايج أن تفيؼ اأصبح مؽ السفقج ذجيجة الغسؾض، ال

 عمى قجرة السشغسة القجرات التكشؾلؾجية إلى . وتذيختعدز مؾقعيا التشافدي القائؼ عمى الفيؼل قجراتيا التكشؾلؾجية

لديادة قجرتيا.  فييا العامميؽ األفخاد خالل مؽ ونذخىا تحميميا القجرة عمى وكحلػ السعمؾمات، تكشؾلؾجيا وحيازة إدارة
 ,Aderemi) ألداء االقترادي في أي صشاعةللقجرة التكشؾلؾجية ىي واحجة مؽ السحجدات الحاسسة وا

2009,p3)تحقيق مؽ السشغسة والتي تسكشيا تستمكيا التي العشاصخ التكشؾلؾجية مجسل يالتكشؾلؾجية ى ، فالقجرات 

يختبط مفيؾم القجرة التكشؾلؾجية بشغخيات (. و 7195ء )العجواني وأخخون، األدا مدتؾيات وتعديد التشافدية السيدة
 ونساذج السعخفة، والتعمؼ التشغيسي والتكشؾلؾجي، والتغيخ التكشؾلؾجي، واالنتذار، والقجرة عمى اإلنتاج واالبتكار

(Aderemi, 2009,p3) مؽ التأثيخات عمى  السشغساتتتخاوح آثار تظؾيخ القجرة التكشؾلؾجية عمى أداء . و
تسثل االستثسار الجيج في   -فالقجرات التكشؾلؾجية: السبيعات وحرة الدؾق إلى التغيخات في اإلنتاجية والكفاءة.

الؾسائل والسعجات التكشؾلؾجية القادرة عمى تؾفيخ معمؾمات تفيج مشغسات االعسال في مؾاكبة التغييخات 
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التكشؾلؾجية األداء  القجرات وقياس تقديؼ ، ويتؼية وأداء فعال ومتسيدوالتظؾرات السختمفة نحؾ تحقيق ميدة تشافد
 :يمي ما خالل مؽ (949، 7195وفقا لسا يخاه كل مؽ )العجواني وأخخون، 

بحيث  ؽيذيخ إلى أن القجرة التكشؾلؾجية تعشي القجرة عمى تظؾيخ وصقل الخوتي  قدرات البحث والتطهير .9
نذخ السعخفة الججيجة السكتدبة مؽ خالل السشغسة وإدماجيا في مشتجات ديل الجسع بيؽ السعخفة القائسة و ي

 .وخجمات أو عسميات إنتاج ججيجة
 بخظؾط والستسثمة التشغيسية، لؾحجاتيا االجداء السكؾنة بيؽ الخبط عمى السشغسة قجرة : ىيقدرات الذبكات .7

 وأقداميا. إدارات السشغسة تخبط

 أنغسة مع بالتؾافق والالسمكية الدمكية شبكات االتراالت تذغيل عمى السشغسة قجرة وىي االترال: قدرات .0

 . السشغسة داخل األنذظة عؽ يشتج الحي وأعساليا الشجاح عسمياتيا دعؼ أجل مؽ الحاسؾب لجييا
 - :القدرات التكشهلهجية أىسية .7

 استخاتيجيةدورىا في ، و الجيج لمسؾارد االستخجامدورىا في تعغيؼ  مؽ خاللتسثل القجرات التكشؾلؾجية فائجة كبيخة 
قجرتيا عمى التفاعل والعسل مع باإلضافة عمى  ،السشغسة استسخاريةالعسل عمى السجى البعيج وأىسيتيا في 

 (59، 7195)حدب هللا،  العسميات السختمفة في بيئة العسل مسا يكدب السشغسة القؾة والسيدة التشافدية
  الجيج لمسؾارد االستخجامدورىا في تعغيؼ. 

  السشغسة استسخاريةالعسل عمى السجى البعيج و أىسيتيا في  استخاتيجيةدورىا في. 
  قجرتيا عمى التفاعل والعسل مع العسميات السختمفة في بيئة العسل مسا يكدب السشغسة القؾة و السيدة

 .التشافدية
 ( 7195الحميؼ ،  )عبج ىيكل شبكات البحث والتطهير واالبتكار وتشظيسيا: .0

 -تقدؼ ىحه الذبكات إلى عجة أنؾاع رئيدية التي تدتيجف عسمياتيا أىجاف رئيدية وىي: 
ويدتشج ىحا الترشيف إلى الجور الحي تؤديو الذبكة السعيشة في سمدة القيسة الذبكات الرأسية واألفقية :  - أ

 السزافة أو تخاكؼ /  خمق السعخفة . 

جج شبكات مفتؾحة ذات عزؾية واسعة الشظاق مؽ جية يسكؽ أن تؾ  الذبكات الشظامية والسفتهحة : - ب
 وشبكات أخخى محجودة إلى مقيجة العزؾية مؽ جية أخخى . 

 وتتسيد بييكل ثابت ويتستع كل عزؾ فييا بالسدتؾى ذاتو .الذبكات السقفمة :  - ت

 وىي تتسحؾر حؾل نؾاة تشغيسية تتستع بدمظة تشغؼ أنذظة اآلخخيؽ . الذبكة اليرمية :  - ث

وىي مشغسات وحيجة تظؾر مجسؾعة مؽ الييئات التابعة ليا مؽ أجل العسل عمى  االنفرادية :الذبكات  - ج
 ميام محجدة مؽ خالل عقؾد واتفاقات . 

 ،ذكل السرجر الخئيدي لمقجرة التكشؾلؾجية ورأس السال التكشؾلؾجيي السشغسة ياستغالل السعخفة فوأخيخا فإن 
التججيج في القجرات  وخاصة أن واتخاذ القخارات وفق ا لحلػ مؽ أجل الحرؾل عمى مدايا تشافدية مدتجامة.

