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املستخلص: 
تطبيقات  واقع  عىل  التعرف  إىل  الدراسة  هذه  هتدف 
للجبيل،  امللكية  اهليئة  الدراسة:  املعرفة يف جمتمعي  إدارة 
وآراء  اجتاهات  حيث  من  للبرتوكيامويات  كيان  ورشكة 
جمتمعي الدراسة، ومصادر املعرفة املستخدمة، وممارسات 
التقنيات  توافر  ومدى  املنفذة،  املعرفة  إدارة  عمليات 
والوسائل واستخدام النظم، ومعرفة معوقاهتا وإجيابياهتا 
ومعرفة  تنفيذها،  تستدعي  التي  واألسباب  ومتطلباهتا، 
مدى رضا املوظفني يف جمتمعي الدراسة عن هذا الواقع، 
الفوارق بني جمتمعي الدراسة، وتقديم  إضافة إىل حتديد 
قواعد إرشادية لتقاسم املعرفة قابلة للتطبيق يف جمتمعي 
الدراسة واملجتمعات األخرى املشاهبة. كام هتدف أيضًا 
السبل  أفضل  لتحديد  وتوصيات  مقرتحات  تقديم  إىل 
لتطبيقات إدارة املعرفة يف جمتمعي الدراسة. إضافة إىل ذلك 
املرجعية من خالل استعراض  املقارنة  فقد تم استخدام 
خالل  ومن  املعرفة  إدارة  تطبيقات  لتنفيذ  الطرق  أفضل 
استعراض جتارب بعض املنظامت العاملية وطرق تنفيذها 
وعدم  الفجوات  مكامن  لتحديد  كأداة  التطبيقات  هلذه 
تناسق األداء وكذلك من أجل حتسني وتطوير العديد من 

العمليات واالسرتاتيجيات يف املنظامت وتطويرها.

املقدمة

يرتكز جل اهتامم إدارة املعرفة عىل األصول 
البعد  املختلفة ومنها  أبعادها  املعرفية وعىل 
والنفيس  واالجتامعي  والتقني  الفكري 
املعرفة  إدارة  تطبيقات  وتقوم  والعميل. 
اإلدارة  حسن  عىل  عملياهتا  خالل  من 
سواء  املعرفة  من  القصوى  واالستفادة 
املوجودة منها يف املنظمة أو يف البيئة العاملية 
التقنيات  بفضل  جدًا  قريبة  باتت  التي 
املعرفة  إهنا  االتصاالت،  وثورة  احلديثة 
اإلنتاجية،  من  وتزيد  األداء،  حتسن  التي 
غري  العمليات  ومن  اخلسائر  من  وتقلص 
وترفع  اإليرادات،  من  وتزيد  الرضورية، 
والكفاءات  والقدرات  اجل��ودة  مستوى 
واخل��رات  واالبتكارات  واإلب��داع��ات 
وغريها.  الناجحة  والتجارب  الرتاكمية 
وواقع احلال أن معظم هذه املعارف تقطن 
سميت  ولذلك  املنظمة  أف��راد  عقول  يف 
 .)Individual Knowledge( الفرد  بمعرفة 
وقد صنفت هذه املعرفة إىل نوعني: معرفة 
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ضمنية )Tacit( وهي خرات ومهارات تتكون يف سياق وبيئة حمددين ال يمكن التعبري عنها أو تدوينها. 
ومعرفة ظاهرة )Explicit( يمكن توثيقها ونقلها ومعاجلتها، ومتى ما قامت إدارة املعرفة من خالل 
عملياهتا بتحويل معرفة الفرد إىل معرفة املنظمة )Organizational Knowledge( فإهنا هبذا حتافظ عىل 
أو  بتقاعدهم  منها،  األفراد  انتقال  بعد  وتنميها حتى   )Intellectual Assets( الفكرية  املنظمة  أصول 

انتقاهلم إىل مواقع أخرى، كام أهنا ترفع من مستوى االستفادة منها.

1. مشكلة الدراسة

تغيري  أجل  من   ،)Knowledge Economy( املعرفة  اقتصاد  عرص  يف  حثيثة  بخطًى  املنظامت  تتسارع 
األشكال النمطية التي اعتادت عليها إلدارة مواردها وموجوداهتا امللموسة وغري امللموسة، كام تسعى 
إىل إجراء تغيريات جوهرية يف طرق تنفيذ عملياهتا وحتقيق أهدافها متشيًا مع متطلبات عرص العوملة 
كقيم  جديدة  معارف  تكوين  يف  تساعد  املعرفة  إدارة  تطبيقات  إن  واملعلومات.  االتصاالت  وثورة 
مضافة للمنظمة، كام تعزز وتنمي القدرات والكفاءات واملعارف لدى األفراد، األمر الذيسيكون له 
إىل هذا  املنظامت  منتجاهتا وخدماهتا. ولكي تصل  املنظمة بشكل عام ويف  أداء  األثر يف حتسني  بالغ 
إدارة  تطبيقات  بتحقيق  الكفيلة  والتقنيات  بالطرق واألساليب  العناية  عليها  يتحتم  املتقدم  املستوى 
املعرفة الفّعالة من خالل حسن تنفيذ عملياهتا. وألن األصول الفكرية يف املنظمة وعملية التعلم التي 
تتم من خالل تطبيقات إدارة املعرفة هي من أهم أسباب امليزة التنافسية املستدامة للمنظامت عىل املدى 
البعيد، فقد حظيت تطبيقات إدارة املعرفة يف املنظامت العاملية بنصيب وافر من االهتامم والعناية. فهل 
أعطت اهليئة امللكية للجبيل ورشكة كيان للبرتوكيامويات االهتامم نفسه لتطبيقات إدارة املعرفة ضمن 
والتنظيمية  اإلدارية  اهلياكل  للمنظمتني وبعد االطالع عىل  امليدانية  الزيارة  سياساهتام؟بناًء عىل واقع 
هلام عىل اإلنرتنت، أتضح للباحث قصور يف تطبيق إدارة املعرفة واستيعاهبا وتكييفها مع االحتياجات 
املحلية للمنظمتني وتأخر عن االستفادة من فوائدها املتنامية أسوًة باملنظامت العاملية املتطورة يف املجال 

ذاته.

2. أسئلة الدراسة

سرتكز الدراسة عىل البحث عن إجابات لألسئلة البحثية اآلتية: 



تطبيقات إدارة المعرفة في القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية:
دراسة مقارنة على الهيئة الملكية للجبيل وشركة كيان السعودية للبتروكيماويات

266

ما واقع تطبيقات إدارة املعرفة يف جمتمعي الدراسة؟ 1 .
ما اجتاهات وآراء جمتمعي الدراسة نحو تطبيقات إدارة املعرفة؟ 2 .

ما مصادر املعرفة املستخدمة يف جمتمعي الدراسة؟ 3 .
ما ممارسات عمليات إدارة املعرفة املنفذة فعليًا يف جمتمعي الدراسة؟ 4 .

ما التقنيات والوسائل اخلاصة بتطبيقات إدارة املعرفة املستخدمة يف جمتمعي الدراسة؟ 5 .
ما النظم اخلاصة بتطبيقات إدارة املعرفة املستخدمة يف جمتمعي الدراسة؟ 6 .

ما معوقات تطبيقات إدارة املعرفة يف جمتمعي الدراسة؟ 7 .
ما إجيابيات إدارة املعرفة يف جمتمعي الدراسة؟ 8 .

ما املتطلبات الواجب توفرها لتطبيق إدارة املعرفة يف جمتمعي الدراسة؟ 9 .
ما األسباب التي تستدعي تنفيذ تطبيقات إدارة املعرفة يف جمتمعي الدراسة؟ 10 .

ما مدى رضا املوظفني عن واقع تطبيقات إدارة املعرفة يف املنظمة لكال املجتمعني؟ 11 .

3. أهداف الدراسة

امللكية  اهليئة  الدراسة:  املعرفة يف جمتمعي  إدارة  تطبيقات  واقع  إىل  التعرف  إىل  الدراسة  هدفت هذه 
للجبيل ورشكة كيان للبرتوكيامويات من خالل: 

التعرف إىل واقع وممارسات إدارة املعرفة املنفذة فعليًا يف جمتمعي الدراسة. 1 .
املستخدمة يف جمتمعي  املعرفة  إدارة  بتطبيقات  اخلاصة  واملصادر  والنظم  التقنيات  إىل  التعرف  2 .

الدراسة.
التعرف إىل متطلبات وإجيابيات ومعوقات تطبيقات إدارة املعرفة يف املجتمعني. 3 .

التعرف إىل اجتاهات وآراء جمتمعي الدراسة نحو تطبيقات إدارة املعرفة. 4 .
حتديد الفوارق بني جمتمعي الدراسة يف تطبيقات إدارة املعرفة. 5 .

تقديم مقرتحات وتوصيات لتحديد أفضل السبل لتطبيقات إدارة املعرفة يف جمتمعي الدراسة. 6 .

4. منهج الدراسة

قامت هذه الدراسة عىل منهجية متعددة من أجل الوصول إىل أهدافهاواإلجابة عن تساؤالهتا والتحقق 
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من فرضياهتا، معتمدة عىل املنهج الوصفي باستخدام الطرق املسحية، واملنهج املقارن. هذا وقد تم 
استخدام أربعة مقاييس حتليلية كمعايري لقياس إجابات أفراد العينة عىل حماور الدراسة.

