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 مستخلص
يمثللللل وتللللل لملللللبيد رةمفاعللللف اللللنمراو عركيللللف مسمللللرن رةومللللل لرةا يلللل و ر  ر لللليف ةيموميللللف 

 إلومللر ممللر ي للي  عللر متللميا رةفررللم مللد رةاالليم رةمفاعللر لموميللف تقللمار   ك للررير  تقماللرميفرال
مفراف جميمو، حيث يمك  ر مفمرل رةمفاعف ا سرءو رةمي و رةمورع يف لي سلل رةمبلليا إلمراو وتلل 
لملللبيد رةمفاعللف عللر رةاللا ر  رةاللوركيف لرةمللر  ما لل   مميللف مللر ةللميير مللد ماللرما مفاعيللف 

ةتماو كيل  رالام لرا لرةمجميلم لرال لمجراف رةالحيحف ةيمم يلار  رةمم لراكف علر  لل مم وير مد ر
 رالوسمرن رةمفاعر. 

 

ذر  رد وتل لملبيد رةمفاعف ميم   د ر عارم رةفرمييد لرةاويف رةم ولةلجيلف علر موميل  نر علر 
 رةير ر مميللف عللر كمييللف رةوتللل مللذأ، لملل مرم  مميللف رةوتللل عيمللر يمفيللأ ارةمفاعللف رة للمويف ا الل

لرةمويجيلللر  لرةتلركلللم رةمفاعيلللف رةملللر  لرةمالللرم ، لرةتلللمار  رةفمييلللف، رإلجارريلللفرةثالثلللف رةمفاعلللف 
يمم يير رةسام. لممع  ملذأ رةمار لف ىةل  رةمفلاف كيل  مالرما رةمفاعلف رة لمويف علر ىمراو وتلل 

رةالللوركيف رة لللفلميف، ل يسيلللف محميلللممر، لمجميفيلللر لمو يميلللر  رةالللا ر  لمللللبيد رةمفاعلللف علللر
ل لرد ملد  مل   .رةالوركيف رة لفلميف رةالا ر  لمفرةجمير مرخل ىمراو وتل لمللبيد رةمفاعلف علر

 ملل  رةمفللراف رة للمويف رةمللر يممي يللر ر عللارم عللر رإلمراو جللرء   كيلل  و للاف   د ومللررا رةمار للف
%،  ملللر  الللس  كلللد  مللل  رةل لللررل 84ملرعتلللف علللر محللللا رةخالللاو رةفمييلللف حيلللث اي للل  و لللاف 
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مممير رإلمراو ةوتلل رةمفاعلف رة لمويف ىةل  جميلر ر علارم لر تق لر  حيلث اي ل  رةاتقميف رةمر ر مخ
%  علللر ملللللرعا اللللا ف رةالللا ف رةمرخييللللف رإلوماولللل .  ملللر  اللللس  كللللد 63 كيللل  و للللاف ملرعتللللف 

رةميميلللمر  رةاري لللف ةمالللرما رةمفاعلللف رة لللمويف رةملللر ملرجلللى رإلمراو حيلللث اي للل   كيللل  و لللاف 
رةذيد يمي لد رةخااو كد رةاا ف لرومتلرةي  ىةل  ملرتقلر % عر محلا مخير رةمل سيد 68ملرعتف 

 خاى. ل رد مد  م  ملاير  رةمار ف  الاو محلميث  تقركلمو رةايرولر  رةمفاعيلف ةيالا ف ا لل 
 ملللر يجلللا وتلللل رةمفلللراف رة لللمويف رةالللرةحف ىةللل  تقركلللمو  ،ملللر ي لللمجم ملللد مفلللراف الللايحف

  ةيحلرع  لرةم رعآ  مد  جلل خيلأ رةايرور  رةمفاعيف ةياا ف، ارإل رعف ىة   الاو ىيجرم و ر
 ثترعف كرمف مد رةماراك عر رةخاار .

 الكلمات المفتاحية:
 ىمراو رةمفاعف  -ىمراو ر الل رةمفاعيف -رةمفاعف رة مويف -مارما رةمفاعف 

 مقدمة الدراسة:
اخالللار   ايلللاو ىمراو وتلللل لمللللبيد رةمفاعلللف علللر رةالللا ر  رةالللوركيف رة لللفلميف مممملللر 
يلر لرةمتربيلر لملد ررتقمور )ي  حيلل مامل رةوبرأ رة رمل ةملاو رةمفاعف راملمرء  ملدمم وير مد متم

حيلللل  لماللملثلل  ىمراميللر لمو يميللر لروميللرء انمرحميللر ةياحللث لرال م اللرف لرةماللرا ف لاثيللر ، 
رملللللمالك  ملر  لمتويلللللر  لو للللل  ىمراو رةمفاعلللللف ى لللللرعف ىةللللل  وتلللللل  ع لللللل رةالللللا ف لخلللللممر  

     لرء ةألعارم  ل رةاا ر .  حماعفرةممرا ر  لمتمي  خممر  م
إلمراو وتلللل لمللللبيد رةمفاعلللف علللر رةالللا ف رةالللوركيف رة لللفلميف مفلللم رةخالللار  رة ايلللاو ل 

لرةم رميلللر امللللعيا حيللللل لخلللممر  مخلللم  رحميرجلللر  مجممفرمولللر رةمحييلللف لممبيارميلللر رةخرالللف، 
فاعلللللف مجمملللللر رةممخااللللليد علللللر رةما مللللل رةم    ويلللللر.  ملللللر رةالللللا فحلللللمى وتلللللرب رةتللللللو ةلللللمى ى

 .لرةمفيلمر  عر رةموبتف لم رممرمير رةوابف عر مبلياأ لموميمى
لمد مور جرء  مذأ رةمار لف ةيمفلاف كيل  مالرما رةمفاعلف رة لمويف علر ىمراو وتلل    

 لملبيد رةمفاعف عر رةاا ر  رةاوركيف رة فلميف. 
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 مشكلة الدراسة:
   مفرةجللف رةمفاعللفةتللم مفللمم  ماللرما رةمفاعللف عللر رةاللا ر  ممللر جفييللر ميجلل  ىةلل   

رةواللا، لمللد موللر وجللم  ىةلل  لالللال   عرال للمخمر  عللرةمبلا، رةم للليد، مللد اللمء ر مارحييللر  رعللف عللر
رمممللر  رةاللا ر  عللر ملللعيا رةمفاعللف ةفمالريللر لذةللك ام للركممي  كيلل  ح للد رخميللرا لر للم الل 

الا ر  ةمارما رةمفاعف، لخممر  لحيلل رةمفاعف مملر ي لي  علر محتيلأ ميل و مورع ليف ةميلك رة
 رةمر مباأ ىمراو رةمفاعف.