التكشؾلؾجيا مؽ تظؾرات سخيعة  تذيجهلسا  األعسالالتكشؾلؾجية تعتبخ مؽ األمؾر الرعبة والسعقجة لسشغسات 
ىحا يذيخ إلى أن . و (7195، وأخخون، )العجوان تحتاج إلى ميارات وتجريب عالي لمسؾعفيؽ القائسيؽ عمييا

ديل الجسع بيؽ السعخفة مؽ شأنو يروتيؽ العسل ليربح القجرة التكشؾلؾجية تعشي القجرة عمى تظؾيخ وصقل 
القائسة ونذخ السعخفة الججيجة السكتدبة مؽ خالل السشغسة وإدماجيا في مشتجات وخجمات أو عسميات إنتاج 

 السشغسة مع مخور الؾقتفي  ستكخامخدون مؽ السعخفة التكشؾلؾجية التي ت ي إالما ىالقجرة التكشؾلؾجية ، فججيجة
(Aderemi, 2009,p3) 
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  -واإلجراء: الطريقة .11
 مشيجية الدراسة.أوال:   

عمى األسمؾب الؾصفي والتحميمي القائؼ عمى وبسا يتالئؼ مع طبيعة مذكمة الجراسة تؼ االعتساد في ىحه الجراسة 
في الؾاقع، والقائسة عمى جسع السعمؾمات فيسا يتعمق بسؾضؾع الجراسة مؽ خالل  تذخيص الحالة كسا ىي

االستبانة، حيث تست عسمية الؾصف والتحميل بعج القيام بتؾزيع االستبانة عمى عيشة الجراسة ومؽ تؼ جسعيا 
ى أسئمة الجراسة اإلجابة عم( بيجف SPSSوتحميميا مؽ خالل الحدمة اإلحرائية لمعمؾم اإلندانية واالجتساعية )

  .اختبار فخضيات الجراسة، وتبيان نتائج الجراسةو 
 مجتسع وعيشة الدراسة:ثانيا: 

(، لدشة 9991تكؾن مجتسع الجراسة مؽ جسيع العامميؽ بالسشظقة الحخة بسجيشة مرخاتو، البالغ عجدىا )
ندبة لحجؼ السجتسع (، تؼ تؾزيعيا عمى العامميؽ 091بحجؼ ) بديظة تؼ اختيار عيشة عذؾائية، (7198)

 ,Sekran & Baugeالسدتيجف، عمسا  بأن العيشة السدحؾبة صالحة لمتحميل اإلحرائي اعتسادا  عمى كل مؽ )

(، حيث بّيشؾا أن السجتسع الحي عجده في حجود 109، 2013( و)الشجار، الشجار والدعبي، 295 ,2010
(، والعيشة السدحؾبة في الجراسة تجاوزت 799( يتظمب سحب عيشة مشو تبمغ )9711( وال يديج عؽ )9911)

 العجد السظمؾب.
( 7%( واستبعاد عجد )96( استبانة مؽ االستبانات السؾزعة، أي بشدبة استخجاع )799تؼ استخداد عجد ) 

( استبانة صالحة إلجخاءات التحميل، أي 797استبانة لعجم قابميتيا لمتحميل اإلحرائي، وتبقى ما مجسؾعو )
 ؽ مجسؾع االستبانات السؾزعة.%( م95بشدبة )

 خرائص عيشة الدراسة. (1الجدول رقم )
 النسبت المئويت التكرار الفئت المتغير

 الجنس

 %911 797 ركر

 11 11 اَثً

 %911 797 انًجًىع

 العمر

 13.8 41 سُه 01ألم يٍ

 69.7 207 سُح 41سُه انً الم يٍ 01يٍ 

 16.5 49 سُح فًا فىق 41يٍ 

 الخبرة

 12.8 38 سُىاخ 5ألم يٍ 

 91سُىاخ انً ألم يٍ  5يٍ 

 سُىاخ

218 73.4 

 95سُىاخ انً ألم يٍ  91يٍ 

 سُح

39 13.1 

 7. 2 فأكثر 95يٍ 

 %100 297 انًجًىع

 انًؤهم

 17.5 52 دوٌ انثاَىَح انؼايح

 30.0 89 انثاَىَح انؼايح أو يا َؼادنها

 52.2 155 دتهىو ػانٍ أو جايؼٍ

 3. 1 دراساخ ػهُا

 100.0% 297 انًجًىع

 انىظُفح
 23.9 71 يذَر يكرة

 1.0 3 رئُس لسى
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 75.1 223 يىظف

 100% 297 انًجًىع

 :Questionnaire أداة الدراسة االستبانة: ثالثا:  
مؽ  تسثمت أداة الجراسة مؽ خالل استبانة تؼ استخجميا لجسع السعمؾمات األولية لتحقيق أىجاف الجراسة

 ( سؤاال تكؾنت مؽ األجداء اآلتية:40خالل استبانة تحتؾي عمى )
 الؾعيفة الحالية،الستغيخات الجيسؾغخافية وتكؾنت مؽ )الجشذ، والعسخ، والسؤىل العمسي،  الجزء األول: .9

 والخبخة(.
( 4مؽ ) " حيث تكؾنتعسميات إدارة السعخفةالفقخات السعّبخة عؽ أبعاد الستغيخ السدتقل " الجزء الثاني: .7

 سؤال. 70تؾليج السعخفة، خدن السعخفة، نذخ السعخفة، تظبيق السعخفة" مقدسة عمى متغيخات ىي: "
" الستسثمة في  القجرات التكشؾلؾجية تكؾن مؽ الفقخات الُسعّبخة عؽ أبعاد الستغيخ التابع " الجزء الثالث: .0

 71مقدسة عمى  " قجرات االتراالت،  قجرات الذبكات، قجرات البحث والتظؾيخ  الستغيخات األتية وىي: "
 سؤال.

عمى اتباع مقياس خساسي إلجابات أفخاد عيشة الجراسة عمى فقخات االستبانة، ويتخاوح مجى ؾن وقج اعتسج الباحث 
حيث إن السقياس مقدؼ كسا ىؾ مؾضح في  Five Likert Scaleسقياس ليكخت ا ل( وفق5 - 9اإلجابة مؽ )
 ( األتي:7الججول )

 .االستبانة( بدائل اإلجابات لفقرات 2) الجدول
 مشخفزة جدا   مشخفزة متهسطة عالية عالية جدا  

5 4 3 2 1 

 األداة:وثبات صدق رابعا : 
الختبار صجق األداة أو الرحة الغاىخية تؼ عخض االستبانة بذكميا األولي عمى  الردق الظاىري: .9

مجسؾعة مؽ السحكسيؽ السختريؽ مؽ أساتحة الجامعات مؽ ذوي الخبخة واالختراص األكاديسي، لتحكيؼ 
محتؾى األسئمة ومجى مالئستيا وشسؾليتيا وتغظيتيا لسؾضؾع الجراسة، حيث تؼ دراسة مالحغاتيؼ 

يؼ، وأجخيت بعض التعجيالت وفقا لتؾصياتيؼ، والخخوج بذكل أداة الجراسة )االستبانة( بذكميا واقتخاحات
 الشيائي 

 تؼ حداب معامالت عبارات صجق عمى : لمؾقؾفصدق عبارات االستبانة باستخدام االتداق الداخمي .7

كسا يتبيؽ  االستبياناالرتباط لسعخفة مجى ارتباط كل محؾر مؽ محاور االستبيان بالجرجة الكمية لسحاور 
( 1.15)داللة مدتؾى  إحرائيًّا عشج أنيا دالة االستبانة مجاالت جسيع فيو ( والتي عيخت0الججول رقؼ )

 .جيجة صجق بجرجة وتتستع لقياسو وضعت لسا صادقة االستبانة مجاالت جسيع تعتبخ وبحلػ
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 بيرسهن لكل عبارة والدرجة الكمية لمسحهر الذي تشتسي إليو. ( معامل االرتباط3جدول )

 القجرات التكشؾلؾجية عسميات إدارة السعخفة
 قجرات االتراالت قجرات الذبكات البحث والتظؾيخ تظبيق السعخفة نذخ السعخفة خدن السعخفة تؾليج السعخفة   
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باط
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باط
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ل  
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باط
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ل  
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9 .356** 6 .354** 99 .140* 97 .546** 74 .700** 09 .907** 08 .654** 

7 .258** 7 .198** 97 .178** 98 .907** 75 .635** 07 . 