5. جمتمعا الدراسة

كيان  ورشكة  العام،  القطاع  متثل  التي  باجلبيل  امللكية  اهليئة  من  كل  يف  الدراسة  جمتمعا  يتمثل 
للبرتوكيامويات التي متثل القطاع اخلاص، وحيث أن تطبيقات إدارة املعرفة نشأت يف البيئة الصناعية 
كبيئتي اهليئة ورشكة كيان للبرتوكيامويات، فإن جدوى هذه التطبيقات سيكون له أكر األثر عىل هاتني 
البيئتني، ذلك ألن املعرفة يف هاتني البيئتني عىل درجة كبرية من األمهية وهذا ما يستوجب عليهام تنفيذ 
املعرفة عىل كافة مستوياهتام؛ بل إهنام أوىل من غريمها يف ذلك. ولعل األسباب  إدارة  مجيع تطبيقات 
التي تدعو هذين املجتمعني إىل تنفيذ تطبيقات إدارة املعرفة كثرية ومنها أن املعرفة تفيض إىل معارف 
أخرى، وأهنا ال تستهلك، وال تنضب، بل تنمو، وتتطور باالستخدام واالنتفاع، وذلك عىل عكس 

املوارد املادية التي البد أن يأيت عليها يوم تنتهي فيه.

وقد قامت اهليئة امللكية بتطوير وإنشاء عدد من املرافق والتجهيزات لتوفري اخلدمات الالزمة للمنطقتني 
الصناعية والسكنية وغريها وباستثامر بلغت قيمته )84( مليار ريال، وقد أثمر ذلك عن قيام ما يربو 
عىل )233( صناعة بلغ إمجايل استثامراهتا حوايل )244( مليار ريال. وبذلك تبلغ جممل االستثامرات 

حوايل )328( مليار ريال، توفر فرص عم�ل ألكثر من )107( أالف موظف وعامل)١(.

العديد من  تنتج  فهي  ريال سعودي  مليار   )15( يبلغ رأسامهلا  التي  للبرتوكيامويات  كيان  أما رشكة 
السعودية،  العربية  اململكة  مستوى  عىل  مرة  ألول  منها  بعض  ينتج  التي  املتخصصة  الكياموية  املواد 
قيمة  اململكة ذات  أمام صناعات حتويلية يف  آفاقًا واسعًة  بطبيعتها سوف هتيئ  املنتجات  ومجيع هذه 

مضافة عالية)2(.

6. عينة الدراسة

يتكون العدد الكيل ملجتمعي الدراسة من )5143( فردًا، يعمل )٣٥٥٧( منهم يف اهليئة امللكية باجلبيل 
و)١٥٦٨( يف رشكة كيان للبرتوكيامويات، ونظرًا لكر هذا العدد وضيق الوقت املحدد إلنجاز هذه 
الدراسة باإلضافة إىل رغبة الباحث يف تغطية املستويات اإلدارية املختلفة يف كال املجتمعني فقد تقرر 
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استخدام العينة العشوائية الطبقية البسيطة، التي ستشتمل عىل الطبقات–املستويات اإلدارية–التالية 
)مديرو العموم، مديرو اإلدارات، رؤساء األقسام، املوظفون(. وقد تم تقدير احلد األدنى حلجم لعينة 

الواجب سحبها من جمتمعي الدراسة باستخدام القانون اإلحصائي التايل: 

2

2 )1(
d

ppzn −=

وقدر احلد األدنى الواجب سحبه من جمتمعي الدراسة ب� )323( موظفًا يمثلون )6.28٪( من جمتمعي 
 )z( متثل احلد األدنى حلجم العينة الواجب سحبها من جمتمعي الدراسة، أما )n( الدراسة. حيث إن
فتمثل القيمة اجلدولية للتوزيع الطبيعي عند مستوى ثقة )95٪(، أي أن )z( تساوي )1.96(، يف حني 
أن )p( متثل نسبة عدم االستجابة، وهذه النسبة قدرت ب� )30٪( بناًء عىل نتائج العينة االستطالعية. 
ب� )0.05(. تم إجراء مقابلة  التي قدرت  املطلوبة(،  الدقة  للتقدير )درجة  أما )d( فتمثل أكر خطأ 
مديري  )50٪( من  إلكرتونية عىل  استبيانات  توزيع  تم  العام يف كل جمتمع، كام  املدير  مع  شخصية 
اإلدارات و)40٪( من رؤساء األقسام و)7٪( من املوظفني يف جمتمعي الدراسة وبعدد استبيانات بلغ 
)458( استبانة وذلك لضامن احلصول عىل احلد األدنى من العينة املقدرة، هذا ويوضح اجلدول رقم 

)1( التايل تفاصيل العينة املشاركة يف الدراسة من كال املجتمعني.

جدول )1(: تفاصيل العينة املشاركة يف الدراسة من كيل املجتمعني

الطبقة )الرشحية(أداة البحث
املجتمع

املجموع اهليئة امللكية 
باجلبيل

رشكة كيان 
للبرتوكيامويات

112مديرو العموماملقابالت شخصية
112املجمــــــــــــوع

االستبانة اإللكرتونية
18927مديرو اإلدارات

462268رؤساء األقسام / الشعب
16371233املوظفون

101عدد االستبيانات املستبعدة
226102328املجموع
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7. وسائل مجع البيانات واملعلومات

قام الباحث باستخدام املنهج العلمي جلمع نوعني خمتلفني من البيانات/املعلومات الالزمة للتحليل 
مها: 

( التي تم مجعها من خالل:  1 .Qualitative Data( )البيانات النوعية )الكيفية 
إجراء مقابلة شخصية مع مدير عام واحد من كل جمتمع. • 

عمل زيارة ميدانية واحدة لكل منظمة. • 
مجع املعلومات من املنشورات الورقية واإللكرتونية عن املجتمعني من عدة مصادر. • 

( التي تم فيها استخدام االستبانة اإللكرتونية كأداة جلمع  2 .Quantitative Data( البيانات الكمية
أعضاء  من  حمكمني  أربعة  عىل  عرضها  عر  لألداة  الظاهري  الصدق  من  التأكد  بعد  البيانات 
 )69( قوامها  بلغ  استطالعية  عينة  عىل  وتوزيعها  عبدالعزيز،  امللك  جامعة  يف  التدريس  هيئة 
موظفًا يف جمتمعني مشاهبني ملجتمعي الدراسة مها )اهليئة امللكية بينبع، ورشكة برتو رابغ للتكرير 
والبرتوكيامويات(، واستخدام معامل ألفا كرونباخ يف استبيانات العينة االستطالعية للتأكد من 

ثبات أداة البحث.
8. تعريف مصطلحات الدراسة

 :)Knowledge( 8. 1 املعرفة

واملعرفة   ،)Explicit Knowledge( الظاهرة  أو  الرصحية  املعرفة  مها  شقني  من  املعرفة  تتكون 
 :)Tacit Knowledge( الضمنية

املعرفة الظاهرة هي »املعرفة الرسمية واملنظمة التي يمكن ترميزها وكتابتها ونقلها إىل اآلخرين  • 
بواسطة الوثائق واإلرشادات العامة، وتشري إىل ما له صلة باملعرفة حول موضوع معني«)3(.

املعرفة التي تعتمد عىل اخلرة الشخصية والقواعد االستداللية واحلدس  املعرفة الضمنية هي” •
واحلكم الشخيص وعادة ما يصعب وضعها يف رموز أو كلامت، وتشري إىل ما له صلة بمعرفة – 

.)Know – How(.”)4( كيف
تطبيقية  أم  كانت  نظرية  متأصلة  فنية  معرفة  كل  أهنا  عىل  إجرائيًا–  •  - باملعرفة  الدراسة  تقصد 
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وذات قيمة مادية أومعنوية تؤدي إليت حسني املنتجات واخلدمات والعمليات وزيادة إيرادات 
املنظمة من خرات ومهارات وإبداعات وابتكارات واخرتاعات وأفكار تطويرية بناءة.

 :)Knowledge Management( 8. 2 إدارة املعرفة

عىل الرغم مّما حظيت به إدارة املعرفة من اهتامم بالغ تناول كافة جوانبها وبخاصة يف العقدين املاضيني، 
إال أن اإلمجاع عىل تعريف موحد هلا أمر مل يتحقق بعد، فقد قدم كثرٌي من الباحثني واملهتمني العديد من 
التعريفات، تناول كل تعريٍف النظر إىل إدارة املعرفة من منظور خمتلف. وقد ذهب بعض الباحثني إىل 
القول بأن عدد تعريفات إدارة املعرفة يصعب حرصها لدرجة أهنا قد تساوي عدد املهتمني والباحثني 

يف هذا العلم)5(، ومن هذه التعريفات ما ييل: 

التعريف الذي اقرتحته املدرسةالعليا إلدارة األعامل يف جامعة تكساس يف أوستن:  • 
بطريقة  وعرضها  وتنقيتها،  وتنظيمها،  واستحصاهلا،  املعلومات،  إلجياد  النظامية  العمليات  • ”

حتسن قدرات الفرد العامل يف املنظمة يف جمال عمله«)6(.
جمموعة من املداخل والعمليات الواضحة واملحددة  ف وييج )Wiig( إدارة املعرفة بأهنا ” • كام عرَّ
عىل نحو جيد، هتدف إىل اكتشاف وظائف املعرفة احلرجة، اإلجيابية منها والسلبية، يف خمتلف 
أنواع العمليات، وإدارهتا، وحتديد املنتجات أو االسرتاتيجيات اجلديدة، وتعزيز إدارة املوارد 

البرشية، وحتقيق عدد آخر من األهداف األخرى املراد حتقيقها”)7(.
بأهنا اإلدارة الفّعالة للمعرفة الفنية النظرية والتطبيقية  ف الدراسة هذا املصطلح – إجرائياً –  • ُتعرِّ
والعمليات املصاحبة هلا من تكوينواقتناء، وتنظيم،وتقاسم،وتطبيقمن أجل رفع مستوى أداء 

املنظمة وتعزيز صنع القرار.

 :)Knowledge Sharing Process( 8. 3 عملية تقاسم املعرفة

شخص  من  نقلها  خالل  من  املعرفة  استخدام  إعادة  به  يتم  الذي  املتعمد  »الفعل  هبا  يقصد  • 
آلخر«)8(.