مراو رةمفاعلف إل يلم رميم ما لكميير  وتل رةمفاعف رة مويف لكي   لء ذةك وجم  د    
عر رةالا ر  حيلث ىولى علر  ثيلا ملد ر حيلرد يالفا اليرومير لرةملرالل مفيلر، لر لم الةير 

الل د ري للر رةخبللا رةا  عللر ملةيللم مفاعللف جميللمو، لمللد ثلل  يملجللا  د ممللمراك ميللك رةاللا ر  مللذر
مفمللل كيلل  ىيجللرم ل للررل كمييللف ةمورتقييللر لملرجيللف خبللا عتللمروير، لرإل للير  عللر محليييللر ىةلل  

 مفاعف اايحف تقرايف ةيسي  لرةمفي  مد تقال رةمخمايد لرةمارا يد عر رةمفاعف.
لو ا ر  مميف رةمفاعف رة لمويف علر مسلام ىمراو رةمفاعلف علر رةالا ر  امفراعيلر لخاارميلر 

مفاعلللف ايلللر لمتلللمامي  علللر ىوملللر  لملةيلللم مفلللراف جميلللمو ملللد خلللالل ملاللليل، ل سلللرءو كملللرل رة
لماراك رةمفاعف رة مويف افمو باأ مخميسف مملر ي لي  علر وجلرن ىمراو رةمفاعلف علر الا رمي ، 

 لةذةك  محرلل مذر رةمار ف رإلجراف كي  رةم رؤل رةمرةر:
للمصم ماللرما رةمفاعللف رة للمويف إلمراو وتللل لملللبيد رةمف اعللف عللر رةاللا ر  رةاللوركيف "  يللف َمحَّ

 رة فلميف لجمفير لمخ يوير لمفرةجمير مرخل رإلمراو ؟"
 أهداف الدراسة:

لرةميلللرار  ملللد   ثلللا  ،لرةتلللي  لرةمفمتلللمر  ،رةمفاعلللف رةمممثيلللف الللرةخااو رإلو لللرويف مفلللم   
ىمراو رةالللا ر  رةاللوركيف رة لللفلميف عيلللر  حللم مالللرما رةمفاعلللف رةفوراللا عركييلللف لملل ثيا ر علللر 

ير  ل متلللمي  خلللممرم انومرجيللر علللر مجللرل حيللللل رةمفاعللف مفمملللم كيييللر رةالللا ف عيمللر يمفيلللأرةمللر 
 ةذةك ميمف مذر رةمار ف ىة  مر يير:ل رةمفاعيف، 

رةمفللاف كيلل  ماللرما رةمفاعللف رة للمويف إلمراو وتللل لملللبيد رةمفاعللف عللر رةاللا ر   .1
 رةاوركيف رة فلميف.
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لمجميفيلللللر، لمو يميلللللر،  رةمفلللللاف كيللللل   يسيلللللف محميلللللم مالللللرما رةمفاعلللللف رة لللللمويف، .2
 لمفرةجمير مرخل ىمراو وتل لملبيد رةمفاعف عر رةاا ر  رةاوركيف رة فلميف.

رةمفلللاف كيللل   وملللرب محليلللل رةمفاعلللف رة لللمويف علللر ىمراو وتلللل لمللللبيد رةمفاعلللف علللر  .3
 رةاا ر  رةاوركيف رة فلميف.

وركيف رة اف كد رةمورما رةملر ممافيلر ىمراو وتلل لمللبيد رةمفاعلف علر رةالا ر  رةال .4
 رة فلميف ةيحالل كي  رةمفاعف رة مويف مد رةجمركر  لر عارم.

رة اللللف كللللد مرميللللف رةل للللررل رةاتقميللللف رةمللللر ر للللمخمممير رةاللللا ف عللللر وتللللل رةمفاعللللف  .5
رة لللمويف ىةللل  جميلللر ر علللارم لر تق لللر  علللر ىمراو وتلللل لمللللبيد رةمفاعلللف علللر رةالللا ر  

 رةاوركيف رة فلميف؟
ا رةمفاعلللف رة لللمويف رةملللر ملرجلللى ىمراو وتلللل رة الللف كلللد رةميميلللمر  رةاري لللف ةمالللرم .6

 لملبيد رةمفاعف عر رةاا ر  رةاوركيف رة فلميف.
 أهمية الدراسة: 

 موار  مميف مذأ رةمار ف مد  مميف رةمل لع ذرمى لرةمر مممثل عيمر يير:
 وة لالا را مستلم  للف  ي الا ف  يلرمممي رةملر رةمفاعلف  د ةل ى رة لمويف رةمفاعف  مميف مفلم .1

 علند كةلذة ،للثلررأ كملل  مةلف علر رمل يفيل امجلام  ل رلمخ يويل رمامي مل امجلامر تقيمميل ملد

 ارام رامر. م رتق رةمر رةمفاعف لجلما رةمفاعف ا  ارا رالحمسر   ىة و ممرج م ف  اا ر رة

 كيل  ارةلرجل ملد اا ف، ةيلذررة رةحما ييمم ال ذيرة رموي رةي يا رةتما امامي  عتب لرةتير  

 لد لم لرةملر يلف،رلكو امتقلف ريرار لمتب ايجل رةملر رة لمويف رةمفاعلف بر ومل محميلم الا فرة

 ةلكذ مرك ل لَومِّلرَّ  رةفواا ايذر عنذر مر َرْممَ ص   .ر عارم م ل  اا ف،رة ل ال    م كوم وملجلم

 . ممرف مد ىىةي م ف  رم اا فرة أمحتي كي 

 الفاف رمويل لجفل ةآلخلايد رلوتييل روملذجمي لالفلاف رة لمويف ةيمفاعلف رةذرميلف رةبايفلف ىد .2