.906** 09 .573** 

0 .228** 8 .193** 90 .133* 99 .888** 76 .820** 00 .910** 41 .806** 

4 238** 9 .295** 94 283** 71 .908** 77 .676** 04 .870** 49 .497** 

5 220** 91 .543** 95 .392** 79 .877** 78 .771** 05 .852** 47 .465** 

    96 .449** 77 .849** 79 .833** 06 .887** 40 .573** 

      70 .903** 01 .763** 07 839**   
 1.15** عالقة ارتباط عشج مدتؾى معشؾية أقل مؽ     

 اختبار ثبات أداة الدراسة: .3
الختبار ثبات أداة الجراسة تؼ استخخاج معامل الثبات )كخونباخ ألفا( لمتأكج مؽ االتداق الجاخمي لالستبانة، 

تظبيق (  )0.71نذخ السعخفة (  ) 0.74خدن السعخفة( )0.85تؾليج السعخفة ) :كاالتي السعامالتقيسة كانت و 
 0.85) القجرات التكشؾلؾجية)0.86 )  عسميات إدارة السعخفة( )0.90 السعخفة
مؽ خالل الشتائج نالحع أن قيؼ معامالت االتداق الجاخمي )كخونباخ ألفا( جاءت جسيعيا ذات قيؼ صالحة و 

لغايات الجراسة، حيث إن قيسة معامل الثبات جاءت كميا أعمى مؽ الحج األدنى لسعامل الثبات الستعارف عمييا 
مسا  (7190)الشجار، وآخخون، ( فتعتبخ جيجة وفقا  0.08وإذا خخجت أكثخ مؽ ) .( والتي تعج ضعيفة0.06)

( كان الثبات أعمى، وتعج 1.0أقخب ) يؤكج االتداق بيؽ فقخات كل متغيخ مؽ متغيخات الجراسة. فكمسا كانت
 .(Sekaran & Bougie, 2010) 1)نياية السقياس ىي )

 ومشاقذتيا. تحميل أسئمة الدراسةخامدا: 
(، وقج تؼ مؽ SPSSتست عسمية إدخال البيانات بعج جسعيا إلى بخنامج الحدمة االحرائية لمعمؾم االجتساعية )

وما يتزسشو ىحا  وأسئمتيا بسا يتشاسب مع طبيعة فخضيات الجراسة خالل البخنامج إجخاء العسميات اإلحرائية
سيتؼ في ىحا الجدء وصف متغيخات ، و ةالبخنامج مؽ مقاييذ لتحميل البيانات التي تؼ جسعيا ألغخاض الجراس

تحجيج الجراسة السدتقمة والتابعة، حيث تؼ إيجاد الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية لالستجابات، وتؼ 
 درجة السؾافقة بشاء  عمى التؾزيع اآلتي:

( وبشدبة مئؾية أكبخ مؽ 3.66الفقخات التي حرمت عمى متؾسظات حدابية أكبخ مؽ ) السهافقة السرتفعة: .9
(73.2.)% 

( وبشدبة مئؾية 3.66-2.34الفقخات التي تخاوحت متؾسظاتيا الحدابية بيؽ ) السهافقة الستهسطة: .7
(46.8%- 73.2.)% 
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( وبشدبة مئؾية أقل مؽ 2.34الفقخات التي حرمت عمى متؾسظات حدابية أقل مؽ ) :السشخفزةة السهافق .0
(46.8.)% 

لمبيانات فقج تؼ االستشاد إلى احتداب قيسة   (Distribution)مؽ أجل التحقق مؽ افتخاض التؾزيع الظبيعيو 
معامل االلتؾاء لجسيع متغيخات فإن قيسة ( 4لمستغيخات، وكسا يذيخ الججول )  (Skewness)معامل االلتؾاء

 �������ولحلػ يسكؽ القؾل بأن بيانات الجراسة تتبع التؾزيع الظبيعي. ( 9الجراسة كانت أقل مؽ )

 اختبار التهزيع الطبيعي ألبعاد عسميات ادارة السعرفة (4الججول )

 Skewness األبعاد 
 -058.- تؾليج السعخفة 9
 534. خدن السعخفة 7
 376. السعخفة نذخ 0
 376. تظبيق السعخفة 4
 159. عسميات إدارة السعخفة 5

 سادسا: عرض نتائج الدراسة ومشاقذتيا:

 السحهر األول عسميات إدارة السعرفة .1
)تؾليج، خدن، نذخ، تظبيق( بإدارة السشظقة الحخة بسجيشة  : ما مدتؾى تظبيق عسميات إدارة السعخفةالدؤال األول
  مرخاتو؟

ألبعاد عسميات واالنحخافات السعيارية واالىسية الشدبية  الحدابية الستؾسظاتلإلجابة عمى ىحا الدؤال تؼ حداب 
يبيؽ كسا  تختيبا تشازليا تبعا لستؾسظاتيا الحدابية مختبةإدارة السعخفة مجتسعة )تؾليج، خدن، نذخ، تظبيق( 

 (5الججول رقؼ )
 ودرجة التهافر ألبعاد عسميات إدارة السعرفة ككل واالنحرافات السعيارية(. الستهسطات الحدابية 5الجدول )

 انفمرج
االَحراف 

 انًؼُارٌ

انًرىسظ 

 انحساتٍ

انُ

 سثح

 

لًُح 

 tاخرثار 

 

P-

Value 
 انررذُة

درجح 

 انرىافر

اسرمطاب انًؼرفح 

 وذىنُذها
.55678 2.26 

45

% 

70.15

9 
.000 0 

يُخفض

 ج

 1.72 73780. خسٌ انًؼرفح
34

% 

40.37

8 
.000 4 

يُخفض

 ج

 َشر انًؼرفح
1.1376

1 
2.51 

50

% 

37.62

4 
 يرىسطح 9 000.

