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المستخلص
تمثلت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي ما دور إدارة المعرفة في عدد التككدد عندد إتخدا
الق ارر  ،من أهددا

الد ارسدة التعدر علدا ممداهي المعرفدة اوادارتلدا وعملياتلدا  ،ود ارسدة اثدر إدارة

المعرفددة فددي عددد التككددد عندددإتخا القرار.تمثلددت فرادديات الد ارسددة فددي أن هنددا علةددة ات د لددة
إحصائية بين إ دارة المعرفة واتخا القرار ،تؤثر إدارة المعرفة في حالدة عدد التككدد المرتببدة باتخدا
القدرار  ،كمددااة اتخددا القد اررات تدرتبب بكمددااة إدارة المعرفددة .اتبدده الباحدة فددي هد الد ارسددة  ،المددنل
الوصمي و لد لواده اابدار الن درب للبحدة ود ارسدة الحالدة المدنل ا سدتنبابي و لد

سدتنباب

المشددكلة ووادده الشددكل العددا للبحددة  ،الم ددنل التحليلددي ااحصددائي تحليددل البيانددات و اختب ددار
المرادديات .مددن النتددائ التددي توصددل إليلددا البحددة  ،توعددد علةددة بددين المعرفددة واتخددا الق د اررات ،
تتوة

كمااة اتخدا القدرار بالشدركة علدا كمدااة إدارة المعرفدة  ،المعرفدة الواادحة المتاحدة للعداملين

للددا دور إيعددابي فددي عمليددة إتخددا الق درار .ومددن توصدديات الد ارسددة  ،اددرورة ربددب اتخددا الق د اررات
بالمعرفة  ،زيادة كمدااة إدارة المعرفدة لادمان كمدااة اتخدا القد اررات  ،ا هتمدا بم ارعداة عميده اندوا
المعرفة عند اتخا الق اررات.
ABSTRACT
This research has discussed the problem in a main question about
reducing

administrationin

acknowledgement

thecontributionof

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

acknowledgementadministrationeffectsonreducing

making,
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.

43

مقدمة :
تلددت إدارة المعرفددة  ،كيليددة مددن نليددات ن د المعلومددات ااداريددة بالمعالعددة المنلعيددة للمعلومددات
المبلوبة في أب من مة في سبيل إحراز النعاح  ،من خدلل اتخدا القدرار  ،علدا كافدة المسدتويات
اادارية  ،ن إدارة المعرفة من خلل عملياتلا تستبيه التكثير علا عمليدة اتخدا القدرار بمدا تدوفر
مددن معرفددة  ،فددي صددورة معلومددات  ،تسدداعد فددي تقليددل حالددة  ،مخددابر  ،عددد التككددد عنددد إتخددا
القرار  ،وارتباب الق اررات بدالتخبيب والتنبدؤ فدان القد اررات المختلمدة تكدون أكثدر رشددةا وواةعيد ةة إ ا مدا
ت د د اتخا هد ددا بند ددااا علد ددا معلومد ددات وخب د درات وابتكدددارات توفرهد ددا إدارة المعرفد ددة  ،فد ددي د ددل التبد ددور
التكنولوعي والتقني ال ب تشلد بيئة من مات األعمال المعاصرة الحديثة  ،والتدي أصدبحت تعتمدد
بدرعددة كبي درة علددا المعلومددات والمعرفددة المتددوفرة لدددج المن مددة لمواعلددة المنافسددة والمحاف ددة علددا
بقداا ونمدو واسدتم اررية المن مددة وتبورهدا وتقددملا وارتبداب هد األهددا

بعمليدة اتخدا القراربصددورة

كبي درة عدددا داخددل المن مددة اخ د ا فددي ااعتبارالمعلومددات اياددا المتعلقددة بالبيئددة الداخليددة والخارعيددة
علي حد سواا .
مشكلة البحث :
عمليددة اتخددا الق درار مددن اخبددر واه د و ددائ

اادارة  ،بمختل د

مسددتوياتلا رتبدداب ه د الق د اررات

بدكداا المن مددة الحددالي والمسدتقبلي فددي ددل المنافسدة التددي فراددتلا بيئدة األعمددال المعاصدرة  ،و ن
مع د د القد د اررات ي ددت اتخا ه ددا ف ددي بيئ ددة اةتص ددادية تتسد د بع ددد التكك ددد وف ددي ددل منافس ددة كبيد درة ب ددين
من مات الألعمال  .ومن هنا يمكننا أن نستخلص مشدكلة البحدة فدي التسداؤل الرئيسدي التدالي مدا
دور إدارة المعرفددة ف ددي تقلي ددل مخ ددابر ع ددد التكك ددد تخ ددا القد د اررات وم ددن هد د ا التس دداؤل الرئيس ددي
يمكننا إبراز ه التساؤ ت المرعية التالية
 /1ما علةة إدارة المعرفة بعملية اتخا القرار
 /2هل تؤثر إدارة المعرفة في عد التككد عند إتخا
 /3ما أثر المعلومات التي توفرها إدارة المعرفة في ترشيد القرار
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أهمية البحث :
أوال  :األهمية النظرية :
 /1ا هتما المتعا

بالمعرفة اوادارتلا في بيئة األعمال المعاصرة.

 /2دور إدارة المعرفة كن ا معلومات فرعي من ن ا المعلومات اادارية.
ثانيا  :األهمية العملية :
 /1ارتباب أداا المن مات بعملية اتخا الق اررات .
 /2المنافسددة الت ددي فراددتلا متةيد درات بيئددة األعم ددال المعاص درة وا ددرورة مواعلتلددا م ددن خ ددلل
المعرفة والق اررات الرشيدة .
أهداف البحث :
يلد

ه ا البحة إلا تحقيق األهدا

التالية

/1التعر علا مماهي المعرفة اوادارتلا وعملياتلا .
 /2دراسة اثر إدارة المعرفة في تقليل مخابر عد التككد المرتببة باتخا الق اررات .
 /3الوةددو

علددا اثددر المعلومددات والخب درات وا بتكددارات التددي توفرهددا إدارة المعرفددة فددي ترشدديد

الق اررات .
فرضيات البحث :
 /1هنا علةة ات د لة إحصائية بين إدارة المعرفة واتخا الق اررات .
 /2تؤثر إدارة المعرفة في تقليل حالة عد التككد المرتببة باتخا الق اررات .
 /3كمااة اتخا الق اررات ترتبب بكمااة إدارة المعرفة .
مناهج البحث :
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 /1المنل الوصمي و ل لواه اابار الن رب للبحة ودراسة الحالة.
 /2المنل ا ستنبابي و ل

ستنباب المشكلة وواه الشكل العا للبحة .

 /3المنل التحليلي ااحصائي تحليل البيانات و اختبار المرايات.
مصادر وأدوات جمع البيانات :
المصادر الثانوية الكتب والمعلت العلمية والشبكة الدولية للمعلومات.
المصادر األولية البيانات الميدانية .
أدوات عمه البيانات ا ستبانة .
حدود البحث :
 /1الحد المكاني شركة سكر كنانة المحدودة – الموةه (النيل األبيض) .
 /2الحد الزماني 2019- 2017
 /2الحد البشرب العاملين باألةسا اادارية .
أوال  :عرض الدراسات السابقة :
 /1د ارسددة صددلح الدددين الكبيسددي  ]1تمثلددت مشددكلة الد ارسددة فددي صددورة تسدداؤل عددن مدددج تددكثير
إدارة المعرف ددة عل ددا ااب دددا التن يم ددي  ،ه دددفت الد ارس ددة إل ددا توا دديف العلة ددة ب ددين إدارة المعرف ددة
واابددا التن يمددي وبيدان اثددر إدارة المعرفدة علددا اابددا ومحاولددة تشدخيص الماددامين والددد

ت

الدرسددة وعددود علةددة عوهريددة
الن ريددة والعمليددة ألندوا المعرفددة وعمليددات إدارة المعرفددة  .افتراددت ا
بددين كمددااة إدارة المعرفددة وزيددادة اابدددا التن يمددي  .اتبدده الباحددة المددنل ا سددتنبابي وا سددتقرائي
وا ستبانة ككداة رئيسية لعمه البيانات  .مدن نتدائ الد ارسدة وعدود علةدة معنويدة بدين إدارة المعرفدة
وااب دددا التن يم ددي  .كم ددا إن الش ددركات ف ددي القب ددا الصد دناعي نعح ددت ف ددي اس ددتثمار األس دداليب
المتميزة في عمليات تشخيص المعرفة وتوليددها  .مدن توصديات الد ارسدة ادرورة ا هتمدا بالمعرفدة
الامنية وال اهرية ورفه مستواها ودع أةسا البحة والتبوير وتشعيه اابدا .
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 /2د ارسددة العدداني  ]1تحددددت مشددكلة الد ارسددة فددي كيميددة التعددر علددا مسددتوج فعاليددة متةي درات
إدارة المعرفة والميزة التنافسدية ومددج تدكثير متةيدرات إدارة المعرفدة علدا متةيدرات الميدزة التنافسدية .
هددفت الد ارسددة إلدا التعددر علدا دور إدارة المعرفددة فدي تحقيددق الميدزة التنافسددية .افترادت الد ارسددة
وعددود علةددة عوهريددة بددين متةي درات إدارة المعرفددة والقدددرة علددا تحقيددق المي دزة التنافسددية  .اعتمدددت
الد ارسددة علددا الم ددنل الوصددمي وا س ددتبانة والمقددابلت الشخصددية ف ددي عمدده البيان ددات  .مددن نت ددائ
الد ارسددة وعددود تددكثير لمتةي درات إدارة المعرفددة عنبددا إلددا عنددب مدده ا هتمددا بزيددادة أر
العمل من خلل تعزيز أر

المددال وةددوج

المال المكرب كعزا من ،اصل  ،من موردها البشرية .

 /3شلاب الدين حمد النعيمي  ] 2تمثلت مشكلة الدراسة في تحديد دور إدارة المعرفدة الماليدة فدي
تب ددوير وس ددائل بن دداا اوادارة المحم ددة المالي ددة  .تناول ددت الد ارس ددة تب ددوير المعرف ددة المالي ددة ف ددي بن دداا
المح دداف المالي ددة ومحاول ددة تعس دديد س ددلو المس ددتثمر نح ددو العائ ددد والمخ ددابرة م ددن خ ددلل اس ددتخدا
المنبددق العلمددي .هدددفت الد ارسددة إلددا التعددر علددا أهميددة إدارة المعرفددة الماليددة بشددقيلا فددي تبددوير
واختيددار نمددا ي كميددة تسددل فددي بندداا محدداف اسددتثمارية كمددواة تحقددق أهدددا

المسددتثمرين بدداختل

سلوكياتل  .اتبعت الدراسة المنل الوصمي التحليلي .واه نتيعدة هدا إن اختيدار المحم دة الماليدة
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
بيان نتائ المحم ة من حية العائدد والمخدابرة .أهد توصدية هدا إن العائدد والمخدابرة مرتببدان
ببعاددلما الددبعض بصددورة برديددة وان مدددير المحم ددة يددولي ه د العلةددة أهميددة كبي درة ألنلددا تشددكل
تماديلت المسددتثمر فددي بندداا المحداف الماليددة لد ل لكددي يمكدن إدارة المعرفددة الماليددة اددمن نبدداق
المحم ة المالية يعب أن تحقق لدج مدير المحم ة الماليدة المعرفدة التامدة بالعناصدر المدؤثرة علدا
أداا المحاف المالية .
 /4د ارسددة السددال

 ] 3تمثلددت مشددكلة الد ارسددة فددي صددورة تسدداؤل رئيسددي عددن مدددج تددكثير وعلةددة

مكونددات إدارة المعرفددة علددا مسددتوج اابدددا فددي المنتعددات الصددناعية  .هدددفت الد ارسددة إلددا تحليددل
إدارة المعرف ددة والتعدددر عل ددا مكوناتلدددا والعلةدددات بينل ددا وانعكدددا

ل د د عل ددا مسدددتوج اابد دددا .