بأهنا العملية التي يتم فيها تقاسم املعرفة )املعلومات،  ف الدراسة هذا املصطلح – إ جرائيًا –  • ٌتعرِّ
ما  استخدام  املنظمة، ويمكن  املوظفني يف  إلخ( بني  املامرسات..  أفضل  املهارات، واخلرات، 

يعرف بتقنيات إدارة املعرفة من برامج ونظم وغريها لرفع مستوى تقاسم األفرادل معارفهم.
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 :)Learning Organization( 8. 4 املنظمة املتعلمة

التي  ”املنظامت  أهنا  عىل  املتعلمة  املتعلمة–املنظامت  املنظمة  فكرة  )Senge(–مبتكر  سينج  بيرت  عرف 
يعمل األفراد فيها باستمرار عىل زيادة قدراهتم يف حتقيق النتائج التي يرغبون فيها، التي يتم فيها مساندة 
وتشجيع وجود نامذج جديدة وشاملة للتفكري، كام يطلق فيها املجال لطموحات اجلامعة والتعلم من 

بعضهم كمجموعات”)9(.

لدعم  )1975م(،  1395ه�  وينبع يف عام  للجبيل  امللكية  اهليئة  أنشئت  باجلبيل:  امللكية  اهليئة   5  .8
وتوسيع القاعدة الصناعية للمملكة العربية السعودية ضمن خطة التنمية اخلامسة،التي هتدف إىل إنشاء 
اقتصاد متنوع، وتقليل االعتامد عىل إيرادات الزيت اخلام، ومنذ تقرر إنشاء اهليئة امللكية وإعطاؤها 
صالحيات  منحت  الصناعيتني،  وينبع  اجلبيل  مدينتي  وتشغيل  وإنشاء  لتطوير  الكاملة  السلطات 
استثنائية تتمثل يف ختصيص ميزانية مستقلة هلا، ومنحها استقالاًل إداريًا لتمكينها من حتقيق األهداف 

املنوطة هبا، مما جعلها مؤسسة فريدة من نوعها يف اململكة العربية السعودية.

8. 6 رشكة كيان السعودية للبرتوكيامويات: أنشئت رشكة كيان السعودية للبرتوكيامويات يف مدينة 
اجلبيل عام 1427ه� )2006م(، وهي رشكة مسامهة سعودية مدرجة يف سوق املال السعودي، تم 
السعودية وبرأسامل قدره )15( مليار ريال سعودي، وقد  العربية  اململكة  أنظمة  تأسيسها بموجب 
بدأت الرشكة مزاولة نشاطها التجاري يف األول من أكتوبر 2011م. ويعد جممع رشكة كيان السعودية 
للبرتوكيامويات من أكر املجمعات يف العامل ويقع يف مدينة اجلبيل الصناعية، وتتمثل أغراض الرشكة 
يف املقام األول يف تشييد وإدارة وتشغيل جممع صناعي عمالق وهو يعد أكر مرشوع صناعي يف العامل 

يشيد دفعة واحدة.

9. الدراسات السابقة

قام الباحث بالرجوع إىل العديد من الدراسات املنهجية السابقة التي تناولت جوانب تطبيقات إدارة 
املعرفة واملوضوعات ذات العالقة بموضوع هذه الدراسة باللغتني العربية واإلنجليزية. وقد ذكرت 
العديد من الدراسات أن سبب تفوق العديد من املنظامت وبقاءها كٌصنَّاع للسوق هو اهتاممها البالغ 
باملعرفة وإدارة عملياهتا بالشكل الصحيح، األمر الذي ساعدها يف حتقيق أهدافها وتقليل خسائرها 
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وزيادة إيراداهتا بشكل كبري.فقد ذكرت دراسة )ليفيت()Leavitt( )10( الصادرة عن املركز األمريكي 
لإلنتاجية واجلودة )American Productivity & Quality Center) )APQC( أن صناعة النفط والغاز 
قد بادرت باألخذ بتطورات إدارة املعرفة ملا يزيد عن عقد من الزمن. خالل هذه الفرتة رصدت هذه 
املنظامت  هذه  عمليات  جعل  يف  دورًا  املعرفة  إدارة  ولعبت  رسيعة،  واندماجات  حتوالت  الصناعة 
أكثر كفاءًة وفاعليًة. وتركز إدارة املعرفة دائاًم عىل املراجعة الدورية للعمليات واإلجراءات والقوانني 
اخلاصة باملنظمة من أجل حتسينها وتطويرها وإلغاء غري الرضوري منها. وقد برزت أمهية إدارة املعرفة 
يف هذه الصناعة–بحسب ما ذكرته الدراسة–يف نجاح فرق إدارة املعرفة التابعة للمنظمة يف مواجهة 
التحديات العرصية اجلديدة واملتمثلة يف التقنيات احلديثة، واملوارد اخلارجية، والرشاكات اجلديدة، 
والتنظيامت احلكومية. كام ترز أمهيتها يف الدور املهم الذي تلعبه كإطار عام لإلبداع واإلنتاجية املتميزة، 
وحتفيز التعلم، وحتسني أداء املنظامت، والتسوق من املوارد اخلارجية بحثًا عن املعرفة اجلديدة القّيمة، 

وتقاسم اخلراء واملوظفني للمعارف فيام بينهم، والتطور امللموس يف كافة عمليات املنظمة وغريها.

ُتعدُّ عملية تقاسم املعرفة من أهم عمليات إدارة املعرفة، فهي املحرك الكبري لعملية اإلبداع. وبالرغم 
من أمهيتها إال أن العديد من الدراسات يف أدبيات املوضوع تعتقد بأن األفراد ما زالوا حيجمون عن 
املشاركة يف هذه العملية عىل وجه اخلصوص وبعض أنشطة إدارة املعرفة األخرى. فقد هدفت دراسة 
األفراد يف  أسباب عدم مشاركة  إىل دراسة   )Okyere-Kwakye and Nor( )11()أوكريكواكي ونور(
عملية تقاسم املعرفة من جانبني مها: »نية الفرد والقوى االجتامعية« و»درجة اإلحجام أو االستعداد 
باجتاه تقاسم املعرفة«. وأثبتت الدراسة صحة فرضياهتا القائلة »توجد عالقة إجيابية بني الثقة وسلوك 
بني  إجيابية  عالقة  و»توجد  املعرفة«،  تقاسم  عىل  إجيابية  عالقة  هلا  باملثل  و«املعاملة  املعرفة«،  تقاسم 
الكفاءة الفردية وسلوك الفرد نحو تقاسم املعرفة«. ومما أوصت به الدراسة أن تراعي املنظامت هذه 

العوامل الفردية املهمة لتكوين معارف جديدة مفيدة للمنظمة وإنجاح عملية تقاسم املعرفة.

القيادة  مناخ  تأثري  كيفية  معرفة  إىل  هدفت  فقد   )Liua and Phillips()12()وفيليبس )ليوا  دراسة  أما 
التحويلية )TFL( يف هوية فريق العمل من املوظفني ويف عزمهم عىل تقاسم املعرفة، وبالتايل معرفة 
كيف يؤثر تصميم فريق العمل عىل تقاسم املعرفة االبتكارية لدهيم؟. وكان من أهم نتائج هذه الدراسة 
صحة الفرض القائل ”بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بني مناخ القيادة التحويلية وعزم املوظف 
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إجيابية  عالقة  ”بوجود  القائل  الفرض  وصحة  العمل”.  فريق  هوية  خالل  من  املعرفة  تقاسم  عىل 
بني عزم فريق العمل عىل تقاسم املعرفة واالبتكارية لدى الفريق عىل مستوى املجموعة”. وأوصت 
الدراسة بالرتكيز عىل الدور الرئيس الذي تلعبه القيادة يف حتفيز األفراد عىل املشاركة يف عملية تقاسم 

املعرفة.

وهدفت دراسة )جيون وآخرون()Jeon et al()13.( إىل حتديد العوامل املحفزة وذات التأثري يف أنشطة 
 )Triandis Model( تقاسم املعرفة لدى أعضاء جمتمع املامرسة. استخدمت الدراسة نموذج ترايندس
التي هلا  املنظمة  الدراسة من خالله عىل صحة عوامل  يف تشكيل االجتاهات لدى األفراد، وحتققت 
تأثري عىل عملية تقاسم املعرفة منها: النتائج املتوقعة، والتأثري، والعوامل االجتامعية. كام تم التحقق من 
صحة فرضيات الدراسة ومنها: ”إذا كان اإلحساس العام لدى أعضاء جمتمع املامرسة إجيابيًا فانعكاس 
ذلك يكون أكثر إجيابيًة عىل رفع مستوى تقاسم املعرفة”. وكان مما أوصت به أن حتسن املنظامت من 

توقع األعضاء للتقدير.

وقد كان اهلدف الرئيس لدراسة)هانج وآخرين()Hung et al( )14.( هو تعميق فهم إمكانية التأثري عىل 
اجتاهات الفرد نحو االنخراط يف سلوك تقاسم املعرفة مع فريق العمل مستخدمًة املنهج التجريبي. 
وكان من أهم نتائج هذه الدراسة التجريبية أن إنشاء نظام إلدارة املعرفة متضمن عىل خاصية إظهار 
نتائج السمعة احلسنة ألفضل املشاركني يف عملية تقاسم املعرفة هو أمر حيوي من أجل دعم نجاحاهتا، 
وكذلك احلال بالنسبة للتغذية الراجعة، حيث سيشعر األفراد بأن تقاسمهم للمعرفة ساعد اآلخرين، 

وباملقابل سيزيد من إحساسهم بأنفسهم وتقدير الزمالء اآلخرين هلم.