 ذطثُك انًؼرفح
1.1232

1 
2.46 

49

% 

37.62

4 
.000 7 

يُخفض

 ج

 ػًهُاخ إدارج انًؼرفح
1.8887

5 
2.23 

44

% 
 .000 - 

يُخفض

 ج

السعخفة حيث بمغ الستؾسط العام ( يسكؽ التعخف عمى مدتؾى تؾافخ أبعاد عسميات إدارة 5مؽ خالل الججول رقؼ )
( وبجرجة مسارسة أو تؾافخ )مشخفزة( وىحه الشتيجة اختمفت مع 1.88875( وبانحخاف معياري )2.23ليا )
سدتؾى متؾسط، وكان أعالىا ُبعج تخديؽ السعخفة، بعسميات إدارة السعخفة حيث جاءت  (7197)الذشظي، دراسة 
عسميات إدارة  حيث جاءت ندبة مسارسة (7190)عبابشة وحتاممة، ودراسة  مسارسة ُبعج تظبيق السعخفةوأقميا 
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كسا ُيغيخ  .السعخفة نقل مسارسة ُبعج وأقميا السعخفة، تظبيق ُبعج أعالىا وكان ،أيزا متؾسط بسدتؾى   السعخفة
(، واالنحخاف 2.51سختبة األولى، وكان الؾسط الحدابي يداوي )جاءت بال“السعخفة  خنذ”ُبعج  نأالججول 

، األخيخةجاء بالسختبة “خدن السعخفة ”ُبعج  نوأ .تؾسظة(م)(، واألىسية الشدبية 1.13761السعياري يداوي )
 (مشخفزة)(، واألىسية الشدبية 73780.(، واالنحخاف السعياري يداوي )1.72وكان الؾسط الحدابي يداوي )

الشدبية إلجابات عيشة الجراسة تجاه عبارات واالنحخافات السعيارية واالىسية  الحدابية الستؾسظاتكسا تؼ حداب 
كسا  تختيبا تشازليا تبعا لستؾسظاتيا الحدابية عمى حجى مختبةإدارة السعخفة )تؾليج، خدن، نذخ، تظبيق(  عسميات

 (6يبيؽ الججول رقؼ )
 إلجابات عيشة الدراسة تجاه عبارات عسميات إدارةالنحرافات السعيارية وا ةالحدابي الستهسطات (6جدول)

 لجسيع الفقرات. السعرفة

 انفمرج

اد
تؼ

أل
ا

 

االَحراف 

 انًؼُارٌ

انًرىسظ 

 انحساتٍ
 انُسثح

لًُح 

 tاخرثار 

يسرىي 

 انًؼُىَح
 انًسرىي انررذُة

نذي إدارج انًُطمح انحرج 

اإليكاَُاخ انرٍ ذًكُها يٍ 

 اكرشاف انًؼرفح.

فح
ر
ًؼ

 ان
ُذ

ىن
ذ

 

1.096

1 
2.54 59% 

40.02

1 
 يرىسظ 9 000.

نذي إدارج انًُطمح انحرج 

يىارد تشرَح ًَرهكىٌ 

 انًؼرفح إلداء أَشطرها.

1.003

1 
2.41 48% 

41.41

5 
 يرىسظ 7 000.

ذهرى إدارج انًُطمح انحرج 

تانحصىل ػهً انًؼرفح يٍ 

 يصادرها انًخرهفح.

1.106

1 
2.35 47% 

36.72

1 
 يرىسظ 4 000.

ذسرمطة انًُطمح انحرج أخر 

انًسرجذاخ فٍ يجال انًؼرفح 

 انًرذثطح تأَشطرها.

1.172

6 
2.00 40% 

29.44

3 
 يُخفض 5 000.

ذًرهك إدارج انًُطمح انحرج 

انمذرج ػهً  ذشخُص انًؼرفح 

 انرٍ ذحراجها.

.9568

3 
2.36 46% 

42.63

3 
 يرىسظ 0 000.

ذىفر إدارج انًُطمح انحرج 

يُاسثح نخسٌ  لىاػذ تُاَاخ

 انًؼرفح.

فح
ر
ًؼ

 ان
ٌ

س
خ

 

.9621

7 
2.05 49% 

36.84

8 
 يُخفض 0 000.

ذؼًم إدارج انًُطمح انحرج 

ػهً ذىثُك انًؼرفح انرٍ 

 ذحصم ػهُها.

1.176

61 
2.06 49% 

30.23

1 
 يُخفض 7 000.

ذىجذ إجراءاخ واضحح داخم 

إدارج انًُطمح انحرج نرُظُى 

 انًؼرفح انًخسَح نذَها.

1.167

03 
2.12 47% 

31.42

4 
 يُخفض 9 000.

ذسرخذو إدارج انًُطمح انحرج 

أَظًح انكرروَُح فٍ ذخسٍَ 

 انًؼرفح.

1.190

59 
1.83 06% 

26.51

3 
 يُخفض 4 000.

ذحافع إدارج انًُطمح انحرج 

 ػهً يىجىداذها يٍ انًؼرفح

.9022

7 
1.65 00% 

31.64

1 
 يُخفض 5 000.

ذشجغ إدارج انًُطمح انحرج 

يشاركح انًؼرفح ػهً ثمافح 

 تٍُ انؼايهٍُ نذَها.

فح
ر
ًؼ

 ان
ر
ش

َ
 

1.058

63 
1.91 08% 

31.13

3 
 يُخفض 6 000.

ذسرخذو إدارج انًُطمح انحرج 

وسائم ذكُىنىجُح حذَثح 

1.019

87 
1.97 09% 

33.45

5 
 يُخفض 5 000.
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)شثكح اذصال داخهُح، ترَذ 

انكرروٍَ( نُمم وذثادل 

 انًؼرفح.

ذؼًم إدارج انًُطمح انحرج 

ػهً َشر انًؼرفح تٍُ 

 انؼايهٍُ نذَها.

1.158

06 
2.32 46% 

34.57

3 
 يُخفض 7 000.

ذرىفر نذي إدارج انًُطمح 

انحرج أَظًح ذسهم انىصىل 

 انً لىاػذ انًؼرفح نذَها.

1.069

18 
2.07 49% 

33.43

1 
 يُخفض 4 000.

ذىزع إدارج انًُطمح انحرج 

انُشراخ انًكرىتح انًرذثطح 

 انؼايهٍُ.تأَشطرها تٍُ 

1.258

64 
2.16 40% 

29.64

4 
 يُخفض 0 000.

ذؼمذ إدارج انًُطمح انحرج 

 جهساخ ػًم نرثادل انًؼرفح.

1.229

75 
2.54 59% 

35.67

2 
 يرىسظ 9 000.

ذسرخذو ادارج انًُطمح انحرج 

انًؼرفح انرٍ ذًرهكها فٍ أداء 

 أػًانها.

فح
ر
ًؼ

 ان
ك

ثُ
ط

ذ
 

1.268

71 
2.36 47% 

32.06

1 
 يرىسظ 3 000.

ذسرفُذ ادارج انًُطمح انحرج يٍ 

ترايجها انرذرَثُح فٍ ذحسٍُ 

 ادائها.

1.244

35 
2.33 46% 

32.36

2 
 يُخفض 4 000.

