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 المستخلص

تخدا  عندد إإدارة المعرفة في عدد  التككدد  ما دور التالي رئيسيالسؤال التمثلت مشكلة الدراسة في   
دارتلدا وعملياتلدا  ، ودراسدة اثدر إدارة   ، رالقرا من أهددا  الدراسدة التعدر  علدا ممداهي  المعرفدة واا

تخا  القرار.تمثلددت فرادديات الدراسددة فددي أن هنددا  علةددة  ات د لددة عندددإالمعرفددة فددي عددد  التككددد 
دارة المعرفة واتخا  القرار، تؤثر إدارة المعرفة في حالدة عدد  التككدد المرتببدة باتخدا  إحصائية بين إ

القدرار ، كمددااة اتخددا  القددرارات تدرتبب بكمددااة إدارة المعرفددة. اتبدده الباحدة فددي هدد   الدراسددة ، المددنل  
باب الوصمي و لد  لواده اابدار الن درب للبحدة ودراسدة الحالدة المدنل  ا سدتنبابي  و لد   سدتن

المشدددكلة وواددده الشدددكل العدددا  للبحدددة ، المدددنل  التحليلدددي ااحصدددائي  تحليدددل البياندددات  و اختبدددار 
المرادديات. مددن النتددائ  التددي توصددل إليلددا البحدددة ، توعددد علةددة بددين المعرفددة واتخددا  القدددرارات ،  

ة للعداملين تتوة  كمااة اتخدا  القدرار بالشدركة علدا كمدااة إدارة المعرفدة ، المعرفدة الواادحة المتاحد
للددا دور إيعدددابي فدددي عمليددة إتخدددا  القدددرار. ومددن توصددديات الدراسدددة ، اددرورة ربدددب اتخدددا  القدددرارات 
بالمعرفة ، زيادة كمدااة إدارة المعرفدة لادمان كمدااة اتخدا  القدرارات ، ا هتمدا  بمراعداة عميده اندوا  

 المعرفة عند اتخا  القرارات.

ABSTRACT 

    This research has discussed the problem in a main question about 
thecontributionof acknowledgement administrationin reducing   
uncertainty risks related to decision making, and the relation between 
acknowledgment administration and decision making process, does 
acknowledgment administration effects in reducing uncertainty risks.   
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    The research aims to recognize acknowledgment concepts and 
operations, studying acknowledgement administration effect on reducing 
uncertainty risks related to decision making.From the research 
hypothesis, there is a statistical relation between acknowledgment 
administration and decision making, 
acknowledgementadministrationeffectsonreducing uncertainty risks 
related to decision making, decision making efficiency related to 
acknowledgment administration efficiency. 

     The researcher has used the descriptive method to layout the 
theoretical framework and study case, the deductive method to device 
the problem and general framework for the research, statistical analytical 
method for analyzing data and hypothesis testing. 

     From the research findings, there is a relationship between 
knowledge and decision making, decision making efficiency depends on 
acknowledgment administration efficiency, giving more attentiontoall kind 
of knowledge while making decisions.. The recommendation are , the 
necessity linking decision making with knowledge, increasing 
acknowledgment administration efficiency to assure decision making 
efficiency , giving more attention to all kind of knowledge through making 
decisions.    
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 :  مقدمة

إدارة المعرفددة ، كيليددة مددن نليددات ن دد  المعلومددات ااداريددة بالمعالعددة المنلعيددة للمعلومددات تلددت    
كافدة المسدتويات المبلوبة في أب من مة في سبيل إحراز النعاح ، من خدلل اتخدا  القدرار ، علدا 

تدوفر   ،  ن إدارة المعرفة من خلل عملياتلا تستبيه التكثير علا عمليدة اتخدا  القدرار بمدا اادارية
 عندددد إتخدددا مددن معرفدددة ، فددي صدددورة معلومدددات ، تسدداعد فدددي تقليدددل حالددة ، مخدددابر ، عدددد  التككددد 

رتباب القرارات بدالتخبيب والتنبدؤ فدان القدرارات المختلمدة تكدون أكثدر رشدداة وواةعيدةة إ ا مدا القرار ، وا
 ددددل التبددددور  تدددد  اتخا هددددا بنددددااا علددددا معلومددددات وخبددددرات وابتكددددارات توفرهددددا إدارة المعرفددددة ، فددددي

، والتدي أصدبحت تعتمدد الحديثة  األعمال المعاصرة من مات  التكنولوعي والتقني ال ب تشلد  بيئة
بدرعددة كبيددرة علددا المعلومددات والمعرفددة المتددوفرة لدددج المن مددة لمواعلددة المنافسددة والمحاف ددة علددا 

بصددورة يدة اتخدا  القرار وارتبداب هدد   األهددا  بعملوتبورهدا وتقددملا  بقداا ونمدو واسدتمرارية المن مددة 
كبيددرة عدددا داخددل المن مددة اخدد ا فددي ااعتبارالمعلومددات اياددا المتعلقددة بالبيئددة الداخليددة والخارعيددة 

 . علي حد سواا

 مشكلة البحث   :

عمليددة اتخددا  القدددرار مددن اخبددر واهددد  و ددائ  اادارة ، بمختلدد  مسدددتوياتلا  رتبدداب هدد   القدددرارات 
فددي  ددل المنافسدة التددي فراددتلا بيئدة األعمددال المعاصددرة ، و ن  يلبدكداا المن مددة الحددالي والمسدتقب

وفدددي  دددل منافسدددة كبيدددرة بدددين  مع ددد  القدددرارات يدددت  اتخا هدددا فدددي بيئدددة اةتصدددادية تتسددد  بعدددد  التككدددد
مدا الرئيسدي التدالي   نا أن نستخلص مشدكلة البحدة فدي التسداؤليمكن ومن هنا . من مات الألعمال

ومدددن هددد ا التسددداؤل الرئيسدددي تخدددا  القدددرارات    إدارة المعرفدددة فدددي تقليدددل مخدددابر عدددد  التككدددد  دور
 التساؤ ت المرعية التالية   ه   رازبإيمكننا 

 ما علةة إدارة المعرفة بعملية اتخا  القرار / 1

 عند إتخا   هل تؤثر إدارة المعرفة في عد  التككد/ 2

  إدارة المعرفة في ترشيد القرار ما أثر المعلومات التي توفرها/ 3
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 أهمية البحث :

 أوال : األهمية النظرية : 

دارتلا في بيئة األعمال المعاصرة. / 1  ا هتما  المتعا   بالمعرفة واا

 دور إدارة المعرفة كن ا  معلومات فرعي من ن ا  المعلومات اادارية./ 2

 ثانيا : األهمية العملية :

 بعملية اتخا  القرارات . ارتباب أداا المن مات/ 1

المنافسدددة التدددي فرادددتلا متةيدددرات بيئدددة األعمدددال المعاصدددرة وادددرورة مواعلتلدددا مدددن خدددلل / 2
 المعرفة والقرارات الرشيدة .

 أهداف البحث  :

 يلد  ه ا البحة إلا تحقيق األهدا  التالية  

دارتلا وعملياتلا  ./1  التعر  علا مماهي  المعرفة واا

 ة المعرفة في تقليل مخابر عد  التككد المرتببة باتخا  القرارات  .دراسة اثر إدار / 2

الوةددو  علددا اثددر المعلومددات والخبددرات وا بتكددارات التددي توفرهددا إدارة المعرفددة فددي ترشدديد / 3
 القرارات  .

 فرضيات البحث  :

 هنا  علةة  ات د لة إحصائية بين إدارة المعرفة واتخا  القرارات  ./ 1

 رة المعرفة في تقليل حالة عد  التككد المرتببة باتخا  القرارات .تؤثر إدا/ 2

 كمااة اتخا  القرارات ترتبب بكمااة إدارة المعرفة   ./ 3

 مناهج البحث  :
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 المنل  الوصمي و ل  لواه اابار الن رب للبحة ودراسة الحالة./ 1

 للبحة . المنل  ا ستنبابي   و ل   ستنباب المشكلة وواه الشكل العا / 2

 المنل  التحليلي ااحصائي   تحليل البيانات  و اختبار المرايات./ 3

 مصادر وأدوات جمع البيانات :

 المصادر الثانوية   الكتب والمعلت العلمية والشبكة الدولية للمعلومات.

 المصادر األولية   البيانات الميدانية  .

 أدوات عمه البيانات   ا ستبانة .

 حدود البحث : 

 الموةه )النيل األبيض( .   –الحد المكاني   شركة سكر كنانة المحدودة / 1

    2019- 2017الحد الزماني   / 2

 الحد البشرب   العاملين باألةسا  اادارية  ./ 2

 أوال : عرض الدراسات السابقة :

ؤل عددن مدددج تددكثير [ تمثلددت مشددكلة الدراسددة فددي صددورة تسددا1/ دراسددة صددلح الدددين الكبيسددي  1
إدارة المعرفدددة علدددا اابددددا  التن يمدددي ، هددددفت الدراسدددة إلدددا تواددديف العلةدددة بدددين إدارة المعرفدددة 
واابددا  التن يمددي وبيدان اثددر إدارة المعرفدة علددا اابددا  ومحاولددة تشدخيص الماددامين والددد  ت 

اسددة وعددود علةددة عوهريددة الن ريددة والعمليددة ألنددوا  المعرفددة وعمليددات إدارة المعرفددة . افتراددت الدر 
بددين كمددااة إدارة المعرفددة وزيددادة اابدددا  التن يمددي . اتبدده الباحددة المددنل  ا سددتنبابي وا سددتقرائي 
وا ستبانة ككداة رئيسية لعمه البيانات . مدن نتدائ  الدراسدة وعدود علةدة معنويدة بدين إدارة المعرفدة 

ناعي نعحدددت فددددي اسددددتثمار األسدددداليب واابددددا  التن يمددددي  . كمددددا إن الشدددركات فددددي القبددددا  الصدددد
المتميزة في عمليات تشخيص المعرفة وتوليددها . مدن توصديات الدراسدة ادرورة ا هتمدا  بالمعرفدة 

 الامنية وال اهرية ورفه مستواها ودع  أةسا  البحة والتبوير وتشعيه اابدا  . 
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ج فعاليددة متةيدددرات [ تحدددددت مشددكلة الدراسددة فدددي كيميددة التعددر  علدددا مسددتو 1/ دراسددة العدداني   2
إدارة المعرفة والميزة التنافسدية ومددج تدكثير متةيدرات إدارة المعرفدة علدا متةيدرات الميدزة التنافسدية . 
هددفت الدراسددة إلدا التعددر  علدا دور إدارة المعرفددة فدي تحقيددق الميدزة التنافسددية. افترادت الدراسددة 

تحقيددق الميددزة التنافسددية . اعتمدددت  وعددود علةددة عوهريددة بددين متةيددرات إدارة المعرفددة والقدددرة علددا
الدراسدددة علدددا المدددنل  الوصدددمي وا سدددتبانة والمقدددابلت الشخصدددية فدددي عمددده البياندددات . مدددن نتدددائ  
الدراسددة وعددود تددكثير لمتةيددرات إدارة المعرفددة عنبددا إلددا عنددب مدده ا هتمددا  بزيددادة رأ  المددال وةددوج 

 من موردها البشرية . العمل من خلل تعزيز رأ  المال المكرب كعزا من ،اصل ،

[ تمثلت مشكلة الدراسة في تحديد دور إدارة المعرفدة الماليدة فدي 2/ شلاب الدين حمد النعيمي   3
دارة المحم دددة الماليدددة . تناولددددت الدراسدددة تبدددوير المعرفددددة الماليدددة فدددي بندددداا  تبدددوير وسدددائل بندددداا واا

والمخدددابرة مددددن خدددلل اسددددتخدا  المحددداف  الماليدددة ومحاولددددة تعسددديد سددددلو  المسدددتثمر نحدددو العائددددد 
المنبددق العلمددي. هدددفت الدراسددة إلددا التعددر  علددا أهميددة إدارة المعرفددة الماليددة بشددقيلا فددي تبددوير 
واختيددار نمددا ي كميددة تسددل  فددي بندداا محدداف  اسددتثمارية كمددواة تحقددق أهدددا  المسددتثمرين بدداختل  

هدا  إن اختيدار المحم دة الماليدة  سلوكياتل . اتبعت الدراسة المنل  الوصمي التحليلي .واه  نتيعدة
بموعب النما ي الكمية ل  يحل المشكلة من حية العائد والمخدابرة وهندا يدكتي دور مددير المحم دة 
فددي المحاف ددة علددا خصددائص المحم ددة وتدددخل المعرفددة الماليددة الاددمنية هنددا الدددور الماعددل فددي 

إن العائدد والمخدابرة مرتببدان  بيان نتائ  المحم ة  من حية العائدد والمخدابرة. أهد  توصدية هدا 
ببعاددلما الددبعض بصددورة برديددة وان مدددير المحم ددة يددولي هدد   العلةددة أهميددة كبيددرة ألنلددا تشددكل 
تماديلت المسددتثمر فددي بندداا المحداف  الماليددة لدد ل  لكددي يمكدن إدارة المعرفددة الماليددة اددمن نبدداق 

فدة التامدة بالعناصدر المدؤثرة علدا المحم ة المالية يعب أن تحقق لدج مدير المحم ة الماليدة المعر 
 أداا المحاف  المالية .