ويعتمد نجاح املؤسسات االفرتاضية بشكل كبري عىل مستوى التعاون بني أعضائها يف تنسيق وتقاسم 
التنافسية واالستجابة األفضل لفرص  املعرفة واملهارات والكفاءة واملوارد من أجل حتفيز القدرات 
العمل بحسب وجهة نظر دراسة )ليوا وآخرين()Liua et al( )15.( التي كان من ضمن أهدافها تقديم 
مقرتح نموذج افرتايض ملوارد املعرفة من أجل حل مشكلة عدم التجانس يف متثيل املعرفة يف الرشكات 
دراسة  منهج  الدراسة  استخدمت  األعضاء.  بني  املعرفة  مورد  فهم  وضوح  من  والتأكد  االفرتاضية 
احلالة، وتكونت عينتها من )100( موظف يعملون يف رشكة )CNBMEEC( الصينية املتخصصة يف 
تشييد مصانع اإلسمنت حمليًا ودوليًا. وأوضحت الدراسة أنه يمكن للمداخل املختلفة مثل األفراد، 
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واملجموعات، وأقسام املنظمة، عىل الرغم من تشتتها يف مواقع جغرافية بعيدة، أن تتشارك وتتعاون 
استغالل  املشرتكة، وذلك من خالل  أهدافها  أجل حتقيق  األساسية من  باملتطلبات  للوفاء  بينها  فيام 
التطورات احلديثة لتقنيات الشبكات وآليات خزن مواردها وكفاءهتا وقدراهتا. وخلصت إىل أن إعادة 
متثيل املعرفة الظاهرة يف املنظمة يمكن أن يكون باستخدام القوانني، وخرطئة املفاهيم )األنطولوجيا(، 
واحلاالت، والنامذج، والبيانات، وكتب اإلرشادات وغريها. وأوصت الدراسة برضورة تكامل نظم 

إدارة املعرفة املستخدمة يف املنظامت.

متكني  عوامل  بني  العالقة  معرفة  إىل  هدفت  فقد   ).Allameh et al( )عالمةوآخرين()16(  دراسة  أما 
إدارة املعرفة )التقنية وثقافة املنظمة واهليكل اإلداري( كمتغريات مستقلة وتطبيقات إدارة املعرفة ممثلًة 
يف عملياهتا كمتغري تابع. طبقت الدراسة عىل رشكة مصفاة، باستخدام منهج دراسة احلالة. وتكون 
جمتمع الدراسة من )977( من املوظفني. حتققت الدراسة من فرضيتها القائلة بأن »هناك عالقة ذات 
أمهية بني املمكنات وعمليات إدارة املعرفة«، و»أن حتسني ظروف هذها ملمكنات يف املنظمة يؤدي إىل 
كفاءة يف عمليات إدارة املعرفة«، كام أثبتت الدراسة بأن »هناك عالقة ذات أمهية بني متغريات التقنية 
والثقافة وعمليات إدارة املعرفة«، و»عدم وجود عالقة ذات أمهية بني متغري اهليكل وعمليات إدارة 
املعرفة«. وأوصت الدراسة بأن تقوم املنظامت بتحسني وتطوير حالة عوامل متكني إدارة املعرفة فيها 

ألن هذا من شأنه أن يطور عمليات إدارة املعرفة.

هدفت دراسة )الفارس()17( إىل معرفة مدى إدراك القيادات اإلدارية يف الرشكات الصناعية التحويلية 
عنارص  استخدام  من  االستفادة  كيفية  ومعرفة  األداء،  كفاءة  يف  وأثرها  املعرفة  إدارة  وأمهية  ملفهوم 
إدارة املعرفة يف رفع كفاءة أداء هذه الرشكات؟. استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحلييل جلمع 
البيانات وحتليله اوتفسريها، وأسلوب املقابالت مع ذوي االختصاص واملديرين يف املستويني األعىل 
واألوسط. وتألف جمتمع الدراسة من )42( رشكة صناعية، أما عينة الدراسة فقد تكونت من )180( 
واألداء«.  املعرفة  إدارة  بني  ارتباط  عالقة  »بوجود  القائلة  فرضيتها  من  الدراسة  وحتققت  مشاركًا. 
وخلصت إىل أن الرشكات تعتمد يف خزن املعرفة الظاهرة عىل السجالت والوثائق واحلواسيب، وال 
هتتم بالقدر الكايف بخزن املعرفة الضمنية. وأوصت اإلدارات العليا بإعطاء أمهية أكر إلدارة املعرفة 

لتطوير مستوى إنتاجية األفراد ومستوى أداء املنظامت.
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أما رسالة الدكتوراه املقدمة من )ساسرتواردويو()Sastrowardoyo()18( فقد هدفت إىل دراسة إدارة 
من  يمكن  منظامتية  اجتامعية  لشبكة  متامسك  بناء  وتصميم  االجتامعية  الشبكات  منظور  من  املعرفة 
خالله متكني وتقاسم وتكوين املعرفة. وكان من ضمن أسئلتها: هل إدارة املعرفة عىل درجة كبرية من 
 Grover( األمهية بالنسبة لتحسني أداء املنظمة؟. واستعرضت الدراسة ما أبرزه جروفر ودافينبورت
املامرسة.  املعرفة يف جمتمعات  تقاسم  املعرفة هي عملية  إدارة  أن أهم جوانب  and Davenport( من 

استخدمت هذه الدراسة التطبيقية أسلوب املالحظة واملقابالت املبارشة جلمع القرائن من )32( من 
كبار املديرين يف عدد من املنظامت املهتمة بإدارة املعرفة يف القطاعني العام واخلاص. وقد أظهرت بعض 
نتائج هذه الدراسة أن املديرين عىل إدراك بأهنم يعملون يف بيئة متغرية، ال يمكن التنبؤ بمتغرياهتا، وأن 
املستجدات  بآخر  اطالع  البقاء عىل  عليهم  وأن  بمهامهم،  قيامهم  مبارش يف طريقة  بشكل  يؤثر  هذا 
كاماًل  نظامًا  ها  يمكن عدُّ املعرفة  االجتامعية إلدارة  الشبكات  وأن  االجتامعية،  الشبكات  من خالل 
الدراسة  به  أوصت  ومما  املنظمة.  أداء  حتسني  يف  املعرفة  إلدارة  إمكانيات  يقدم  أن  يمكن  للمنظمة، 

األخذ بمميزات ”املعرفة” الثامن وهي: 

املعرفة أساسية ألداء املنظمة 1 .
مفهوم معقد ومتعدد األوجه 2 .

تقبع يف أذهان األفراد 3 .
بناء اجتامعي يتم بواسطة اللغة 4 .

خمزون ومتدفق 5 .
مرتبطة بالبيانات واملعلومات والذكاء واخلرات والتعلم ومتميزة عنها 6 .

تشييد إبداعي يتشكل من اخلرات والقيم 7 .
هلا بعدين ضمني وظاهر 8 .

وقد كان مما هدفت إليه دراسة )جريينر وآخرين()Greiner et al()19.( هو معرفة تأثري بيئة املنظمة عىل 
اختيار اسرتاتيجيات إدارة املعرفة. استخدمت هذا الدراسة منهج دراسة حالة إلحدى عرشة رشكة 
أملانية وسويرسية. صنفت الدراسة أنشطة إدارة املعرفة إىل ستة معايري وهي: األهداف، العمليات، 
املشكالت، املحتوى، االسرتاتيجية، ونوع املعرفة ومدى مالءمتها فيام خيص اسرتاتيجيات املنظمة. 
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تركز  الكفاءةالتي  لتحسني  املعرفة  إدارة   )1 مها:  املعرفة  إلدارة  رئيسيني  هدفني  الباحثون  طور  وقد 
وإدارة   )2 الظاهرة  املعرفة  ونرش  وختزين  مجع  يف  املتمثل  التنظيم  خالل  من  وتنفذ  العمليات  عىل 
األفكار  لتبادل  األفراد  التشبيك بني  األفراد، وتنفذ من خالل  التيرتكزعىل  االبتكار  لتحسني  املعرفة 
اسرتاتيجية  بني  العالقة  الدراسة  نتائج  حتليل  دعم  كام  الضمنية.  املعرفة  تناقل  وبالتايل  واخلرات، 
إدارة  واسرتاتيجية  أهداف  تكون  أن  الدراسة  أوصت  الرئيسة.  املعرفة  إدارة  واسرتاتيجية  األعامل 

املعرفة متوافقة مع أهداف واسرتاتيجية أعامل املنظمة.

رضا  مستوى  لقياس  وسيلة  تطوير  إىل  هدفت  فقد   )Ong and Lai( وآلي()20(  )أونج  دراسة  أما 
املعرفة  إدارة  نظم  من  املستخدمني  رضا  بأن  الدراسة  وتعتقد  املعرفة.  إدارة  نظم  من  املستخدمني 
املعرفة. وقد  إدارة  بتصميم وتنفيذنظم  املهتمني  للباحثني واملامرسني  قيمة كبرية  )USKMS( هو ذو 
قامت هذه الدراسة بتجميع البيانات من )147( مشاركًا يعملون يف أربع رشكات عاملية لتصنيع شبه 
املوصالت. وقدمت الدراسة إطار عمل يصف األبعاد الرئيسة لرضا املستخدمني )املحتوى، سهولة 
االستخدام، العوامل الشخصية، واملشاركون( من نظم إدارة املعرفة. وقد خلصت إىل أن هذا املقياس 

الذي أثبت نجاحه هو عىل درجة عالية من املوثوقية يف قياس مستوى رضا املستخدمني.

وكانت أهم النتائج التي استفاد منها الباحث يف تعميق فهمه ملوضوع الدراسة ما ييل: 

أثبتت الدراسات السابقة أن عمليات إدارة املعرفة هلا أثر كبري يف حتسني أداء املنظامت وزيادة  1 .
إيراداهتا.

كشفت أغلب الدراسات السابقة عن أن أهم عمليات إدارة املعرفة هي عملية تقاسم املعرفة  2 .
بشقيها الضمني والظاهر، وأوصت أن تويل املنظامت هذه العملية االهتامم األكر.

تطبيقات إدارة املعرفة حتقق امليزة التنافسية املستدامة للمنظامت. 3 .
التنفيذ الصحيح إلدارة املعرفة يف املنظمة يؤدي إىل حتقيق أهداف إدارة املعرفة، وبالتايل حتقيق  4 .