ذشجغ إدارج انًُطمح انحرج 

انؼايهٍُ نذَها ػهً ذطثُك يا 

 ًَرهكىَه يٍ يؼرفح.

1.222

52 
2.57 59% 

36.35

7 
 يرىسطح 9 000.

ذسرفُذ ادارج انًُطمح انحرج يٍ 

انرٍ ًَرهكها انؼايهىٌ انًؼرفح 

 نذَها فٍ ذطىَر انؼًم

1.308

80 
2.25 45% 

29.74

9 
 يُخفض 5 000.

َطثك انؼايهىٌ انًؼرفح انرٍ 

َكرسثىَها فٍ ذؼسَس أَشطح 

 إدارج انًُطمح انحرج

1.061

81 
2.08 47% 

33.88

2 
 يُخفض 7 000.

َسررجغ انؼايهىٌ انخثراخ 

انرٍ ًَرهكىَها فٍ حم يشاكم 

 انًُطمح انحرجانؼًم ادارج 

1.248

40 
2.40 48% 

33.14

0 
 يرىسظ 7 000.

ذسرخذو ادارج انًُطمح انحرج 

انًؼرفح انرٍ ذًرهكها فٍ أداء 

 أػًانها.

1.190

25 
2.13 40% 

30.95

7 
 يُخفض 6 000.

 السحهر الثاني القدرات التكشهلهجية .2

وتظؾيخ؛ شبكات؛ اتراالت( بالسشظقة الحخة )بحث ما مدتؾى تؾافخ أبعاد القجرات التكشؾلؾجية  الدؤال الثاني:
 ؟بسجيشة مرخاتو

القجرات  ألبعادواالنحخافات السعيارية واالىسية الشدبية  الحدابية الستؾسظاتلإلجابة عمى ىحا الدؤال تؼ حداب 
الججول يبيؽ كسا  تختيبا تشازليا تبعا لستؾسظاتيا الحدابية مختبة)بحث وتظؾيخ؛ شبكات؛ اتراالت( التكشؾلؾجية 

 (7رقؼ )
  



 

 التكشهلهجية دراسة تطبيقية عمى السشطقة الحرة بسرراتوعسميات إدارة السعرفة وأثرىا في القدرات 
 مرخاتة جامعة                       . الرادق عبج الدالم  ؛    أ. خالج الدخيتي ؛    أ. رشيج أحسج           د

766 icetr. elmergib.edu.ly                                                                                                

 ودرجة التهافر ألبعاد القدرات التكشهلهجية ككل ( الستهسطات الحدابية واالنحرافات السعيارية7الجدول )

 انفمرج
االَحراف 

 انًؼُارٌ

انًرىسظ 

 انحساتٍ
 انُسثح

 

لًُح اخرثار 

t 

 

P-

Value 
 انررذُة

درجح 

 انرىافر

انثحث وانرطىَر 

 انركُىنىجٍ
.92928 2.80 56% 52.014 .000 0 

يرىسط

 ج

 7 000. 43.962 %61 3.05 1.19772 انشثكاخ
يرىسط

 ج

 9 000. 89.484 %62 3.12 60252. االذصاالخ
يرىسط

 ج

 يرىسظ - 000.  59% 7.99 1.9198 انمذراخ انركُىنىجُح

العام ( يسكؽ التعخف عمى مدتؾى تؾافخ أبعاد القجرات التكشؾلؾجية حيث بمغ الستؾسط 7مؽ خالل الججول رقؼ )
” ُبعج  نكسا ُيغيخ الججول أ .ة(متؾسظ( وبجرجة مسارسة أو تؾافخ )1.9198( وبانحخاف معياري ) 7.99)

(، 60252.(، واالنحخاف السعياري يداوي )3.12ؾسط حدابي يداوي )وبجاءت بالسختبة األولى، “ االتراالت
، وكان الؾسط األخيخةجاء بالسختبة  “البحث والتظؾيخ التكشؾلؾجي”ُبعج  نوأ .تؾسظة(م)واألىسية الشدبية 
)متؾسظة( وتذابيت ىحه (، واألىسية الشدبية 92928.(، واالنحخاف السعياري يداوي )2.80الحدابي يداوي )
حيث جاء بعج االتراالت في السختبة األولى أيزا. واختمفت  (7195)العجوان، وأخخون، الشتيجة مع دراسة 

، بيشسا جاء كل مؽ بعج البحث والتظؾيخ، وبعج الذبكات في ىحه الجراسة معو في أن درجة تؾافخه كانت عالية
 بجرجة تؾافخ متؾسظة. 

الشدبية إلجابات عيشة الجراسة تجاه عبارات واالنحخافات السعيارية واالىسية  الحدابية الستؾسظاتكسا تؼ حداب 
 عمى حجى مختبة ة بسجيشة مرخاتوالقجرات التكشؾلؾجية عمى )بحث وتظؾيخ؛ شبكات؛ اتراالت( بالسشظقة الحخ 

 (6يبيؽ الججول رقؼ )كسا  تختيبا تشازليا تبعا لستؾسظاتيا الحدابية
القجرات إلجابات عيشة الجراسة تجاه عبارات واالنحخافات السعيارية  ةالحدابي الستؾسظات (6ججول)           
 لجسيع الفقخات. التكشؾلؾجية

 انفمرج

اد
تؼ

أل
ا

ف  
را

ح
الَ

ا

ٌ
ر
ُا
ًؼ

ان
ظ  

س
رى

نً
ا

ٍ
ات
س

ح
ان

 

ثح
س

انُ
 

%
 

ح 
ًُ

ل

ر 
ثا
خر

ا
t

 

ي
رى

س
ي

َح 
ُى

ًؼ
ان

 

P
-

V
al

u
e

 

ة
ذُ
ر
انر

ي 
رى

س
نً

ا
 

ذراتغ إدارج انًُطمح انحرج انرطىراخ 

 انركُىنىجُح انًرؼهمح تأَشطرها

ٍ
ج

نى
ُى

رك
 ان

ر
ىَ

ط
انر

 و
ث

ح
نث
 ا
خ

را
لذ

 

 يرىسظ 0 000. 32.289 % 58 2.90 1.55626

ذؼًم إدارج انًُطمح انحرج ػهً ذطىَر 

 انؼًم انركُىنىجٍ نذَها. أسانُة
 يرىسظ 4 000. 40.827 % 56 2.82 1.19245

ذسؼً إدارج انًُطمح انحرج إنً اسرخذاو 

انركُىنىجُا فٍ ذمذَى خذياذها واَجاز 

 اػًانها.