[ تمثلددت مشددكلة الدراسددة فددي صددورة تسدداؤل رئيسددي عددن مدددج تددكثير وعلةددة 3دراسددة السددال    / 4
مكونددات إدارة المعرفددة علددا مسددتوج اابدددا  فددي المنتعددات الصددناعية . هدددفت الدراسددة إلددا تحليددل 

العلةددددات بينلددددا وانعكددددا   لدددد  علددددا مسددددتوج اابدددددا  . إدارة المعرفددددة والتعددددر  علددددا مكوناتلددددا و 
افتراددت الدراسددة وعددود علةددة ايعابيددة بددين إدارة المعرفددة والمسددتوج اابددداعي بالمن مددة. اعتمدددت 

( فددرد مدن الشددركات محددل 80الدراسدة علددا ا سدتبانة لعمدده البيانددات األوليدة مددن خددلل عيندة مددن )
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لتحليلدي ااحصدائي .واهد  نتيعدة توصدلت إليلدا الدراسدة الدراسة ااافة المنل  الوصدمي والمدنل  ا
اهتما  الشركات بإدارة المعرفة ككسا  ادارة وتوليدد المعرفدة بلدا وتبدوير ثقافتلدا التن يميدة . واهد  
توصدددية توصدددلت للدددا الدراسدددة ادددرورة ا هتمدددا  بدددرأ  المدددال المكدددرب كعدددزا مدددن أصدددول المن مدددة 

 التنافسية . وتبوير  انتاي المعرفة وخلق المزايا

[ تناولددت الدراسددة واةدده اسددتخدا  مدددخل إدارة المعرفددة فددي المصددار  ، حيددة 4/ دراسددة أبددو فددارة  5
تمثلددت مشددكلة الدراسددة فددي تسدداؤل رئيسددي عددن مدددج تببيددق مدددخل ادارة المعرفددة فددي المصددار  ، 

ملددة فددي هدددفت الدراسددة إلددا تحليددل وتحديددد واةدده اسددتخدا  مدددخل إدارة المعرفددة فددي المصددار  العا
فلسددبين ، وتركددز الدراسددة علددا خمدد  و ددائ  ادارة المعرفددة هددي ، التخبدديب للمعرفددة ، تحدددية 
وتبدددوير المعرفدددة ، تن دددي  وخدددزن المعرفدددة ، نشدددر ثقافدددة المعرفدددة ، ومتابعدددة المعرفدددة والرةابدددة علدددا 
، أنشددبتلا ، وتسددعا الدراسددة إلددا التحقددق مددن اثددر بعددض المتةيددرات )المركددز الددو يمي ، والعددن  

والدرعدددة العلميدددة ، والخبدددرة ، والتددددريب ( علدددا إدرا  أهميدددة إدارة المعرفدددة وتبنيلدددا فدددي المصدددار  
العاملة في فلسبين .اتبعت الدراسة المدنل  الوصدمي التحليلدي . واهد  نتدائ  الدراسدة أن المصدار  

رفدة أهد  العاملة فدي فلسدبين تقدو  بتببيقدات عوهريدة للو دائ  األساسدية الخمد  لمددخل إدارة المع
      التوصيات   إن تولي المصدار  العاملدة فدي فلسدبين اهتمامدا اكبدر بتببيقدات مددخل ادارة المعرفدة 

المعرفددة هددي المددر  العديددد مددن رأ  المددال القددائ  علددا األفكددار والخبددرات ، وهددي مفهوووم المعرفووة :
لمددادب السددلعي ، رأ  المددال المكددرب فددي اةتصدداد المعرفددة العديددد واألكثددر أهميددة مددن رأ  المددال ا

وكمدا عرفدت علدا أنلددا مدا يتكدون مدن البيانددات والمعلومدات التدي تد  تن يملددا ومعالعتلدا لنقدل الملدد  
والخبرة والتعل  المتدراك  ، وهدي أسدا  المعرفدة الادمنية التدي يمكدن المشداركة فيلدا وتعلملدا إ  اند  

ات الددرؤج العيدددة التددي تقددد  يصددعب التعبيددر عنلددا ونقللددا ، وهددي مددزي  مددن الخبددرة والقددي  والمعلومدد
[ المعرفددة مدددزي  مدددن مواهددب وأفكدددار وةواعدددد 7إبددار التقيدددي  وتقددددير الخبددرات والمعلومدددات العيددددة. 

عرااات تقود األفعال والقرارات للنعاح وهي الشيا اللز  لدوا  الميدزة التنافسدية  ن المعرفدة هدي  واا
نعدداز لتحقيددق  ملمدددة محددددة ، أو إيعدداد شدديا محددددد ، القدددرة علددا ترعمددة المعلومدددات إلددا أداا واا

وهددد   القددددرة ، المعرفدددة   تكدددون إ  عندددد البشدددر  وب العقدددول والملدددارات المكريدددة والبدنيدددة وبالتدددالي 
فالمعرفة هي اااافة العلمية الثقافية من مصدر أو أكثدر تدؤدب إلدا اتسدا  إدرا  اانسدان ليكدون 

 [  9ةادرا علا مواعلة أب مشكلة .. 
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 [9يمكن تصني  المعرفة إلا أكثر من نو  واحد ، اآلتي  يفات المعرفة: تصن        

/ المعرفة الامنية. لقد ميز بعض الكتاب بين أربعة أنوا  من المعرفة الامنية 1
وهي   أ/ معرفة ما ا   وتشمل الحقائق القريبة للمعلومات التي يمكن نقللا كالمعرفة 

فة العلمية للمبادئ والقوانين والعقلنية الصريحة. ب/ معرفة لما ا   وتشير المعر 
 [ . 10واألسباب والبحوة التببيقية وتدبير األعمال 

ي/معرفة كي   وتشير لألفعال المبلوبة إ ا وةه حدة معين والمعل المبلوب لحالة 
معينة ويمكن تخصيصلا لعمليات اابدا  وتعتمد علا التعارب البويلة وهي مبلوبة 
لبناا األن مة الخبيرة . د/ معرفة من  وتشير إلا من يعر  ما ا وكي  والا أهمية 

 [ 11العلةات ا عتماعية.  

 لمعرفة الوااحة. / ا2 

/ المعرفة 4/المعرفة السببية 3/المعرفة الاحلة والمعرفة العميقة.2المعرفة التكنولوعية.  .1
 [ 12اارشادية.  

درست المعرفة من مداخل مختلمة ، فقدد اعتمدد المددخل النمسدي المعرفدي لتكدوين  مداخل المعرفة :
[ اادرا  ، الدتعل  ، التمكيدر. 14ي   ا ستراتيعية وال ب شخصت بموعب  ثلثة مكونات معرفيدة هد

ووفدددق المددددخل الملسدددمي والددد ب ركدددز علدددا دراسدددة مدددا هدددو أهددد  مدددن فلسدددمة الببيعدددة إ  وهدددو عقدددل 
 اانسان . 

تستمد إدارة المعرفة أهميتلا من خلل ثلة تحديات تواع  إدارة أهمية إدارة المعرفة :     
 [ 17األعمال في عال  اليو  وهي  

زبائن وخدمة حاعاتل  عبر الشبكة العالمية )ا نترنت( والتعارة كيمية كسب ال .1
 ا لكترونية.

 كيمية استخدا  تكنولوعيا المعلومات في الحصول علا حصة ومكانة في سوق المنافسة  .2
اآللية التي تمكن الشركة من إعادة ترتيب أفكار العاملين وخبراتل  المتراكمة من خلل  .3

 عميق وبناا القي  العيدة للشركة.تكسي  التعل  التن يمي في ت
 [18تلد  إدارة المعرفة إلا تحقيق اآلتي  أهداف إدارة المعرفة :    
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عادة استعماللا ، ع ب را  المال المكرب ، خلق البيئة  تعمه المعرفة من مصادرها وتخزينلا واا
رفة اآلخرين ، التن يمية التي تشعه كل فرد في المن مة علا المشاركة بالمعرفة لرفه مستوج مع

تحديد المعرفة العوهرية وكيمية الحصول  عليلا وحمايتلا ، إعادة استخدا  المعرفة وتع يملا ، 
التككد من فاعلية تقنيات المن مة ومن تحويل المعرفة الامنية إلا معرفة  اهرة وتع ي  العوائد 

المتاعرة با بتكارات تحويل من الملكية المكرية عبر استخدا  ا ختراعات والمعرفة التي بحوزتلا و 
المن مة ا ةتصاد التقليدب إلا ا ةتصاد العلمي العديد )اةتصاد المعرفة ( والعمل كشبكة 

 لألنشبة والمساهمة في التحول نحو الشبكات ا ةتصادية الواسعة والتعارة ا لكترونية.

 عمليات إدارة المعرفة :     

المعرفة منلا   تحديد ببيعة وأنوا  المعرفة  تنم  المن مات معموعة من عمليات إدارة
ورس  المعرفة ، تعميه المعرفة المتوافرة لدج المن مة ، اكتساب المعرفة المبلوبة ، تخزين 
المعرفة الموعودة والمكتسبة المشاركة بالمعرفة ، تببيق المعرفة ، بمعنا استرعا  واستعمال 

 [21خلل البحة والتبوير وتعل  الدرو .  المعرفة ، ابتكار وتوليد المعرفة العديدة من

اثر إدارة المعرفة علا العاملين  تؤثر إدارة المعرفة علا : أثار عمليات إدارة  المعرفة     
العاملين ببرق مختلمة منلا ، تستبيه إدارة المعرفة من تمعيل عملية التعل  لدج العاملين من 

الخارعية للمعرفة حية يسمف مثل ه ا التعل  خلل بعال  البعض وك ل  من خلل المصادر 
للمن مة بالنمو وااابراد والقدرة علا ا ستعابة للتةيير وفقا لمتبلبات السوق والتكنولوعيا ، 
كما تعمل إدارة المعرفة علا ععل العاملين أكثر مرونة وأكثر راا وبالتالي مساعدة العاملين 

ت . وبالتالي فان إدارة المعرفة ، من خلل عملياتلا علا بناا ةدراتل  في التعل  ، وحل المشكل
، أن توسه الخبرات لدج العاملين ودع  وزيادة راا الزبائن عن منتعات المن مة وزيادة الربف 

 [22والعوائد. 

  تساعد إدارة المعرفة علا تحسين العمليات والمعاليات  اثر إدارة المعرفة على العلميات
مثل التسويق واانتاي والمحاسبة واللندسة من خلل ثلثة أبعاد ، المختلمة داخل المن مة 

المعالية ، الكمااة ودرعة ا بتكار واابدا  والعمليات ، والمعالية تعني أداا العمليات األكثر 
مناسبة أو ملئمة واخ  أفال القرارات الممكنة ، الكمااة وتعني أداا العمليات بسرعة وبكةل 
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بتكار يعني أداا العلميات بصورة مبدعة وحديثة وبالتالي تحسين الكمااة تكلمة ممكنة ، وا 
 والمعالية 

يؤثر تببيق إدارة المعرفة علا المنتعات أو المخرعات اثر تطبيق المعرفة على المنتجات :
المختلمة للمن مة من خلل محورين، المنتعات  ات القيمة الماافة والمنتعات المستندة إلا 

ية تساعد عمليات إدارة المعرفة المن مات علا تقدي  المنتعات العديدة وتحسين المعرفة ، ح
المنتعات القائمة في تحقيق ةيمة ماافة عالية مقارنة مه المنتعات السابقة. كما تساعد عمليات 
إدارة المعرفة علا تبوير المنتعات المستندة علا المعرفة من  خلل ةواعد المعرفة التي تمتلكلا 

 [23ات ا ستشارية والمتخصصة في تبوير صناعة البرمعيات. الشرك

ت لر نثار تببيق إدارة المعرفة علا األداا اثر تطبيق إدارة المعرفة على األداء التنظيمي :
التن يمي للمن مة من خلل اآلثار المباشرة واآلثار غير المباشرة حية ي لر األثر المباشر في 

دة التي تؤدب إلا زيادة العوائد واألرباح من خلل المواامة بين تبوير وابتكار المنتعات العدي
استراتيعية إدارة المعرفة مه إستراتيعية األعمال بالمن مة وت لر اآلثار غير المباشرة لتببيق 
إدارة المعرفة المرتببة برؤية المن مة واستراتيعيتلا ، و ل  من خلل مثل ، مساهمة إدارة 

داا ، باألةسا  المختلمة الخاصة بالتعامل مه الزبون مما يؤدب إلا راائ  المعرفة في تبوير األ
 [24وحب و ئ  للمن مة. 

يمكن تببيق إدارة المعرفة بالمن مات من خلل النما ي    كيفية تطبيق إدارة المعرفة
[ نمو ي البن  التعارب الكندب ادارة المعرفة ، ال ب يركز علا مملو  الثقافة 24التالية  

المعرفية ونشر ةي  المعرفة ، وواه ه   المعرفة في خدمة الزبون ، وععللا أكثر ديموةرابية من 
خلل إشاعة استخداملا وتنو  القي  والتكثير في هر  القيادة التقليدية فيصبف المدراا مدربين 

ن مة ومستشارين ورؤساا فرق عمل ، مه توفر شبكة المعرفة التي تعتبر األداة لمحص معرفة الم
، وينبلق ه ا النمو ي من خلل أربعة عشر عنصرا أساسيا تمكن المن مة من إدارة المعرفة 

[ التعل  المردب حية تواه مسئولية التعل  المستمر علا األفراد أنمسل  ، تعل  المريق 25وهي  
ق نشر تحميل المعموعة المكلمة بإدارة المعرفة مسئولية التعل  ال اتي ، تعل  المن مة عن بري

المعرفة المتولدة في التن ي  من خلل شبكة التعل  ، تعل  الزبون إدرا  المن مة أن الزبون بحاعة 
إلا المعرفة ، عرض نمو ي اادارة بالمعرفة من خلل توايف هد  ابتكار المعرفة التن يمية 
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ل ب يدع  وكيمية تبابق المعرفة مه إستراتيعية األعمال الشاملة مه ارورة تكوين الليكل ا
ابتكار المعرفة وتبوير المعرفة ال اهرة ، بناا هياكل التعل  التن يمي ومستوج المعرفة لتنمي  
ا ستراتيعيات لتكوين خبب لسد فعوات األداا بين رؤية المن مة وبين أدائلا الحالي ، تكوين 

راتيعيات بشكل ن ا  التة ية العكسية لقيا  النعاح في العلود وتامين البيانات لتعديل ا ست
 [26مستمر. 