افتراددت الد ارسددة وعددود علةددة ايعابيددة بددين إدارة المعرفددة والمسددتوج اابددداعي بالمن مددة .اعتمدددت
الد ارسدة علددا ا سدتبانة لعمدده البيانددات األوليدة مددن خددلل عيندة مددن ( )80فددرد مدن الشددركات محددل
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الدراسة ااافة المنل الوصدمي والمدنل التحليلدي ااحصدائي .واهد نتيعدة توصدلت إليلدا الد ارسدة
اهتما الشركات بإدارة المعرفة ككسا

ادارة وتوليدد المعرفدة بلدا وتبدوير ثقافتلدا التن يميدة  .واهد

توص ددية توص ددلت لل ددا الد ارس ددة ا ددرورة ا هتم ددا بد د أر

الم ددال المك ددرب كع ددزا م ددن أص ددول المن م ددة

وتبوير انتاي المعرفة وخلق المزايا التنافسية .
 /5د ارسددة أبددو فددارة  ] 4تناولددت الد ارسددة واةدده اسددتخدا مدددخل إدارة المعرفددة فددي المصددار  ،حيددة
تمثلددت مشددكلة الد ارسددة فددي تسدداؤل رئيسددي عددن مدددج تببيددق مدددخل ادارة المعرفددة فددي المصددار ،
هدددفت الد ارسددة إلددا تحليددل وتحديددد واةدده اسددتخدا مدددخل إدارة المعرفددة فددي المصددار العاملددة فددي
فلسددبين  ،وتركددز الد ارسددة علددا خم د

و ددائ

ادارة المعرفددة هددي  ،التخبدديب للمعرفددة  ،تحدددية

وتبددوير المعرفددة  ،تن ددي وخددزن المعرفددة  ،نش ددر ثقافددة المعرفددة  ،ومتابعددة المعرفددة والرةابددة عل ددا
أنشددبتلا  ،وتسددعا الد ارسددة إلددا التحقددق مددن اثددر بعددض المتةي درات (المركددز الددو يمي  ،والعددن

،

والدرع ددة العلمي ددة  ،والخبد درة  ،والت دددريب ) عل ددا إد ار أهمي ددة إدارة المعرف ددة وتبنيل ددا ف ددي المص ددار
العاملة في فلسبين .اتبعت الدراسة المدنل الوصدمي التحليلدي  .واهد نتدائ الد ارسدة أن المصدار
العاملة فدي فلسدبين تقدو بتببيقدات عوهريدة للو دائ

األساسدية الخمد

لمددخل إدارة المعرفدة أهد

التوصيات إن تولي المصدار العاملدة فدي فلسدبين اهتمامدا اكبدر بتببيقدات مددخل ادارة المعرفدة
مفهوووم المعرفووة :المعرفددة هددي المددر العديددد مددن أر
أر

المددال القددائ علددا األفكددار والخب درات  ،وهددي

المددال المكددرب فددي اةتصدداد المعرفددة العديددد واألكثددر أهميددة مددن أر

المددال المددادب السددلعي ،

وكمدا عرفدت علدا أنلددا مدا يتكدون مدن البيانددات والمعلومدات التدي تد تن يملددا ومعالعتلدا لنقدل الملد
والخبرة والتعل المتدراك  ،وهدي أسدا

المعرفدة الادمنية التدي يمكدن المشداركة فيلدا وتعلملدا إ اند

يصددعب التعبيددر عنلددا ونقللددا  ،وهددي م دزي مددن الخب درة والقددي والمعلوم دات الددرؤج العيدددة التددي تقددد
إبددار التقيددي وتقدددير الخب درات والمعلومددات العيدددة ]7 .المعرفددة م دزي مددن مواهددب وأفكددار وةواعددد
اواعرااات تقود األفعال والق اررات للنعاح وهي الشيا اللز لدوا الميدزة التنافسدية ن المعرفدة هدي
القدددرة علددا ترعمددة المعلومددات إلددا أداا اوانعدداز لتحقيددق ملمددة محددددة  ،أو إيعدداد شدديا محدددد ،
وهد د الق دددرة  ،المعرف ددة

تك ددون إ عن ددد البش ددر وب العق ددول والمل ددارات المكري ددة والبدني ددة وبالت ددالي

فالمعرفة هي اااافة العلمية الثقافية من مصدر أو أكثدر تدؤدب إلدا اتسدا إد ار اانسدان ليكدون
ةاد ار علا مواعلة أب مشكلة ]9 ..
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تصنيفات المعرفة :يمكن تصني

المعرفة إلا أكثر من نو واحد  ،اآلتي ]9

 / 1المعرفة الامنية .لقد ميز بعض الكتاب بين أربعة أنوا من المعرفة الامنية
وهي

وتشمل الحقائق القريبة للمعلومات التي يمكن نقللا كالمعرفة

أ /معرفة ما ا

الصريحة .ب /معرفة لما ا

وتشير المعرفة العلمية للمبادئ والقوانين والعقلنية

واألسباب والبحوة التببيقية وتدبير األعمال . ]10
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

العلةات ا عتماعية]11 .
 /2المعرفة الوااحة.
 .1المعرفة التكنولوعية/2 .المعرفة الاحلة والمعرفة العميقة/3.المعرفة السببية  /4المعرفة
اارشادية]12 .

مداخل المعرفة  :درست المعرفة من مداخل مختلمة  ،فقدد اعتمدد المددخل النمسدي المعرفدي لتكدوين
ا ستراتيعية وال ب شخصت بموعب ثلثة مكونات معرفيدة هدي  ]14ااد ار  ،الدتعل  ،التمكيدر.
ووف ددق الم دددخل الملس ددمي والد د ب رك ددز عل ددا د ارس ددة م ددا ه ددو أهد د م ددن فلس ددمة الببيع ددة إ وه ددو عق ددل
اانسان .
أهمية إدارة المعرفة  :تستمد إدارة المعرفة أهميتلا من خلل ثلة تحديات تواع إدارة
األعمال في عال اليو وهي ]17
 .1كيمية كسب الزبائن وخدمة حاعاتل

ا لكترونية.

عبر الشبكة العالمية (ا نترنت) والتعارة

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

تكسي

التعل التن يمي في تعميق وبناا القي العيدة للشركة.

أهداف إدارة المعرفة  :تلد

إدارة المعرفة إلا تحقيق اآلتي ]18
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تعمه المعرفة من مصادرها وتخزينلا اواعادة استعماللا  ،ع ب ار

المال المكرب  ،خلق البيئة

التن يمية التي تشعه كل فرد في المن مة علا المشاركة بالمعرفة لرفه مستوج معرفة اآلخرين ،
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
من الملكية المكرية عبر استخدا ا ختراعات والمعرفة التي بحوزتلا والمتاعرة با بتكارات تحويل
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 :
تنم المن مات معموعة من عمليات إدارة المعرفة منلا

تحديد ببيعة وأنوا المعرفة

ورس المعرفة  ،تعميه المعرفة المتوافرة لدج المن مة  ،اكتساب المعرفة المبلوبة  ،تخزين
المعرفة الموعودة والمكتسبة المشاركة بالمعرفة  ،تببيق المعرفة  ،بمعنا استرعا واستعمال
المعرفة  ،ابتكار وتوليد المعرفة العديدة من خلل البحة والتبوير وتعل الدرو ]21 .
أثار عمليات إدارة

المعرفة  :اثر إدارة المعرفة علا العاملين تؤثر إدارة المعرفة علا

العاملين ببرق مختلمة منلا  ،تستبيه إدارة المعرفة من تمعيل عملية التعل لدج العاملين من
خلل بعال البعض وك ل من خلل المصادر الخارعية للمعرفة حية يسمف مثل ه ا التعل
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
علا بناا ةدراتل في التعل  ،وحل المشكلت  .وبالتالي فان إدارة المعرفة  ،من خلل عملياتلا
 ،أن توسه الخبرات لدج العاملين ودع وزيادة راا الزبائن عن منتعات المن مة وزيادة الربف
والعوائد]22 .
اثر إدارة المعرفة على العلميات

تساعد إدارة المعرفة علا تحسين العمليات والمعاليات

المختلمة داخل المن مة مثل التسويق واانتاي والمحاسبة واللندسة من خلل ثلثة أبعاد ،
المعالية  ،الكمااة ودرعة ا بتكار واابدا

والعمليات  ،والمعالية تعني أداا العمليات األكثر

مناسبة أو ملئمة واخ أفال الق اررات الممكنة  ،الكمااة وتعني أداا العمليات بسرعة وبكةل
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تكلمة ممكنة  ،وا بتكار يعني أداا العلميات بصورة مبدعة وحديثة وبالتالي تحسين الكمااة
والمعالية
اثر تطبيق المعرفة على المنتجات :يؤثر تببيق إدارة المعرفة علا المنتعات أو المخرعات
المختلمة للمن مة من خلل محورين ،المنتعات ات القيمة الماافة والمنتعات المستندة إلا
المعرفة  ،ح ية تساعد عمليات إدارة المعرفة المن مات علا تقدي المنتعات العديدة وتحسين
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
الشرك ات ا ستشارية والمتخصصة في تبوير صناعة البرمعيات]23 .
اثر تطبيق إدارة المعرفة على األداء التنظيمي :ت لر نثار تببيق إدارة المعرفة علا األداا
التن يمي للمن مة من خلل اآلثار المباشرة واآلثار غير المباشرة حية ي لر األثر المباشر في
تبوير وابتكار المنتعات العدي دة التي تؤدب إلا زيادة العوائد واألرباح من خلل المواامة بين
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

المعرفة في تبوير األ داا  ،باألةسا المختلمة الخاصة بالتعامل مه الزبون مما يؤدب إلا راائ
وحب و ئ للمن مة]24 .
كيفية تطبيق إدارة المعرفة
التالية  ] 24نمو ي البن

يمكن تببيق إدارة المعرفة بالمن مات من خلل النما ي

التعارب الكندب ادارة المعرفة  ،ال ب يركز علا مملو الثقافة

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
ومستشارين ورؤساا فرق عمل  ،مه توفر شبكة المعرفة التي تعتبر األداة لمحص معرفة المن مة
 ،وينبلق ه ا النمو ي من خلل أربعة عشر عنص ار أساسيا تمكن المن مة من إدارة المعرفة
وهي  ] 25التعل المردب حية تواه مسئولية التعل المستمر علا األفراد أنمسل  ،تعل المريق
تحميل المعموعة المكلمة بإدارة المعرفة مسئولية التعل ال اتي  ،تعل المن مة عن بريق نشر
المعرفة المتولدة في التن ي من خلل شبكة التعل  ،تعل الزبون إد ار المن مة أن الزبون بحاعة
إلا المعرفة  ،عرض نمو ي اادارة بالمعرفة من خلل توايف هد
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ابتكار المعرفة التن يمية

وكيمية تبابق المعرفة مه إستراتيعية األعمال الشاملة مه ارورة تكوين الليكل ال ب يدع
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
ن ا التة ية العكسية لقيا

النعاح في العلود وتامين البيانات لتعديل ا ستراتيعيات بشكل

مستمر]26 .
خطوات تطبيق إدارة المعرفة :يمكن تببيق إدارة المعرفة من خلل النمو ي من ثماني
خبوات زمة لتحويل المعرفة المتولدة لدج المن

إلا تببيق  ،وه الخبوات هي ]27

 1معرفة السبب ةبل األسلوب 2 .أهمية التنمي مقارنة بما هو مخبب 3.تقبل األخباا.
:4إبعاد الخو  5 .إشاعة روح التعاون والمشاركة بد

من المنافسة بين األفراد 6.ةيا

العوانب الملمة التي يمكن من خلللا تحقيق المساعدة في تحويل المعرفة إلا واةه ملمو 7.
تحديد عمل القادة وكي

يؤدون عملل وكي

يخصصون الموارد ويعالعون المشكلت]28 .