 اا ف.ةي ةو افرا ةيممي  رمررم   لماما ر  ع يفرموو مي   رةمفاعف مد رةولع مذر حيمور مم رةمتييم
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 إجراءات الدراسة:
 ركمملم  رةارحثلف كيل  ملويا مار لف رةحرةلف علر ملذأ رةمار لف لرةلذي يفلم منهج  الدراسنة :

لث   ثا رةمورما مور ا ر مر  ممرعير  مر  ولى   ثلا رو لجرم ر ملر  بايفلف رةمال يف رةملر مَْاحَّ
عللر مللذر رةمار لللفم حيللث كملللم  رةارحثللف ىةلل  رةمفلللاف كيلل  مالللرما رةمفاعللف رة لللمويف 
إلمراو وتلللل لمللللبيد رةمفاعلللف علللر رةالللا ف رةالللوركيف رة لللفلميف ملللد خلللالل كمييلللف جملللر 

 رةايرور  كد بايأ رال ماروف.
 د علللر ىمراو وتلللل : يم للللد مجمملللر رةمار لللف ملللد ر علللارم رةفلللرمييمجتمنننع نةيهنننة الدراسنننة

لملبيد رةمفاعف عر رةاا ف رةاوركيف رة لفلميف كيل  رخلمالف مخاالرمي  لمجلرالمي  
 100رةل يسيلللف لَمَحسِّللل َّ كيللل  م لللم  رةالللا ف اولللرء كيللل  بيايلللر، حيلللث ل كللل  رةارحثلللف 

ر للللماروف  76ر للللماروف كيلللل  ر عللللارم رةفللللرمييد ايللللر،  لايللللة كللللمم رال للللمارور  رةم للللماجفف 
 %.53ر ، لذةك امفمل ر مجراف ياية ارةحف ةمحييل رةايرو

  :حدند الدراسة 
: رتقمالا  ملذر رةمار لف كيل  مالرما رةمفاعلف رة لمويف علر ىمراو الحدند المنضننةية .1

 وتل لملبيد رةمفاعف عر رةاا ف رةاوركيف رة فلميف.

ىمراو وتللللل لمللللبيد رةمفاعلللف علللر رةالللا ف رةاللللوركيف  : ةتلللم َرْخميلللا الحننندند المكاهينننة .2
 ك ةأل ارا رآلميف:للذةةيذر رةمار ف  ر حملمر  م رويفرة فلميف الاسي

  ةلللميير  ير لللف ىمراو رةمفاعلللف كيللل  م لللملى رةممي لللف رةملللر رةالللا ر   مللل  ة لويلللر ملللد
 رةفاايف رة فلميف.

   عر مذأ رةاا ف. ةيذأ رةمار فمار ف مارايف  ة  مجا 
 ء رالامالللللرب رةلثيلللللأ اللللليد وتلللللل لمللللللبيد رةمفاعلللللف ارةالللللا ف لرةم مالللللر  ر خلللللاى  للللللر

رةممخااللللللف  ل ر  رميميللللللف  ل رةلبويللللللف مللللللد خللللللالل ىمرحللللللف ماللللللرما رةمفاعللللللف  
ارإل لرعف ىةل  ىمرحلف عاالف   رميميلف ةمار لف م مللارأ ىمراو  .لخممرمير رةمفاعيف ايلر

رةمفاعلللف لرةلللذي يميحلللى تق للل  رةمفيلملللر  اجرمفلللف رةميلللك كالللمرةف ي  اجلللمو ةملللل سر 
 رةاا ر  رةاوركيف كي  لجى رةخالص.
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: رتقماللللا  مللللذأ رةمار لللللف كيلللل  جمللللر رةايروللللر  خللللالل رةسمللللاو ملللللد يننننةالحنننندند ال مه .3
 مل .1439\12\1مل ىة  1439\10\1

 مصطلحات الدراسة:
  المعرفةKnowledge رةميرار ل  ،رةخاار  مد م يا كد كاراو" : مل مابيح يايا ىة، 

 و رةملر م لف  ةمحتيلأ رةميل فرةمو مل لةلمى رةفلرمييد ةلمى رةممار ملف لرةمفيلملر  لرةتلمار ،
   لةللللذةك يم للللد 359ه، 1426رةمورع لللليف الللليد رةمو مللللر  ر خللللاى" )رةفيللللر، ل خللللالد: 

 لرةمسلرمي ،، لرآلارء، لرةمفيلملر  ،لرةمجلراا لرةخالار  رةفملل،   لرةيامفايسير ىجارري ر ا ويلر 

 ةمس لليا رةمفاعللف م للمخم ر ر عللارم  ل رةاللا ف، ل يممي يلل رةمللر لرةماللرم  لرال للمارميجير ،

 رةحرةف. لمذأ رة اف مذر لمفرةجف مفيوف حرةف  ل مفيد ا اف مفيتفرةم رةمفيلمر 
  إدارة المعرفنة Knowledge Management (KM):   رةجيلم ملل مالبيح ياليا ىةل"

رةمو   رةلركر رةملجى مد تقال مو مف  ل مؤ  ف مد  جل ر ةمترب لجمر لمالويف لمو لي  
 لللف، لجفييلللر جلللرم و  ةيملللمرلل لخللل د  رعلللف  وللللرع رةمفاعلللف ذر  رةفالتقلللف اوالللرب ميلللك رةمؤ 

لرةمالللرا ف اللليد  علللارم ل تق لللر  للحلللمر  رةمؤ  لللف املللر ياعلللر م لللملى  سلللرءو رمخلللرذ رةتلللارار  
  .55مل، ص1429لر مرء رةمو يمر" )رة يرمر ، 

ليم د مفايسير ىجارري ر ا وير  يسيف مفايف ىمراو وتل لملبيد رةمفاعف علر رةالا ف رةالوركيف    
ير كيلل  مللر ةللمى ر عللارم مللد مفللراف  رموللف عللر كتلللةي   ل جمللر رة للفلميف ل يسيللف حالللة

يجللللرم رةمفاعللللف رةاللللايحف عللللر رة للللجال  لرةلثللللررأ لمو يميللللر ابايتللللف م لللليل ر للللمخمرمير  لر 
لمارا مير ايد كرمير رةمفاعف، امر يحتأ رةمي و رةمورع يف لاعلر م لملى ر مرء علر رةالا ف 