يمكن تببيق إدارة المعرفة من خلل النمو ي من ثماني خطوات تطبيق إدارة المعرفة :   
 [27خبوات  زمة لتحويل المعرفة المتولدة لدج المن   إلا تببيق ، وه   الخبوات هي  

األخباا.    تقبل3  أهمية التنمي  مقارنة بما هو مخبب.2  معرفة السبب ةبل األسلوب. 1
  ةيا  6  إشاعة روح التعاون والمشاركة بد  من المنافسة بين األفراد.5. إبعاد الخو :4

   7العوانب الملمة التي يمكن من خلللا تحقيق المساعدة في تحويل المعرفة إلا واةه ملمو .
 [28تحديد عمل القادة وكي  يؤدون عملل  وكي  يخصصون الموارد ويعالعون المشكلت. 

إن اتخا  القرارات اادارية من الملدا  العوهريدة والو دائ  األساسدية للمددير ، اتخاذ القرارات:      
وان مقدددار النعدداح الدد ب تحققدد  أيددة من مددة إنمددا يتوةدد  فددي المقددا  األول علددا ةدددرة وكمددااة القددادة 

تادمن رشدد القدرارات ااداريين وفلمل  للقرارات اادارية وأساليب اتخا ها ، وبما لدديل  مدن ممداهي  
[ ويعدددد 29وفاعليتلددا ، وتدددر  أهميدددة واددوحلا ووةتلددا ، وتعمدددل علددا متابعددة تنميددد ها وتقويملددا . 

[ وتعدد عمليدة اتخدا  30مواو  اتخا  القرارات من أه  العناصدر  وأكثرهدا أثدرا فدي حيداة األفدراد ،  
 دارة ونشابلا ، القرارات عوهر العملية اادارية والمحور األساسي المعال لدراسة اا

إن كلمة ةدرار تعندي البدت النلدائي ، واارادة المحدددة لصدانه القدرار بشدكن  مفهوم اتخاذ القرارات : 
مدددا يعدددب ومدددا   يعدددب فعلددد  للوصدددول بواددده معدددين إلدددا نتيعدددة محدددددة ونلائيدددة . وتعدددر  اتخدددا  
القرارات بكنلا عملية اختيار بديل من عدة بدائل وان ه ا ا ختيار يدت  بعدد دراسدة موسدعة وتحليليدة 

 [32مواو  القرار للوصول لألهدا  المرعوة.  لكل عوانب المشكلة

 [  القرارات ببقا امكانية برمعتلا  33  أنواع القرارات

 القرارات المبرمعة.القرارات الةير مبرمعة. - أ
 القرارات الكمية. ب /القرارات الكيمية.أ/      القرارات وفق ألسلوب اتخا ها 
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 القرارات وفقا ألهميتلا   

 القرارات التنمي ية. ي/  القرارات التكتيكية.ب/   ية. القرارات ا ستراتيع - أ
 القرارات وفقا ل رو  اتخا ها 

 القرارات غير التككيدية. ب/   القرارات التككيدية. - أ
 قرارات وفقا للنمب القيادب   ال 

 القرارات العماعية الديموةرابية. ب/ القرارات المردية ا وتوةرابية. - أ
    عناصر اتخاذ القرارات

تدور عملية اتخا  القرار في إبار معين وتلدد  إلدا معالعدة مشدكلة مدا ، واهد  هد   العناصدر     
سدتة عناصددر هدي   الموةدد  )أو المشددكلة ( ، متخد  القددرار ، اللددد  ، البددائل ، ةواعددد ا ختيددار ، 

 عملية اختيار الحل ا مثل بين البدائل  . 

 مراحل اتخا  القرار  

خيص المشكلة   تحديد المشكلة يعد أه  خبوة في عملية اتخا  القرار المرحلة األولا تش    
التشخيص الخابئ للمشكلة يؤدب إلا ةرار خابئ ملما كانت الدةة والواوح في تنمي  الخبوات 

التالية ، فل يقتصر دور المدير علا اتخا  القرار في المشكلة المعرواة بل ويعب علي  
لمشكلة وتشخيصلا وتحديدها تحديداة دةيقاة من حية نوعلا وكي  التعر  علا العوانب المختلمة ل

يااح األسباب الرئيسة للمشكلة ث  األسباب الثانوية وعند التعر  علا ه   األسباب  نشكت واا
 توع  العلود لحل ه   المشكلة . 

بدددددائل  المرحلددددة الثانيددددة عمدددده البيانددددات والمعلومددددات  إن فلدددد  المشددددكلة فلمدددداة حقيقيدددداة ، واةتددددراح    
مناسددددبة لحللددددا يتبلددددب عمدددده البيانددددات والمعلومددددات  ات الصددددلة بالمشددددكلة محددددل القددددرار البيانددددات 

 [35والمعلومات األولية والثانوية   

المرحلدددة الثالثدددة   تحديدددد البددددائل المتاحدددة وتقويملدددا   فدددي هددد   المرحلدددة يدددت  التعدددر  علدددا البددددائل 
 [ .36عود بديلين علا األةل ،  الممكنة والمتوافرة لمعالعة المشكلة ويشترب و 
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المرحلددة الخامسددة   متابعددة تنميدد  القددرار وتقويمدد    يددت  فددي هدد   المرحلددة وادده خبددة لتنميدد  الحددل 
 . القرارال ب ت  اختيار  من ةبل المدير متخ  

 [  37أساليب اتخا  القرارات   وهي كالتالي       

يمددر المدددير متخدد  القددرار بالعديددد مددن التعددارب أو    األسدداليب الن ريددة )غيددر الكميددة (  الخبددرة   
 أثناا أدائ  لملام  اادارية يخري منلا بدرو  مستمادة من النعاح والمشل. 

البديلددة والحكدد  الشخصددي   المدددير عنددد اتخددا   للقددرارات فددي هدد   الحالددة إنمددا يسددتند حكمدد  مددن أ/ 
ب/ ناصدر المؤلمدة التدي يتعدرض للدا. خلميات  ومعلومات  السابقة وسدرعة بديلتد  فدي فلد  وتبيدان الع

اآلراا وا ةتراحددددات   يقددددو  المدددددير متخدددد  القددددرار بعددددرض ةددددرار  المبدددددئي علددددا العدددداملين معدددد  فددددي 
المن مدددة ألخددد  وعلدددة ن دددره  حدددول مدددا يحتاعددد  هددد ا القدددرار مدددن تعدددديل أو إةدددرار  أو إلةددداا  بلدددد  

د أسدددلوبا ديموةرابيدددا فدددي اتخدددا  الوصدددول للقدددرار األنسدددب ، وا عتمددداد علدددا اآلراا ا عتماعيدددة يعددد
عبدداا الددرأب . الحقددائق    تعددد الحقددائق مددن الركددائز اللامددة يالقددرارات ألندد  مبنددي علددا المشدداركة واا

 [38في اتخا  القرارات. 

ثانيدا   األسدداليب العلميددة )الكميددة( فددي اتخددا  القدرارات    تددزداد أهميددة األسدداليب والن ريددات العلميددة 
التدددي تسدددل  فدددي عمليدددة اتخدددا  القدددرار ومددده كثرتلدددا فدددان أهملدددا مدددا يلدددي. بحدددوة العمليدددات. ن ريدددة 

فدي اتخدا   [ العوامدل المدؤثرة40[ ن رية شعرة القرارات    39[ ن رية ا حتما ت   38المباريات. 
 [  42القرار  هنا  عدة عوامل تؤثر في اتخا  القرار منلا ما يلي  

الواةددده ومكنوناتددد  مدددن الحقدددائق والمعلومدددات /3الثقافدددة السدددائدة فدددي المعتمددده./2 أهددددا  المن مدددة.
 العوامل السلوكية ./4المتاحة. 

مر أن يحددد بدةدة [ يصدعب علدا المسدتث39المخابر وعد  التككد  تعري  المخابرة وأنواعلدا      
ن كدان يسدتبيه أن يقددر عددد ا حتمدا ت الممكندة وةيمدة  معدل العائدد المتوةده علدا ا سدتثمار، واا
كل احتمال وةيمة العائد المتوةه في  ل  ،   فلو  يعد فقب السدبيل لتقددير العائدد المتوةده أن يتولدد 

للددا هددد ا العائددد وحتددا تدددت   عددن ا سددتثمار، بدددل يعددد أيادداة السدددبيل لتقدددير المخددابر التدددي يتعددرض
التةبية المناسدبة للعائدد والمخدابر اللد ين همدا المحدددين األساسدين للقدرار ا سدتثمارب، سدو  نبددأ 

 [  39بالحدية عن مماهي  العائد والمخابرة وعد  التككد. يكتي بعد  ل  تناول أنوا  المخابر. 
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ثمارب يعمدل فدي  دل التككدد التدا  لكدان مدن   لو أن متخ  القرار ا سدت العائد المتوةه من ا ستثمار
الممكن ل  أن يحدد بدةة متناهية العائد المتوةده الحصدول عليد ، وبالتدالي يسدلل عليد  اتخدا  القدرار 
ا سدتثمارب. غيدر أن الواةده يؤكدد أنندا نعمدل فدي عددال  يتسد  بقددر مدن عدد  التككدد، ومدن ثد  يصددبف 

العائدد الد ب يتوةده تحقيقد ، غيدر أند  يسدتبيه أن  من المستحيل علا المستثمر أن يحدد بدةة حع 
ياه إباراة للتوزيه ا حتمالي لل ا العائد، أب يسدتبيه تقددير عددد ا حتمدا ت الممكندة، ووزن كدل 

[و  تتعاوز القيمة الكليدة للتوزيده ا حتمدالي عدن الواحدد 42احتمال، وةيمة العائد المتوةه في  ل . 
فددإن هدد ا يعنددي  0.2، 0.6، 0.2احتمددا ت ةيمتلددا علددا التددوالي الصددحيف، فددإ ا كددان هنددا  ثلثددة 

أن وزن ا حتمدددددال األول يماثدددددل وزن ا حتمدددددال الثالدددددة، أمدددددا وزن ا حتمدددددال الثددددداني فيبلددددد  ثلثدددددة 
أاددددعا  أب مددددن ا حتمددددالين اآلخددددرين. مدددده العلدددد  أندددد  يتوةدددد  تقدددددير المتةيددددرات الثلثددددة )عدددددد 

ئد في  ل كل احتمال( علا خبدرة ودرايدة المحلدل أو متخد  ا حتما ت، ووزن كل منلا، وةيمة العا
القدرار. واا ا مدا توصددل المحلدل إلدا ةيمددة المتةيدرات الثلثدة، حينئدد  يمكند  تقددير العائددد المتوةده مددن 
ا سدددتثمار، والددد ب   يخدددري عدددن كونددد  المتوسدددب المدددرعف بددداألوزان للعوائدددد المتوةددده فدددي  دددل كدددل 

 احتمال.

لمخددابرة هي مقيددا  نسددبي لمدددج تقلددب العائددد أو التدددفقات النقديددة التددي االمخوواطرة وعوودم الت:كوود :
[ "المخدابرة هدي الحالدة التدي يمكدن 40سيت  الحصول عليلا مستقبل. كما وتعر  المخابرة بكنلا  

معلدددا واددده توزيددده احتمدددالي بشدددكن التددددفقات النقديدددة المسدددتقبلية، وهندددا يعدددب أن تتدددوافر معلومدددات 
 ي واه ه   ا حتما ت، وه   تسما با حتما ت المواوعية.تاريخية كافية تساعد ف

المخددابرة  "هددي عددد  انت ددا  العوائددد، فت بدد ب هدد   العوائددد فددي ةيمتلددا أو فددي نسددبتلا إلددا رأ   -
المدال المسددتثمر هددو الدد ب يشددكل عنصددر المخددابرة، وترعدده عمليددة عددد  انت ددا  العوائددد أساسددا إلددا 

ؤات المسددتقبلية، كمددا أن لكددل اسددتثمار درعددة معينددة مددن المخددابر، حالددة عددد  اليقددين المتعلقددة بددالتنب
وأن مددا يسددعا إليدد  المسددتثمر العددادب هددو تحقيددق أعلددا عائددد ممكددن عنددد مسددتوج مقبددول لديدد  مددن 

[ "أن التةيدر فدي مسدتوج المخدابرة التدي تنبدوب 40المخابر يتحددد وفدق ببيعدة المسدتثمر وعمدر . 
دب إلددا رفددض المسددتثمرين ةبددول هدد   المخددابرة مددا لدد  يترتددب عليلددا اسددتثمارات ةائمددة أو عديدددة يددؤ 

[.وُيعددر  الخبددر لمشددرو  مددا  "هددو درعددة 39علددا  لدد  زيددادة ملئمددة فددي معدددل العائددد المتوةدده" 
ا ختلفددات فددي تدفقدد  النقدددب عددن تدددفق نقدددب مقدددر أو متوةدده، وكلمددا زاد مدددج هدد   ا ختلفددات 
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ب بتلد  المواةد  التدي يمكدن فيلدا القيدا  بتقددير التوزيده كان  ل  معندا  زيدادة الخبدر، والخبدر مدرتب
يعبر عن موة    تتوافر في  لمتخ  القدرار معلومدات عدم الت:كد: [ 35ا حتمالي لمشرو  معين". 

تاريخيددة للعتمدداد عليلددا فددي وادده توزيدده احتمددالي للتدددفقات النقديددة المسددتقبلية، ومددن ثدد  فعليدد  أن 
لتي يمكدن أن يكدون عليلدا. ولمدا كاندت تقدديرات التوزيده ا حتمدالي ياه تخمينات معقولة للصورة ا

ةائمدة علددا تخمينددات متخدد  القددرار فإندد  يبلددق عليلدا بددالتوزيه ا حتمددالي التقددديرب. فددإ ا كددان القددرار 
ا ستثمارب عديد من نوع ، أو أن المنشيت المنافسة ترفض تزويد متخ  القدرار بمعلومدات تاريخيدة 

وادده توزيدده احتمددالي للتدددفق النقدددب إ  بالبحددة وا ستشددارة مدده مددن للدد  درايددة مميدددة، فددل سددبيل ل
[ عدد  التككدد  هدي الحالدة التدي يتعد ر 42بل ا النشاب، و ل  من أعل واه تصور لل ا التوزيه.  