 يرىسظ 9 000. 41.161 63% 3.15 1.32232

ذرىاصم انًُطمح ادارج انًُطمح انحرج يغ 

 انركُىنىجٍ.تُىخ انخثرج فٍ انًجال 
 يرىسظ 5 000. 43.449 53% 2.69 1.06974

نذي إدارج انًُطمح انحرج شثكح يؼهىياخ 

نًراتؼح انرطىراخ انًؼاصرج 

 تانركُىنىجُا

 يرىسظ 7 000. 36.834 58% 2.91 1.36423

نذي إدارج انًُطمح انحرج إجراءاخ 

رسًُح نرمُُى انركُىنىجُا انًؼاصرج فٍ 

 يجال أػًانها

 يرىسظ 7 000. 36.681 49% 2.46 1.15636

ذىاكة ادارج انًُطمح انحرج انرطىراخ 

 انؼانًُح يٍ حُث اسرؼًال انركُىنىجُا.
 يرىسظ 6 000. 41.879 53% 2.65 1.09460

نذي إدارج انًُطمح انحرج شثكح يؼهىياخ 

را جُذج نًراتؼح أخر انرطىراخ تانركُىنىجُا
لذ

خ  ش
ان

كا
ت

خ
 

 يرذفغ 9 000. 44.163 76% 3.83 1.49652
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انشثكاخ انًؼًىل تها فٍ إدارج انًُطمح 

 انحرج ذرًُس ترطثُماخ سرَؼح.
 يرىسظ 0 000. 39.966 67% 3.14 1.35751

نذي إدارج انًُطمح انحرج ارذثاط تشثكاخ 

 انًُظًاخ األخري راخ انؼاللح
 يرىسظ 7 000. 39.555 66% 3.30 1.44201

حجى انًؼهىياخ انًرثادنح ػهً شثكح 

 إدارج انًُطمح فٍ زَادج يسرًرج
 يرىسظ 6 000. 37.284 54% 2.74 1.26683

ذىفر انشثكاخ انرٍ ذسرخذيها إدارج 

 انًُطمح انحرج خذيح جُذج نهستائٍ
 يرىسظ 5 000. 33.400 56% 2.82 1.45762

ذسهم انشثكاخ انًؼًىل تها فٍ ادارج 

انًُطمح انحرج انىصىل نهًؼهىياخ 

 انًطهىتح

 يرىسظ 4 000. 38.786 58% 2.90 1.29258

ذسرفُذ إدارج انًُطمح انحرج يٍ شثكح 

 االَررَد فٍ اَجاز انًؼايالخ
 يرىسظ 7 000. 38.080 57% 2.61 1.18551

ذرىفر فٍ إدارج انًُطمح انحرج تُُح ذحرُح 

 جُذج نالذصاالخ

خ
ال

صا
الذ

 ا
خ

را
لذ

 

 يرىسظ 4 000. 44.735 58% 2.92 1.12589

فٍ إدارج انًُطمح انحرج أَظًح االذصال 

 ذشًم كافح يجالخ انؼًم
 يرىسظ 5 000. 41.522 57% 2.89 1.20044

َظى االذصال فٍ إدارج انًُطمح انحرج 

 ذحسٍ يٍ أداء انؼًم نذَها
 يرىسظ 0 000. 85.440 64% 3.21 64926.

ذؼًم َظى االذصال تئدارج انًُطمح انحرج 

ػهً انرُسُك تٍُ يخرهف وحذاذها 

 انىظُفُح

 يرىسظ 6 000. 72.921 55% 2.76 65251.

ذذػى َظى االذصال انًؼًىل تها فٍ إدارج 

 انًُطمح انحرج انرىاصم تٍُ األلساو
 يرىسظ 7 000. 56.760 69% 3.47 1.05604

ذًرهك إدارج انًُطمح انحرج َظى اذصال 

نهىصىل إنً انًؼهىياخ فٍ انىلد 

 انًُاسة

 يرىسظ 9 000. 52.107 71% 3.49 1.15701

 ايجاد العالقة بين عسميات ادارة السعرفة ) تهليد، خزن، نذر، تطبيق( والقدرات التكشهلهجية .3
بالسشظقة الحخة لؾجية ؾ تشسية القجرات التكشبعسميات ادارة السعخفة عالقة كل بعج مؽ أبعاد ما الدؤال الثالث: 
 بسجيشة مرخاتو؟

يدتخجم لقياس العالقة الخظية بيؽ وىؾ  معامل االرتباط لبيخسؾن  لإلجابة عمى ىذا الدؤال تم استخدام
متغيخيؽ. وقج صسؼ ىحا السعامل بحيث يسكؽ قياس درجة العالقة الخظية بيؽ متغيخيؽ، أي قؾتيا، وأجخاء 

ط وتتخاوح قيسة معامل االرتبا السقارنات بيؽ العالقات القائسة بيؽ مختمف الستغيخات دون أن تتأثخ وحجة القياس.
(، فإذا كان معامل االرتباط سالب دل ذلػ عمى أن العالقة بيؽ الستغيخيؽ عكدية. وإذا كان 9، +9-بيؽ )

 p-value ويتؼ قبؾل الفخضية إذا كانت  ،معامل االرتباط مؾجب دل ذلػ عمى أن العالقة بيؽ الستغيخيؽ طخدية
( p-valueدتؾى السعشؾية السذاىج )حيث يقرج بس، يتؼ رفض الفخضية p-value  >1.15إذا كانت و  1.15> 

معخفة وجؾد عالقة بيؽ يتؼ  مؽ خالل حداب معامل االرتباط. و أقرى احتسال يسكؽ عشجه رفض الفخضية
الستغيخات مؽ عجميا وفي حالة وجؾد عالقة يتؼ تحجيج نؾع العالقة مؽ حيث كؾنيا طخدية أو عكدية. وتحجد 

 (7) قؾة االرتباط كسا بالججول

 ( مدافات قهة االرتباط7جدول رقم )

 لىٌ جذا لىٌ يرىسظ ضؼُف ضؼُف جذا

إنً ألم  1.1

 1.0يٍ

إنً ألم يٍ  1.0

1.5 

إنً ألم  1.5

 1.7يٍ

إنً ألم  1.7

 1.9يٍ

إنً  1.9

9 

 ال الفرضية األولى :( تؾجج عالقة ذات داللة احرائية عشج مدتؾى داللةp ≤ 0.05  بيؽ ) كل بعج مؽ
 .والقجرات التكشؾلؾجية )تؾليج، خدن، نذخ، تظبيق( عسميات ادارة السعخفةأبعاد 
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وتشسية القدرات  )تهليد، خزن، نذر، تطبيق( عسميات ادارة السعرفةألبعاد ( االرتباط  8جدول )
 التكشهلهجية

ذىنُذ 

 انًؼرفح

 يؼايم االرذثاط
-Pيسرىي انًؼُىَح انًشاهذ 

VALUE 

َىع 

 انؼاللح
 لىج االرذثاط

 ضؼُفح طردَح 1.111 **183.

ذخسٍَ 

 انًؼرفح

 يؼايم االرذثاط
-Pيسرىي انًؼُىَح انًشاهذ 

VALUE 

َىع 

 انؼاللح
 لىج االرذثاط

 ضؼُفح طردَح 1.111 **227.