اتخاذ الق اررات :إن اتخا الق اررات اادارية من الملدا العوهريدة والو دائ
وان مقدددار النعدداح ال د ب تحقق د أيددة من مددة إنمددا يتوة د

األساسدية للمددير ،

فددي المقددا األول علددا ةدددرة وكمددااة القددادة

ااداريين وفلمل للق اررات اادارية وأساليب اتخا ها  ،وبما لدديل مدن ممداهي تادمن رشدد القد اررات
وفاعليتلددا  ،وتدددر أهميددة واددوحلا ووةتلددا  ،وتعمددل علددا متابعددة تنمي د ها وتقويملددا  ]29 .ويعددد
مواو اتخا الق اررات من أه العناصدر وأكثرهدا أثد ار فدي حيداة األفدراد  ]30 ،وتعدد عمليدة اتخدا
الق اررات عوهر العملية اادارية والمحور األساسي المعال لدراسة اادارة ونشابلا ،
مفهوم اتخاذ الق اررات  :إن كلمة ةدرار تعندي البدت النلدائي  ،واارادة المحدددة لصدانه القدرار بشدكن
مددا يعددب وم ددا

يعددب فعل د للوص ددول بوادده معددين إل ددا نتيعددة محددددة ونلائي ددة  .وتعددر اتخ ددا

الق اررات بكنلا عملية اختيار بديل من عدة بدائل وان ه ا ا ختيار يدت بعدد د ارسدة موسدعة وتحليليدة
لكل عوانب المشكلة مواو القرار للوصول لألهدا

المرعوة]32 .

أنواع الق اررات  ]33الق اررات ببقا امكانية برمعتلا
أ -الق اررات المبرمعة.الق اررات الةير مبرمعة.

الق اررات وفق ألسلوب اتخا ها

أ /الق اررات الكيمية.ب /الق اررات الكمية.
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الق اررات وفقا ألهميتلا
أ -الق اررات ا ستراتيعية.

الق اررات وفقا ل رو

اتخا ها

ب/الق اررات التكتيكية .ي /الق اررات التنمي ية.

أ -الق اررات التككيدية .ب /الق اررات غير التككيدية.
الق اررات وفقا للنمب القيادب

أ -الق اررات المردية ا وتوةرابية .ب/الق اررات العماعية الديموةرابية.
عناصر اتخاذ الق اررات
تدور عملية اتخا القرار في إبار معين وتلدد
سدتة عناصددر هدي الموةد

إلدا معالعدة مشدكلة مدا  ،واهد هد العناصدر

(أو المشددكلة )  ،متخد القدرار  ،اللددد

 ،البددائل  ،ةواعددد ا ختيددار ،

عملية اختيار الحل ا مثل بين البدائل .
مراحل اتخا القرار
المرحلة األولا تش خيص المشكلة تحديد المشكلة يعد أه خبوة في عملية اتخا القرار
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
التعر علا العوانب المختلمة للمشكلة وتشخيصلا وتحديدها تحديدةا دةيقةا من حية نوعلا وكي
نشكت اوايااح األسباب الرئيسة للمشكلة ث األسباب الثانوية وعند التعر علا ه األسباب
توع العلود لحل ه المشكلة .
المرحل ددة الثاني ددة عم دده البيان ددات والمعلوم ددات إن فل د د المش ددكلة فلمد داة حقيقيد داة  ،واةتد دراح بد دددائل
مناسد ددبة لحللد ددا يتبلدددب عمد دده البياندددات والمعلومد ددات ات الصدددلة بالمشد ددكلة محدددل الق د درار البياند ددات
والمعلومات األولية والثانوية ]35
المرحلددة الثالث ددة تحدي ددد الب دددائل المتاحددة وتقويمل ددا ف ددي هد د المرحلددة ي ددت التع ددر عل ددا الب دددائل
الممكنة والمتوافرة لمعالعة المشكلة ويشترب وعود بديلين علا األةل . ]36 ،
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يددت فددي ه د المرحلددة وادده خبددة لتنمي د الحددل

المرحلددة الخامسددة متابعددة تنمي د الق درار وتقويم د
ال ب ت اختيار من ةبل المدير متخ القرار.
أساليب اتخا الق اررات وهي كالتالي ]37

األسدداليب الن ريددة (غيددر الكميددة ) الخب درة يمددر المدددير متخ د الق درار بالعديددد مددن التعددارب

أو

أثناا أدائ لملام اادارية يخري منلا بدرو

مستمادة من النعاح والمشل.

أ /البديلددة والحك د الشخصددي المدددير عنددد اتخددا للقد اررات فددي هد الحالددة إنمددا يسددتند حكمد مددن
خلميات ومعلومات السابقة وسدرعة بديلتد فدي فلد وتبيدان العناصدر المؤلمدة التدي يتعدرض للدا .ب/
اآلراا وا ةت ارح ددات يقد ددو المددددير متخ د د الق د درار بعدددرض ة د درار المبددددئي علد ددا العددداملين مع د د فد ددي
المن مددة ألخ د وعلددة ن ددره حددول مددا يحتاع د ه د ا الق درار مددن تعددديل أو إة درار أو إلةدداا بل ددد
الوص ددول للقد درار األنس ددب  ،وا عتم دداد عل ددا اآلراا ا عتماعي ددة يعد دد أس ددلوبا ديموةرابي ددا ف ددي اتخ ددا
القد اررات ألن د مبنددي علددا المشدداركة اواعبدداا ال درأب  .الحقددائق ي تعددد الحقددائق مددن الركددائز اللامددة
في اتخا الق اررات]38 .
ثانيدا األسدداليب العلميددة (الكميددة) فددي اتخددا القد اررات

تددزداد أهميددة األسدداليب والن ريددات العلميددة

الت ددي تس ددل ف ددي عملي ددة اتخ ددا القد درار وم دده كثرتل ددا ف ددان أهمل ددا م ددا يل ددي .بح ددوة العملي ددات .ن ري ددة
المباريات ]38 .ن رية ا حتما ت  ]39ن رية شعرة الق اررات

 ]40العوامدل المدؤثرة فدي اتخدا

القرار هنا عدة عوامل تؤثر في اتخا القرار منلا ما يلي ]42
أه دددا

المن م ددة/2 .الثقاف ددة الس ددائدة ف ددي المعتم دده/3.الواة دده ومكنوناتد د م ددن الحق ددائق والمعلوم ددات

المتاحة/4 .العوامل السلوكية .
المخابر وعد التككد تعري

المخابرة وأنواعلدا  ]39يصدعب علدا المسدتثمر أن يحددد بدةدة

معدل العائدد المتوةده علدا ا سدتثمار ،اوان كدان يسدتبيه أن يقددر عددد ا حتمدا ت الممكندة وةيمدة
كل احتمال وةيمة العائد المتوةه في ل  ،فلو يعد فقب السدبيل لتقددير العائدد المتوةده أن يتولدد
عددن ا سددتثمار ،بددل يعددد أيا داة السددبيل لتقدددير المخددابر التددي يتعددرض للددا ه د ا العائددد وحتددا تددت
التةبية المناسدبة للعائدد والمخدابر اللد ين همدا المحدددين األساسدين للقدرار ا سدتثمارب ،سدو
بالحدية عن مماهي العائد والمخابرة وعد التككد .يكتي بعد ل تناول أنوا المخابر]39 .
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نبددأ

العائد المتوةه من ا ستثمار لو أن متخ القرار ا سدتثمارب يعمدل فدي دل التككدد التدا لكدان مدن
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
من المستحيل علا المستثمر أن يحدد بدةة حع العائدد الد ب يتوةده تحقيقد  ،غيدر أند يسدتبيه أن
ياه إبا ةار للتوزيه ا حتمالي لل ا العائد ،أب يسدتبيه تقددير عددد ا حتمدا ت الممكندة ،ووزن كدل
احتمال ،وةيمة العائد المتوةه في ل ]42 .و تتعاوز القيمة الكليدة للتوزيده ا حتمدالي عدن الواحدد
الصددحيف ،فددإ ا كددان هنددا ثلثددة احتمددا ت ةيمتلددا علددا الت دوالي  0.2 ،0.6 ،0.2فددإن ه د ا يعنددي
أن وزن ا حتمد ددال األول يماث د ددل وزن ا حتم د ددال الثال د ددة ،أم د ددا وزن ا حتم د ددال الث د دداني فيبلدد د ثلث د ددة
أاد ددعا

أب مد ددن ا حتمد ددالين اآلخ د درين .مد دده العل د د أن د د يتوة د د

تقد دددير المتةي د درات الثلثد ددة (عد دددد

ا حتما ت ،ووزن كل منلا ،وةيمة العائد في ل كل احتمال) علا خبدرة ود اريدة المحلدل أو متخد
القدرار .اوا ا مدا توصددل المحلدل إلدا ةيمددة المتةيدرات الثلثدة ،حينئد يمكند تقددير العائددد المتوةده مددن
ا س ددتثمار ،والد د ب

يخ ددري ع ددن كوند د المتوس ددب الم ددرعف ب دداألوزان للعوائ ددد المتوة دده ف ددي ددل ك ددل

احتمال.
المخوواطرة وعوودم الت:كوود :المخددابرة هي مقيددا

نسددبي لمدددج تقلددب العائددد أو التدددفقات النقديددة التددي

سيت الحصول عليلا مستقبل .كما وتعر المخابرة بكنلا " ]40المخدابرة هدي الحالدة التدي يمكدن
معل ددا وا دده توزي دده احتم ددالي بش ددكن الت دددفقات النقدي ددة المس ددتقبلية ،وهن ددا يع ددب أن تتد دوافر معلوم ددات
تاريخية كافية تساعد في واه ه ا حتما ت ،وه تسما با حتما ت المواوعية.
 المخددابرة "هددي عددد انت ددا العوائددد ،فت ب د ب ه د العوائددد فددي ةيمتلددا أو فددي نسددبتلا إلددا أرالمدال المسددتثمر هددو الد ب يشددكل عنصددر المخددابرة ،وترعدده عمليددة عددد انت ددا العوائددد أساسددا إلددا
حالددة عددد اليقددين المتعلقددة بددالتنبؤات المسددتقبلية ،كمددا أن لكددل اسددتثمار درعددة معينددة مددن المخددابر،
وأن مددا يسددعا إلي د المسددتثمر العددادب هددو تحقيددق أعلددا عائددد ممكددن عنددد مسددتوج مقبددول لدي د مددن
المخابر يتحددد وفدق ببيعدة المسدتثمر وعمدر" ]40 .أن التةيدر فدي مسدتوج المخدابرة التدي تنبدوب
عليلددا اسددتثمارات ةائمددة أو عديدددة يددؤدب إلددا رفددض المسددتثمرين ةبددول ه د المخددابرة مددا ل د يترتددب
].ويعددر الخبددر لمشددرو مددا "هددو درعددة
علددا ل د زيددادة ملئمددة فددي معدددل العائددد المتوةدده" ُ 39

ا ختلفددات فددي تدفق د النقدددب عددن تدددفق نقدددب مقدددر أو متوةدده ،وكلمددا زاد مدددج ه د ا ختلفددات
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التدي يمكدن فيلدا القيدا بتقددير التوزيده