معلددا وادده أب توزيدده احتمددالي مواددوعي لعددد  تددوافر أب بيانددات ويعتمددد فددي  لدد  علددا الخبددرات 
[ "عددددد  التككددددد  يددددرتبب بتلدددد  39ليدددد  بددددالتوزيه ا حتمددددالي الشخصددددي. الشخصددددية ولدددد ل  يبلددددق ع

 [. 38المواة  التي   يتوفر فيلا المعلومات الكافية وبالتالي   يمكن تقدير توزيه ا حتما ت" 

مملو  المخابر الكلية   يعك  اتسا  التوزيه ا حتمالي للعائد حعد  المخدابر الكليدة التدي ينبدوب 
، مده العلد  أن المخدابر الكليدة للةتدراح ا سدتثمارب تدزداد كلمدا زاد احتمدال تشدتت عليلا ه ا العائدد

 .القددددي  عددددن وسددددبلا الحسددددابي( العائددددد عددددن ةيمتدددد  المتوةعددددة )مدددده العلدددد  أن التشددددتت هددددو انحددددرا 
[ المخابر المنت مدة   وهدي مخدابر   يمكدن الدتخلص منلدا بدالتنويه، وتتدكثر 42المخابر الكلية  

بلددددا عوائددددد كافددددة األوراق الماليددددة بصددددر  الن ددددر عددددن المنشدددديت المصدددددرة لتلدددد  األوراق وبالتددددالي 
يصعب علا المسدتثمر الدتخلص منلدا أوتخميادلا بتنويده مكوندات المحم دة، وبدالببه   يتوةده أن 

 ن لتل  المخابر تكثير متماثل علا عوائد كافة األوراق المالية.  يكو 

المخدابر غيدر المنت مدة   وهدي المخددابر التدي يمكدن تعنبلدا بددالتنويه وتعدزج إلدا  درو  المنشددكة 
أو  رو  الصناعة التدي تنتمدي إليلدا المنشدكة، وحيدة أن التةيدرات فدي عائدد سدل  منشدكة مدا والتدي 

منت مددة،   يوعددد ارتبدداب بينلددا وبددين التةيددرات التددي ُتحدددثلا المخددابر ُتعددزج إلددا المخددابر غيددر ال
غير المنت مة لعائد سدل  منشدكة ُأخدرج  خدتل   درو  المنشدكتين فإند  يمكدن للمسدتثمر تخمديض 
تلددد  المخدددابر بتنويددده مكوندددات محم دددة أوراةددد  الماليدددة أب عدددد  تركيزهدددا فدددي أوراق ماليدددة تصددددرها 

 منشكة معينة. 
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مخدابر ا ئتمدان   تنشدك  [ 42مخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المؤسسات المالية:]أنواع ال   
مخدددابر ا ئتمدددان نتيعدددة  حتمدددال أن التددددفقات النقديدددة الناعمدددة عدددن المبالبدددات الماليدددة  العائدددددة 
للمؤسسددات الماليدددة كدددالقروض والسدددندات   تُددددفه بشددكل كامدددل. مخدددابر السددديولة   تدددزداد مخدددابر 

يبلدددددب مدددددالكي الخصدددددو  كدددددالمودعين وحددددداملي بدددددوالص التدددددكمين السدددددداد المدددددورب  السددددديولة عنددددددما
للمبالبددات الماليددة التددي يملكونلددا لدددج إحدددج المؤسسددات الماليددة، أو عندددما يبلددب حدداملي وعدددود 
ا ةتراض خاري الميزانية فعكة استخدا  حقل  في ا ةتراض. عندما يبلدب حداملي الخصدو  السدداد 

بات المالية ُتعاد إلا. مخابر سعر المائددة  ندو  مدن المخدابر التدي تواعللدا المباشر للنقد، فالمبال
المؤسسات المالية عندما يوعد عد  التوافق في تواريخ ا ستحقاق بين األصول والخصدو ، وعنددما 
يحدة تقلب في معدل المائدة.أثر ارتمدا  معددل المائددة علدا أربداح المؤسسدة الماليدة عنددما يتعداوز 

قاق األصددول لتددداريخ اسددتحقاق الخصددو    علددا فدددرض وعددود مؤسسددة ماليددة أصددددرت تدداريخ اسددتح
مليددون دو ر تسدتحق بعددد سددنة و لدد  لتمويددل شددراا أصددول  100خصدو  )مددثلة بيدده سددندات( بقيمددة 

مليددون دو ر تسددتحق  100)مددثلة شددراا سددندات مددن مؤسسددة ماليددة مددا، مددنف ةددروض( تبلدد  ةيمتلددا 
%، والمائدددة علددا األصددول تبلدد  9الخصددو  علددا المؤسسددة الماليددة بعددد سددنتين، مدده العلدد  أن كلمددة 

% بقيمددة مليددون دو ر، أمددا أرباحلددا 1%.فددي نلايددة السددنة األولددا تبلدد  أربدداح المؤسسددة الماليددة 10
فدي السدنة الثانيددة فلدي غيددر محدددة فددإ ا بقدي معدددل المائددة علددا مدا هددو عليد  فإنلددا تسدتبيه إعددادة 

%. وفدي حدال تةيدر 1من ث  فدي نلايدة العدا  تحقدق أربداح بمعددل % و 9تمويل أصوللا عند معدل 
معدددل المائدددة وعلددا فددرض أندد  ةددد ازداد فددإن كلمددة خصددو  المؤسسددة الماليددة ةددد تصددل فرادداة إلددا 

%. واا ا مددا ارتمدده معدددل 1% وبالتددالي فددي نلايددة العددا  تحقددق المؤسسددة الماليددة خسددائر بمعدددل 11
فدإن خسدائر المؤسسدة الماليدة سدو  تدزداد بمعددل أكبدر مدن  % في العدا  الثداني1المائدة بككثر من 
بالنتيعددة نعددد أن المؤسسددة الماليددة التددي تمتلدد  أصددول  ات تدداريخ اسددتحقاق [ 42 المعدددل السددابق.

أكبددر مدددن تدداريخ اسدددتحقاق الخصددو  الممولدددة للددا فإنلدددا ةددد تعدددرض نمسددلا لمخدددابر إعددادة التمويدددل 
 وه ا.

تنشك مخابر السوق عندما تقو  المؤسسات المالية بمبادلدة األصدول والخصدو  مخاطر السوق :   
والمشددتقات أكثدددر مدددن احتما لدددا بلددد  لمتدددرات بويلدددة ألغدددراض ا سدددتثمار والتمويدددل أو التحدددوب. إن 
مخدددابر السدددوق تددددرتبب بخبدددر معددددل المائدددددة وخبدددر المبددداد ت األعنبيددددة وكددد ل  نعدددد أن خبددددر 
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مؤثر في ه ا النو  مدن المخدابر، إادافة إلدا أند  يادي  بعدد نخدر المؤسسة المالية ككل ل  دور 
للخبددر وهددو فعاليددات المبادلددة ، إ اة هددو خبددر إاددافي تتعددرض لدد  المؤسسددة الماليددة عندددما يددرتبب 
خبر المباد ت األعنبية ومعدل المائدة بإستراتيعية المبادلة.أن محم دة المبادلدة  للمؤسسدة الماليدة 

ار تبعداة للوةددت والسديولة. إن محم دة المبدداد ت تحتدوب علدا األصددول تختلد  عدن محم ددة ا سدتثم
والخصددو  وعقددود المشددتقات التددي تبددا  وتشددترج بشددكل سددريه فددي األسددواق المن مددة، أمددا محم دددة 
ا سدددتثمار تحتدددوب علدددا أصدددول وخصدددو    تتمتددده بالسددديولة ويدددت  ا حتمدددا  بلدددا لمتدددرات أبدددول.إن 

ر الد ب يمكدن التعددرض لد  عنددما تكخدد  المؤسسدة الماليددة خبدر السدوق أو خبددر المبادلدة هدو الخبدد
واددده بويدددل أو ةصدددير ممتدددوح أو غيدددر متحدددوب عليددد  علدددا السدددندات، حقدددوق الملكيدددة، البادددائه، 
والمشتقات، حية إن األسعار ربمدا تتةيدر باتعدا  معداك  للمتوةده، مده العلد  أن المقصدود بالواده 

 [.  40ير فيقصد ب  القيا  بعملية بيه البويل هو القيا  بعملية شراا، أما الواه القص

إن أحددد ا تعاهددات اللفتدددة فددي المؤسسددات الماليددة الحديثددة هددو نمدددو المخوواطر خووارم الميةانيووة : 
ن أكثددر المخددابر خدداري الميزانيددة تددرتبب بخبددر ُمعدددل المائدددة، خبددر  المعاليددات خدداري الميزانيددة، واا

ب أو تقليدل تلد  المخدابر.علا الدرغ  مدن ا ئتمان، وخبر سعر الصر  فيمكن أن ُتسدتخد  للتحدو 
أن كل المؤسسات المالية تقو  بالمعاليدات خداري الميزانيدة، ولكدن يوعد  اهتمدا  أكبدر للمعاليدات التدي 
تقو  بلا البنو  وبشكل خداص البندو  التعاريدة إن المعاليدات خداري الميزانيدة   ت لدر فدي الميزانيدة 

امدددتل  إدعددددااات أوليددددة حاليدددة )أصددددول( أو إصدددددار الحاليدددة للمؤسسددددة الماليدددة حيددددة   تتاددددمن 
إدعااات حالية ثانوية)خصو (، بد ة عن  ل  تدؤثر تلد  المعاليدات علدا الشدكل المسدتقبلي لميزانيدة 
المؤسسددة الماليددة حيددة تتاددمن تكددوين أصددول وخصددو  غيددر متوةعددة تددؤدب إلددا زيددادة فددي الموةدده 

عيددد علددا المعاليددات خدداري الميزانيددة هددو إصدددار المحتمددل فددي المسددتقبل فددي الميزانيددة.إن المثددال ال
ن  خباب ا عتمداد المادمون مدن ةبدل الشدركات والبندو  اعدادة الُمصددر مدن السدندات الحاليدة، واا
العديد من الحكومات المحلية وحكومة الو يدة   تسدتبيه إصددار مثدل هد   األوراق بددون البند  أو 

تمدداد الدد ب ياددمن الدددفعات يعبددر حكومددة الو يددة شددركة التددكمين لدد ل  ُيمكددن القددول أن خبدداب ا ع
)الحكومدددة المحليددددة( علددددا مواعلدددة مشدددداكل ماليددددة فدددي سددددداد المائدددددة وأصدددل الدددددين علددددا سددددنداتلا 
المصدددرة، إ ا كانددت التددددفقات النقديددة للحكومددة المحليدددة كبيددرة بشددكل كبيدددر لسددداد المائدددة واألصدددل 

لمصددر مدن ةبدل المؤسسدة الماليدة ينقادي علا الديون المصدرة فدإن خبداب ا عتمداد المادمون ا
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دون اسدتخدا  وبالتددالي   شدديا ي لددر فددي ميزانيددة المؤسسددة الماليددة اليددو  أو فددي المستقبل.بالنسددبة 
للرسددو  المكتسددبة عددن إصدددار خبدداب ا عتمدداد الماددمون فإنلددا ت لددر فددي ةائمددة دخددل المؤسسددة 

ت الد ب   تددزداد فيدد  الميزانيددة أصددبف الماليدة، ونعددد أن القدددرة علددا اكتسداب دخددل الرسددو  فددي الوةدد
 [. 42ُمحمز للمؤسسة المالية من أعل مواصلة األعمال خاري الميزانية 

 ح ددت المؤسسددات الماليددة وبشددكل متزايددد أن كددلة مددن ا سددتثمار األعنبددي مخوواطر سووعر الصوورف:
احدددددة علدددددا المباشدددددر ومحم دددددة ا سدددددتثمار األعنبيدددددة يوسدددددعان مدددددن الموائدددددد الماليدددددة والتشدددددةيلية المت

ا ستثمار المحلي. إن أحد الموائد التي يمكن أن تعنيلدا المؤسسدة الماليدة مدن خدلل فعاليتلدا دوليداة 
هددو ةدددرتلا علددا التوسدده بشددكل مباشددر مددن خددلل المددرو  والحيددازة، أو مددن خددلل تبددوير محم ددة 

 [.  42أصول مالية تتامن أوراق مالية محلية وأعنبية 

عر  بن  التسويات الدولية خبدر التشدةيل )بمدا فيد  خبدر التشغيل: مخاطر التكنولوجيا، ومخاطر
التكنولوعيددا( علددا أندد  خبددر الخسددارة الناعمددة عددن العمليددات الداخليددة غيددر الملئمددة أو المخمقددة، 
وعددددن األفددددراد، عددددن الن ددددا  أو األحددددداة الخارعيددددة. تحدددددة مخددددابر التكنولوعيددددا عندددددما   تددددؤدب 

ا التخميض المتوةه في التكالي  نتيعدة اسدتخدا  اةتصداديات الحعد  ا ستثمارات في التكنولوعيا إل
، ومددن العوامددل التددي تددؤدب إلددا زيادتلددا ااسددلاب فددي التكنولوعيددا، البيروةرابيددة غيددر المعالددة. إن 

 [. 42عد  ا ستمادة من اةتصاديات الحع  تزداد عندما تخمق المؤسسة المالية في تخميض  

إن خبدر عدد  القددرة علدا الوفداا بالدديون يعتبدر نتيعدة وفاء بالوديون:مخاطر عدم القدرة على ال  
لواحدد أو أكثددر مدن المخددابر )معددل المائدددة، السدوق، ا ئتمددان، خداري الميزانيددة، التكنولوعيدا، سددعر 
الصدددر ، السددديادة، السددديولة ( . يحددددة هددد ا الخبدددر عنددددما تكدددون مصدددادر رأ  المدددال ةريبدددة مدددن 

ن المخدددابر السدددابق  كرهدددا، أو أنددد  خبدددر عدددد  وعدددود رأ  مدددال الصدددمر لوعدددود خسدددائر ناعمدددة عددد
 [.    38كافي في المؤسسة المالية ليعك  ا نخماض المماعئ في ةيمة األصول 