 ا ع ل ر  رةيا لا تقل رةم رةيف رةمم وف.  
 ر المعرفنةمصناد: Sources of knowledge  " كلاف كالمرةترما مالرما رةمفاعلف ا ويلر

رةاايم رةمفاعر رةورما مد حاييف رةمار ف رةفيميلف لرةمس يلا لرةمار لر  رةميمرويلف لرةمبلليا 
لرةخاار  لرةماالكر  رالام رايف لويامر مد  ا رل رإلوملر  رةس لاي ةسو لرد لكالا رة ملرد 

يم رةمفاعلللللر  ل رة للللل  رةترالللللل ةال لللللمخمر  علللللر  ي مجلللللرل ملللللد ةمممثلللللل جميفيلللللر علللللر رةااللللل
 ، 2009رةمجلللللرال ، لتقلللللم تق لللللمير ىةللللل  وللللللكيد مفاعلللللف الللللايحف ل لللللمويف " )كالللللمرةترما:



  عبداهلل اهلزانىنورة بنت ناصر بن د. 

 -165- 

 م لكيلل   لللء ذةللك يم للد مفايللف ماللرما رةمفاعللف رة للمويف  ىجارري للر ا ويللر ذةللك 1093
خالار  لرةمجلراا، رةماما رةذي يحلي  ل يجمر رةمفاعف رةمم لولف علر كتللل ر علارم ملد رة

 لرةميرار ، لرآلارء لرةتي  رةاخايف. 
 المعرفة الضنمهية Tacit Knowledge:   علر رةملجللمو رةمفاعلفملر مالبيح ياليا ىةل 

 اخالر بلرار ذر  م للد ملر رلورةا ل  لراتف، خالار  مار   خالل مد لرةم م اف ر عارم، كتلل
 ارحا كتل مرخل مخم وف ويرل ة  رةارة ف تقيممير مد رةاو  كي  كييير رةحالل يافا ممر

  .431مل، 1425) وج :  رةمفاعف
  المعرفنننة الصنننريحةExplicit Knowledge كلللاف رةاللليمر رةمفاعلللف رةالللايحف ا ويلللر :

رةمفاعللف رةا للميف لرةمو مللف لرةمللر يم للد رةمفايللا كويللر اامللل  ل ماميللر لوتييللر ةآلخللايد مثللل 
رةممفيتللللللف ارة ير للللللر ،  رةمفيلمللللللر  رةمخ وللللللف عللللللر  االللللليف رةمو مللللللف لمويللللللر )رة مياللللللر 

  .50 ،2009لرإلجارءر ، لرةم مومر   ) رةايمر: 
 الدراسات السابقة: 

مفممللم رةارحثللف عللر كللاا رةمار للر  رة للراتف كيلل  رةمماللر رة موللر ةيللر مللد ر حللمث ىةلل  
 ر تقم  كي  رةوحل رآلمر:

اب إدارة المعرفننة الصننريحة نالكامهننة فننم مكتبننة مجلنن  الهننن    " 2015مار للف كاللمر  ) -1
 ىمراميلر ل ولركيلر، رةمبيللا رةمفاعلف مالرما كيل  رةمفلاف ىةل  رةمار لف لميلمف العراقنم 

 رةفملل لميلرار  رخمارالر رةمفيلملر  ملا ر مالارف  جلل ملد موسيلذمر لمارحلل لكمييرميلر

 لرةايرلف لرالمالرال  رةمفيلملر  ممبيالر  متويلر  كلد ع لال رةمفاعلف ىمراو عايلأ  لمد

 ررا رةمار ف:رةمالرمف، ل رد مد  م  وم
  ملعا مارما رةمفاعف رةاايحف رةمممثيف عر رة ملا لرةلملاير  لتقركلمو ايرولر  مالممل

 ماايف ر. 14

  خلالل  ملد رةمفاعلف ىمراو علر ال خاى  ل اماجلف  ل لح  ملا رةم لمسيميد علر رإل لير
رةجيلر   لممفلمم رةمفيلملر  مالرما ملر  ل اف لي  ملر  ل رةملل سيد ملر مسلركيي 
 رةولرا. مجيس افم م مد رةم مسيمو
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  رةميويلف  الس  كلد مفلتقلر  مبايلأ ىمراو رةمفاعلف لذةلك ملد خلالل مل ثيا رة سلرءر 

 رةمفاعف.  ىمراو ر مارميجير  عر مبايأ لخاارمي  ةيفرمييد لرالحمارعيف رةسويف لرةميرار 

 اولرء رةمفاعلف، ىمراو مو للا ملد ةيم مالف ر لمارميجيف ايومر   م  ملاير  رةمار ف اليروف

مالرما  ملد متمويرميلر كلد ع لال   رة رمولف، رةمفاعلف مالرما رالكمالرا افيد مفاعى لر خذ رم كي 
 علند ىةييلر، ةلذةك رةلاللل ليم لد ايرميلر علر خراجيلف  ل مرخييلف لرمالرال  الايحف مفيلملر 

 لرال لمومر  لرةمحييلل خالار  رةاحلث، علر م ملد رةمورع ليد، كيل  يمي مر مر   ثا رةمومجف رةمفاعف

  .  2015،601ارار  )كامر : رةت لرمخرذ
المعرفنننة الضنننمهية نةبقتجنننا بجنننندة    " 2012مار لللف رةالللرحثيد خاللليا،  الللل ع لللف ) -2

مللمع  مللذأ رةمار للف ىةلل  ل   ات االتصنناالت الفلسننطيهيةركدراسننة تطبيقيننة ةلنن  شنن: المهننت 
رة اف كد رةفالتقف مر ايد رةمفاعف رة لمويف اافلميير رةمتولر لرةمفاعلر ملد جيلف، لم لملى 

لرةمفوليلف ويلا  ،رالمالرال  رةسي لبيويف ام لورميلر رةمرميلف رةميمل لف  ر و رةمولما ةالا جلم
لرةخاللررص  ،رةميمل للف، لرةمللر مممثللل عللر ر مرء لرةمبراتللف )رةملرعللأ  لرةممروللف لرةاللالحيف