كان ل معندا زيدادة الخبدر ،والخبدر مدرتبب بتلد المواةد

تتوافر في لمتخ القدرار معلومدات

ا حتمالي لمشرو معين" ]35 .عدم الت:كد :يعبر عن موة

تاريخيددة للعتمدداد عليلددا فددي وادده توزيدده احتمددالي للتدددفقات النقديددة المسددتقبلية ،ومددن ث د فعلي د أن
ياه تخمينات معقولة للصورة التي يمكدن أن يكدون عليلدا .ولمدا كاندت تقدديرات التوزيده ا حتمدالي
ةائمدة علددا تخمينددات متخد القدرار فإند يبلددق عليلدا بددالتوزيه ا حتمددالي التقددديرب .فددإ ا كددان القدرار
ا ستثمارب عديد من نوع  ،أو أن المنشيت المنافسة ترفض تزويد متخ القدرار بمعلومدات تاريخيدة
مميدددة ،فددل سددبيل لوادده توزيدده احتمددالي للتدددفق النقدددب إ بالبحددة وا ستشددارة مدده مددن لل د د اريددة
بل ا النشاب ،و ل من أعل واه تصور لل ا التوزيه ]42 .عدد التككدد هدي الحالدة التدي يتعد ر
معلددا وادده أب توزيدده احتمددالي مواددوعي لعددد ت دوافر أب بيانددات ويعتمددد فددي ل د علددا الخب درات
الشخصد ددية ول د د ل يبلدددق علي د د بدددالتوزيه ا حتمد ددالي الشخصد ددي" ]39 .عد ددد التككدددد ي د درتبب بتل د د
المواة

التي

يتوفر فيلا المعلومات الكافية وبالتالي

مملو المخابر الكلية يعك

يمكن تقدير توزيه ا حتما ت" .]38

اتسا التوزيه ا حتمالي للعائد حعد المخدابر الكليدة التدي ينبدوب

عليلا ه ا العائدد ،مده العلد أن المخدابر الكليدة للةتدراح ا سدتثمارب تدزداد كلمدا زاد احتمدال تشدتت
العائ ددد ع ددن ةيمت د د المتوةع ددة (مد دده العلد د أن التشد ددتت ه ددو انح د د ار
المخابر الكلية  ] 42المخابر المنت مدة وهدي مخدابر

الق ددي عدددن وس ددبلا الحسد ددابي).

يمكدن الدتخلص منلدا بدالتنويه ،وتتدكثر

بل ددا عوائدددد كافدددة األوراق الماليدددة بصدددر الن دددر عدددن المنشددديت المصددددرة لتل د د األوراق وبالتد ددالي
يصعب علا المسدتثمر الدتخلص منلدا أوتخميادلا بتنويده مكوندات المحم دة ،وبدالببه

يتوةده أن

يكون لتل المخابر تكثير متماثل علا عوائد كافة األوراق المالية.
المخدابر غيدر المنت مدة وهدي المخددابر التدي يمكدن تعنبلدا بددالتنويه وتعدزج إلدا درو
أو رو

المنشددكة

الصناعة التدي تنتمدي إليلدا المنشدكة ،وحيدة أن التةيدرات فدي عائدد سدل منشدكة مدا والتدي

تُعددزج إلددا المخددابر غيددر المنت مددة،

يوعددد ارتبدداب بينلددا وبددين التةي درات التددي تُحدددثلا المخددابر
درو

غير المنت مة لعائد سدل منشدكة أُخدرج خدتل

المنشدكتين فإند يمكدن للمسدتثمر تخمديض

تل د المخددابر بتنويدده مكون ددات محم ددة أو ارة د الماليددة أب ع ددد تركيزهددا فددي أوراق ماليددة تص دددرها
منشكة معينة.
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أنواع ال مخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المؤسسات المالية ]42[:مخدابر ا ئتمدان تنشدك
مخ ددابر ا ئتم ددان نتيع ددة حتم ددال أن الت دددفقات النقدي ددة الناعم ددة ع ددن المبالب ددات المالي ددة العائ دددة
للمؤسسددات الماليددة كددالقروض والسددندات

تُدددفه بشددكل كامددل .مخددابر السدديولة تددزداد مخددابر

الس د دديولة عن د دددما يبل د ددب م د ددالكي الخص د ددو ك د ددالمودعين وح د دداملي بدد دوالص الت د ددكمين الس د ددداد الم د ددورب
للمبالبددات الماليددة التددي يملكونلددا لدددج إحدددج المؤسسددات الماليددة ،أو عندددما يبلددب حدداملي وعددود
ا ةتراض خاري الميزانية فعكة استخدا حقل في ا ةتراض .عندما يبلدب حداملي الخصدو السدداد
المباشر للنقد ،فالمبالبات المالية تُعاد إلا .مخابر سعر المائددة ندو مدن المخدابر التدي تواعللدا
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
تدداريخ اسددتحقاق األصددول لتدداريخ اسددتحقاق الخصددو

علددا فددرض وعددود مؤسسددة ماليددة أصدددرت

ل بيدده سددندات) بقيمددة  100مليددون دو ر تسدتحق بعددد سددنة و لد لتمويددل شدراا أصددول
خصدو (مددث ة
(مددثلة ش دراا سددندات مددن مؤسسددة ماليددة مددا ،مددنف ةددروض) تبل د ةيمتلددا  100مليددون دو ر تسددتحق
بعددد سددنتين ،مدده العلد أن كلمددة الخصددو علددا المؤسسددة الماليددة  ،%9والمائدددة علددا األصددول تبل د
.%10فددي نلايددة السددنة األولددا تبلد أربدداح المؤسسددة الماليددة  %1بقيمددة مليددون دو ر ،أمددا أرباحلددا
فدي السدنة الثانيددة فلدي غيددر محدددة فددإ ا بقدي معدددل المائددة علددا مدا هددو عليد فإنلددا تسدتبيه إعددادة
تمويل أصوللا عند معدل  %9ومن ث فدي نلايدة العدا تحقدق أربداح بمعددل  .%1وفدي حدال تةيدر
معدددل المائدددة وعلددا فددرض أن د ةددد ازداد فددإن كلمددة خصددو المؤسسددة الماليددة ةددد تصددل فرا دةا إلددا
 %11وبالتددالي فددي نلايددة العددا تحقددق المؤسسددة الماليددة خسددائر بمعدددل  .%1اوا ا مددا ارتمدده معدددل
المائدة بككثر من  %1في العدا الثداني فدإن خسدائر المؤسسدة الماليدة سدو

تدزداد بمعددل أكبدر مدن

المعدددل السددابق ]42 .بالنتيعددة نعددد أن المؤسسددة الماليددة التددي تمتل د أصددول ات تدداريخ اسددتحقاق
أكبددر مددن تدداريخ اسددتحقاق الخصددو الممولددة للددا فإنلددا ةددد تعددرض نمسددلا لمخددابر إعددادة التمويددل
وه ا.
مخاطر السوق :تنشك مخابر السوق عندما تقو المؤسسات المالية بمبادلدة األصدول والخصدو
والمشددتقات أكثددر مددن احتما لددا بل د لمت درات بويلددة ألغ دراض ا سددتثمار والتمويددل أو التحددوب .إن
مخ ددابر الس ددوق تد درتبب بخب ددر مع دددل المائ دددة وخب ددر المب دداد ت األعنبي ددة وكد د ل نع ددد أن خب ددر
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المؤسسة المالية ككل ل دور مؤثر في ه ا النو مدن المخدابر ،إادافة إلدا أند يادي

بعدد نخدر

للخبددر وهددو فعاليددات المبادلددة  ،إ ةا هددو خبددر إاددافي تتعددرض ل د المؤسسددة الماليددة عندددما ي درتبب
خبر المباد ت األعنبية ومعدل المائدة بإستراتيعية المبادلة.أن محم دة المبادلدة للمؤسسدة الماليدة
تختلد

عدن محم ددة ا سدتثمار تبعداة للوةددت والسديولة .إن محم دة المبدداد ت تحتدوب علدا األصددول

والخصددو وعقددود المشددتقات التددي تبددا وتشددترج بشددكل س دريه فددي األس دواق المن مددة ،أمددا محم ددة
ا سددتثمار تحتددوب عل ددا أصددول وخصددو

تتمت دده بالسدديولة ويددت ا حتم ددا بلددا لمت درات أب ددول.إن

خبدر السدوق أو خبددر المبادلدة هدو الخبدر الد ب يمكدن التعددرض لد عنددما تكخد المؤسسدة الماليددة
وادده بوي ددل أو ةص ددير ممتددوح أو غي ددر متح ددوب علي د عل ددا الس ددندات ،حقددوق الملكي ددة ،البا ددائه،
والمشتقات ،حية إن األسعار ربمدا تتةيدر باتعدا معداك

للمتوةده ،مده العلد أن المقصدود بالواده

البويل هو القيا بعملية شراا ،أما الواه القصير فيقصد ب القيا بعملية بيه .]40
المخوواطر خووارم الميةانيووة :إن أحددد ا تعاهددات اللفتددة فددي المؤسسددات الماليددة الحديثددة هددو نمددو
المعاليددات خدداري الميزانيددة ،اوان أكثددر المخددابر خدداري الميزانيددة ت درتبب بخبددر ُمعدددل المائدددة ،خبددر

ا ئتمان ،وخبر سعر الصر فيمكن أن تُسدتخد للتحدوب أو تقليدل تلد المخدابر.علا الدرغ مدن
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
الحالي ددة للمؤسس ددة المالي ددة حي ددة

ت لدر فدي الميزانيدة

تتا ددمن ام ددتل إدع ددااات أولي ددة حالي ددة (أص ددول) أو إص دددار

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
المحتمددل فددي المسددتقبل فددي الميزانيددة.إن المثددال العيددد علددا المعاليددات خدداري الميزانيددة هددو إصدددار
المصددر مدن السدندات الحاليدة ،اوان
خباب ا عتمداد المادمون مدن ةبدل الشدركات والبندو اعدادة ُ
العديد من الحكومات المحلية وحكومة الو يدة

تسدتبيه إصددار مثدل هد األوراق بددون البند أو

شددركة التددكمين لد ل ُيمكددن القددول أن خبدداب ا عتمدداد ال د ب ياددمن الدددفعات يعبددر حكومددة الو يددة
(الحكوم ددة المحلي ددة) عل ددا مواعل ددة مش دداكل مالي ددة ف ددي س ددداد المائ دددة وأص ددل ال دددين عل ددا س ددنداتلا
المصدددرة ،إ ا كانددت التدددفقات النقديددة للحكومددة المحليددة كبي درة بشددكل كبيددر لسددداد المائدددة واألصددل
علا الديون المصدرة فدإن خبداب ا عتمداد المادمون المصددر مدن ةبدل المؤسسدة الماليدة ينقادي
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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
الماليدة ،ونعددد أن القدددرة علددا اكتسداب دخددل الرسددو فددي الوةدت الد ب

تددزداد فيد الميزانيددة أصددبف

ُمحمز للمؤسسة المالية من أعل مواصلة األعمال خاري الميزانية .]42
مخوواطر سووعر الصوورف :ح ددت المؤسسددات الماليددة وبشددكل مت ازيددد أن كدلة مددن ا سددتثمار األعنبددي
المباشد ددر ومحم د ددة ا سد ددتثمار األعنبي د ددة يوسد ددعان م د ددن الموائد ددد المالي د ددة والتشد ددةيلية المتاح د ددة عل د ددا
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
أصول مالية تتامن أوراق مالية محلية وأعنبية .]42
مخاطر التكنولوجيا ،ومخاطر التشغيل:عر بن التسويات الدولية خبدر التشدةيل (بمدا فيد خبدر
التكنولوعيددا) علددا أن د خبددر الخسددارة الناعمددة عددن العمليددات الداخليددة غيددر الملئمددة أو المخمقددة،
وع ددن األفد دراد ،ع ددن الن ددا أو األح ددداة الخارعيدددة .تح دددة مخ ددابر التكنولوعي ددا عن دددما
ا ستثمارات في التكنولوعيا إلا التخميض المتوةه في التكالي