نشداا وتكسدي    [:41كة سكر كنانة المحدودة النش:ة والتطوور]ر أوال : ش بددأت المكدرة فدي إةامدة واا
)سدددبعة  17.000بحددن يدددومي تقدددر بددد   ،  بباةددة  1971معمدده كامددل انتددداي السددكر فددي عدددا  

ألد  بدن مدن السدكر المكدرر سدنويا ، وكاندت هد   المكدرة مدن  300عشر أل  بن ةصب( انتداي 
أفكار الرئي  السابق / ععمر محمد نميدرب ، ورعدل األعمدال السدوداني والممثدل لمعموعدة شدركات 
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ال والمدددددير العددددا  الخلددددي  الكويتيددددة فددددي السددددودان الدددددكتور/ خليددددل عثمددددان محمددددود، ورعددددل األعمدددد
لمعموعة شركات لورنو رو ند ولتر تايتي. تلد  فكرة إنشداا مشدرو  كناندة للسدتمادة مدن الثدروات 
الببيعية في السودان، المتمثلة في ارض وماا ومناخ و فوائض األمدوال العربيدة فدي تحقيدق األمدن 

التقنيددة الةربيددة والتكنولوعيددا الةد ائي، باااددافة  سددتثمار المددال العددالمي الصدديق ، وا سددتمادة مددن 
نتددداي السدددكر. تزامندددت فكددرة إنشددداا شدددركة سددكر كناندددة المحددددودة مددده  الحديثددة فدددي معدددال صددناعة واا

  ، والتدددي كاندددت مدددن ادددمن النتدددائ  1974حدددرب الشدددقيقة مصدددر مددده العددددو ااسدددرائيلي فدددي عدددا  
عربدددي كسددلح ادددد ا يعابيددة حيددة أن كدددل الدددول العربيدددة المنتعددة للدددنمب ةددررت اسدددتخدا  الددنمب ال

العدو ااسرائيلي والدول الةربية التي تساندها . أعبت كنانة المدرص لمنتعدي الدنمب للسدتثمار فدي 
ةبر عربي شقيق يتمته بإمكانيدات واعددة باانتداي الزراعدي الدوافر نتيعدة ألراد  الخصدبة الواسدعة 

السدددودان لتدددكمين حمايدددة  ، وميددا  أنلدددار  المتعدددددة ، بمدددا أن مع ددد  الددددول العربيددة كاندددت تن دددر إلدددا
أمنلا الة ائي. أما الموةعان اآلخران فيقعان علا امتدداد النيدل األبديض الد ب يمتداز بلدوئد  وبولد  
وسددعت  وعريدددان مائددد  بددوال العدددا  ، وحيدددة المسدداحات الخصدددبة الدددوافرة مددن األراادددي البدددور غيدددر 

إلددا كددل تلدد  العوامددل. المسددتةلة والبقدد  الملئدد  عدددا لزارعددة نبددات ةصددب السددكر والدد ب يحتدداي 
برهنددت ا ختبددارات أن الموةدده الحددالي لكنانددة هددو المناسددب والدد ب يمتدداز بميددزات نسددبية تععددل مندد  
مصنعا استثماريا ناعحا محققا لألهددا  المرعدوة ومدن المزايدا التدي رعحدت اختيدار هد ا الموةده مدن 

 بين المواةه األخرج كانت تتمثل في اآلتي   

 [:  41ية والتي تتمثل في]أوال : الموارد الطبيع

تدددوفير األرااددددي الزراعيددددة الخصددددبة والصددددالحة لقصدددب السددددكر ، حيددددة توعددددد مسدددداحات  -1
شاسددعة تمددار  فيلددا بعددض النشددابات التقليديددة المتمثلددة فددي زراعددة الدد رة الرفيعددة ورعددي 

 الماشية .
تددوفير الميددا  اللزمددة لددرب نبددات ةصددب السددكر علددا مدددار السددنة ، وبالكميددات المبلوبددة  -2

 حية إن نبات ةصب السكر يحتاي لكميات هائلة من الميا  .
 ملئمة البق  لزراعة نبات ةصب السكر . -3
توعدد أراددية ببيعتلددا خرصدانية ععلددت مددن أن المصددنه يدت  تشددييد  فددي ارض خرصددانية  -4

ثابتددة عددلوة علددا ا سددتمادة مددن الكميددات اللائلددة مددن الخرصددانة فددي عمليددات اانشددااات 
 وتعبيدها . المدنية ورد  البرق
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ثانيدددا   ةدددرب المنبقدددة مدددن مديندددة ربددد  ، وتعتبدددر ربددد  ملتقدددا بدددرق يسدددلل معلدددا عمليدددات نقدددل    
وترحيدددل العددددة والمعددددات وا سدددبيرات ومددددخلت اانتددداي ، مدددن مينددداا بورتسدددودان ومدددن العاصدددمة 
ومدددن السددودان المختلمددة ، وكدد ل  وعددود خددب للسددكة حديددد والدد ب يعتبددر مددن ارخددص وسددائل النقددل 

% مددن الحديددد المسددتخد  فددي إنشدداا المصددنه عددن بريددق السددكة 90يددة تدد  نقددل مددا يقددارب مددن ح
 حديد ، وكل وةتلا من بورتسودان إلا مدينة رب  ث  إلا مدينة كنانة.

نعازا ملحو ا علا النحو التالي    إنعازات كنانة   حققت كنانة وعبر مسيرتلا اانتاعية تبورا واا

ن يددراود كددل سددوداني إ  وهددو ا كتمدداا الدد اتي مددن سددلعة السددكر ، حققددت كنانددة الحلدد  الدد ب كددا -1
ومددن ثدد  التحسددين فددي ميددزان المدددفوعات سددواا كددان  لدد  بعددد  اسددتيراد سددلعة السددكر أو بتصددددير 

ألد  بدن مدن السدكر ، كمدا  20  حدوالي 2003المائض، حية نعد أن كنانة ةد صدرت فدي العدا 
الكوميسددا وخاصددة يوغندددا وكينيددا كمددا وان هنالدد  أن إنتدداي كنانددة ح ددي بنصدديب مقدددر فددي أسددواق 

 [. 41علودا مب ولة للتصدير لدولة إثيوبيا عبر البريق البرب ال ب يعرب عمل  حاليا 

عدددادة التكهيدددل و لددد  مدددن اعدددل مسدددايرة  -2 حققدددت كناندددة نعاحدددا كبيدددرا فدددي المشدددروعات ااحدددلل واا
 ومواكبة التكنولوعيا وك ل  التوسه وا ستثمارات .

سددين أصددنا  ةصددب السددكر واسددتنباب أصددنا  محليددة تحمددل اسدد  كنانددة ونعددد أن  لدد  ةددد تح -3
 تمت إعازت  بواسبة لعنة األصنا  بوزارة الزراعة والةابات . 

كمددا أن كنانددة ةددد وصددلت بالسددودان لعاددوية اللعنددة ااداريددة لمن مددة السددكر بددل ومددن خددلل  – 4
نددددوفمبر عددددا   28إلددددا  26فددددي المتدددرة مددددن اعتماعدددات من مددددة السددددكر العالميددددة فدددي مقرهددددا بلندددددن 

  تدد  انتخدداب مسدداعد العاددو المنتدددب للتسددويق لشددركة سددكر كنانددة المحدددودة نائبددا لددرئي  2003
ةبدرا مدن بيدنل  ا تحداد األوروبدي  65من مة السكر العالمية بااعمدا  والتدي تاد  فدي عادويتلا 
نتددب للتسدويق لشدركة سدكر كناندة ةدد واألرعنتين والبرازيل واللند ، وبد ل  يكدون مسداعد العادو الم

اددد  إلدددا عاندددب منصددددب  كدددرئي  للعندددة ااداريددددة لمن مدددة السدددكر العالميددددة منصدددب نائدددب رئددددي  
 المن مة العالمية للسكر .

 LMCكناندددة تحتدددل مكانتلدددا وسدددب اعتدددي مصددددرب العدددال  للسدددكر و لددد  بشدددلادة مدددن من مدددة  -5
مصددنه  360ألداا للمصددانه فددي أكثددر مددن العالميددة العاملددة فددي معددال إحصددائيات السددكر وتقيددي  ا
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سكر علا امتداد المنبقة مدن اسدتراليا و أمريكدا الشدمالية وأمريكدا العنوبيدة حتدا عندوب شدرق أسديا 
وأفريقيدددا . وةدددد أكددددت التقدددارير علدددا كمدددااة أنشدددبة وعمليدددات الشدددركة فدددي معدددال الزراعدددة وتصدددنيه 

والمسددتر شدديمر  LMCوأكدد تقريددر  الددد السدكر وفددي الحصدداد وفددي معدال مشدداريه التنددو  والتسددويق . 
وبروفيسور بركيت أستا  كرسي تقنية السكر بعامعة لويزياندا علدا أن مصدنه سدكر كناندة يدكتي فدي 
مقدمددة مصددانه السددكر فددي العدددال  مقارنددة مدده مصددانه فدددي دول مثددل الو يددات المتحدددة والبرازيدددل و 

عيددة للمدددان مددن القصددب ، وفددي ةلددة اسددتراليا وعنددوب أفريقيددا ومصددر واللنددد و لدد  فددي معددال اانتا
زمن التوافق في تكلمة اانتاي اخ ين في ا عتبار أن مصدنه كناندة يعدد احدد ثلثدة مصدانه عالميدة 
تعد األةل فدي تكلمدة اانتداي اخد ين فدي ا عتبدار أن مصدنه كناندة يعتمدد علدا الدرب الصدناعي فدي 

 الزراعة ويقو  بخدمات اعتماعية متكاملة للعاملين . 

 كما وان الشركة نلات بالمنبقة اةتصاديا واعتماعيا بتوفير الخدمات الحديثة.  -6

 ولكل ه   األسباب التي  كرت عن كنانة معتمعة وغيرها.   

إن ألب مشددرو  اسدتثمارب مرامددي وأهددا  تسددعا عاهدددة  ثالثوا : أهووداف مشووروع سووكر كنانوة :   
ل ماددني ، وبعزيمددة   تلددين وبتوفيددق مددن لتحقيقلددا ، وةددا  مشددرو  سددكر كنانددة بعلددود عبددارة وبعمدد

 [  41المولا عز وعل تمكن من تحقيق تل  األهدا  واألغراض والتي تتمثل في األتي 

المسدداهمة فددي تحقيددق ا كتمدداا الدد اتي مددن سددلعة السددكر والدد ب يسدداعد فددي تحسددين ميددزان  -1
ير المدددفوعات سددواا عددن بريددق ا سددتةناا عددن اسددتيراد سددلعة السددكر أو مددن عائددد تصددد

 المائض من اانتاي . 
 خدمة أهدا  األمن الة ائي العربي و ل  بتصدير سلعة السكر لألةبار والدول العربية. -2
 خلق فرص للعمالة السودانية بشكل مباشر وأخرج غير مباشرة . -3
ااسدددلا  فدددي تبدددوير تنقيدددة السدددكر فدددي السدددودان و لددد  بإدخدددال أحددددة تكنولوعيدددا تصدددنيه  -4

السكر وأبحاة ةصب السكر ، وةدد أسدل  نعداح شدركة سدكر كناندة المحددودة عدن تشدعيه 
 إنتاي السكر في الوبن العربي . 

 بدددادئ األمدددر تددد  اةتدددراح ثلثدددة مواةددده [ : 41رابعوووا : أسوووباا اختيوووار موكوووع مصووونع سوووكر كنانوووة]
مختلمددة داخددل السددودان انشدداا المصددنه المقتددرح  ختيددار واحددد منلددا وفقددا للمواصددمات المنيددة التددي 
تععدل مند  مصددنعا اسدتثماريا ناعحدا ويحقددق أهددا  المسددتثمرين المتمثلدة فدي تددامين األمدن الةدد ائي 
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نتددداي سدددلعة غ ائيدددة تشدددبه رغبدددات المسدددتللكين والتدددي  العربدددي وتحقيدددق أربددداح معزيدددة للمسددداهمين واا
تتمثددل فددي إنتدداي سددكر ابدديض. كانددت تلدد  المواةدده واحدددة منلددا تقدده علددا النيددل األزرق بددالقرب مددن 
سددنار حيددة الميددا  متددوفرة مددن نلددر النيددل األزرق والدد ب يمكددن الددتحك  فددي مياهدد  عددن بريددق خددزان 
سنار وحية التربة الزراعية الخصبة والبق  الملئ  لزارعدة نبدات ةصدب السكر.العادو المنتددب  

ادو المنتدددب يدت  تعييندد  بواسدبة معلدد  اادارة فددي أول اعتمدا  لدد  ، ويكدون سددوداني العنسددية الع
ويكددون عاددوا بحكدد  منصددب  فددي معلدد  اادارة ، و لدد  وفقددا للن ددا  األساسددي للشددركة ، كمددا أن 
هندا  وصددماة و يميدداة وفدق الن ددا  األساسددي للشدركة.أمين عددا  الشددركة   يدت  تعييندد  بواسددبة معلدد  

 [  41، وهي و يمة تقه تحت م لة العاو المنتدب وتتمثل حدود صلحيت  في اآلتي  اادارة

 يرعا حم  حقوق المساهمين في الشركات  -1
 يقو  بتمثيل الشركة في كثير من األنشبة  -2
 يتعامل مه مسعل عا  الشركات  -3
 يقو  بتمثيل الشركة مه العلات األخرج و ل  فيما يتعلق بوثائق الشركة األساسية . -4
يدددت  تعيينلمدددا بواسددبة معلددد  اادارة ويقدددو  العاددو المنتددددب بتحديدددد    ائبي العضوووو المنتووودا :نوو

اختصاصات محددة إنابة عن  األول في الخربو  والثداني فدي الموةده حيدة يشدرفان علدا اادارات 
 المختلمة في كل المواةه والخربو  . 