رد مولرك  لف، لارةمرةر مفاعف عيملر ىذر  رةم ميف لرةملثلتقيف لرةاسر  رةجمرةيف لرةجلمو رةمما 
لذةلك لم ملى جلمو رةمولما، لم لملى ملذر رةمل ثيا.  ،مر ايد رةمفاعف رة مويف رمل  مما م ثيا  

ملللد رة لللرما ر  لللرميمر لرإلمراي ةملللل سر جرمفلللف  104ملللد خلللالل ر لللماروف  مل كلللف كيللل  
 مر يير:رةمار ف  رةتمس رةمسملحف عاع ار  ر ، ل رد مد  م  ومررا

  رامارب لر مفولي لر ا افلرم رةجللمو رةثمرويلف  اافميير رةمتور لرةمفاعررامارب رةمفاعف رة مويف
ةيموللما  حيللث   يللا  كمللأ رةخاللاو رةممفيتللف اموللما رةاللا ف االل ل كللر  ل للذةك  لليلةف 
مخ يد امل  رةمولما علر تقركلمو رةمفاعلف رةمو يميلف ةيم لمييك مملر ي ليل رةمالراك ايلر ملر 

لللر  الللس  كلللد رةمسركلللل رةم لللمما ملللر اللليد رةمفاعلللف رة لللمويف   جللل ء ملللد رآلخلللايد، ل ي  
  .10 ، 2012رةمفاعف رةفرمف لجلمو رةموما رةمسما ف مد رةم مييك ) خايا: 

المعرفننة الضننمهية ندنرهننا فننم تهميننة نتطنننير المنننارد    افولللرد "2012مار للف رةاللرةح ) -3
، البشرية فم ظل مفجنم اإلدارة المعنلمة: دراسة تطبيقينة الشنركات المتعنددة الجهسنيات 

 ير رةجو ل وممفلمم  ر مييد عر رةاا ررةف كىمار ىمم كي مفاف رةىة  ممع  مذأ رةمار ف ل 
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 يفام رةاالا ررةملل  فكيل  موميل ك، ل ثلا ذةلررايرلخا ويفرةمفاعف رة م ال مخمر امد  عر ر
ام ررةملل لمبلليا  فموميلن ةمالا متملا  رىة  ل  لرةمفلةمف، لرةملارإلمراو   مسيل  لعر  
ركممللم  مللذأ رةمار للف ر . لتقللم  ذأ رةاللا رةمفاعللف رة للمويف عللر ملل لمللمخ  مخمرر للا يفرةااللا 

للل  ر لللماروف كيللل  كيولللف كاللللرريف م لولللف ملللد  رةلالللف رةمحيييلللر،  للليلا   120حيلللث َل ِّكَّ
 اا ف عر كمرد. ل رد مد  م  ومررا رةمار ف: 15مل س ر عر 

  فموميلللرال لللمخمر  لرةمبايلللأ لرةخالللررص مللل ثيار  كيللل   د ةيمفاعلللف رة لللمويف ملللد حيلللث 
 ير .رةجو  وممفمم  ر عر رةاا  رةمفلةمفرإلمراو   مسيل  لعر   يفام رةااا ررةمل 

  ةيمفاعلف رة لمويف  رر لمخمرمي ىمم كمما ير  رةجو  وممفمم  ر رةمار ف  د رةاا   اس
ملللد ر لللمفارا   لللرةيا ال لللمخمرمير  وكلللم  م لللمخم ر، حيلللث  ويلللرعلللر ىمراميللل يتيلللرلمبا

كيل  مف يلل   لملمف  لملد ثل  افرمملرايلمف رةمفلاف ىةل   لعلر رةفمل ر  ر ليف رةيملر لي
تقر رةيف ةالررةخاار  رةف لكي  وت لكتم رةملار  رةممايايف لرةفم اللمد خ لار  رةفمرمي

 وما ررةمال راال حلعلم  رةلمفي رمالج ر ويل  لمد ث رة سرءر  را متبار ل مت ررةمل سيد ل وي
 ييلر ملد ل لررل ر لمخمر  رةمفاعلف ، لملذأ  اعيرار  رةمل سيد لمفرةيمل سيد ةمف ي  مي

ف رة رموللللف عللللر كتلللللل ر عللللارم لرةمللللر ياللللفا ماللللرا مير لمحليييللللر )رةاللللرةح: رة للللموي
2012، 33 . 

   افولرد " ثا ممرا ر  ىمراو رةمفاعلف كيل  ل يسلف رةمخبليب علر 2009ا رةف رةايارور ) -4
الللا ف رالمالللرال  رة لللفلميف " ميلللمف ملللذأ رةمار لللف ىةللل  رةمفلللاف كيللل   ثلللا رةمفاعلللف رةملللر 

للللل كيييللللر مللللد رةماللللرما رةم رةيللللف: رةم ذيللللف رةف  لللليف، لرةاللللا ر  رةمورع للللف، لرةمفاعللللف َيْحاَّ
رة مويف، لرةمارما رةمسملحف، لر اايف، لرةم مارا رةخراجر كيل  ل يسلف رةمخبليب علر 
الا ف رالمالرال  رة للفلميف،  ملر ملمع  ىةلل  رةمفلاف كيلل  رةفلرملل رةملر م للرم  علر رةحللم 

لتقلللم ركمملللم  كيللل  رةملللويا  ملللد ر لللمسرمو الللا ف رالمالللرال  رة لللفلميف ملللد ىمراو رةمفاعلللف،
ر لماروف كيلل  ملل سر الا ف رالمالرال  رة لفلميف عللر  396رةم لحر رةلالسر حيلث َل ِّعَّ 

 مميوف رةايرا، ل رد مد  م  ومررا رةمار ف:

 



 بالشركات الصناعية السعودية مصادر املعرفة الضمنية يف إدارة نقل وتوطني املعرفة  

 -168- 

  ملاللي   د  عللارم كيوللف رةمار للف ويللا مم  للميد مللد لجلللم  ثللا ةيمفاعللف رة للمويف لرةمفاعللف
 عر اا ف رالمارال  رة فلميف.رةممار مف عر ر اايف كي  ل يسف رةمخبيب 

  لللل كيييلللر ملللد رةمالللرما رةمرةيلللف: رةم ذيلللف  الللس  كلللد لجللللم مللل ثيا ةيمفاعلللف رةملللر َيْحاَّ
رةف  لللللليف لرةاللللللا ر  رةمورع للللللف لرةمفاعللللللف رة للللللمويف لرةماللللللرما رةمسملحللللللف لر االللللليف 

 لرةم مارا رةخراجر كي  ل يسف رةمخبيب عر اا ف رالمارال  رة فلميف.