تد ددؤدب

نتيعدة اسدتخدا اةتصداديات الحعد

 ،ومددن العوامددل التددي تددؤدب إلددا زيادتلددا ااسددلاب فددي التكنولوعيددا ،البيروةرابيددة غيددر المعالددة .إن
عد ا ستمادة من اةتصاديات الحع تزداد عندما تخمق المؤسسة المالية في تخميض .]42
مخاطر عدم القدرة على الوفاء بالوديون:إن خبدر عدد القددرة علدا الوفداا بالدديون يعتبدر نتيعدة
لواحدد أو أكثددر مدن المخددابر (معددل المائدددة ،السدوق ،ا ئتمددان ،خداري الميزانيددة ،التكنولوعيدا ،سددعر
الص ددر  ،الس دديادة ،الس دديولة )  .يح دددة هد د ا الخب ددر عن دددما تك ددون مص ددادر أر

الم ددال ةريب ددة م ددن

الصددمر لوعددود خسددائر ناعمددة ع دن المخددابر السددابق كرهددا ،أو أن د خبددر عددد وعددود أر
كافي في المؤسسة المالية ليعك

مددال

ا نخماض المماعئ في ةيمة األصول .]38

أوال  :شركة سكر كنانة المحدودة النش:ة والتطوور[ :]41بددأت المكدرة فدي إةامدة اوانشداا وتكسدي
معمدده كامددل انتدداي السددكر فددي عددا  ، 1971بباةددة بحددن يددومي تقدددر بد د ( 17.000سددبعة
عشر أل
أفكار الرئي

بن ةصب) انتداي  300ألد

بدن مدن السدكر المكدرر سدنويا  ،وكاندت هد المكدرة مدن

السابق  /ععمر محمد نميدرب  ،ورعدل األعمدال السدوداني والممثدل لمعموعدة شدركات
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الخلد ددي الكويتيد ددة فد ددي السد ددودان الددددكتور /خليد ددل عثمد ددان محمد ددود ،ورعد ددل األعم د دال والمد دددير العد ددا
فكرة إنشداا مشدرو كناندة للسدتمادة مدن الثدروات

لمعموعة شركات لورنو رو ند ولتر تايتي .تلد

الببيعية في السودان ،المتمثلة في ارض وماا ومناخ و فوائض األمدوال العربيدة فدي تحقيدق األمدن
الةد ائي ،باااددافة سددتثمار المددال العددالمي الصدديق  ،وا سددتمادة مددن التقنيددة الةربيددة والتكنولوعيددا
الحديثددة فددي معددال صددناعة اوانتدداي السددكر .تزامنددت فك درة إنشدداا شددركة سددكر كنانددة المحدددودة مدده
حددرب الش ددقيقة مص ددر م دده الع دددو ااسد درائيلي فددي ع ددا  ، 1974والت ددي كان ددت م ددن ا ددمن النت ددائ
ا يعابيددة حيددة أن كددل الدددول العربيددة المنتعددة للددنمب ةددررت اسددتخدا الددنمب العربددي كسددلح اددد
العدو ااسرائيلي والدول الةربية التي تساندها  .أعبت كنانة المدرص لمنتعدي الدنمب للسدتثمار فدي
ةبر عربي شقيق يتمته بإمكانيدات واعددة باانتداي الز ارعدي الدوافر نتيعدة ألراد الخصدبة الواسدعة
 ،وميددا أنلددار المتعددددة  ،بمددا أن مع د الدددول العربيددة كانددت تن ددر إلددا السددودان لتددكمين حمايددة
أمنلا الة ائي .أما الموةعان اآلخران فيقعان علا امتدداد النيدل األبديض الد ب يمتداز بلدوئد وبولد
وسددعت وعريددان مائ د ب دوال العددا  ،وحيددة المسدداحات الخصددبة ال دوافرة مددن األ اراددي البددور غيددر
المسددتةلة والبق د

الملئ د عدددا لزارعددة نبددات ةصددب السددكر وال د ب يحتدداي إلددا كددل تل د العوامددل.

برهنددت ا ختبددارات أن الموةدده الحددالي لكنانددة هددو المناسددب وال د ب يمتدداز بمي دزات نسددبية تععددل من د
مصنعا استثماريا ناعحا محققا لألهددا

المرعدوة ومدن الم ازيدا التدي رعحدت اختيدار هد ا الموةده مدن

بين المواةه األخرج كانت تتمثل في اآلتي
أوال  :الموارد الطبيعية والتي تتمثل في[:]41
 -1ت ددوفير األ ارا ددي الزراعي ددة الخص ددبة والص ددالحة لقص ددب الس ددكر  ،حي ددة توع ددد مس دداحات
شاسددعة تمددار فيلددا بعددض النشددابات التقليديددة المتمثلددة فددي ز ارعددة ال د رة الرفيعددة ورعددي
الماشية .

 -2تددوفير الميددا اللزمددة لددرب نبددات ةصددب السددكر علددا مدددار السددنة  ،وبالكميددات المبلوبددة
حية إن نبات ةصب السكر يحتاي لكميات هائلة من الميا .
 -3ملئمة البق

لزراعة نبات ةصب السكر .

 -4توعدد أراددية ببيعتلددا خرصدانية ععلددت مددن أن المصددنه يدت تشددييد فددي ارض خرصددانية
ثابتددة عددلوة علددا ا سددتمادة مددن الكميددات اللائلددة مددن الخرصددانة فددي عمليددات اانشددااات
المدنية ورد البرق وتعبيدها .
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ثاني ددا ة ددرب المنبق ددة م ددن مدين ددة ربد د  ،وتعتب ددر ربد د ملتق ددا ب ددرق يس ددلل معل ددا عملي ددات نق ددل
وترحي ددل الع دددة والمع دددات وا س ددبيرات وم دددخلت اانت دداي  ،م ددن مين دداا بورتس ددودان وم ددن العاص ددمة
ومدددن السددودان المختلمددة  ،وكد ل وعددود خددب للسددكة حديددد وال د ب يعتبددر مددن ارخددص وسددائل النقددل
حيددة ت د نقددل مددا يقددارب مددن  %90مددن الحديددد المسددتخد فددي إنشدداا المصددنه عددن بريددق السددكة
حديد  ،وكل وةتلا من بورتسودان إلا مدينة رب ث إلا مدينة كنانة.
إنعازات كنانة حققت كنانة وعبر مسيرتلا اانتاعية تبو ار اوانعا از ملحو ا علا النحو التالي
 -1حققددت كنانددة الحلد ال د ب كددان ي دراود كددل سددوداني إ وهددو ا كتمدداا الد اتي مددن سددلعة السددكر ،
ومددن ث د التحسددين فددي مي دزان المدددفوعات س دواا كددان ل د بعددد اسددتيراد سددلعة السددكر أو بتصدددير
المائض ،حية نعد أن كنانة ةد صدرت فدي العدا  2003حدوالي  20ألد

بدن مدن السدكر  ،كمدا

أن إنتدداي كنانددة ح ددي بنصدديب مقدددر فددي أس دواق الكوميسددا وخاصددة يوغندددا وكينيددا كمددا وان هنال د
علودا مب ولة للتصدير لدولة إثيوبيا عبر البريق البرب ال ب يعرب عمل حاليا .]41
 -2حققددت كنانددة نعاحددا كبيد د ار فددي المشددروعات ااح ددلل اواعددادة التكهيددل و لد د مددن اعددل مس ددايرة
ومواكبة التكنولوعيا وك ل التوسه وا ستثمارات .
 -3تح سددين أصددنا

ةصددب السددكر واسددتنباب أصددنا

تمت إعازت بواسبة لعنة األصنا

محليددة تحمددل اس د كنانددة ونعددد أن ل د ةددد

بو ازرة الزراعة والةابات .

 – 4كمددا أن كنانددة ةددد وصددلت بالسددودان لعاددوية اللعنددة ااداريددة لمن مددة السددكر بددل ومددن خددلل
اعتماع ددات من م ددة الس ددكر العالمي ددة ف ددي مقره ددا بلن دددن ف ددي المتد درة م ددن  26إل ددا  28ن ددوفمبر ع ددا
 2003ت د انتخدداب مسدداعد العاددو المنتدددب للتسددويق لشددركة سددكر كنانددة المحدددودة نائبددا ل درئي
من مة السكر العالمية بااعمدا والتدي تاد فدي عادويتلا  65ةبد ار مدن بيدنل ا تحداد األوروبدي
واألرعنتين والب ارزيل واللند  ،وبد ل يكدون مسداعد العادو المنتددب للتسدويق لشدركة سدكر كناندة ةدد
اد د إل ددا عان ددب منص ددب كد درئي

للعن ددة ااداري ددة لمن م ددة الس ددكر العالمي ددة منص ددب نائ ددب رئ ددي

المن مة العالمية للسكر .
 -5كنان ددة تحت ددل مكانتل ددا وس ددب اعت ددي مص دددرب الع ددال للس ددكر و لد د بش ددلادة م ددن من م ددة LMC
العالميددة العاملددة فددي معددال إحصددائيات السددكر وتقيددي األداا للمصددانه فددي أكثددر مددن  360مصددنه
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سكر علا امتداد المنبقة مدن اسدتراليا و أمريكدا الشدمالية وأمريكدا العنوبيدة حتدا عندوب شدرق أسديا
وأفريقيددا  .وةددد أكدددت التقددارير عل ددا كمددااة أنشددبة وعمليددات الش ددركة فددي معددال الز ارعددة وتص ددنيه
السدكر وفددي الحصدداد وفددي معدال مشدداريه التنددو والتسددويق  .وأكدد تقريددر ال د  LMCوالمسددتر شدديمر
وبروفيسور بركيت أستا كرسي تقنية السكر بعامعة لويزياندا علدا أن مصدنه سدكر كناندة يدكتي فدي
مقدمددة مصددانه السددكر فددي العددال مقارنددة مدده مصددانه فددي دول مثددل الو يددات المتحدددة والب ارزيددل و
اسددتراليا وعنددوب أفريقيددا ومصددر واللنددد و ل د فددي معددال اانتاعيددة للمدددان مددن القصددب  ،وفددي ةلددة
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 .
 -6كما وان الشركة نلات بالمنبقة اةتصاديا واعتماعيا بتوفير الخدمات الحديثة.
ولكل ه األسباب التي كرت عن كنانة معتمعة وغيرها.
ثالثوا  :أهووداف مشووروع سووكر كنانوة  :إن ألب مشددرو اسدتثمارب م ارمددي وأهددا
لتحقيقلددا  ،وةددا مشددرو سددكر كنانددة بعلددود عبددارة وبعم دل ماددني  ،وبعزيمددة
المولا عز وعل تمكن من تحقيق تل األهدا

تسددعا عاهدددة

تلددين وبتوفيددق مددن

واألغراض والتي تتمثل في األتي ]41

 -1المسدداهمة فددي تحقيددق ا كتمدداا ال د اتي مددن سددلعة السددكر وال د ب يسدداعد فددي تحسددين مي دزان
المدددفوعات س دواا عددن بريددق ا سددتةناا عددن اسددتيراد سددلعة السددكر أو مددن عائددد تصدددير

المائض من اانتاي .
 -2خدمة أهدا

األمن الة ائي العربي و ل بتصدير سلعة السكر لألةبار والدول العربية.

 -3خلق فرص للعمالة السودانية بشكل مباشر وأخرج غير مباشرة .

 -4ااسددلا فددي تبددوير تنقي ددة السددكر فددي السددودان و لد د بإدخددال أحدددة تكنولوعيددا تص ددنيه
السكر وأبحاة ةصب السكر  ،وةدد أسدل نعداح شدركة سدكر كناندة المحددودة عدن تشدعيه
إنتاي السكر في الوبن العربي .