يدت  تعييدنل  بواسدبة معلد  اادارة  مساعدو العضو المنتدا ) المالية ، التخطيط ، التسويق ( :
وكدل مدنل  يعمدل فدي معددال تخصصد  تحدت م لدة نددواب العادو المنتددب . إن لتخبديب المبيعددات 
دورا أساسدديا فددي البرنددام  ا سددتثمارب حيددة علددا اددوا  تددت  عمليددة تخبدديب اانتاعيددة كمددا ونوعددا.  

عيدة التعاريدة وتد  إنشدااها علدا   أب مده بدايدة اانتا 1982إن إدارة التسويق ت  إنشااها في عا  
أسد  عمليدة مدن اعددل القيدا  بواعبلدا بكمدااة عاليددة . وكدان مدن أولدا واعباتلددا إيعداد موةده للشددركة 
فددي األسددواق العالميددة حيددة المندداف  محتدمددة ، وفددي خددلل فتددرة وعيددزة اسددتباعت كنانددة اكتسدداب 

 [   41ي سمعة كبيرة في سوق السكر العالمي وحية اةترب اس  كنانة با ت

 ا لتزا  بالمواصمات الممتازة عند تنمي  العقودات ./2ا لتزا  بمواعيد التسلي  . -1
 التحليل :و إجراءات الدراسة 
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الموةه حية ت  -مو مي القس  اادارب بشركة سكر كنانة المحدودة مجتمع وعينة البحث : 
 فا  تصلف للتحليل كماتالمة  3استبانة ووعد فيلا  43( استبانة ت  استل  50توزيه عدد )

 :(1العدول )

 النسبة العدد البيان

 %100 50 ا ستبانات الموزعة

 %86 43 المستلمة

 %7 3 التالمة

 %93 40 ا ستبانات الصالحة

 م 2017المصدر اعداد الباحث من واكع البيانات الميدانية                

تددد  تصدددمي  اسدددتبانة علدددا بريقدددة )ليكدددرت( لقيدددا  الدددرأب مدددن خدددلل األسدددئلة أداة جموووع البيانوووات :
المةلقدددة . يشدددتمل القسددد  األول علدددا بياندددات شخصدددية تحتدددوب متةيدددرات )الندددو  ، العمدددر ، المؤهدددل 
األكاديمي ،سنوات الخبرة ، التخصص األكاديمي ، الوصد  الدو يمي( والةدرض مدن هد   البياندات 

ين لألسئلة الدواردة فدي ا سدتبانة ، درعدة إلمدامل  بموادو  ومعدال الوةو  علا مدج تمل  المبحوث
أداة البحدددة .أمدددا القسددد  الثددداني فيشدددتمل علدددا البياندددات األساسدددية المتعلقدددة باختبدددارات المراددديات . 

( لتحليددل البيانددات spssتدد  اسددتخدا  البرنددام  ااحصددائي )التحليوول ومؤشوورات اختبووار الفرضوويات :
ئوية حيدة يدت  ةبدول أو رفدض المرادية بندااا علدا اآلتدي  المندوال وهدو في صورة تكرارات ونسبة م

ااعابددة األكثددر تكددرارا ،النسددبة العامددة للموافقددة والنسددبة العامددة لعددد  الموافقددة . اختبددار كدداب تربيدده 
%(.تدد  5حيددة يددت  ةبددول المراددية إ ا كانددت القيمددة المحسددوبة اةددل مددن العدوليددة )بمسددتوج معنويددة 

 عابة )محايد ( عند تحديد مؤشرات اختبار المرايات . استبعاد نتيعة اا

  تحليل البيانات:     

 (توزيه عينة البحة حسب متةير النو 2عدول رة )
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 النوع

 النسبة التكرارات البيان

 90.0 36  كر

 10.0 4 أنثا

 100.0 40 ااعمالي

   2017المصدر  إعداد الباحة من بيانات ا ستبانة             

% من عينة البحة من ال كور حية تشير ه   النتيعة إلا توافر ةدراة من 90يلح  أن 
الخبرات الحياتية لدج عينة البحة باعتبار ال كور أكثر تعارب في الحياة مقارنة بالنساا .                     

 (توزيه عينة البحة حسب العمر3عدول رة )

 العمر

 النسبة التكرارات البيان

 5.0 2 25من أةل 

26-30 7 17.5 

31-35 8 20.0 

46-40 17 42.5 

 15.0 6 فما فوق 41

 100.0 40 ااعمالي

   2017المصدر  إعداد الباحة من بيانات ا ستبانة                

سددنة فددككثر ممددا يشددير الددا تددوافر  40% مددن عينددة البحددة أعمدداره  57.5يلحدد  مددن العدددول أن 
 والعقلنية لدج عينة البحة بسبب عامل السن .ةدرا من الرشد 
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 (توزيه عينة البحة حسب المؤهل األكاديمي 4عدول رة )

 المؤهل االكاديمي

 النسبة التكرارات البيان

 7.5 3 دبلو  وسيب

 87.5 35 بكلريو 

 5.0 2 ماعستير

 100.0 40 ااعمالي

   2017المصدر  إعداد الباحة من بيانات ا ستبانة                  

% مدن عيندة البحدة مدن حملدة البكلريدو  والماعسدتير ممدا يشدير الدا 92يلح  مدن العددول أن 
 توافر ةدرا من الثقافة ا كاديمية لدج افراد العينة .

 (توزيه عينة البحة حسب سنوات الخبرة5عدول رة )

 سنوات الخبرة

 النسبة التكرارات البيان

 32.5 13 5أةل من 

 45.0 18 10واةل من  5

 22.5 9 15واةل من  10

 100.0 40 ااعمالي

   2017المصدر  إعداد الباحة من بيانات ا ستبانة                  
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سدددنوات فدددككثر ممدددا يعندددي تدددوافر ةددددرا مدددن  5% مدددن أفدددراد العيندددة مددددة خددددمتل  67.5يلحددد  ان 
 الخبرات العملية لدج المبحوثين .

 (توزيه عينة البحة حسب التخصص األكاديمي6عدول رة )

 التخصص األكاديمي

 النسبة التكرارات البيان

 42.5 17 إدارة أعمال

 35.0 14 محاسبة

 20.0 8 اةتصاد

 2.5 1 أخرج

 100.0 40 ااعمالي

   2017المصدر  إعداد الباحة من بيانات ا ستبانة               

% مدددن المبحدددوثين مدددن خريعدددي اادارة ممدددا يشدددير الدددا تدددوافر ةددددرا مدددن المعرفدددة 42.5يلحددد  أن 
 األكاديمية بمواو  ومعال ا ستبانة .

 (توزيه عينة البحة حسب الوص  الو يمي7عدول رة )

 الوصف الوظيفي

 النسبة التكرارات البيان

 57.5 23 إدارب

 30.0 12 محاسب

 12.5 5 أخرج
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 الوصف الوظيفي

 النسبة التكرارات البيان

 57.5 23 إدارب

 30.0 12 محاسب

 12.5 5 أخرج

 100.0 40 ااعمالي

   2017المصدر  إعداد الباحة من بيانات ا ستبانة                 

% مدددن عيندددة البحدددة مدددن الددد ين يمارسدددون العمدددل اادارب وبالتدددالي 57.5يلحددد  مدددن العددددول أن 
تددوافر ةدددرا مددن الخبددرات ااداريددة العمليددة لددديل  .مددن تحليددل البيانددات الشخصددية يسددتنت  تددوافر ةدددرا 
مددددن الثقافدددددة األكاديميددددة والخبدددددرات العمليدددددة فددددي معدددددال العمدددددل اادارب لدددددج المبحدددددوثين وبالتدددددالي 

 بمئنان الا حد معقول علا تململ  للسئلة الواردة في ا ستبانة . ا 

 الفرضيات الفرعية للفرضية األولى 

 ()هنالك عالكة ذات داللة احصائية بين ادارة المعرفة واتخاذ القرارات 

 (العبارة األولا من المراية األولا 8عدول رة )

 توجد عالكة بين المعرفة واتخاذ القرارات

 النسبة التكرارات البيان

 77.5 31 أوافق بشدة

 22.5 9 أوافق

 100.0 40 ااعمالي

 م 2017المصدر: إعداد الباحث من بيانات االستبانة 
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 ( يلح  اآلتي  8من العدول )

 % .77.5المنوال هو ااعابة ) أوافق بشدة ( بنسبة  -1
بينمددا النسددبة العامددة  % ( تتمركددز ااعابددة ) أوافددق بشدددة (100النسددبة العامددة للموافقددة )  -2

 (. -( تتمركز حول ااعابة )  -لعد  الموافقة ) 
( ممددا يشددير إلددا عددد   3.83ةيمددة كدداب تربيدده المحسددوبة ) صددمر ( اةددل مددن العدوليددة )  -3

 وعود فروق عوهرية بين إعابات المبحوثين.
 (.توجد عالكة بين المعرفة واتخاذ القراراتتؤيدان صحة العبارة ) 3، 2،  1النتائ   -4

 (العبارة الثانية من الفرضية األولى 9جدول ركم )

 تتوكف كفاءة اتخاذ القرار بالشركة على كفاءة إدارة المعرفة

 النسبة التكرارات البيان

 52.5 21 أوافق بشدة

 40.0 16 أوافق

 5.0 2 محايد

 2.5 1   أوافق

 100.0 40 ااعمالي

 م 2017 المصدر: إعداد الباحث من بيانات االستبانة

 ( يلح  اآلتي  9من العدول )

 % .52.5المنوال هو ااعابة ) أوافق بشدة ( بنسبة  -1
% ( تتمركددز ااعابددة ) اوافددق بشدددة ( بينمددا النسددبة العامددة 92.5النسددبة العامددة للموافقددة )  -2

 % ( تتمركز حول ااعابة )  أوافق (.2.5لعد  الموافقة ) 
( ممددا يشددير إلددا عددد   3.83ةددل مددن العدوليددة )( ا 1.12ةيمددة كدداب تربيدده المحسددوبة )  -3

 وعود فروق عوهرية بين إعابات المبحوثين.
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تتوكف كفاءة اتخاذ القورار بالشوركة علوى كفواءة تؤيدان صحة العبارة ) 3، 2،  1النتائ   -4
 (.إدارة المعرفة

 (العبارة الثالثة من المراية األولا10عدول رة )

 اتخاذ القراراتالمعرفة الضمنية من مؤثرات جودة 

 النسبة التكرارات البيان

 40.0 16 أوافق بشدة

 37.5 15 أوافق

 12.5 5 محايد

 7.5 3   أوافق

 2.5 1   أوافق بشدة

 100.0 40 ااعمالي

 م 2017المصدر: إعداد الباحث من بيانات االستبانة 

 ( يلح  اآلتي  10من العدول )

 % .40بنسبة  المنوال هو ااعابة ) أوافق بشدة ( -1
% ( تتمركددز ااعابددة ) أوافددق بشدددة ( بينمددا النسددبة العامددة 77.5النسددبة العامددة للموافقددة )  -2

 % ( تتمركز حول ااعابة )   أوافق (.10لعد  الموافقة ) 
( ممددا يشددير إلددا عددد   3.83( اةددل مددن العدوليددة )  1.13ةيمددة كدداب تربيدده المحسددوبة )  -3

 مبحوثين .وعود فروق عوهرية بين إعابات ال
المعرفووة الضوومنية موون مووؤثرات جووودة اتخووواذ تؤيدددان صددحة العبددارة ) 3،  2،  1النتددائ   -4

 (.القرارات
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 (العبارة الرابعة من المراية األولا 11عدول رة )

 المعرفة الواضحة المتاحة للعاملين لها دور إيجابي في عملية إتخاذ القرار

 النسبة التكرارات البيان

 50.0 20 أوافق بشدة

 27.5 11 أوافق

 12.5 5 محايد

 5.0 2   أوافق

 5.0 2   أوافق بشدة

 100.0 40 ااعمالي

 م 2017المصدر: إعداد الباحث من بيانات االستبانة 

 ( يلح  اآلتي  11من العدول )

 % .50المنوال هو ااعابة )أوافق بشدة ( بنسبة  -1
ااعابددة ) أوافددق بشدددة ( بينمددا النسددبة العامددة % ( تتمركددز 77.5النسددبة العامددة للموافقددة )  -2

 % ( تتمركز حول ااعابة )   أوافق ،   أوافق بشدة (.10لعد  الموافقة ) 
( ممدددا يشدددير إلدددا عدددد   3.83( اةدددل مدددن العدوليدددة ) 1.6ةيمدددة كددداب تربيددده المحسدددوبة )  -3

 وعود فروق عوهرية بين إعابات المبحوثين .
المعرفووة الواضووحة المتاحووة للعوواملين لهووا دور العبددارة )تؤيدددان صددحة  3،  2،  1النتددائ   -4

 (.إيجابي في عملية إتخاذ القرار
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 (العبارة الخامسة من المراية األولا12عدول رة )

 تعتمد فعالية اتخاذ القرار على كل أنواع المعرفة المختلفة بالشركة

 النسبة التكرارات البيان

 35.0 14 أوافق بشدة

 30.0 12 أوافق

 25.0 10 محايد

 7.5 3   أوافق

 2.5 1   أوافق بشدة

 100.0 40 ااعمالي

   2017المصدر  إعداد الباحة من بيانات ا ستبانة              

 ( يلح  اآلتي  12من العدول )

 % .35المنوال هو ااعابة ) أوافق بشدة ( بنسبة  -1
أوافدددق بشددددة ( بينمدددا النسدددبة العامدددة % ( تتمركدددز ااعابدددة ) 65النسدددبة العامدددة للموافقدددة )  -2

 % ( تتمركز حول ااعابة )  أوافق (.10لعد  الموافقة ) 
( ممدددا يشدددير إلدددا عدددد   3.83( اةدددل مدددن العدوليدددة ) 1.5ةيمدددة كددداب تربيددده المحسدددوبة )  -3

 وعود فروق عوهرية بين إعابات المبحوثين.
لقووورار علوووى كووول أنوووواع تعتمووود فعاليوووة اتخووواذ اتؤيددددان صدددحة العبدددارة ) 3،  2، 1النتدددائ   -4