َشر 

 انًؼرفح

 يؼايم االرذثاط
-Pيسرىي انًؼُىَح انًشاهذ 

VALUE 

َىع 

 انؼاللح
 لىج االرذثاط

 يرىسطح طردَح 1.111 **690.

ذطثُك 

 انًؼرفح

 االرذثاطيؼايم 
-Pيسرىي انًؼُىَح انًشاهذ 

VALUE 

َىع 

 انؼاللح
 لىج االرذثاط

 يرىسطح طردَح 1.111 **648.

بالتالي تعج و  (**183.جاء مؾجب ويداوي ) "لتؾليج السعخفة" االرتباط( أن معامل 8يتزح مؽ الججول )
طخدية (، وىي عالقة **227) مؾجب ويداوي  "لخدن السعخفة" االرتباطوأن معامل  ضعيفة، عالقة طخدية

 متؾسظة،والعالقة طخدية (، (**690.مؾجب ويداوي  "لشذخ السعخفة" االرتباطضعيفة أيزا، وأن معامل 
حيث متؾسظة أيزا، و والعالقة طخدية (، (**648. مؾجب ويداوي  "لتظبيق السعخفة" االرتباطبيشسا معامل 

( أي á= 1.15مدتؾى )الجاللة اإلحرائية   كانت أقل مؽ  P-VALUE= 1.111أن القيسة االحتسالية 
وبالتالي يتؼ رفض الفخضية التي تشص عمى "ال تؾجج عالقة ذو داللة إحرائية عشج  p-value<0.05أن 

والقجرات  )تؾليج، خدن، نذخ، تظبيق( عسميات ادارة السعخفة( ألبعاد p05.0مدتؾى معشؾية )
 مؽ وجية نغخ أفخاد العيشة. التكشؾلؾجية

 ال الفرضية الثانية :( تؾجج عالقة ذات داللة احرائية عشج مدتؾى داللةp ≤ 0.50  بيؽ عسميات )دارة إ
  .والقجرات التكشؾلؾجية مجتسعة السعخفة

 ( كاالتي9تست دراسة االرتباط بيؽ الستغيخيؽ وكانت الشتائج بالججول )
 إدارة السعرفة والقدرات التكشهلهجية عسميات( االرتباط  بين 9جدول )  

 قؾة االرتباط نؾع العالقة P-VALUEمدتؾى السعشؾية السذاىج  معامل االرتباط

 متؾسظة طخدية 1.111  1.655**

االرتباط متؾسط والعالقة طخدية حيث أن يؾضح الججول الدابق: أنو باستخجام معامل االرتباط لـ بيخسؾن تبيؽ 
كانت أقل مؽ   p-value= 1.111(، حيث أن القيسة االحتسالية  1.655 (معامل االرتباط مؾجب ويداوي 
( وعميو يتؼ رفض الفخضية التي تشص عمى " ال يؾجج عالقة ذو داللة á= 1.15مدتؾى )الجاللة اإلحرائية  

بالسشظقة الحخة  القدرات التكشهلهجيةعمى ( لعسميات إدارة السعخفة p05.0إحرائية عشج مدتؾى معشؾية )
 مؽ وجية نغخ أفخاد العيشة بسجيشة مرخاتو

 :الفرضية الثالثة ( ال يؾجج أثخ ذو داللة احرائية عشج مدتؾى داللةp ≤ 0.05 بيؽ عسميات ادارة )
  السعخفة والقجرات التكشؾلؾجية

 الستعجد. االنحجارفخضية الجراسة تؼ استخجام اختبار ال ىحه الختبار
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 .الختبار أثر عسميات إدارة السعرفة في القدرات التكشهلهجية االنحدار( تحميل  11الجدول ) 

 الستغيخ التابع
R2  

 جمعامل التحجي
F  

 السحدؾبة

DF   
 درجة الحخية

Sig F   
 مدتؾى الجاللة

 *0.000 4 85.344 539. التكشهلهجية القدرات

وىؾ أقل مؽ مدتؾى قيسة ( Sig = 0.000( عشج مدتؾى معشؾية )F =85.344أن قيسة ) (91يبيؽ الججول )
( وعشج P ≤ 0.05وىحا يجل عمى معشؾية االنحجار عشج مدتؾى داللة ) ( P ≤ 0.05)الجاللة اإلحرائية السعتسج 

 .لمتقجيخ والتشبؤ وبالتالي يكؾن نسؾذج االنحجار معشؾي ويرمح (df = 4درجة حخية )
Rكسا يغيخ الججول أن قيسة معامل التحجيج بمغت )

2
عسميات إدارة السعخفة ( وىحا يعشي أن 0.539=

مسا يجل عمى أن  ،القجرات التكشؾلؾجيةمسارسات في  (التبايؽاالختالفات )%( مؽ 50.9ما ندبتو ) تقج فدخ 
  .ىشاك أثخا  

 السعامالت الختبار عسميات إدارة السعخفة في القجرات التكشؾلؾجية. ( 99الججول ) 

 B البيان
الخظأ 
 السعياري 

Beta T السحدؾبة Sig مدتؾى الجاللة 

 *0.001 3.752 188. 072. 269. السعخفة تؾليج

 135. 1.499 076. 055. 082. خدن السعخفة 

 *0.000 6.472 582. 063. 407. نذخ السعخفة

 097. 1.663 149. 063. 105. السعخفةتظبيق 

( لمعالقة الفخدية بيؽ كل متغيخ مؽ متغيخات عسميات ادارة السعخفة بذكل فخدي β( أن قيسة )99يبيؽ الججول )
قيسة  خدن السعخفةول(، *0.001( عشج مدتؾى معشؾية )3.752) = (T(، وقيسة )188.السعخفة ) تؾليجلقج بمغت 

(β ) =(.076( وقيسة ،)T ) =(1.499( عشج مدتؾى معشؾية ).135)، شذخ السعخفةول ( قيسةβ) = (.582 ،)
(، وبمغت 149.)= ( βقيسة ) تظبيق السعخفةول(،، *0.000( عشج مدتؾى معشؾية ) T( )6.472وبمغت قيسة )

 (097.( عشج مدتؾى معشؾية )T( )1.663قيسة )
ذات داللة  تؾليج السعخفة ونذخ السعخفةكل مؽ وعشج مالحغة معشؾيات معامالت االنحجار نجج أن 

 ، بيشسا كل مؽ خدن السعخفة وتظبيق السعخفة لؼ تغيخ أثخا معشؾيا  (P ≤ 0.05إحرائية عشج مدتؾى )
مسا سبق تخفض الفخضية الخئيدية العجمية وتقبل البجيمة القائمة: يؾجج أثخ ذو داللة إحرائية عشج 