أهداف املنظمة.
رضورة مواءمة اسرتاتيجيات املنظمة مع اسرتاتيجيات إدارة املعرفة لتحقيق النتائج املرجوة. 5 .

أن نظم وتقنيات إدارة املعرفة عىل درجة كبرية من األمهية يف تيسري تنفيذ عمليات إدارة املعرفة  6 .
يف املنظامت.
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يف  األهم  والعامل  الزاوية  حجر  هو  البرشي  العنرص  أن  عىل  السابقة  الدراسات  جل  اتفقت  7 .
تطبيقات إدارة املعرفة يف املنظامت.

10. نتائج الدراسة

قامت الدراسة باإلجابة عن أسئلتها والتحقق من فرضياهتا، وكان من ضمن نتائجها ما ييل: 

أظهرت كل من اهليئة امللكية باجلبيل ورشكة كيان السعودية للبرتوكيامويات  إجابة السؤال األول:  •
اهتاممًا بتطبيقات إدارة املعرفة وإن كان هذا االهتامم مل يشتمل عىل كافة عمليات إدارة املعرفة 
بشكل مؤسسايت كام مل يتم إدراجها ضمن اهلياكل اإلدارية اخلاصة هباتني املنظمتني. فمن خالل 
امليدانية وكذلك  والزيارات  للباحث  توافرت  التي  واملعلومات  واملنشورات  منظمة  بوابة كل 
يطبقا  الدراسة  أن جمتمعي  للباحث  واحد من كل جمتمع ظهر  عام  ملدير  الشخصية  املقابالت 
بعض عمليات إدارة املعرفة وإن مل يكن تطبيقًا كاماًل. كام يستخدم جمتمعا الدراسة بعضًا من 
بتدريب  االهتامم  إىل  إضافة  املعرفة.  إدارة  أنشطة  بعض  تنفيذ  تساعد  التي  املعرفة  إدارة  نظم 
وتطوير املوظفني من خالل الرامج والدورات وورش العمل املكثفة التي تنفذها بشكل دوري 

لكافة املستويات اإلدارية.
بلغت قيمة املتوسط العام املعدل الجتاهات أفراد عينة اهليئة امللكية باجلبيل  إجابة السؤال الثاين:  •
العام  املتوسط  قيمة  بلغت  فيام  )إجيابية(،  اجتاه  وبدرجة   )4.10( املعرفة  إدارة  تطبيقات  نحو 
املعدل الجتاهات أفراد عينة رشكة كيان للبرتوكيامويات نحو تطبيقات إدارة املعرفة )4.13( 
وبدرجة اجتاه )إجيابية(، حسب مقياس التحليل املستخدم يف الدراسة.كام بلغت قيمة االنحراف 
املعياري ملتوسطات اجتاهات أفراد عينة اهليئة امللكية باجلبيل )0.31( مقابل )0.46( ملتوسطات 
اجتاهات أفراد عينة رشكة كيان للبرتوكيامويات. وظهر للدراسة أن توزيع متوسطات اجتاهات 
األفراد نحو تطبيقات إدارة املعرفة يف كال املجتمعني يتبع التوزيع الطبيعي. ويوضح اجلدول 
رقم )2( توزيع أفرد العينة حسب فئات االجتاه. ويعزو الباحث هذه النتيجة اإلجيابية إىل ارتفاع 
العينة يف كال املجتمعني ألمهية تطبيقات إدارة املعرفة. كام تتفق هذه  درجة الوعي لدى أفراد 
النتيجة مع ما أكدت عليه دراسة كيدويل)21( وآخرين )Kidwell et al.(من أن هناك جمموعة 
من االجتاهات سامهت يف تشكيل التوجه العام نحو إدارة املعرفة منها: ما أبرزته التكنولوجيا 
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استخدام  وزيادة  اإللكرتونية،  التجارة  مع  املعرفة  إدارة  وتالقي  لألعامل،  ناجحة  حلول  من 
إدارة املعرفة من أجل تعزيز االبتكارات، واالستخدام املتزايد للمعرفة الضمنية بداًل من املعرفة 

الظاهرة وغريها.
جدول رقم )2(: توزيع أفرد العينة حسب فئات االجتاه

درجة االجتاهالفئة
عينةرشكةكيانعينةاهليئة

النسبةاملئويةالعددالنسبة املئويةالعدد
00.0021.96سلبيةاألوىل
93.9843.92حمايدةالثانية
21796.029694.12إجيابيةالثالثة

226100102100املجموع

باجلبيل  امللكية  اهليئة  عينة  أفراد  يستخدمها  التي  املعرفة  مصادر  كانت  الثالث:  • السؤال  إجابة 
بدرجة استخدام )عالية( حسب مقياس التحليل املستخدم هي: اخلرات الشخصية، ثم املهام 
إنشائها اكتسب  يقارب من )38( سنة منذ  اهليئة هلا ما  الباحث ذلك إىل أن  الوظيفية، ويعزو 
املوظفون خالل هذه السنوات خرات كبرية ودراية بسبل تنفيذ األعامل عىل الوجه املطلوب. 
وكان مصدر املعرفة الذي احتل املرتبة الثانية وبدرجة استخدام »عالية« من قبل عينة اهليئة هو 
مصدر »املهام الوظيفية« وبمتوسط استخدام بلغ )3.70(. ويعزو الباحث تركيز املوظفني عىل 
استخدام هذا املصدر بعد مصدر »اخلرات الشخصية« إىل ما قامت به اإلدارة من تعميم دليل 
اهليئة. كام  تنفيذ أعامل  املوظف عند  به  الوظائف يسرتشد  لبعض  الوظيفية  املهام  ورقي حيوي 
يمكن القول بأن األعامل يف اهليئة تنفذ بطريقة حمددة وثابتة وفق ما خطط هلا.أما أفراد عينة رشكة 
كيان للبرتوكيامويات فيستخدمون املصادر: اخلرات الشخصية، ثم املهام الوظيفية، ثم اللوائح 
واألنظمة، ثم التقارير، ثم الرامج التدريبية، ثم االجتامعات، وذلك بدرجة استخدام )عالية( 
حسب مقياس التحليل املستخدم.ويعزو الباحث ذلك إىل أن رشكة كيان للبرتوكيامويات قد 
استقطبت عددًا من الكفاءات وذوي اخلرة لالستفادة منهم نظرًا حلداثة نشأهتا. ويعزو الباحث 
حصول مصادر املعرفة الستة عىل درجة استخدام )عالية( يف رشكة كيان إىل الرامج التطويرية 
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النظرية والتطبيقية التي قدمتها الرشكة ملا يزيد عن )500( من موظفيها السعوديني منذ نشأهتا 
إىل عام )2010م( يف رشكات سابك املختلفة، واستقطاهبا للخرات العاملية للعمل كمدربني 

للكوادر السعودية.ويوضح اجلدول رقم )3( التايل هذه النتيجة.

جدول رقم )3(: التحليل اإلحصائي ملصادر املعرفة املستخدمة يف جمتمعي الدراسة

مصادر املعرفةالرقم
رشكة كيان للبرتوكياموياتاهليئة امللكية باجلبيل

متوسط املنوال
االستخدام

درجة 
االستخدام

الرتتيب 
حسب 
املتوسط

متوسط املنوال
االستخدام

درجة 
االستخدام

الرتتيب 
حسب 
املتوسط

1عالية154.34عالية43.74اخلرات الشخصية1

3عالية343.87متوسطة33.42اللوائح واألنظمة2

4عالية443.80متوسطة33.14التقارير3

6عالية543.58متوسطة33.13االجتامعات4

الدراسات 5
7متوسطة943.29متوسطة32.53والبحوث العلمية

8متوسطة843.26متوسطة32.99اخلطط التنفيذية6

2عالية243.96عالية43.70املهام الوظيفية7

5عالية743.70متوسطة33.03الرامج التدريبية8

املعارف غري 9
9متوسطة633.25متوسطة33.12الرسمية

إجابة السؤال الرابع: • حصلت مجيع ممارسات عمليات إدارة املعرفة املنفذة يف بيئة عمل اهليئة 
ثالث  أعىل  وكانت  )متوسطة(،  استخدام  درجة  عىل  املوظفني  إفادة  حسب  باجلبيل  امللكية 
ويعزو  املعرفة،  نرش  ثم  املعرفة،  تقاسم  ثم  املعرفة،  تطبيق  العمليات:  نصيب  من  متوسطات 
الباحث ذلك إىل أن موظف اهليئة ينفذ األعامل حسب ما تطلبه اإلدارة وحسب املهام الوظيفية 
التي ال حييد عنها. باإلضافة إىل أن مفهوم عمليات إدارة املعرفة حديث نسبيًا. أما فيام خيص أفراد 
عينة رشكة كيان للبرتوكيامويات فقد أفادوا بأن العمليتان: تقاسم املعرفة، ثم تطبيق املعرفة، تتم 
ممارستهام بدرجة ممارسة )عالية(، ويعزو الباحث هذه النتيجة اإلجيابية إىل اإلدراك بأمهية هذه 
 Jeon()22(العملية، واالهتامم بتوفري سبل نجاحها. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة جيون وآخرين
منها  مراعاة عوامل كثرية  اإلدارة  املعرفة وأن عىل  تقاسم  أمهية عملية  تؤكد عىل  التي   ).et al

الفردية واملنظامتية واالجتامعية وغريها من أجل رفع مستوى تقاسم املعرفة بني املوظفني. كام 
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تتفق هذه النتيجة مع رسالة الدكتوراه املقدمة من زادجباري)Zadjabbari()23( التي أكدت عىل 
أن عملية تقاسم املعرفة هي من أهم عنارص املجتمع املبني عىل املعرفة، وأن تقاسم املعرفة بني 
أفراد املجتمع جيب أن يتم بشكل رسمي، وداليل، وظاهر. وتتفق كذلك مع ما أكدته رسالة 
أمهية  تثمن  دراسته  جمتمع  يف  السائدة  الثقافة  بأن   )Oyekan()24(أويكان من  املقدمة  الدكتوراه 
أكدته دراسة تشويويل)25( ما  النتيجة مع  تتفق هذه  املعرفة ودورها احليوي. كام  تقاسم  عملية 

)Choi and Lee( يف بعدها الثاين عىل أمهية االسرتاتيجية البرشية التي تركز عىل تقاسم املعرفة من 
خالل التفاعالت بني الناس عن طريق تبادل اآلراء واألفكار من خالل الشبكات االجتامعية، 
وبالتايل يمكن اكتساب املعرفة من مشاركة اخلراء واملهرة يف حقل ما. وكذلك تتفق مع دراسة 
باوثيلريوشيرير)Bouthillier and Shearer()26( التي أشارت من خالل إجابات مشاركني من 
ست منظامت يعملون يف القطاعني العام واخلاص أن ممارسة إدارة املعرفة يف هذه املنظامت تعني 

تسهيل عملية تقاسم املعرفة الضمنية. ويوضح اجلدول رقم )4( التايل هذه النتيجة.