 (.المعرفة المختلفة بالشركة
( اختبار الفرضية األولى: )هنالك عالكوة ذات داللوة احصوائية بوين إدارة المعرفوة 13جدول ركم )

 واتخاذ القرارات (
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أوافوووووووووووووق  العبارة
 بشدة

ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق 
 بشدة 

 المجموع

توجد عالكوة بوين المعرفوة واتخواذ  -1
 القرارات

31 9 - - - 40 

%78 %23  - - 100% 

تتوكووووووف كفوووووواءة اتخوووووواذ القوووووورار  -2
 بالشركة على كفاءة إدارة المعرفة

21 16 2 1 - 40 

%53 %40 %5 %3 - 100% 

المعرفووووة الضوووومنية موووون مووووؤثرات  -3
 جودة اتخاذ القرارات

16 15 5 3 1 40 

%40 %38 %13 %8 %3 100% 

المتاحووووووووة المعرفووووووووة الواضووووووووحة  -4
للعواملين لهوا دور إيجوابي فوي عمليووة 

 إتخاذ القرار

20 11 5 2 2 40 

%50 %28 %13 %5 %5 100% 

تعتموود فعاليووة اتخوواذ القوورار علووى  -5
 كل أنواع المعرفة المختلفة بالشركة

14 12 10 3 1 40 

%35 %30 %25 %8 %3 100% 

 200 4 9 22 63 102 المجموع

%51 %32 %11 %5 %2 100% 

   2017المصدر  إعداد الباحة من بيانات ا ستبانة            

هنالووووك عالكووووة ذات داللووووة (الخدددداص باختبددددار المراددددية األولددددا التددددي نصددددلا )13مددددن العدددددول )
 ( يواف اآلتي  احصائية بين إدارة المعرفة واتخاذ القرارات

 % . 51المنوال هو ااعابة ) أوافق بشدة ( بنسبة  -1
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%( تتمركدز ااعابدة ) أوافددق بشددة ( بينمدا النسددبة العامدة لعددد  83للموافقددة )النسدبة العامدة  -2
 %( تتمركز حول ااعابة )   أوافق(.7الموافقة )

( ممدددا يشدددير إلدددا عدددد   21( اةدددل مدددن العدوليدددة ) 5.68ةيمدددة كددداب تربيددده المحسدددوبة )   -3
 وعود فروق عوهرية بين إعابات المبحوثين.

 المراية األولا .تثبت صحة  3،  2،  1النتائ   -4
تؤثر إدارة المعرفة في تقليل حالة عدم الت:كد المرتبطة الفرضيات الفرعية للفرضية الثانية 

 باتخاذ القرارات

 (14عدول رة )

 العبارة األولا من المراية الثانية 

 توجد عالكة جوهرية بين إدارة المعرفة وفعالية إتخاذ القرار

 النسبة التكرارات البيان

 32.5 13 بشدةأوافق 

 27.5 11 أوافق

 22.5 9 محايد

 12.5 5   أوافق

 5.0 2   أوافق بشدة

 100.0 40 ااعمالي

   2017المصدر  إعداد الباحة من بيانات ا ستبانة                 

 ( يلح  اآلتي  14من العدول )

 % .32.5المنوال هو ااعابة ) أوافق بشدة ( بنسبة  -1
% ( تتمركدددز ااعابدددة ) أوافدددق بشددددة ( بينمدددا النسدددبة العامدددة 60للموافقدددة ) النسدددبة العامدددة  -2

 % ( تتمركز حول ااعابة )   أوافق (.17.5لعد  الموافقة ) 
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( ممددا يشددير إلددا عددد   3.83( اةددل مددن العدوليددة )  0.73ةيمددة كدداب تربيدده المحسددوبة ) -3
 وعود فروق عوهرية بين إعابات المبحوثين.

توجد عالكة جوهرية بين إدارة المعرفة وفعالية تؤيدان صحة العبارة ) 3، 2،  1النتائ   -4
 (العبارة الثانية من المراية الثانية 15(.عدول رة  )إتخاذ القرار

 يؤثر تركية األداء المعرفي في تقليل مخاطر عدم الت:كد

 النسبة التكرارات البيان

 35.0 14 أوافق بشدة

 45.0 18 أوافق

 7.5 3 محايد

 10.0 4 أوافق  

 2.5 1   أوافق بشدة

 100.0 40 ااعمالي

   2017المصدر  إعداد الباحة من بيانات ا ستبانة                     

 ( يلح  اآلتي  15من العدول )

 % .45المنوال هو ااعابة ) أوافق ( بنسبة  -1
النسدددبة العامدددة لعدددد  % ( تتمركدددز ااعابدددة ) أوافدددق ( بينمدددا 80النسدددبة العامدددة للموافقدددة )  -2

 % ( تتمركز حول ااعابة )   أوافق (.12.5الموافقة ) 
( ممددا يشددير إلددا عددد  3.83( اةددل مددن العدوليددة )  0.98ةيمددة كدداب تربيدده المحسددوبة )  -3

 وعود فروق عوهرية بين إعابات المبحوثين.
مخاطر يؤثر تركية األداء المعرفي في تقليل تؤيدان صحة العبارة ) 3، 2،  1النتائ   -4

 (.    عدم الت:كد
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 (العبارة الثالثة من المراية الثانية16عدول رة )

تعمل إدارة المعرفة بالشركة على إشاعة ثقافتها بين العاملين مما يساعد على تقليل 
 مخاطر عدم الت:كد

 النسبة التكرارات البيان

 30.0 12 أوافق بشدة

 32.5 13 أوافق

 20.0 8 محايد

 10.0 4   أوافق

 7.5 3   أوافق بشدة

 100.0 40 ااعمالي

   2017المصدر  إعداد الباحة من بيانات ا ستبانة                        

 ( يلح  اآلتي  16من العدول )

 % .32.5المنوال هو ااعابة ) أوافق ( بنسبة  -1
النسددبة العامددة لعددد  % ( تتمركددز ااعابددة ) أوافددق ( بينمددا 62.5النسددبة العامددة للموافقددة )  -2

 % ( تتمركز حول ااعابة )   أوافق (.17.5الموافقة ) 
( ممددا يشددير إلددا عددد   3.83ةيمددة كدداب تربيدده المحسددوبة ) صددمر ( اةددل مددن العدوليددة )  -3

 وعود فروق عوهرية بين إعابات المبحوثين.
ة تعمووول إدارة المعرفووووة بالشوووركة علوووى إشوووواعتؤيددددان صدددحة العبدددارة ) 3، 2،  1النتدددائ   -4

 (.ثقافتها بين العاملين مما يساعد على تقليل مخاطر عدم الت:كد
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 (العبارة الرابعة من المراية الثانية17عدول رة )

كدرة المنظمة على تحقيق أهدافها واتخاذ كراراتها تتوكف بدرجة كبيرة على تقليل مخاطر عدم 
 الت:كد

 النسبة التكرارات البيان

 27.5 11 أوافق بشدة

 37.5 15 أوافق

 22.5 9 محايد

 7.5 3   أوافق

 5.0 2   أوافق بشدة

 100.0 40 ااعمالي

   2017المصدر  إعداد الباحة من بيانات ا ستبانة              

 ( يلح  اآلتي  17من العدول )

 % .37.5المنوال هو ااعابة )أوافق ( بنسبة  -1
) أوافدددق ( بينمدددا النسدددبة العامدددة لعدددد   % ( تتمركدددز ااعابدددة65النسدددبة العامدددة للموافقدددة )  -2

 % ( تتمركز حول ااعابة )   أوافق (.12.5الموافقة ) 
( ممددا يشددير إلددا عددد   3.83ةيمددة كدداب تربيدده المحسددوبة ) صددمر ( اةددل مددن العدوليددة )  -3

 وعود فروق عوهرية بين إعابات المبحوثين .
تحقيوووق أهووودافها واتخووواذ كووودرة المنظموووة علوووى تؤيددددان صدددحة العبدددارة ) 3، 2،  1النتدددائ   -4

 (.كراراتها تتوكف بدرجة كبيرة على تقليل مخاطر عدم الت:كد
( اختبار الفرضية الثانية: )تؤثر إدارة المعرفة في تقليل حالة عدم الت:كد 18جدول ركم )

 المرتبطة باتخاذ القرارات(
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أوافوووووووووووووق  العبارة
 بشدة

ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق 
 بشدة 

 المجموع

توجووووود عالكوووووة جوهريوووووة بوووووين إدارة  -1
 المعرفة وفعالية إتخاذ القرار

13 11 9 5 2 40 

%33 %28 %23 %13 %5 100% 

يوووووؤثر تركيوووووة األداء المعرفوووووي فوووووي  -2
 تقليل مخاطر عدم الت:كد

14 18 3 4 1 40 

%35 %45 %8 %10 %3 100% 

تعمووول إدارة المعرفوووة بالشوووركة علوووى  -3
مما يساعد إشاعة ثقافتها بين العاملين 
 على تقليل مخاطر عدم الت:كد

12 13 8 4 3 40 

%30 %33 %20 %10 %8 100% 

كودرة المنظموة علووى تحقيوق أهوودافها  -4
واتخاذ كراراتها تتوكف بدرجة كبيورة علوى 

 تقليل مخاطر عدم الت:كد

11 15 9 3 2 40 

%28 %38 %23 %8 %5 100% 

 160 8 16 29 57 50 المجموع

%31 %36 %18 %10 %5 100% 

   2017المصدر  إعداد الباحة من بيانات ا ستبانة          

( والخددداص باختبددار المراددية الثانيدددة التددي نصددلا )تدددؤثر إدارة المعرفددة فددي تقليدددل 18مددن العدددول )
 حالة عد  التككد المرتببة باتخا  القرارات( يواف اآلتي  

 % . 36المنوال هو ااعابة ) أوافق ( بنسبة  -1
% ( تتمركدددز ااعابدددة ) أوافدددق ( بينمدددا النسدددبة العامدددة لعدددد  67النسدددبة العامدددة للموافقدددة )  -2

 % ( تتمركز حول ااعابة )   أوافق (.15الموافقة ) 
( ممدددا يشدددير إلدددا عدددد   21( اةدددل مدددن العدوليدددة )  1.84ةيمدددة كددداب تربيددده المحسدددوبة )   -3

 وعود فروق عوهرية بين إعابات المبحوثين.



79 
 

 تثبت صحة المراية الثانية . 3،  2،  1النتائ   -4
 الفرضيات الفرعية للفرضية الثالثة 

 كفاءة اتخاذ القرارات ترتبط بكفاءة إدارة المعرفة 

 (العبارة األولا من المراية الثالثة19عدول رة )

 يتوكف إتخاذ القرارات بالشركة على كفاءة العمليات المتبعة بإدارة المعرفة

 النسبة التكرارات البيان

 22.5 9 أوافق بشدة

 30.0 12 أوافق

 27.5 11 محايد

 12.5 5   أوافق

 7.5 3   أوافق بشدة

 100.0 40 ااعمالي

   2017المصدر  إعداد الباحة من بيانات ا ستبانة                     

 ( يلح  اآلتي  19من العدول ) 

 % .30المنوال هو ااعابة ) أوافق ( بنسبة  -1

% ( تتمركددز ااعابددة ) أوافددق ( بينمددا النسددبة العامددة لعددد  52.5النسددبة العامددة للموافقددة ) -2
 % ( تتمركز حول ااعابة )   أوافق (.20الموافقة ) 

( ممددا يشدددير إلدددا عدددد   3.83ةيمددة كددداب تربيددده المحسدددوبة ) صددمر ( اةدددل مدددن العدوليدددة ) -3
 وعود فروق عوهرية بين إعابات المبحوثين.

يتوكووف إتخوواذ القوورارات بالشووركة علووى كفوواءة تؤيدددان صددحة العبددارة ) 3،  2،  1النتددائ   -4
 (.العمليات المتبعة بإدارة المعرفة



80 
 

 ( العبارة الثانية من المراية الثالثة 20عدول رة )

 فعالية اتخاذ القرارات تعتمد على فاعلية إدارة المعرفة في إشاعة ثقافة المعرفة بالشركة

 النسبة التكرارات البيان

 30.0 12 أوافق بشدة

 35.0 14 أوافق

 20.0 8 محايد

 10.0 4   أوافق

 5.0 2   أوافق بشدة

 100.0 40 ااعمالي

   2017المصدر  إعداد الباحة من بيانات ا ستبانة                          

 ( يلح  اآلتي  20من العدول )

 % .35المنوال هو ااعابة ) أوافق ( بنسبة  -1
% ( تتمركدددز ااعابدددة ) أوافدددق ( بينمدددا النسدددبة العامدددة لعدددد  65النسدددبة العامدددة للموافقدددة )  -2

 % ( تتمركز حول ااعابة )   أوافق (.15الموافقة ) 
( ممددا يشددير إلددا عددد   3.83( اةددل مددن العدوليددة ) 0.83ةيمددة كدداب تربيدده المحسددوبة )  -3

 وعود فروق عوهرية بين إعابات المبحوثين.
فعاليوة اتخواذ القورارات تعتمود علوى فاعليوة إدارة تؤيددان صدحة العبدارة ) 3، 2،  1النتائ   -4

 (.المعرفة في إشاعة ثقافة المعرفة بالشركة
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 ( العبارة الثالثة من المراية الثالثة 21عدول رة )

   2017المصدر  إعداد الباحة من بيانات ا ستبانة                  

 ( يلح  اآلتي  21من العدول )

 % .27.5المنوال هو ااعابة )   أوافق ( بنسبة  -1
% ( تتمركددز ااعابددة ) أوافددق ( بينمددا النسددبة العامددة لعددد  22.5النسددبة العامددة للموافقددة )  -2

 % ( تتمركز حول ااعابة )   أوافق (.47.5الموافقة ) 
( ممدددا يشدددير إلدددا عدددد  3.83( اةدددل مدددن العدوليدددة )  0.32ةيمدددة كددداب تربيددده المحسدددوبة ) -3