 .القجرات التكشؾلؾجيةدارة السعخفة في إميات (  الختبار أثخ عسp ≤ 0.05مدتؾى داللة )
 الشتائج  .11
شخفزا  مجاء " مؽ حيث األىسية الشدبية عسميات ادارة السعخفةسقياس "أعيخت الشتائج أن السدتؾى العام ل .9

 (.%44( بشدبة مئؾية )1.88875( وبانحخاف معياري )7.70)وبستؾسط حدابي 

بالسختبة األولى مؽ حيث األىسية عمى باقي عسميات إدارة تؾصمت الجراسة إلى أن بعج نذخ السعخفة جاء  .7
 (. 9.90769( وبانحخاف معياري )7.59السعخفة وبجرجة مسارسة متؾسظة، وبستؾسط حدابي)

( وبانحخاف 2.46" وبجرجة مسارسة مشخفزة، وبستؾسط حدابي )تظبيق السعخفةجاء بالسختبة الثانية ُبعج " .0
 (. 1.12321معياري )
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( وبانحخاف 2.26يج السعخفة بالختبة الثالثة وبجرجة مسارسة مشخفزة، وبستؾسط حدابي )حزي ُبعج تؾل .4
 (. 55678.معياري )

( وبانحخاف 1.72" بالسختبة االخيخة وبجرجة مسارسة مشخفزة وبستؾسط حدابي )خدن السعخفةجاء بعج " .5
 (73780.معياري )

( 7.99)متؾسظا، بستؾسط حدابي " مؽ حيث األىسية الشدبية القجرات التكشؾلؾجيةجاء مدتؾى مقياس " .6
 (59( بشدبة مئؾية )%1.9198وبانحخاف معياري )

(، 3.12بالسختبة األولى، وكان الؾسط الحدابي يداوي ) تجاء“االتراالت ”ُبعج  نكسا تغيخ الشتائج أ .7
 .تؾسظة(م)(، واألىسية الشدبية 60252.واالنحخاف السعياري يداوي )

(، واالنحخاف السعياري يداوي 3.05، وكان الؾسط الحدابي يداوي )ثانيةبالسختبة ال“ الذبكات” عج جاء بُ  .8
   .تؾسظة(م)(، واألىسية الشدبية 1.19772)

(، 2.80، وكان الؾسط الحدابي يداوي )األخيخةبالسختبة  ءجا“ البحث والتظؾيخ التكشؾلؾجي”ُبعج  نأ .9
 )متؾسظة(.(، واألىسية الشدبية 92928.واالنحخاف السعياري يداوي )

 .والقجرات التكشؾلؾجية مجتسعة دارة السعخفةإبيؽ عسميات  ىشاك عالقة طخدية متؾسظة .91
)تؾليج،  عسميات ادارة السعخفةتؾجج عالقة طخدية تخاوحت بيؽ الستؾسظة والزعيفة بيؽ كل عسمية مؽ  .99

 لعيشة.مؽ وجية نغخ أفخاد ا والقجرات التكشؾلؾجية خدن، نذخ، تظبيق(

القجرات في  لعسميات ادارة السعخفة مجتسعة( P ≥ 0.05يؾجج أثخ ذو داللة إحرائية عشج مدتؾى داللة ) .97
 .السشظقة الحخةفي  التكشؾلؾجية

 التهصيات .12
  العسل عمى تعديد عسميات إدارة السعخفة مؽ تؾليج وتخديؽ ونذخ وتظبيق مؽ خالل نذخ ثقافة محفدة

الكتداب السعخفة ومذاركتيا وجعميا روتيؽ يظبق داخل السؤسدة وذلػ بؾضع أنغسة وتعميسات 
 بالخرؾص ومشح السكافآت والحؾافد لمجيؾد التي تبحل في ىحا االتجاه. 

  زيادة في  لسا ليا مؽ أىسيةكسجخل لتظؾيخ وتحديؽ األداء الفخدي والسؤسدي عسمياتيا و تبشي إدارة السعخفة
التكشؾلؾجية وخاصة أن نتائج الجراسة قج أعيخت أن  ةقجر الزيادة و ، السحيظة تغيخاتالعمى التكيف مع  ةقجر ال

 .ىشاك أثخا إلدارة السعخفة في القجرات التكشؾلؾجية

 عمى االستثسار في التكشؾلؾجيا لسا ليا مؽ دور في استجالب السعخفة ولمتكامل السؾجؾد بيشيسا  لالعس
 وتدييل مذاركتيا وما يؤديو ذلػ مؽ زيادة في القجرات التكشؾلؾجية ومؽ تؼ تحديؽ كفاءة االداء.

 الحي مؽ العسل عمى االستثسار في السؾرد البذخي مؽ استقظاب وتجريب وتأىيل وغيخىا مؽ األنذظة ،
 شأنو الؾصؾل بإدارة السشظقة الحخة أقخب ما يكؾن لتبشي عسميات إدارة السعخفة والخقي بقجراتيا التكشؾلؾجية.  

  العسل عمى متابعة أخخ التظؾرات والسدتججات الستعمقة بالتكشؾلؾجيا في مجال عسل السشاطق الحخة مؽ
وبسا يزسؽ استخجام التكشؾلؾجيا في تقجيؼ خالل تظؾيخ شبكة معمؾمات جيجة تؾفخ كافة السعمؾمات، 

في تذجيع  خارجيةال وأجاخمية العسل عمى استخجام ىحه الذبكات سؾاء الالخجمات وانجاز اإلعسال، مع 
  .استخجام ىحه الذبكات عمى العامميؽ وحث مؽ تؾليج وتخديؽ ونذخ وتظبيق إدارة السعخفةعسميات  وتشفيح
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Abstract 

The aim of this study is to identify the impact of knowledge management processes 

on the technological capabilities of the Misratah Free Zone, In addition to the 

knowledge of the relationship between the processes of knowledge management and 

technological capabilities, the study followed the descriptive analytical method, and 

for the purposes of achieving the objectives of the study was the preparation and 

design of the study tool (questionnaire), including the variables and dimensions of 

the study, The study population represented all the employees at the administrative 

levels at the Free Zone (1200). A simple random sample (310) representing the study 

population was selected. The questionnaire was distributed and 297 questionnaires 

were retrieved for analysis, 

 A number of results were reached: 

• The overall level of the "knowledge management processes" scale in terms of 

relative importance was low. 

• The overall level of "technological capabilities" in terms of relative importance was 

average. 

• There is a statistically significant relationship between knowledge management   

processes in terms of their dimensions and the development of technological 

capabilities. 

• There is a statistically significant relationship to the dimensions of knowledge 

management processes (generation, storage, deployment, application) and 

development of technological capabilities. 

• There is a statistically significant effect at the level of significance (0.05 P P) for 

knowledge management processes in technological capabilities. 

Keywords: Knowledge Management Processes, Technological Capabilities, Free 

Zone Misurata 

  