جدول رقم )4(: نتائج التحليل اإلحصائي ملامرسات عمليات إدارة املعرفة يف جمتمعي الدراسة

عمليات إدارة املعرفةالرقم
رشكة كيان للبرتوكياموياتاهليئة امللكية باجلبيل

متوسط املنوال
املامرسة

درجة 
املامرسة

الرتتيب 
حسب 
املتوسط

متوسط املنوال
املامرسة

درجة 
املامرسة

الرتتيب 
حسب 
املتوسط

6متوسطة532.75متوسطة32.70تكوين وإنتاج املعرفة1

4متوسطة432.82متوسطة32.75تنظيم املعرفة2

5متوسطة632.77متوسطة32.69خزن املعرفة3

3متوسطة332.96متوسطة32.78نرش املعرفة4

1عالية233.06متوسطة32.81تقاسم املعرفة5

2عالية133.04متوسطة32.92تطبيق املعرفة6

أظهرت الدراسة أن أهم التقنيات والوسائل التي يستخدمها أفراد عينة  إجابة السؤال اخلامس:  •
فيام  اإلنرتنت،  ثم  اإلنرتانت،  ثم  اإللكرتوين،  الريد  هي:  أعامهلم  لتنفيذ  باجلبيل  امللكية  اهليئة 
لتنفيذ  للبرتوكيامويات  كيان  عينة رشكة  أفراد  يستخدمها  التي  والوسائل  التقنيات  أهم  كانت 
أعامهلم هي: الريد اإللكرتوين، ثم اإلنرتانت، ثم بوابة املنظمة اإللكرتونية، ويعزو الباحث هذه 
النتيجة يف املجتمعني إىل اهتامم اإلدارة بتنفيذ كثري من املهام اإلدارية من خالل هذه التقنية وأن 
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العديد من املخاطبات بني املوظفني بعضهم بعضًا وبني املوظفني واإلدارة تتم بشكل إلكرتوين 
أهنا ختترص  اجليدة حيث  نظرًا ملميزاهتا  التقنية  الدراسة هذه  رسمي وموثق. ويستخدم جمتمعا 
املوظف من االطالع عىل جمريات األعامل من أي مكان. ويوضح اجلدوالن،  الوقت ومتكن 

رقم )5( و)6(، التاليان هذه النتيجة.

جدول رقم )5(: التقنيات والوسائل املستخدمة يف تطبيقات إدارة املعرفة يف اهليئة امللكية

رقم 
اإلجابة

التقنيات والوسائل املستخدمة
يف تطبيقات املعرفة

الرتتيب حسب غري مستخدممستخدم
االستخدام النسبةالعددالنسبةالعدد

٣)E-mail( 22097.362.71الريد اإللكرتوين

21394.2135.82اإلنرتانت )The Intranet( )داخلية(٢

209٩٢.٥177.53اإلنرتنت (The Internet( )خارجية(١

جدول رقم )6(: التقنيات والوسائل املستخدمة يف تطبيقات إدارة املعرفة يف رشكة كيان

رقم 
اإلجابة

التقنيات والوسائل املستخدمة
يف تطبيقات املعرفة

الرتتيب حسب غري مستخدممستخدم
االستخدام النسبةالعددالنسبةالعدد

3)E-mail( 9593.176.91الريد اإللكرتوين

9391.298.82اإلنرتانت )The Intranet( )داخلية(2

بوابة منظمتي اإللكرتونية 4
)The Organization Portal(8785.31514.73

املعرفة  إدارة  بتطبيقات  اخلاصة  النظم  أهم  أن  الدراسة  أظهرت  السادس: •  السؤال  إجابة 
واملستخدمة يف بيئة عمل اهليئة امللكية باجلبيل حسب إفادة أفراد عينتها هي: نظم تقنية املعلومات 
 Document Management( نظمإدارةالوثائق  ثم   ،)Information Technology Systems(
النظم  أهم  كانت  فيام   ،)Data Management Systems( نظمإدارةالبيانات  ثم   ،)Systems

اخلاصة بتطبيقات إدارة املعرفة التي يستخدمها أفراد عينة رشكة كيان للبرتوكيامويات يف بيئة 
عملهم هي: نظم تقنية املعلومات )Information Technology Systems(، ثم نظمإدارةالبيانات 
 .)Document Management Systems( ثم نظم إدارة الوثائق ،)Data Management Systems(
ويوضح اجلدوالن رقم )7( ورقم )8( التاليان هذه النتيجة. ونالحظ من النتيجة السابقة قلة 
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عدد النظم املستخدمة وضعف استخدام كثري من النظم املهمة مثل: حمركات البحث املتقدمة، 
دعم  وأدوات  املعرفة،  مستودع  ونظم  العاملة،  املجاميع  دعم  ونظم  األعامل،  تدفق  ونظم 
االبتكارات، وجمموعة أدوات ذكاء األعامل، والنظم املعتمدة عىل الذكاء االصطناعي، ونظم 

الشبكات وغريها.

جدول رقم )7(: النظم اخلاصة بتطبيقات إدارة املعرفة املستخدمة يف اهليئة امللكية

رقم 
نظم إدارة املعرفة املستخدمةاإلجابة

الرتتيبغري مستخدمةمستخدمة
حسب 

االستخدام النسبةالعددالنسبةالعدد

نظم تقنية املعلومات13
)Information Technology Systems( 17677.95022.11

نظم إدارة الوثائق11
)Document Management Systems(13760.68939.42

12)Data Management Systems( 12957.19742.93نظم إدارة البيانات

جدول رقم )8(: النظم اخلاصة بتطبيقات إدارة املعرفة املستخدمة يف رشكة كيان

رقم 
نظم إدارة املعرفة املستخدمةاإلجابة

الرتتيب حسبغري مستخدمةمستخدمة
االستخدام النسبةالعددالنسبةالعدد

نظم تقنية املعلومات 13
)Information Technology Systems(7876.52423.51

نظم إدارة البيانات12
)Data Management Systems(7169.63130.42

نظم إدارة الوثائق 11
)Document Management Systems(6361.83938.23

تواجه  معوقات  ثالث  أهم  بأن  باجلبيل  امللكية  اهليئة  عينة  أفراد  يعتقد  السابع: •  السؤال  إجابة 
تطبيقات إدارة املعرفة يف منظمتهم هي: ضعف احلوافز املادية / املالية، ثم عدم وجود برامج 
إلدارة التفاعالت االجتامعية بني املوظفني، ثم عدم وجود قسم خاص بتطبيقات إدارة املعرفة 
تواجه  معوقات  ثالث  أهم  أن  للبرتوكيامويات  كيان  رشكة  عينة  أفراد  يعتقد  بينام  املنظمة.  يف 
تطبيقات إدارة املعرفة يف منظمتهم هي: ضعف احلوافز املادية / املالية، ثم عدم متكني املوظفني 
برامج  موجود  عد  ثم  ينفذوهنا،  التي  باألعامل  العالقة  ذات  والندوات  املؤمترات  حضور  من 
احلوافز  )ضعف  النتيجة  هذه  الباحث  ويعزو  املوظفني.  بني  االجتامعية  التفاعالت  إلدارة 
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بينه  املرم  التوظيف  عقد  بحسب  وظيفته  مهام  كامل  يؤدي  املوظف  أن  إىل  املالية(   / املادية 
وبني املنظمة، ولكي يساهم بفاعلية يف مهام إضافية غري مهام وظيفته، فإنه فينبغي عىل اإلدارة 
املثال مسامهة  فعىل سبيل  نظري جهوده اإلضافية.  واملعنوي  املادي  بشقيها  املكافأة  له  تقدم  أن 
أو  اجلدية  بعدم  األحيان  كثري من  تقابل يف  أشكاهلا  بمختلف  املعرفة  تقاسم  األفراد يف عملية 
بالرفض ألسباب خمتلقة. ومن هذه األسباب أن األفراد يف املنظامت يرون برضورة أن يعطوا 
وأفضل  وجتارب  خرات  من  العملية  سنواهتم  خلالصة  نقلهم  مقابل  ومعنويًا  ماديًا  تعويضًا 
املامرسات لزمالئهم. كام أن للحوافز دور يف زيادة عطاء ومسامهة املوظفني يف تنفيذ األعامل. 
وتتفق هذه النتيجة مع رسالة الدكتوراه املقدمة من شينج وآنج)Sheng Wang( )27( التي ذكرت 
ضمن إطارها املفاهيمي الذي قدمته ملجتمع الدراسة أمهية التقدير املعنوي إضافًة إىل احلوافز 
واملكافآت املادية بالنسبة للموظفني ودورها املهم يف زيادة إنتاجيتهم وحتفيزهم عىل العمل بكل 
جدية من أجل حتقيق أهداف املنظمة. ويوضح هذه النتيجة اجلدوالن، رقم )9( ورقم )10(، 

التاليان.