 وعود فروق عوهرية بين إعابات المبحوثين .
توجوود عالكووة جوهريووة بووين إدارة المعرفووة وكفوواءة تؤيدددان صددحة العبددارة ) 2،  1النتددائ   -4

 (.إتخاذ القرارات االستراتيجية بالشركة
 

 

 

 توجد عالكة جوهرية بين إدارة المعرفة وكفاءة إتخاذ القرارات االستراتيجية بالشركة

 النسبة التكرارات البيان

 15.0 6 أوافق بشدة

 17.5 7 أوافق

 20.0 8 محايد

 27.5 11   أوافق

 20.0 8   أوافق بشدة

 100.0 40 ااعمالي
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 ( العبارة الرابعة من المراية الثالثة22عدول رة )

توجد عالكة ذات داللة احصائية بين وظائف إدارة المعرفة و توفير المعلومات التي تقلل 
 عدم الت:كد التخاذ القراراتمن درجة 

 النسبة التكرارات البيان

 20.0 8 أوافق بشدة

 27.5 11 أوافق

 22.5 9 محايد

 17.5 7   أوافق

 12.5 5   أوافق بشدة

 100.0 40 ااعمالي

201المصدر  إعداد الباحة من بيانات ا ستبانة  7 

 ( يلح  اآلتي  22من العدول )

 % .27.5)أوافق ( بنسبة المنوال هو ااعابة  -1
% ( تتمركددز حددول ااعابددة ) أوافددق ( بينمددا النسددبة العامددة 47.5النسددبة العامددة للموافقددة )  -2

 % ( تتمركز حول ااعابة )   أوافق (.30لعد  الموافقة ) 
( ممددا يشدددير إلدددا عدددد   3.83ةيمددة كددداب تربيددده المحسدددوبة ) صددمر ( اةدددل مدددن العدوليدددة ) -3

 ابات المبحوثين.وعود فروق عوهرية بين إع
توجود عالكووة ذات داللوة احصووائية بوين وظووائف تؤيددان صدحة العبددارة ) 3، 2،  1النتدائ   -4

 (.إدارة المعرفة و توفير المعلومات التي تقلل من درجة عدم الت:كد التخاذ القرارات
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 المعرفة (( اختبارالفرضية الثالثة: )كفاءة اتخاذ القرارات ترتبط بكفاءة إدارة 23جدول ركم )

أوافوووووووووووووق  العبارة
 بشدة

ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق 
 بشدة 

 المجموع

يتوكف إتخاذ القرارات بالشركة علوى  -1
 كفاءة العمليات المتبعة بإدارة المعرفة

9 12 11 5 3 40 

%23 %30 %28 %13 %8 100% 

فعاليووة اتخووواذ القووورارات تعتمووود علوووى  -2
ثقافووة فاعليووة إدارة المعرفووة فووي إشوواعة 

 المعرفة بالشركة

12 14 8 4 2 40 

%30 %35 %20 %10 %5 100% 

توجووووود عالكوووووة جوهريوووووة بوووووين إدارة  -3
المعرفووووووووة وكفوووووووواءة إتخوووووووواذ القوووووووورارات 

 االستراتيجية بالشركة

6 7 8 11 8 40 

%15 %18 %20 %28 %20 100% 

توجووود عالكوووة ذات داللوووة احصوووائية  -4
بوووووين وظوووووائف إدارة المعرفوووووة و تووووووفير 
المعلوموووات التوووي تقلووول مووون درجوووة عووودم 

 الت:كد التخاذ القرارات

8 11 9 7 5 40 

%20 %28 %23 %18 %13 
100% 

 160 18 27 36 44 35 المجموع

%22 %28 %23 %17 %11 100% 

  2017المصدر  إعداد الباحة من بيانات ا ستبانة 

كفاءة اتخاذ القرارات ترتبط ( والخاص باختبار المراية الثالثة التي نصلا )23من العدول )
 ( يواف اآلتي  بكفاءة إدارة المعرفة

 % % .28المنوال هو ااعابة ) أوافق ( بنسبة  -1
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% ( تتمركدددز ااعابدددة ) أوافدددق ( بينمدددا النسدددبة العامدددة لعدددد  50النسدددبة العامدددة للموافقدددة )  -2
 % ( تتمركز حول ااعابة )   أوافق (.28الموافقة ) 

( ممدددا يشدددير إلدددا عدددد   21( اةدددل مدددن العدوليدددة )  0.14سدددوبة )ةيمدددة كددداب تربيددده المح  -3
 وعود فروق عوهرية بين إعابات المبحوثين.

 تثبت صحة المراية . 3،  2،  1النتائ   -4
 أوال : النتائج : 

 بنااا علا نتائ  تحليل ا ستبانة توصل البحة إلا النتائ  التالية  

 توعد علةة بين المعرفة واتخا  القرارات . -1

 تتوة  كمااة اتخا  القرار بالشركة علا كمااة إدارة المعرفة . -2

 المعرفة الامنية من مؤثرات عودة اتخا  القرارات . -3

 المعرفة الوااحة المتاحة للعاملين للا دور إيعابي في عملية إتخا  القرار . -4

 توعد علةة عوهرية بين إدارة المعرفة وفعالية إتخا  القرار. -5

 ترةية األداا المعرفي في تقليل مخابر عد  التككد . يؤثر -6

تعمل إدارة المعرفة بالشركة علدا إشداعة ثقافتلدا بدين العداملين ممدا يسداعد علدا تقليدل مخدابر  -7
 عد  التككد .

 يتوة  إتخا  القرارات بالشركة علا كمااة العمليات المتبعة بإدارة المعرفة . -8

 علا فاعلية إدارة المعرفة في إشاعة ثقافة المعرفة بالشركة . فعالية اتخا  القرارات تعتمد -9

 توعد علةة عوهرية بين إدارة المعرفة وكمااة إتخا  القرارات ا ستراتيعية بالشركة. -10
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 ثانيا : التوصيات 

 بنااا علا النتائ  التي ت  التوصل اليلا يوصي البحة باآلتي  

 . ارورة ربب اتخا  القرارات بالمعرفة -1
 زيادة كمااة إدارة المعرفة لامان كمااة اتخا  القرارات . -2
 ا هتما  بمراعاة عميه انوا  المعرفة عند اتخا  القرارات . -3
 ا هتما  بدراسة المخابر المحيبة بالقرارات وامكانية ا ستمادة من المعرفة في تقليللا . -4
عرفددة فددي التقليددل مددن اددرورة وادده اهدددا  المن مددة مدده مراعدداة المخددابر ودور إدارة الم -5

 ه   المخابر . 
 كائمة المراجع والمصادر :

صلح الدين الكبيسي ، إدارة المعرفدة وأثرهدا فدي اابددا  التن يمدي ، بحدة أكداديمي منشدور  .1
  . 2002، معلة المن مة العربية للتنمية اادارية ، مار  

نافسدية ، رسدالة ماعسددتير صدالف احمدد علددي العداني ، اثدر إدارة المعرفددة فدي تحقيدق الميددزة الت .2
 2004غير منشورة في إدارة األعمال ، كلية اادارة وا ةتصداد ، عامعدة الموصدل ، العدراق 

 .   
دارة  .3 شددددلاب الدددددين حمددددد النعيمددددي ، دور إدارة المعرفددددة الماليددددة فددددي تبددددوير وسددددائل بنددددداا واا

عامعدة الزيتونددة  المحم دة الماليدة ، رسدالة دكتددوراة فدي إدارة األعمدال غيدر منشددورة ، عمدان ،
   . 2004األردنية ، كلية ا ةتصاد والعلو  اادارية ، 

العمدرب غسدان سدل  ، علةدة إدارة المعرفدة وأثرهددا علدا اابددا  ، بحدة غيدر منشدور ، مقددد   .4
إلدددا كليدددة ا ةتصددداد والعلدددو  ااداريدددة  ، عامعدددة عدددرع األهليدددة ، المدددؤتمر العلمدددي السدددنوب 

  . 2005الثاني ، 
واةدده اسددتخدا  مدددخل إدارة المعرفددة فددي المصددار  العاملددة فددي فلسددبين ، رسددالة  ابددو فددارة ، .5

   . 2006ماعستير في إدارة األعمال غير منشورة ، عمان ، عامعة العلو  التببيقية ، 
دارة المعرفدة واثرهمدا علدا الخيدار ا سدتراتيعي ، بحدة  .6 علي ععا  سعد ، تقانة المعلومات واا

  . 2007( 2( ، العدد )1للعلو  ،المعلد )منشور ، المعلة العراةية 
زيددداد الصددديرفي ، إدارة المعرفدددة فدددي المن مدددات لزيدددادة فعاليدددة أداا المدددوارد البشدددرية  ، رسدددالة  .7

ماعسدددتير فددددي إدارة األعمددددال غيددددر منشددددورة ، دمشددددق ، عامعددددة دمشددددق ، كليددددة ا ةتصدددداد ، 
2008 .   
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يدة أداا المؤسسدات األهليدة  ، رسدالة حمد خليل عليان ، دور عمليات إدارة المعرفة فدي فاعل .8
    . 2011ماعستير في إدارة األعمال غير منشورة ، فلسبين ، عامعة القد  ، 

عمددر عبددا  الشددري   ، اثددر إدارة المعرفددة علددا أداا العدداملين ، رسددالة ماعسددتير فددي إدارة  .9
   .   2011األعمال غير منشورة ، السودان ، عامعة الخربو  ، كلية الدراسات العليا ، 

أكدددر  سدددال  حسدددن العندددابي ، دور إدارة المعرفدددة فدددي بنددداا الكمايدددات العوهريدددة ، رسددددالة  .10
ماعسدتير غيددر منشددورة فدي اادارة العامددة ، كليددة اادارة وا ةتصداد ، عامعددة بةددداد ، العددراق 

 ،2013 .    
   (  2013أكر  سال  حسين ، إدارة المعرفة ، )عمان   الوراق للنشر ،  .11
 2العنزب سعد واحمد علي صالف ، إدارة را  المال المكرب في من مات األعمال ، ب .12

   . 2009، عمان   دار البازورب للبباعة والنشر ، 
سعد علي العنزب ، را  المال المكرب ، معلة العلو  ا ةتصادية واادارية ، بةداد ،  .13

   . 2001المعلد الثاني ، العدد الخام  والعشرون ، 
 2عبد الستار العلي وعامر ةنديلعي وغسان العمرب ، المدخل إلا إدارة المعرفة ، ب .14

    .  2009،عمان   دار الحيرة للنشر والتوزيه والبباعة ، 
صلح احمد علي وسعد علي العنزب ، عمان ، دار البازورب للبباعة والنشر ،  .15

  . 2009الببعة الثانية ،
، عمان  2المماهي  وا ستراتيعيات و العمليات ، ب نع  عبود نع  ، إدارة المعرفة ،  .16

 . 2010  الوراق للنشر والتوزيه ،
  ،  2001محسددن الخادديرب ، اةتصدداد المعرفددة ، معموعددة النيددل العربيددة ، القدداهرة ،  .17

 . 66ص 
عادل عريوع واحمد علي صالف ، را  المال المكرب ، العدد الخام  والعشرون ،   .18

ف ة علي  ، القاهرة   معلة المن مة العربية للتنمية اادارية ، برق ةياس  وأساليب المحا
2003  .   

عبد الستار العلي وغسدان العمدرب ، مملدو  خريبدة المعرفدة، دراسدة استعراادية تحليليدة  .19
   .  2004، إدارة المعرفة في العال  العربي ، عامعة الزيتونة ، عمان، 

ل  وا ةتصداد المعرفدي ، دار المسديرة للنشدر عبد الرحمن اللاشمي وفائزة العزاوب ، المدن .20
  . 2006والتوزيه والبباعة ، عمان ، 

  . 2003موسا اللوزب ، التبوير التن يمي ، عمان   دار وائل للنشر ،  .21
يور  برسي ، سلسلة المميزون اادارية ، إدارة المعرفة ، بيروت   العالمية للنشر ،  .22

2005 . 
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مات األعمال ، تعريب عبد اللادب الميداني ، الرياض بيتر دركر ، فن القيادة في من  .23
   . 2004، مكتبة العبيكان ، 

صلح الدين الكبيسي ، ادارة المعرفة ، القاهرة ، منشورات المن مة العربية للتنمية  .24
   2005اادارية ، 

 2004محعوب بسمان ، عمليات إدارة المعرفة ، عمان   منشورات عامعة الزيتونة ،  .25
 .   

  اشتوت ، المعرفة واألصول المكرية ، تعريب علا احمد ،عمان   يمي  كري .26
   .2002للبباعة والنشر ، 

ماكليود رايموند ، ن   المعلومات اادارية ، تعريب سرور علي إبراهي  ، الرياض    .27
   .2000دار المريخ للنشر ، 

  اادارية ، معلة عبد الرحمن يوس  درويع ،المعرفة اادارية ، المعلة العربية للعلو  .28
  .1997(، 1( ،العدد )3رة  )

نعمة عبا  خمير ، المدخل المعرفي في تحليل ا ختبار ا ستراتيعي ، بةداد   كلية  .29
   .  1996اادارة وا ةتصاد ، عامعة بةداد ، أبروحة دكتوراة ، غير منشورة ، 

داريدددددة، أبدددددو الحسدددددن، علدددددي، أحمدددددد عبدددددد العدددددال،  المددددددخل الكمدددددي فدددددي المحاسدددددبة اا .30
   ،.2002)ا سكندرية  مؤسسة شباب العامعة للنشر والتوزيه( 

كمدددال أبدددو زيدددد،  عبدددد الحدددي مرعدددي، النمدددا ي المحاسدددبية وبحدددوة العمليدددات فدددي اتخدددا   .31
  (.2008القرارات، )ا سكندرية   دار الرشاد للبباعة والنشر ، 

ن  دار وائددل للنشددر ، محمددد تيسددير الرعبددي،  المحاسددبة ااداريددة، الببعددة الثالثددة، )عمددا .32
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