رابعوووا  :أسوووباا اختيوووار موكوووع مصووونع سوووكر كنانوووة[ : ]41بددادئ األمددر ت د اةت دراح ثلثددة مواة دده
مختلمددة داخددل السددودان انشدداا المصددنه المقتددرح ختيددار واحددد منلددا وفقددا للمواصددمات المنيددة التددي
تععدل مند مصددنعا اسدتثماريا ناعحدا ويحقددق أهددا
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المسددتثمرين المتمثلدة فدي تددامين األمدن الةد ائي

العرب ددي وتحقي ددق أرب دداح معزي ددة للمس دداهمين اوانت دداي س ددلعة غ ائي ددة تش ددبه رغب ددات المس ددتللكين والت ددي
تتمثددل فددي إنتدداي سددكر ابدديض .كانددت تل د المواةدده واحدددة منلددا تقدده علددا النيددل األزرق بددالقرب مددن
سددنار حيددة الميددا متددوفرة مددن نلددر النيددل األزرق والد ب يمكددن الددتحك فددي مياهد عددن بريددق خ دزان
سنار وحية التربة الزراعية الخصبة والبق

الملئ لزارعدة نبدات ةصدب السكر.العادو المنتددب

العادو المنتدددب يدت تعييند بواسدبة معلد

اادارة فددي أول اعتمدا لد  ،ويكدون سددوداني العنسددية

ويكددون عا دوا بحك د منصددب فددي معل د

اادارة  ،و ل د وفقددا للن ددا األساسددي للشددركة  ،كمددا أن

هندا وصددماة و يميداة وفدق الن ددا األساسددي للشدركة.أمين عددا الشددركة يدت تعييند بواسددبة معلد
اادارة  ،وهي و يمة تقه تحت م لة العاو المنتدب وتتمثل حدود صلحيت في اآلتي ]41
 -1يرعا حم حقوق المساهمين في الشركات
 -2يقو بتمثيل الشركة في كثير من األنشبة
 -3يتعامل مه مسعل عا الشركات

 -4يقو بتمثيل الشركة مه العلات األخرج و ل فيما يتعلق بوثائق الشركة األساسية .
نووائبي العضوووو المنتووودا  :يددت تعيينلمددا بواسددبة معل د

اادارة ويقددو العاددو المنتدددب بتحديددد

اختصاصات محددة إنابة عن األول في الخربو والثداني فدي الموةده حيدة يشدرفان علدا اادارات
المختلمة في كل المواةه والخربو .
مساعدو العضو المنتدا ( المالية  ،التخطيط  ،التسويق )  :يدت تعييدنل بواسدبة معلد

اادارة

وكدل مدنل يعمدل فدي معددال تخصصد تحدت م لدة ندواب العادو المنتددب  .إن لتخبديب المبيعددات
دو ار أساسدديا فددي البرنددام ا سددتثمارب حيددة علددا اددوا تددت عمليددة تخبدديب اانتاعيددة كمددا ونوعددا.
إن إدارة التسويق ت إنشااها في عا  1982أب مده بدايدة اانتاعيدة التعاريدة وتد إنشدااها علدا
أسد

عمليدة مدن اعددل القيدا بواعبلدا بكمدااة عاليددة  .وكدان مدن أولدا واعباتلددا إيعداد موةده للشددركة

فددي األس دواق العالميددة حيددة المندداف

محتدمددة  ،وفددي خددلل فت درة وعي دزة اسددتباعت كنانددة اكتسدداب

سمعة كبيرة في سوق السكر العالمي وحية اةترب اس كنانة با تي ]41
 -1ا لت از بمواعيد التسلي /2.ا لت از بالمواصمات الممتازة عند تنمي العقودات .
إجراءات الدراسة والتحليل :
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مجتمع وعينة البحث  :مو مي القس اادارب بشركة سكر كنانة المحدودة -الموةه حية ت
تصلف للتحليل كمافا

توزيه عدد ( )50استبانة ت استل  43استبانة ووعد فيلا  3تالمة
العدول (:)1
البيان

العدد

النسبة

ا ستبانات الموزعة

50

%100

المستلمة

43

%86

التالمة

3

%7

ا ستبانات الصالحة

40

%93

المصدر اعداد الباحث من واكع البيانات الميدانية 2017م
أداة جموووع البيانوووات :ت د تصددمي اس ددتبانة علددا بريقددة (ليك ددرت) لقيددا

ال درأب م ددن خددلل األس ددئلة

المةلقددة  .يش ددتمل القسد د األول عل ددا بيان ددات شخص ددية تحت ددوب متةيد درات (الن ددو  ،العم ددر  ،المؤه ددل
األكاديمي ،سنوات الخبرة  ،التخصص األكاديمي  ،الوصد
الوةو

الدو يمي) والةدرض مدن هد البياندات

علا مدج تمل المبحوثين لألسئلة الدواردة فدي ا سدتبانة  ،درعدة إلمدامل بموادو ومعدال

البحددة .أمددا القس د الثدداني فيشددتمل علددا البيانددات األساسددية المتعلقددة باختبددارات المرا دديات  .أداة
التحليوول ومؤشورات اختبووار الفرضوويات :تد اسددتخدا البرنددام ااحصددائي ( )spssلتحليددل البيانددات
في صورة تك اررات ونسبة مئوية حيدة يدت ةبدول أو رفدض المرادية بندااا علدا اآلتدي المندوال وهدو
ااعابددة األكثددر تك د ار ار ،النسددبة العامددة للموافقددة والنسددبة العامددة لعددد الموافقددة  .اختبددار كدداب تربيدده
حيددة يددت ةبددول المراددية إ ا كانددت القيمددة المحسددوبة اةددل مددن العدوليددة (بمسددتوج معنويددة .)%5ت د
استبعاد نتيعة ااعابة (محايد ) عند تحديد مؤشرات اختبار المرايات .
تحليل البيانات:
عدول رة ()2توزيه عينة البحة حسب متةير النو
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النوع
النسبة

التكرارات

البيان

90.0

36

كر

10.0

4

أنثا

100.0

40

ااعمالي

المصدر إعداد الباحة من بيانات ا ستبانة 2017
يلح أن  %90من عينة البحة من ال كور حية تشير ه النتيعة إلا توافر ةد اةر من
الخبرات الحياتية لدج عينة البحة باعتبار ال كور أكثر تعارب في الحياة مقارنة بالنساا .
عدول رة ()3توزيه عينة البحة حسب العمر
العمر
النسبة

التكرارات

البيان

5.0

2

أةل من 25

17.5

7

26-30

20.0

8

31-35

42.5

17

46-40

15.0

6

 41فما فوق

100.0

40

ااعمالي

المصدر إعداد الباحة من بيانات ا ستبانة 2017
يلحد مددن العدددول أن  %57.5مددن عينددة البحددة أعمدداره  40سددنة فددككثر ممددا يشددير الددا ت دوافر
ةد ار من الرشد والعقلنية لدج عينة البحة بسبب عامل السن .
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عدول رة ()4توزيه عينة البحة حسب المؤهل األكاديمي
المؤهل االكاديمي
النسبة

التكرارات

البيان

7.5

3

دبلو وسيب

87.5

35

بكلريو

5.0

2

ماعستير

100.0

40

ااعمالي

المصدر إعداد الباحة من بيانات ا ستبانة 2017
يلح مدن العددول أن  %92مدن عيندة البحدة مدن حملدة البكلريدو

والماعسدتير ممدا يشدير الدا

توافر ةد ار من الثقافة ا كاديمية لدج افراد العينة .
عدول رة ()5توزيه عينة البحة حسب سنوات الخبرة
سنوات الخبرة
النسبة

التكرارات

البيان

32.5

13

أةل من 5

45.0

18

 5واةل من 10

22.5

9

 10واةل من 15

100.0

40

ااعمالي

المصدر إعداد الباحة من بيانات ا ستبانة 2017
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يلحد د ان  %67.5م ددن أفد دراد العين ددة م دددة خ دددمتل  5س ددنوات ف ددككثر مم ددا يعن ددي تد دوافر ة ددد ار م ددن
الخبرات العملية لدج المبحوثين .
عدول رة ()6توزيه عينة البحة حسب التخصص األكاديمي
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

المصدر إعداد الباحة من بيانات ا ستبانة 2017
يلح د أن  %42.5م ددن المبح ددوثين م ددن خريعددي اادارة مم ددا يش ددير ال ددا ت دوافر ة ددد ار م ددن المعرف ددة
األكاديمية بمواو ومعال ا ستبانة .
عدول رة ()7توزيه عينة البحة حسب الوص
الوصف الوظيفي
النسبة

التكرارات

البيان

57.5

23

إدارب

30.0

12

محاسب

12.5

5

أخرج
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الو يمي

الوصف الوظيفي
النسبة

التكرارات

البيان

57.5

23

إدارب

30.0

12

محاسب

12.5

5

أخرج

100.0

40

ااعمالي

المصدر إعداد الباحة من بيانات ا ستبانة 2017
يلح د مددن الع دددول أن  %57.5مددن عين ددة البحددة م ددن ال د ين يمارس ددون العمددل اادارب وبالت ددالي
تدوافر ةددد ار مددن الخب درات ااداريددة العمليددة لددديل .مددن تحليددل البيانددات الشخصددية يسددتنت تدوافر ةددد ار
مد ددن الثقافد ددة األكاديميد ددة والخب د درات العمليد ددة فد ددي معد ددال العمد ددل اادارب لد دددج المبحد ددوثين وبالتد ددالي
ا بمئنان الا حد معقول علا تململ للسئلة الواردة في ا ستبانة .
الفرضيات الفرعية للفرضية األولى
(هنالك عالكة ذات داللة احصائية بين ادارة المعرفة واتخاذ الق اررات )
عدول رة () 8العبارة األولا من المراية األولا
توجد عالكة بين المعرفة واتخاذ الق اررات
النسبة

التكرارات

البيان

77.5

31

أوافق بشدة

22.5

9

أوافق

100.0

40

ااعمالي

المصدر :إعداد الباحث من بيانات االستبانة  2017م
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من العدول ( )8يلح اآلتي
 -1المنوال هو ااعابة ( أوافق بشدة ) بنسبة . %77.5
 -2النسددبة العامددة للموافقددة (  ) %100تتمركددز ااعابددة ( أوافددق بشدددة ) بينمددا النسددبة العامددة
لعد الموافقة (  ) -تتمركز حول ااعابة ( .) -

 -3ةيمددة كدداب تربيدده المحسددوبة ( صددمر ) اةددل مددن العدوليددة (  ) 3.83ممددا يشددير إلددا عددد
وعود فروق عوهرية بين إعابات المبحوثين.

 -4النتائ  3، 2 ، 1تؤيدان صحة العبارة (توجد عالكة بين المعرفة واتخاذ الق اررات).
جدول ركم () 9العبارة الثانية من الفرضية األولى
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

المصدر :إعداد الباحث من بيانات االستبانة  2017م
من العدول ( )9يلح اآلتي
 -1المنوال هو ااعابة ( أوافق بشدة ) بنسبة . %52.5
 -2النسددبة العامددة للموافقددة (  ) %92.5تتمركددز ااعابددة ( اوافددق بشدددة ) بينمددا النسددبة العامددة
لعد الموافقة (  ) %2.5تتمركز حول ااعابة ( أوافق ).

 -3ةيمددة كدداب تربيدده المحسددوبة (  ) 1.12اةددل مددن العدوليددة ( ) 3.83ممددا يشددير إلددا عددد
وعود فروق عوهرية بين إعابات المبحوثين.
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 -4النتائ  3، 2 ، 1تؤيدان صحة العبارة ( تتوكف كفاءة اتخاذ القورار بالشوركة علوى كفواءة
إدارة المعرفة).