جدول رقم )9(: معوقات تطبيق إدارة املعرفة حسب رأي أفراد عينة اهليئة امللكية

رقم 
الرتتيب حسب النعممعوقات تطبيق إدارة املعرفةاإلجابة

األكثر اختيارًا النسبةالعددالنسبةالعدد
231٪7752٪174ضعف احلوافز املادية / املالية2

عدم وجود برامج إلدارة التفاعالت 8
302٪7068٪158االجتامعية بني املوظفني

عدم وجود قسم خاص بتطبيقات إدارة 11
333٪6775٪151املعرفة يف منظمتي

جدول رقم )10(: معوقات تطبيق إدارة املعرفة حسب رأي أفراد عينة رشكة كيان

رقم 
معوقات تطبيق إدارة املعرفةاإلجابة

الرتتيب حسب النعم
األكثر اختيارًا النسبةالعددالنسبةالعدد

311٪6932٪70ضعف احلوافز املادية / املالية2

عدم متكني املوظفني من حضور املؤمترات والندوات 10
402٪6041٪61ذات العالقة باألعامل التي ينفذوهنا

عدم وجود برامج إلدارة التفاعالت االجتامعية بني 8
453٪5546٪56املوظفني
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إجابة السؤال الثامن: • يرى أفراد عينة اهليئة امللكية باجلبيل بأن أهم إجيابيات إدارة املعرفة هي 
دراسة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  القرارات«،  صنع  عملية  حتسني  يف  »تساعد  أهنا  التوايل:  عىل 
التواصل  فيا جلامعة، هيدف إىل حتقيق  إنشاء مركز للمعرفة والتعلم  التي اقرتحت  العرفج)28( 
وتسهيل عمليات التعلم بني الوحدات واألفراد داخل وخارج اجلامعة لتحسني صنع القرار، 
التي  الفارس)29(  دراسة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  املوظفني«،  أداء  مستوى  من  »ترفع  إهنا  ثم 
املعرفة واألداء، كام أكدت ضمن  إدارة  ارتباط بني  القائلة بوجود عالقة  حتققت من فرضيتها 
الدراسة، )42( رشكة صناعية، بإعطاء أمهية أكر إلدارة  العليا يف جمتمع  توصياهتا لإلدارات 
املعرفة لتطوير مستوى إنتاجية األفراد ومستوى أداء املنظامت. ثم إهنا »تزيد يف مستوى التعاون 
بني املوظفني«، أما أفراد عينة رشكة كيان للبرتوكيامويات فهم يرون بأن أهم إجيابياهتا هي عىل 
التوايل: أهنا »تساعد يف حتسني عملية صنع القرارات«، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة سكايرم)30(
)Skyrme( وأداة تقييم إدارة املعرفة التي اقرتحها التي أشارت إىل رضورة توفر متخصصني يف 
الالزمة  لتوفرياملعلومات  اتصال  كجهات  يعملون  باملنظمة  اخلاصة  املعرفة  ووحدات  مراكز 
لدعم صنع القرارات يف املنظمة. ثم إهنا »ترفع من مستوى أداء املوظفني«، وتتفق هذه النتيجة 
أن  إىل  أشارت  التي   )Sastrowardoyo( ساسرتواردويو)31(  من  املقدمة  الدكتوراه  رسالة  مع 
أمهية إدارة املعرفة تكمن يف أمهية املعرفة التي ُتعد بمثابة العامل األسايس ألداء املنظامت، وأن 
تنفيذ تطبيقات إدارة املعرفة يساهم يف رفع مستوى أداء املنظامت، ثم إهنا »تساعد يف التحول إىل 
اإلدارة اإللكرتونية«. ويعزو الباحث النتائج السابقة إىل إدراك املوظفني بأمهية هذه اإلجيابيات 

يف املنظامت. ويوضح هذه النتيجة اجلدوالن، رقم )11( ورقم )12(، التاليان.

جدول رقم )11(: إجيابيات تطبيق إدارة املعرفة حسب رأي أفراد عينة اهليئة امللكية

رقم 
إجيابيات تطبيق إدارة املعرفةاإلجابة

الرتتيب حسب النعم
األكثر اختيارًا النسبةالعددالنسبةالعدد

191٪8142٪184تساعد يف حتسني عملية صنع القرارات1

232٪7751٪175ترفع من مستوى أداء املوظفني12

263٪7458٪168تزيد يف مستوى التعاون بني املوظفني14



عبداهلل بن عوض السرحاني

285

جدول رقم )12(: إجيابيات تطبيق إدارة املعرفة حسب رأي أفراد عينة رشكة كيان

رقم 
إجيابيات تطبيق إدارة املعرفةاإلجابة

الرتتيب حسب النعم
األكثر اختيارًا النسبةالعددالنسبةالعدد

111٪8911٪91تساعد يف حتسني عملية صنع القرارات1

232٪7723٪79ترفع من مستوى أداء املوظفني12

243٪7624٪78تساعد يف التحول إىل اإلدارة اإللكرتونية4

إجابة السؤال التاسع: • كانت أهم ثالث متطلبات يرى أفراد عينة هيئة امللكية باجلبيل برضورة 
توفرها لتطبيق إدارة املعرفة يف منظمتهم هي: كفاءات برشية مؤهلة يف إدارة املعرفة، ثم وعي 
إلبداع  تشجيعا  أجل  من  للحوافز  نظام  ثم  املعرفة(،  ثقافة   ( املعرفة  إدارة  حول  املوظفني  بني 
واالبتكار، أما أهم ثالث متطلبات رضورية بحسب إجابة أفراد عينة رشكة كيان للبرتوكيامويات 
هي: وعي بني املوظفني حول إدارة املعرفة )ثقافة املعرفة(، ثم نظام للحوافز من أجل تشجيع 
اإلبداع واالبتكار، ثم كفاءات برشية مؤهلة يف إدارة املعرفة. ويوضح هذه النتيجة اجلدوالن، 

رقم )13( ورقم )14(، التاليان.

جدول رقم )13(: املتطلبات الرضورية لتطبيق إدارة املعرفة حسب رأي أفراد عينة اهليئة امللكية

رقم 
متطلبات تطبيق إدارة املعرفةاإلجابة

الرتتيب حسب النعم
األكثر اختيارًا النسبةالعددالنسبةالعدد

121٪8828٪198كفاءات برشية مؤهلة يف إدارة املعرفة2

142٪8632٪194وعي بني املوظفني حول إدارة املعرفة ) ثقافة املعرفة(4

153٪8534٪192نظام للحوافز من أجل تشجيع اإلبداع واالبتكار7

جدول رقم )14(: املتطلبات الرضورية لتطبيق إدارة املعرفة حسب رأي أفراد عينة رشكة كيان

رقم 
متطلبات تطبيق إدارة املعرفةاإلجابة

الرتتيب حسب النعم
األكثر اختيارًا النسبةالعددالنسبةالعدد

161٪8416٪86وعي بني املوظفني حول إدارة املعرفة ) ثقافة املعرفة(1
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رقم 
متطلبات تطبيق إدارة املعرفةاإلجابة

الرتتيب حسب النعم
األكثر اختيارًا النسبةالعددالنسبةالعدد

202٪8020٪82نظام للحوافز من أجل تشجيع اإلبداع واالبتكار7

223٪7822٪80كفاءات برشية مؤهلة يف إدارة املعرفة2

تستدعي  أسباب  ثالثة  أهم  بأن  باجلبيل  امللكية  اهليئة  عينة  أفراد  يعتقد  العارش: •  السؤال  إجابة 
رضا  حتقيق  ثم  اخلدمات،  جودة  مستوى  رفع  هي:  منظمتهم  يف  املعرفة  إدارة  تطبيقات  تنفيذ 
العمالء، ويعزو الباحث هاتني النتيجتني إىل ارتفاع درجة الوعي ووضوح بعض أهداف إدارة 
املعرفة لدى العديد من أفراد عينة اهليئة. وتتفق هاتان النتيجتان مع األدب النظري الذي احتوته 
الدراسة الذي يشري إىل أن من أهم أهداف إدارة املعرفة هو رفع مستوى اخلدمات واملنتجات 
والعمليات وكذلك حتقيق رضا العمالء. كام تتفق هذه النتيجة مع التجربة الناجحة لتطبيقات 
 )IBM Global Services( العاملية)32(  للخدمات  إم  يب  أي  رشكة  نفذهتا  التي  املعرفة  إدارة 
فتحقق هلا زيادة بنسبة )400٪( يف إيرادات اخلدمات.ثم »جماراة التطورات اجلديدة يف إدارة 
رفع  األسباب هي:  أهم  أن  للبرتوكيامويات  كيان  عينة رشكة  أفراد  يرى  الرشكات«، يف حني 
مستوى جودة اخلدمات، ثم جماراة التطورات اجلديدة يف إدارة الرشكات، ثم مواجهة املنافسة 

احلادة مع الرشكات واملنظامت األخرى. ويوضح هذه النتيجة اجلدول رقم )15( التايل.