 ملللد رةفلرملللل رةملللر م لللرم  علللر رةحلللم ملللد ر لللمسرمو اللللا ف   ل لللح   د مولللرك مجملكلللف
رةمفاعلللف  مميلللر كلللم  رإلةملللر  الللرةباأ رةفيميلللف ةمبلللليا  ورالمالللرال  رة لللفلميف ملللد ىمرا 

 رةمفاعف لمل يفير، كم  رإلةمر  ارةسلررم رةماجلو مد مبايأ ىمراو رةمفاعف.

 لعيمر خيا  ىة  مجملكف مد رةملاير   ممير مر يير:    
 رةمفاعف رة مويف  ماما مي  مد مارما رةمفاعلف رةلذي ملد ال وى  د ي لركم رالمممر  ا

 رةاا ف عر ا   رةخبب رةمور اف ةير.
  رالمممر  املعيا رةمفاعلف رة رعيلف كلد و لر  رةحللرع  ل لي  رةالرملا علر رةالا ر  رةمورع لف

كولللم مخبللليب و لللر  رةحللللرع  ل لللي  رةالرملللا ةلللمى رةالللا ف ةي للللد كرملللل جلللذا ةي سلللرءر  
يف رةممميللللل و لر لللللمتبرا رة للللللرما رةمؤميلللللف علللللر مجلللللرل ىمراو رةمفاعلللللف علللللر الللللا ف رةاالللللا 

  .5 ، 2009رالمارال  رة فلميف )رةايارور: 
   افوللرد" رةمفاعلف رة لمويف مترالل رةمفاعلف رةالايحف" Sanchez (2005مار ف  روالي   -5

ةمفاعلف رة لمويف لرةمر ميمف ىة  مار ف رةمويجيد ر  ر ييد إلمراو رةمفاعف لرةمممثيف عر ر
 لرةاايحف، لتقم  رد مد ومررا رةمار ف مر يير:

  م  يم ملويا رةمفاعلف رة لمويف كيل  عيل   وللرع رةمفاعلف رةملر يممي يلر ر علارم علر رةمو ملف
مراو ر عللللارم ر  ر للللييد  ملةللللميد  لحا للللف ر عللللارم عللللر وتللللل رةمفاعللللف  للللمد رةمو مللللف، لر 

 ةيمفاعف لحرمييد ةير.

 ايحف كيلللل  كمييلللر  رةممثيللللل رةلر لللح ةيمفاعللللف رةملللر يحمييللللر يؤ لللم ملللويا رةمفاعللللف رةاللل
ر عللارم، لماللمي  رةموللرما رةمو يميللف ةملةيللم مفاعللف جميللمو، لمبللليا رةللو    ةواللا رةمفاعللف 

 رةاايحف  مد رةمو مف. 
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لتقم  لا  رةمار ف ا الاو امامي  مورما ما اف مد ىمرو رةمفاعلف لرةمفاعلف رة لمويف 
  .Sanchez :2005,5ىمراو رةمفاعف عر رةمو مف ) ةملةيم مامي  مجيد ةممرا ر 
 مهاقشة الدراسات السابقة: 

لاللرةو ا ىةلل  رةمار للر  رة للراتف يم للح  د موللرك  لجللى ماللراى لرخللمالف، عيمللر ايويللر لالليد     
 رةمار ف رةحرةيف. لذةك مد خالل رةوترب رآلميف:

 مللد حيللث مجللرل مل لللكير : ممسللأ رةمار للر  رة للراتف، لرةمار للف رةحرةيللفمنضنننا الدراسننة .1 
حيلث ممولرلل  ىال  وير مخميف مد حيث مورلةير ةيمل لعر مارما رةمفاعف رة مويف  لم

مار ف ىمراو رةمفاعف رةاايحف لرة رميف مد لجيف و ا رخمارار رةمفيلمر  علر م مالف 
مجيس رةولرا رةفارتقر، لايومر ما   مار ف كي  رةفالتقف مر ايد رةمفاعف رة مويف اافلميير 

ةمتوللر لرةمفاعللر مللد جيللف لم للملى جلللمو رةموللما ةاللا ر  رالماللرال  رةسي للبيويف مللد ر
لجيلللف و لللا رة لللرما ر  لللرميمر لرإلمراي ةملللل سر جرمفلللف رةتلللمس رةمسملحلللف علللاع ار  ر ، 

 وممفللللمم  ر مييد عللللر رةاللللا ررةفلللل كىمار ىمللللم كيلللل رةمفللللاف لعللللر حلللليد مموللللرلل مار للللف 
 فكيلل  موميلل ك، ل ثللا ذةللررالليرلخا ويف للمرةمفاعللف رة ال للمخمر  ر امدعللر  ير رةجو لل
 15مل س للر عللر  120مللد لجيللف و للا  رإلمراو رةمفلةمللف  مسيللل  لعللر  لل يفام رةااللا ررةمللل 

الللا ف علللر كملللرد، ايوملللر ما للل  مار لللف كيللل   ثلللا ممرا لللر  ىمراو رةمفاعلللف كيللل  ل يسلللف 
رةمخبيب مد لجيلف و لا ملل سر الا ف رالمالرال  رة لفلميف علر مميولف رةايلرا، لعلر 

موللرلل مار للف رةمويجلليد ر  ر للييد إلمراو رةمفاعللف لرةمممثيللف عللر رةمفاعللف رة للمويف حلليد م
لرةاللايحف، لةفللل مللر يميلل  رةمار للف رةحرةيللف  ويللر مفولل  االلا ف مباللأ ىمراو رةمفاعللف لمملليح 
رةخلللممر  رةمفاعيلللف حيلللث ممولللرلل رةمار لللف رةحرةيلللف مالللرما رةمفاعلللف رة لللمويف إلمراو وتلللل 

  رةالللوركيف رة لللفلميف، لرةملللر ميلللمف ىةللل  رةمفلللاف كيللل  لمللللبيد رةمفاعلللف علللر رةالللا ر
لمفرةجميللللر مرخللللل لمو يميللللر ماللللرما رةمفاعللللف رة للللمويف، ل يسيللللف محميللللممر، لمجميفيللللر 

 رإلمراو.
ر امد، لعي للبيد، لرةفللارأ، لرة للفلميف عيمللر   للل مللدعللر  مار للف لرحللمو : البيئننة الاقافيننة .2

علللر ىمراو وتلللل لمللللبيد رةمفاعلللف علللر رةمار لللف رةحرةيلللف مبالللأ كيللل  ملللل سر ىمراو رةمفاعلللف 
 رةاا ف رةاوركيف.