عدول رة ()10العبارة الثالثة من المراية األولا
المعرفة الضمنية من مؤثرات جودة اتخاذ الق اررات
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

المصدر :إعداد الباحث من بيانات االستبانة  2017م
من العدول ( )10يلح اآلتي
 -1المنوال هو ااعابة ( أوافق بشدة ) بنسبة . %40
 -2النسددبة العامددة للموافقددة (  ) %77.5تتمركددز ااعابددة ( أوافددق بشدددة ) بينمددا النسددبة العامددة
لعد الموافقة (  ) %10تتمركز حول ااعابة (

أوافق ).

 -3ةيمددة كدداب تربيدده المحسددوبة (  ) 1.13اةددل مددن العدوليددة (  ) 3.83ممددا يشددير إلددا عددد
وعود فروق عوهرية بين إعابات المبحوثين .
 -4النتددائ  3 ، 2 ، 1تؤيدددان صددحة العبددارة ( المعرفووة الضوومنية موون مووؤثرات جووودة اتخووواذ
الق اررات).
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عدول رة ()11العبارة الرابعة من المراية األولا
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

المصدر :إعداد الباحث من بيانات االستبانة  2017م
من العدول ( )11يلح اآلتي
 -1المنوال هو ااعابة (أوافق بشدة ) بنسبة . %50
 -2النسددبة العامددة للموافقددة (  ) %77.5تتمركددز ااعابددة ( أوافددق بشدددة ) بينمددا النسددبة العامددة
لعد الموافقة (  ) %10تتمركز حول ااعابة (

أوافق ،

أوافق بشدة ).

 -3ةيم ددة ك دداب تربي دده المحس ددوبة (  ) 1.6اة ددل م ددن العدولي ددة ( ) 3.83مم ددا يش ددير إل ددا ع ددد
وعود فروق عوهرية بين إعابات المبحوثين .
 -4النتددائ  3 ، 2 ، 1تؤيدددان صددحة العبددارة ( المعرفووة الواضووحة المتاحووة للعوواملين لهووا دور
إيجابي في عملية إتخاذ القرار).
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عدول رة ()12العبارة الخامسة من المراية األولا
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

المصدر إعداد الباحة من بيانات ا ستبانة 2017
من العدول ( )12يلح اآلتي
 -1المنوال هو ااعابة ( أوافق بشدة ) بنسبة . %35
 -2النس ددبة العام ددة للموافق ددة (  ) %65تتمرك ددز ااعاب ددة ( أواف ددق بش دددة ) بينم ددا النس ددبة العام ددة
لعد الموافقة (  ) %10تتمركز حول ااعابة ( أوافق ).

 -3ةيم ددة ك دداب تربي دده المحس ددوبة (  ) 1.5اة ددل م ددن العدولي ددة ( ) 3.83مم ددا يش ددير إل ددا ع ددد
وعود فروق عوهرية بين إعابات المبحوثين.

 -4النت ددائ  3 ، 2، 1تؤي دددان ص ددحة العب ددارة (تعتمووود فعاليوووة اتخووواذ القووورار علوووى كووول أنوووواع
المعرفة المختلفة بالشركة).
جدول ركم ( ) 13اختبار الفرضية األولى( :هنالك عالكوة ذات داللوة احصوائية بوين إدارة المعرفوة
واتخاذ الق اررات )
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العبارة

أوافوووووووووووووق أوافق

محايد

ال أوافق

بشدة
 -1توجد عالكوة بوين المعرفوة واتخواذ
الق اررات
 -2تتوكووووووف كفوووووواءة اتخوووووواذ القوووووورار
بالشركة على كفاءة إدارة المعرفة
 -3المعرفووووة الضوووومنية موووون مووووؤثرات
جودة اتخاذ الق اررات
 -4المعرفووووووووة الواضووووووووحة المتاحووووووووة

ال أوافق
بشدة

-

-

-

40

31

9

-

-

100%

%78

%23

1

-

40

21

16

2

-

100%

%53

%40

%5

%3

40

16

15

5

3

1

%40

%38

%13

%8

%3

100%

20

11

5

2

2

40

للعواملين لهوا دور إيجوابي فوي عمليووة
إتخاذ القرار
 -5تعتموود فعاليووة اتخوواذ الق ورار علووى
كل أنواع المعرفة المختلفة بالشركة
المجموع

المجموع

100%

%50

%28

%13

%5

%5

14

12

10

3

1

40

%35

%30

%25

%8

%3

100%

102

63

22

9

4

200

%51

%32

%11

%5

%2

100%

المصدر إعداد الباحة من بيانات ا ستبانة 2017
مد ددن العد دددول ()13الخد دداص باختبد ددار المراد ددية األولد ددا التد ددي نصد ددلا (هنالووووك عالكووووة ذات داللووووة
احصائية بين إدارة المعرفة واتخاذ الق اررات) يواف اآلتي
 -1المنوال هو ااعابة ( أوافق بشدة ) بنسبة . % 51
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 -2النسدبة العامدة للموافقددة ( )%83تتمركدز ااعابدة ( أوافددق بشددة ) بينمدا النسددبة العامدة لعددد
أوافق).

الموافقة ( )%7تتمركز حول ااعابة (

 -3ةيم ددة ك دداب تربي دده المحس ددوبة (  ) 5.68اة ددل م ددن العدولي ددة ( ) 21مم ددا يش ددير إل ددا ع ددد
وعود فروق عوهرية بين إعابات المبحوثين.
 -4النتائ  3 ، 2 ، 1تثبت صحة المراية األولا .
الفرضيات الفرعية للفرضية الثانية تؤثر إدارة المعرفة في تقليل حالة عدم الت:كد المرتبطة
باتخاذ الق اررات
عدول رة ()14
العبارة األولا من المراية الثانية
توجد عالكة جوهرية بين إدارة المعرفة وفعالية إتخاذ القرار
النسبة

التكرارات

البيان

32.5

13

أوافق بشدة

27.5

11

أوافق

22.5

9

محايد

12.5

5

أوافق

5.0

2

أوافق بشدة

100.0

40

ااعمالي

المصدر إعداد الباحة من بيانات ا ستبانة 2017
من العدول ( )14يلح اآلتي
 -1المنوال هو ااعابة ( أوافق بشدة ) بنسبة . %32.5

 -2النس ددبة العام ددة للموافق ددة (  ) %60تتمرك ددز ااعاب ددة ( أواف ددق بش دددة ) بينم ددا النس ددبة العام ددة
لعد الموافقة (  ) %17.5تتمركز حول ااعابة (
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أوافق ).

 -3ةيمددة كدداب تربيدده المحسددوبة ( ) 0.73اةددل مددن العدوليددة (  ) 3.83ممددا يشددير إلددا عددد
وعود فروق عوهرية بين إعابات المبحوثين.

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

المصدر إعداد الباحة من بيانات ا ستبانة 2017
من العدول ( )15يلح اآلتي
 -1المنوال هو ااعابة ( أوافق ) بنسبة . %45
 -2النس ددبة العام ددة للموافق ددة (  ) %80تتمرك ددز ااعاب ددة ( أواف ددق ) بينم ددا النس ددبة العام ددة لع ددد
الموافقة (  ) %12.5تتمركز حول ااعابة (

أوافق ).

 -3ةيمددة كدداب تربيدده المحسددوبة (  ) 0.98اةددل مددن العدوليددة (  )3.83ممددا يشددير إلددا عددد
وعود فروق عوهرية بين إعابات المبحوثين.

 -4النتائ  3، 2 ، 1تؤيدان صحة العبارة (يؤثر تركية األداء المعرفي في تقليل مخاطر
عدم الت:كد).
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عدول رة ()16العبارة الثالثة من المراية الثانية
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

المصدر إعداد الباحة من بيانات ا ستبانة 2017
من العدول ( )16يلح اآلتي
 -1المنوال هو ااعابة ( أوافق ) بنسبة . %32.5
 -2النسددبة العامددة للموافقددة (  ) %62.5تتمركددز ااعابددة ( أوافددق ) بينمددا النسددبة العامددة لعددد
الموافقة (  ) %17.5تتمركز حول ااعابة (

أوافق ).

 -3ةيمددة كدداب تربيدده المحسددوبة ( صددمر ) اةددل مددن العدوليددة (  ) 3.83ممددا يشددير إلددا عددد
وعود فروق عوهرية بين إعابات المبحوثين.

 -4النت ددائ  3، 2 ، 1تؤي دددان ص ددحة العب ددارة ( تعمووول إدارة المعرفووووة بالشوووركة علوووى إشوووواعة
ثقافتها بين العاملين مما يساعد على تقليل مخاطر عدم الت:كد).
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عدول رة ()17العبارة الرابعة من المراية الثانية
كدرة المنظمة على تحقيق أهدافها واتخاذ ك ارراتها 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

المصدر إعداد الباحة من بيانات ا ستبانة 2017
من العدول ( )17يلح اآلتي
 -1المنوال هو ااعابة (أوافق ) بنسبة . %37.5
 -2النس ددبة العام ددة للموافق ددة (  ) %65تتمرك ددز ااعاب ددة ( أواف ددق ) بينم ددا النس ددبة العام ددة لع ددد
الموافقة (  ) %12.5تتمركز حول ااعابة (

أوافق ).

 -3ةيمددة كدداب تربيدده المحسددوبة ( صددمر ) اةددل مددن العدوليددة (  ) 3.83ممددا يشددير إلددا عددد
وعود فروق عوهرية بين إعابات المبحوثين .

 -4النتددائ  3، 2 ، 1تؤيدددان صددحة العبددارة (كووودرة المنظموووة علوووى تحقيوووق أهووودافها واتخووواذ
ك ارراتها تتوكف بدرجة كبيرة على تقليل مخاطر عدم الت:كد).
جدول ركم ( ) 18اختبار الفرضية الثانية( :تؤثر إدارة المعرفة في تقليل حالة عدم الت:كد
المرتبطة باتخاذ الق اررات)
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العبارة

محايد

أوافوووووووووووووق أوافق

ال أوافق

بشدة
 -1توجووووود عالكوووووة جوهريوووووة بوووووين إدارة
المعرفة وفعالية إتخاذ القرار
 -2يوووووؤثر تركيوووووة األداء المعرفوووووي فوووووي
تقليل مخاطر عدم الت:كد
 -3تعمووول إدارة المعرفوووة بالشوووركة علوووى

ال أوافق

المجموع

بشدة

13

11

9

5

2

40

%33

%28

%23

%13

%5

100%

14

18

3

4

1

40

%35

%45

%8

%10

%3

100%

12

13

8

4

3

40

إشاعة ثقافتها بين العاملين مما يساعد
على تقليل مخاطر عدم الت:كد
 -4كودرة المنظموة علووى تحقيوق أهوودافها

%30

%33

%20

%10

%8

11

15

9

3

2

واتخاذ ك ارراتها تتوكف بدرجة كبيورة علوى
تقليل مخاطر عدم الت:كد
المجموع

100%
40

%28

%38

%23

%8

%5

100%

50

57

29

16

8

160

%31

%36

%18

%10

%5

100%

المصدر إعداد الباحة من بيانات ا ستبانة 2017
مددن العدددول ( )18والخدداص باختبددار المراددية الثانيددة التددي نصددلا (تددؤثر إدارة المعرفددة فددي تقليددل
حالة عد التككد المرتببة باتخا الق اررات) يواف اآلتي
 -1المنوال هو ااعابة ( أوافق ) بنسبة . % 36
 -2النس ددبة العام ددة للموافق ددة (  ) %67تتمرك ددز ااعاب ددة ( أواف ددق ) بينم ددا النس ددبة العام ددة لع ددد
الموافقة (  ) %15تتمركز حول ااعابة (

أوافق ).