جدول رقم )15(: أسباب تنفيذ تطبيقات إدارة املعرفة حسب رأي أفراد العينة يف جمتمعي الدراسة

األسبابالرقم
رشكة كيان للبرتوكياموياتاهليئة امللكية باجلبيل

النعمالنعم
النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

20٪8020٪٢٨82٪٧٢64٪162جماراة التطورات اجلديدة يف إدارة الرشكات1

مواجهة املنافسة احلادة مع الرشكات 2
22٪7822٪٤٠80٪٦٠91٪135واملنظامت األخرى

41٪5942٪٣٨60٪٦٢86٪140خفض النفقات3

16٪8416٪٧86٪٩٣15٪211رفع مستوى جودة اخلدمات4

30٪7031٪٢١71٪٧٩47٪179حتقيق رضا العمالء5
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أظهرت الدراسة أن متوسط رضا أفراد عينة اهليئة امللكية باجلبيل  إجابة السؤال احلادي عرش:  •
حسب  )حمايدة(  رضا  وبدرجة   )2.70( مبلغ  منظمته  يف  املعرفة  إدارة  تطبيقات  واقع  عن 
رضا  متوسط  يقابلها   ،)1.13( مقداره  معياري  بانحراف  وذلك  املستخدم  التحليل  مقياس 
مقياس  حسب  )حمايدة(  رضا  وبدرجة  للبرتوكيامويات  كيان  رشكة  عينة  ألفراد   )2.95( بلغ 
التحليل املستخدم وذلك بانحراف معياري مقداره )1.10(. ويعزو الباحث ذلك إما إىل أن 
لدى املوظفني يف جمتمعي الدراسة تصور بواقع أفضل من الواقع احلايل لتطبيقات إدارة املعرفة 
إدارة  لتطبيقات  احلايل  الواقع  يف  النقص  أو  القصور  جوانب  بعض  هناك  أن  أو  منظامهتم،  يف 
البيئة  هتيئة  خالل  من  له  املناسبة  احللول  إجياد  عىل  والعمل  دراسته  اإلدارة  عىل  ينبغي  املعرفة 
املناسبة بكافة متطلباهتا. ويوضح اجلدول رقم )16( التايل توزيع أفراد عينة جمتمعي الدراسة 

حسب فئات مدى الرضا.

جدول رقم )16(: توزيع أفراد عينة جمتمعي الدراسة حسب فئات مدى الرضا

رشكة كيان للبرتوكياموياتاهليئة امللكية للجبيلفئات الرضام
النسبةالعددالنسبةالعدد

4.9٪4.05٪9راض جدًا1

35.3٪28.836٪65راض2

17.7٪12.818٪29ليس يل رأي3

34.3٪42.035٪95غري راض4

7.8٪12.48٪28غري راض إطالقًا5

كام حتققت الدراسة من فرضياهتا )12 فرضيًة( وكان من نتائجها ما ييل: 

( بني متوسطات اجتاهات  »ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى املعنوية )0.05 •
أفراد العينة يف جمتمعي الدراسة نحو تطبيقات إدارة املعرفة.«

متوسطات  بني  للفروقات   )Mann Whitney( ويتني  مان  اختبار  التايل   )17( رقم  اجلدول  يوضح 
اجتاهات أفراد العينة يف اهليئة امللكية باجلبيل ورشكة كيان للبرتوكيامويات نحو تطبيقات إدارة املعرفة.
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جدول رقم )17(: اختبار مان ويتني للفروقات بني متوسطات اجتاهات
أفراد العينة يف جمتمعي الدراسة نحو تطبيقات إدارة املعرفة

عدد أفراد العينةاملنظمة
)N(

قيمة إحصاء االختبار
)Mann-Whitney U(

 Z قيمة
املحسوبة

قيمة الداللة املحسوبة
)P-value(

226اهليئة امللكية باجلبيل
10259.51.594-0.111

102رشكة كيان للبرتوكيامويات

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي صحة الفرضية القائلة بعدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية 
عند مستوى املعنوية )0.05( بني متوسطات اجتاهات أفراد العينة يف جمتمعي الدراسة نحو تطبيقات 
إدارة املعرفة. وهذا يدل عىل عدم وجود تباين معنوي يف متوسط ات اجتاهات أفراد العينة يف املجتمعني 
نحو تطبيقات إدارة املعرفة، مما يعني أن متوسطات إجابات أفراد العينة يف جمتمعي الدراسة )متوسط 
إجابات كل فرد عىل مجيعا لعبارات( متقاربة ويدعم هذه النتيجة ما أظهرته نتائج التحليل اإلحصائي 

التي أشارت إىل: 

»إجيايب«  اجتاه  هو  املعرفة  إدارة  تطبيقات  نحو  املجتمعني  يف  العينة  ألفراد  العام  االجتاه  أن  • 
بأنه  ويتضح  كيان  لرشكة  و)4.13(  امللكية  للهيئة   )4.10( بلغت  معدلة  عامة  وبمتوسطات 
فارق ضئيل جدًا، وبانحرافات معيارية بلغت )0.31( للهيئة و)0.46( لكيان، ومها انحرافان 

معياريان منخفضان.
العينة يف كال املجتمعني نحو تطبيقات إدارة  التوزيع االحتاميل ملتوسطات اجتاهات أفراد  وأن  • 

املعرفة يتبع التوزيع الطبيعي.
( بني جمتمعي الدراسة يف  ”ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى املعنوية )٠.٠٥ •

مدى رضاهم عن واقع تطبيقات إدارة املعرفة يف املنظمة.”

بني  للفروقات   )Mann Whitney( ويتني  مان  اختبار  نتائج  التايل   )18( رقم  اجلدول  يوضح 
جمتمعي الدراسة يف مدى رضاهم عن واقع تطبيقات إدارة املعرفة يف منظامهتم عند مستوى املعنوية 
نتائجه عدم وجود فروقات يف مدى الرضا بني املجتمعني، حيث إن قيمة  )0.05(، الذي أظهرت 
التي تساوي  الداللة املحسوبة لالختبار تساوي )0.055( وهي أكر من مستوى املعنوية لالختبار 
الدراسة عن  املوظفني يف جمتمعي  تباين معنوي يف مدى رضا  )0.05(، وهذا يدل عىل عدم وجود 
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واقع تطبيقات إدارة املعرفة يف املنظمة، وبالتايل فإننا نقبل هذه الفرضية القائلة بعدم وجود فروقات 
ذات داللة إحصائية عند مستوى املعنوية )0.05( بني املجتمعني يف مدى رضاهم عن واقع تطبيقات 
نتائج  أظهرهتا  التي  املوظفني  رضا  مدى  متوسطات  النتيجة  هذه  ويدعم  املنظمة.  يف  املعرفة  إدارة 
التحليل اإلحصائي، حيث كان متوسط رضا أفراد عينة اهليئة امللكية باجلبيل يساوي )2.70( يف حني 
بني هذين  الفارق  وُيعد  يساوي )2.95(  للبرتوكيامويات  كيان  عينة رشكة  أفراد  متوسط رضا  كان 
املتوسطني فارقًا ضئياًل نوعًا ما، إضافة إىل ارتفاع االنحراف املعياري ملتوسط رضا املوظفني عن واقع 
تطبيقات إدارة املعرفة يف جمتمعي الدراسة، الذي بلغ )1.13( للهيئة و)1.10( لكيان، مما يدل عىل 

ارتفاع التشتت يف متوسطات الرضا لكال املجتمعني.

جدول رقم )18(: اختبار مان ويتني للفروقات بني جمتمعي الدراسة يف مدى رضاهم عن 
واقع تطبيقات إدارة املعرفة

عدد أفراد العينةاملنظمة
)N(

قيمة إحصاء االختبار
)Mann-Whitney U(

 Z قيمة
املحسوبة

قيمة الداللة املحسوبة
)P-value(

226اهليئة امللكية باجلبيل
10037.01.922-0.055

102رشكة كيان للبرتوكيامويات

الدراسة  جمتمعي  يف  تطبيقها  يمكن  املعرفة  تقاسم  لعملية  إرشادية  قواعد  بتطوير  الباحث  قام  وقد 
التطبيقية وباالستعانة باجلزء اخلاص  الدراسة  النهائية هلذه  النتائج  واملجتمعات املشاهبة، استنادًا إىل 
اآلسيوية  املنظمة  طورته  الذي  املعرفة«  إدارة  وتقنيات  أدوات  »دليل  يف  املعرفة  تقاسم  بعملية 

لإلنتاجية)33(.

11 توصيات الدراسة

تويص هذه الدراسة عىل ضوء نتائجه اامليدانية واستنادًا إىل ماتوصلت إليه بعض الدراسات التطبيقية 
السابقة بام ييل: 

تبني ودعم اإلدارة العليا يف جمتمعي الدراسة ألسس ومبادئ وعمليات إدارة املعرفة.  .1

ختصيص املوارد املالية الكافية حلسن تنفيذ تطبيقات إدارة املعرفة يف جمتمعي الدراسة.  .2
إنشاء قسم خاص بإدارة املعرفة يف كل جمتمع من جمتمعي الدراسة.  .3
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االستعانة باملنظامت املتقدمة يف تطبيق إدارة املعرفة لضامن حسن تنفيذ هذه التطبيقات.  .4
تشجيع ودعم مراكز البحوث يف جمتمعي الدراسة لالستفادة من التطورات واالبتكارات احلديثة.  .5

غرس الوعي لدى العاملني يف املنظمتني عىل أساس ثقافة املعرفة.  .6
زيادة االهتامم بالقوى البرشية من تدريب وتأهيل ومتكني، وحتفيزهم ماديًا ومعنويًا.  .7

 Learning( متعلمة  منظامت  إىل  التحول  إىل  تؤدي  التي  العوامل  لتحقيق  املناسبة  البيئة  توفري   .8
.)Organizations

زيادة االهتامم بنظم وتقنيات إدارة املعرفة بتطوير وترقية املوجود منها وتأمني املناسب ألهداف   .9
وعمليات املنظمتني وتأهيل الكوادر البرشية عىل استخدامها.

10. أن تويل اإلدارة عملية تقاسم املعرفة بشقيها الظاهر والضمني بمختلف صورها وأنواعها االهتامم 
األكر لترسيع عجلة اإلبداع واحلفاظ عىل رأس املال البرشي يف املنظمتني.

الدراسة  جمتمعي  جماالت  يف  املتقدمة  املنظامت  مع   )Benchmarking( املرجعية  املقارنة  تطبيق   .11
وإنشاء أقسام خاصة هبا يف كل جمتمع.

يف  األفراد  حقوق  لضامن  املعرفة  بإدارة  اخلاصة  والسياسات  والترشيعات  القوانني  وضع   .12
املنظمتني.
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