عيمللر رةمار للف رةحرةيللف مباللأ مللويا  رةمللويا رةلاللسرمار للمرد : ر للمخمم  مننهج  الدراسننة .3
 مار ف رةحرةف.
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مللل سر رةاللا ر ، لمار للف لرحللمو عللر عللر  ةمار للميد : ممثيلل  كيوللف رةمار للف ةيهننة الدراسننة .4
 فف رةتمس رةمسملحف عاع ار  ر . رة رما ر  رميمر لرإلمراي ةمل سر جرم

 .  مرو ةيمار ف رةميمرويف رال ماروف: ر مخمم  مف   رةمار ر  رة راتف أداة الدراسة .5
ر رةحلللملم رةمتقيتلللف ةيلللذأ ر ملللد مار لللر  يجرولللا مل للللكي  لالللرةبار علللند  لللل ملللر ذ لللا  وس للل

 ل كلر  افلا  ملمرف رةمار ف. لممسأ رةمار ر  رة رةسف رةذ ا مر مار مور عر  لوير ممورلل اا
ماللرما رةمفاعللف رة للمويف إلمراو وتللل  مللذأ رةمار للف، ايومللر مخميللف كويللر ارمممللر  مار للمور الرتقللر

كيلل  ركماللرا  وللى ماللبيح حللميث رةوالل و، لملللبيد رةمفاعللف عللر رةاللا ر  رةاللوركيف رة للفلميف 
يللر رةارحثللف رةمار للف رةحرةيلف ارةمفيلمللر  رةال مللف، لر لمسرم  مو عللر لتقلم  ثللا  رةمار للر  رة لراتف

ةمحميلللم  مللل  ر افلللرم، لرةمحلللرلا رةلرجلللا احثيلللر  ملللر تقلللم  كبللل  رةارحثلللف اؤيلللف  ل لللر، ل الللمل 
 ا افرم، ل لرير مماريوف ةيمل لع. 

 اإلطار الهظري:
ر  ي روللل  رةالللمرير  رةحتيتيلللف إلمراو رةمفاعلللف امسيلميلللر رةحلللميث علللر مومالللف رةم لللفيو

ا  مالللللرمار  ىمراو رةمفاعلللللف اس لللللل لرةملللللر و لللللميير ماحيلللللف رةو لللللل  لرالكملللللارف حيلللللث ر ممللللل
  عللر واللا 1989رإلوماول ، حيللث اللم   اللا ف ىمراو رةمفاعللف عللر  لاالر لرةمللر  واللر  عللر كللر  

وملللررا كلللد ر لللمسمرء حللللل ىمراو رةمفاعلللف اللليد رةالللا ر  ر لاايلللف كيللل  الللا ف رإلوماوللل ، لرةملللر 
 رة ومي. ىمالايرر ماي يف، لمااف  HP  ل ح  وجرن اارما مارماو رةمفاعف عر اا ف 

  إدارة المعرفةمفجنم  Knowledge Management (KM): 
مللد  جللل ر ةمتللرب لجمللر لماللويف  "رةجيللم رةمللو   رةلللركر رةملجللى مللد تقاللل مؤ  للف، مللر

لمو لللي  لخللل د  رعلللف  وللللرع رةمفاعلللف، ذر  رةفالتقلللف اوالللرب ميلللك رةمؤ  لللف، لجفييلللر جلللرم و  
ف، امللر ياعللر م للملى  سللرءو رمخللرذ ةيمللمرلل لرةماللرا ف الليد  عللارم ل تق للر  للحللمر  رةمؤ  لل

 .“رةتارار  لر مرء رةمو يمر

 أهمية إدارة المعرفة 
   .ومر  مفاعف جميموى .1

   .رةحالل كي  رةمفاعف عر اور رةتارا .2
   .م ي  عر مك  رإلامرع لرالام را .3
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   .مساية رةمفاعف عر لثررأ، لتقلركم رةايرور ، لرةاا ف رةمرخييف .3
  .مترمر رةمفاعف لويامرل ، رإلة مالوررةاايم ل كاا رةاا ر  رالجممركيف، مارا ف رةمفاعف   .4
 .مف   تقماو رةمؤ  ف عر رالحمسر  ار مرء رةمفممم كي  رةخااو لرةمفاعف لمح يوى .5
 مفجنم مصادر المعرفة Sources of knowledge: 

رةميمرويلف  لرةمار لر  لرةمس يلا، فمل رةاايم رةمفاعلر رةولرما ملد حالييف رةمار لف رةفيميل
ل رةمالللالكر  رالام رايلللف لوياملللر ملللد  اللل رل رإلوملللر  رةس لللاي ةسو لللرد  لرةمبلللليا لرةخالللار ،

لكاا رة مرد ةمممثل جميفير عر رةاايم رةمفاعر  ل رة   رةترال ةال لمخمر  علر  ي مجلرل ملد 
 . 1093   ،2009:كالمرةترمارةمجرال  لتقلم تق لمير ىةل  وللكيد مفاعلف الايحف ل لمويف ".)