 -3ةيمددة كدداب تربيدده المحسددوبة (  ) 1.84اةددل مددن العدوليددة (  ) 21ممددا يشددير إلددا عددد
وعود فروق عوهرية بين إعابات المبحوثين.
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 -4النتائ  3 ، 2 ، 1تثبت صحة المراية الثانية .
الفرضيات الفرعية للفرضية الثالثة
كفاءة اتخاذ الق اررات ترتبط بكفاءة إدارة المعرفة
عدول رة ()19العبارة األولا من المراية الثالثة
يتوكف إتخاذ الق اررات 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

المصدر إعداد الباحة من بيانات ا ستبانة 2017
من العدول (  )19يلح اآلتي
 -1المنوال هو ااعابة ( أوافق ) بنسبة . %30
 -2النسددبة العامددة للموافقددة ( ) %52.5تتمركددز ااعابددة ( أوافددق ) بينمددا النسددبة العامددة لعددد
الموافقة (  ) %20تتمركز حول ااعابة (

أوافق ).

 -3ةيمددة كدداب تربيدده المحسددوبة ( صددمر ) اةددل مددن العدوليددة ( ) 3.83ممددا يشددير إلددا عددد
وعود فروق عوهرية بين إعابات المبحوثين.
 -4النتددائ  3 ، 2 ، 1تؤيدددان صددحة العبددارة ( يتوكووف إتخوواذ الق و اررات بالشووركة علووى كفوواءة
العمليات المتبعة بإدارة المعرفة).
79

عدول رة ( )20العبارة الثانية من المراية الثالثة
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

المصدر إعداد الباحة من بيانات ا ستبانة 2017
من العدول ( )20يلح اآلتي
 -1المنوال هو ااعابة ( أوافق ) بنسبة . %35
 -2النس ددبة العام ددة للموافق ددة (  ) %65تتمرك ددز ااعاب ددة ( أواف ددق ) بينم ددا النس ددبة العام ددة لع ددد
الموافقة (  ) %15تتمركز حول ااعابة (

أوافق ).

 -3ةيمددة كدداب تربيدده المحسددوبة (  ) 0.83اةددل مددن العدوليددة ( ) 3.83ممددا يشددير إلددا عددد
وعود فروق عوهرية بين إعابات المبحوثين.

 -4النتائ  3، 2 ، 1تؤيددان صدحة العبدارة ( فعاليوة اتخواذ القو اررات تعتمود علوى فاعليوة إدارة
المعرفة في إشاعة ثقافة المعرفة بالشركة).
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عدول رة ( )21العبارة الثالثة من المراية الثالثة
توجد عالكة جوهرية بين إدارة المعرفة وكفاءة إتخاذ الق اررات 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

المصدر إعداد الباحة من بيانات ا ستبانة 2017
من العدول ( )21يلح اآلتي
 -1المنوال هو ااعابة (

أوافق ) بنسبة . %27.5

 -2النسددبة العامددة للموافقددة (  ) %22.5تتمركددز ااعابددة ( أوافددق ) بينمددا النسددبة العامددة لعددد
الموافقة (  ) %47.5تتمركز حول ااعابة (

أوافق ).

 -3ةيمددة كدداب تربي دده المحسددوبة ( ) 0.32اة ددل مددن العدولي ددة (  )3.83ممددا يش ددير إلددا ع ددد
وعود فروق عوهرية بين إعابات المبحوثين .
 -4النتددائ  2 ، 1تؤيدددان صددحة العبددارة (توجوود عالكووة جوهريووة بووين إدارة المعرفووة وكفوواءة
إتخاذ الق اررات االستراتيجية بالشركة).
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عدول رة ( )22العبارة الرابعة من المراية الثالثة
توجد عالكة ذات داللة احصائية بين وظائف إدارة المعرفة و توفير المعلومات التي تقلل
من درجة عدم الت:كد التخاذ الق اررات
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

7المصدر إعداد الباحة من بيانات ا ستبانة 201
من العدول ( )22يلح اآلتي
 -1المنوال هو ااعابة (أوافق ) بنسبة . %27.5
 -2النسددبة العامددة للموافقددة (  ) %47.5تتمركددز حددول ااعابددة ( أوافددق ) بينمددا النسددبة العامددة
لعد الموافقة (  ) %30تتمركز حول ااعابة (

أوافق ).

 -3ةيمددة كدداب تربيدده المحسددوبة ( صددمر ) اةددل مددن العدوليددة ( ) 3.83ممددا يشددير إلددا عددد
وعود فروق عوهرية بين إعابات المبحوثين.
 -4النتدائ  3، 2 ، 1تؤيددان صدحة العبددارة (توجود عالكووة ذات داللوة احصووائية بوين وظووائف
إدارة المعرفة و توفير المعلومات التي تقلل من درجة عدم الت:كد التخاذ الق اررات).
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جدول ركم ( ) 32اختبارالفرضية الثالثة( :كفاءة اتخاذ الق اررات ترتبط بكفاءة إدارة المعرفة )
العبارة

أوافوووووووووووووق أوافق

محايد

ال أوافق

بشدة
 -1يتوكف إتخاذ الق اررات بالشركة علوى
كفاءة العمليات المتبعة بإدارة المعرفة
 -2فعاليووة اتخووواذ القووو اررات تعتمووود علوووى

ال أوافق
بشدة

9

12

11

5

3

40

%23

%30

%28

%13

%8

100%

12

14

8

4

2

40

فاعليووة إدارة المعرفووة فووي إشوواعة ثقافووة
المعرفة بالشركة
 -3توجووووود عالكوووووة جوهريوووووة بوووووين إدارة

%30

%35

%20

%10

%5

6

7

8

11

8

المعرفووووووووة وكفوووووووواءة إتخوووووووواذ القوووووووو اررات
االستراتيجية بالشركة
 -4توجووود عالكوووة ذات داللوووة احصوووائية

المجموع

%15

%18

%20

%28

%20

8

11

9

7

5

100%
40
100%
40

بوووووين وظوووووائف إدارة المعرفوووووة و تووووووفير
المعلوموووات التوووي تقلووول مووون درجوووة عووودم
الت:كد التخاذ الق اررات
المجموع

100%

%20

%28

%23

%18

%13

35

44

36

27

18

160

%22

%28

%23

%17

%11

100%

المصدر إعداد الباحة من بيانات ا ستبانة 2017
من العدول ( )23والخاص باختبار المراية الثالثة التي نصلا (كفاءة اتخاذ الق اررات ترتبط
بكفاءة إدارة المعرفة) يواف اآلتي
 -1المنوال هو ااعابة ( أوافق ) بنسبة . % %28
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 -2النس ددبة العام ددة للموافق ددة (  ) %50تتمرك ددز ااعاب ددة ( أواف ددق ) بينم ددا النس ددبة العام ددة لع ددد
الموافقة (  ) %28تتمركز حول ااعابة (

أوافق ).

 -3ةيم ددة ك دداب تربي دده المحس ددوبة ( ) 0.14اة ددل م ددن العدولي ددة (  ) 21مم ددا يش ددير إل ددا ع ددد
وعود فروق عوهرية بين إعابات المبحوثين.
 -4النتائ  3 ، 2 ، 1تثبت صحة المراية .
أوال  :النتائج :
بنااا علا نتائ تحليل ا ستبانة توصل البحة إلا النتائ التالية
 -1توعد علةة بين المعرفة واتخا الق اررات .
 -2تتوة

كمااة اتخا القرار بالشركة علا كمااة إدارة المعرفة .

 -3المعرفة الامنية من مؤثرات عودة اتخا الق اررات .
 -4المعرفة الوااحة المتاحة للعاملين للا دور إيعابي في عملية إتخا القرار .
 -5توعد علةة عوهرية بين إدارة المعرفة وفعالية إتخا القرار.
 -6يؤثر ترةية األداا المعرفي في تقليل مخابر عد التككد .
 -7تعمل إدارة المعرفة بالشركة علدا إشداعة ثقافتلدا بدين العداملين ممدا يسداعد علدا تقليدل مخدابر
عد التككد .
 -8يتوة

إتخا الق اررات بالشركة علا كمااة العمليات المتبعة بإدارة المعرفة .

 -9فعالية اتخا الق اررات تعتمد علا فاعلية إدارة المعرفة في إشاعة ثقافة المعرفة بالشركة .
 -10توعد علةة عوهرية بين إدارة المعرفة وكمااة إتخا الق اررات ا ستراتيعية بالشركة.
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ثانيا  :التوصيات
بنااا علا النتائ التي ت التوصل اليلا يوصي البحة باآلتي
 -1ارورة ربب اتخا الق اررات بالمعرفة .
 -2زيادة كمااة إدارة المعرفة لامان كمااة اتخا الق اررات .

 -3ا هتما بمراعاة عميه انوا المعرفة عند اتخا الق اررات .
 -4ا هتما بدراسة المخابر المحيبة بالق اررات وامكانية ا ستمادة من المعرفة في تقليللا .
 -5اددرورة وادده اهدددا

المن مددة مدده م ارعدداة المخددابر ودور إدارة المعرفددة فددي التقليددل مددن

ه المخابر .

كائمة المراجع والمصادر :
 .1صلح الدين الكبيسي  ،إدارة المعرفدة وأثرهدا فدي اابددا التن يمدي  ،بحدة أكداديمي منشدور
 ،معلة المن مة العربية للتنمية اادارية  ،مار . 2002
 .2صدالف احمدد علددي العداني  ،اثدر إدارة المعرفددة فدي تحقيدق الميدزة التنافسدية  ،رسدالة ماعسددتير
غير منشورة في إدارة األعمال  ،كلية اادارة وا ةتصداد  ،عامعدة الموصدل  ،العدراق 2004
.

 .3شد ددلاب الد دددين حمد ددد النعيمد ددي  ،دور إدارة المعرفد ددة الماليد ددة فد ددي تبد ددوير وسد ددائل بند دداا اوادارة

المحم دة الماليدة  ،رسدالة دكتددوراة فدي إدارة األعمدال غيدر منشددورة  ،عمدان  ،عامعدة الزيتونددة

األردنية  ،كلية ا ةتصاد والعلو اادارية . 2004 ،

 .4العمدرب غسدان سدل  ،علةدة إدارة المعرفدة وأثرهددا علدا اابددا  ،بحدة غيدر منشدور  ،مقددد
إل ددا كلي ددة ا ةتص دداد والعل ددو ااداري ددة  ،عامع ددة ع ددرع األهلي ددة  ،الم ددؤتمر العلم ددي الس ددنوب

الثاني . 2005 ،

 .5ابددو فددارة  ،واةدده اسددتخدا مدددخل إدارة المعرفددة فددي المصددار العاملددة فددي فلسددبين  ،رسددالة
ماعستير في إدارة األعمال غير منشورة  ،عمان  ،عامعة العلو التببيقية . 2006 ،
 .6علي ععا سعد  ،تقانة المعلومات اوادارة المعرفدة واثرهمدا علدا الخيدار ا سدتراتيعي  ،بحدة
منشور  ،المعلة العراةية للعلو ،المعلد ( ، )1العدد (. 2007 )2
 .7زيدداد الصدديرفي  ،إدارة المعرفددة ف ددي المن مددات لزيددادة فعالي ددة أداا الم دوارد البش درية  ،رس ددالة
ماعس ددتير ف ددي إدارة األعم ددال غي ددر منش ددورة  ،دمش ددق  ،عامع ددة دمش ددق  ،كلي ددة ا ةتص دداد ،

. 2008
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 .8حمد خليل عليان  ،دور عمليات إدارة المعرفة فدي فاعليدة أداا المؤسسدات األهليدة  ،رسدالة
ماعستير في إدارة األعمال غير منشورة  ،فلسبين  ،عامعة القد

 .9عمددر عبددا

الش دري
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