د رةمفاعلللف مالللرما ةوللللكر االللملةيمى يمملللر  رةمفايلللف والح لللى  د ملللذر لمملللر  مولللرك  روللل  لر 
رةاللللا ر  رةاللللوركيف،  عللللر رةسركيللللف رةمفاعللللف ىمراو محتيللللأ ايللللمف ةيمفاعللللف كميللللمو ماللللويسر 
 يم للد اللايحف مفاعللف ىةلل  ىواللررير، لمحليييللر  ةيللف، لكمييللر  ر للمفمرةير، لمبللليا لةمح لليد
 ذ لاأ ملر رةمجلرل مذر عر رةارا و رةماويسر   م  مد ةفلل  مومجر ، لخممر ، اا ل مج يممر
 ممر رةمفاعف رة مويف لرةاايحف. اري يد ولكيد ىة  اوسير رةذي ولور ر

 أهمية مصادر المعرفة: 
 مفاعف رةسام  حمث رةمفاعف عر مجرل رمممرمى. .1

 ملعيا تقركمو ايرور  ارميف ةمارما رةمفاعف ل يلةف رةلالل ىةيير. .2
  .ةسام كي  رةخاار  لمجراا رآلخايد لرال مسرمو مويرم ي  عر ربالع ر .3

 :أهناا مصادر المعرفة 

 أناًل: مصادر المعرفة الصريحة:

مللر مفاعللف ماملل و لمو مللف لجللرم و لتقرايللف ةيلالللل لرةوتللل لرةمفيللي  لرةماللرا ف لم لللد 
رةولللللملر  ل احللللللث رةملللللؤممار ، ل ر مةلللللف، ل ) رة ملللللا،  ملثتلللللف علللللر مالللللرما رةمفاعلللللف رةا لللللميف

جللللارءر  رةفمللللل، ل رءر ، لرةمورتقاللللر  رةفرمللللف، لرةيتلللل تقلركللللم رةايروللللر  ل رةملللللرم رة مفااللللايف، ل ر 
 رةاللللايحف رةمفللللراف لمللللد ةيمفيللللي ، تقرايللللف رةاللللايحف رةمفاعللللف  د ارةللللذ ا . لرةجللللميالرةمفاعللللف 

جارءر  رالخمارع، اارءر   رةفمل. لر 
 ااهيًا: مصادر المعرفة الضمهية:

لرةم م للاف مللد خللالل مللار   خاللارمي  رة للراتف،  مللر رةمفاعللف رةملجلللمو عللر كتلللل ر عللارم
 ح لر ، ل اللا ذمويلف، ل ايرولر ، ل لورةار  ملر م للد ذر  بلرار اخالر، لمممثلل علر  حتلررأ، 
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ر لللللمارميجير  مس يلللللا ل لملتقفلللللر ، لعا لللللير  كرملللللف، لمفمتلللللمر ، لجيلللللر  و لللللا لمسلللللرمي ، 
 علر يمفيلي ، لملجلمة تقرايلف ويا رة مويف رةمفاعف  د ارةذ ا  . لرةجميا22 ،2013)رةجرملس:

 رةمؤ  لللف مفبلللر رةمفاعلللف رةفلللرةر، لملللذأ رةمفيلللي  مؤ  لللر  علللر رةفملللل لعلللاأ ر علللارم، كملللل
 رة للللمويف رةمفللللراف  ملللل  رةمفاعللللف، لمللللد ىواللللرء كيلللل  خالالللليمير، لاخالللليمير، لتقللللمامير

 ملد مالرا مير يم لد لرةملر ا مي ر ملثأ ة  رةمر رةاا ر  رةاوركيف  عارم رةخاار ، لرةمجراا
  ل رةاالاي رةفتلل علر م لمتا رةملر رةميلرار  ىةل  ارإل لرعف رةتالص،  حرميث، ل لامر خالل

  راتف. خاار  مار   خالل مد رةمو مر ، لرةم م اف
لياللفا رةحالللل كيلل  رةمفاعللف رة للمويف لمامي مللر، كيلل  رةللاو  مللد تقيمميللر رةارة للف، 

رتقالف لرالحم لرك ملر ة لوير مخم وف مرخل كتل ارحا رةمفاعف، ىال مد خالل رال مفال  لرةمو
 ارحا رةمفاعف. 

لتقم مخ ا رةمو مف رةمفاعف رة مويف عر حلرل ولرما حرمييلر رةمو ملف ا لاا رال لمترةف 
 ل رةمتركلللم  ل ا لللاا رةلعلللرو لةلللذةك مبيلللا رةمو ملللف ملللد  عارمملللر رةممميللل يد محليلللل مفلللاعمي  

 ايد.رة مويف ىة  مفاعف م ملاف لماجفي  كي  واامر لمارا مير مر  مالري  رآلخ
رةسررمو رةمورع يف مد محليلل رةمفاعلف رة لمويف ةيسلام ىةل  مفاعلف  اا ر  رةاوركيفلمماك رة    

ل رميي يف لر حف ةملمم د ملد ىكلرمو ر لمخمر  ميلك رةمفاعلف لميفلا متويلر  رةمفيلملر  ملا    رميم 
 عر محليل رةمفاعف لمبليامر. 

 :أهناا مصادر المعرفة الضمهية 
رةخاللار  ويللا رةا للميف رة رموللف عللر ل : رإلمار يللف )رةميللرار ، يننة المعرفننة الضننمهية ف الفرد .1

   .رةتي  رةاخايف لويامر ل كتلل رةمل سيد، 
رةمفاعللف رةماجفيللف كللد بايللأ رةماللرمال  رةاللسليف لويللا  المعرفننة الضننمهية فالجماةيننة : .2

  .رةا ميف لرةفسليف، لتقي  رةسايأ لرةجمركف
خاللاو رةاللا ف لرةمممثيللف عللر ثترعللف رةاللا ف لاؤيميللر لرةتيللر   المعرفننة الضننمهية فالتهظيميننة : .3

  .مجرل رالممير ل اير خالل  ولر  بلييف، 
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 تقهيات استقطاب المعرفة الضمهية: 
 تقهيات تقليدية الستقطاب المعرفة الضمهية نتتمال فم: .1

   رةمتراال.   
 رةمالح ف لرةمفرياف عر ميمرد رةفمل. 
 طاب المعرفة الضمهية نتتمال فم:تقهيات غير تقليدية الستق .2
 ليمميلل  ام للليد ايرللف الام للرا ر ع للرا رةخالتقللف رةجميللمو لر للمثمرا تقللمار   العصننف النن ههم

رةفتللل عللر رةاحللث كللد رةحيلللل رةمثيلل   ل رالمسللرأ رةجمللركر كيلل  رةحللل ر ع للل ةيمالل يف 
 مل لع رةمار ف.

 جللم عييللر م لوللر  يلم  عللر واعللف مخااللف ةيللذر رة للاا لمل  العصننف النن ههم اإللكترنهننم
و ر  مم رمل ةالمارال  لمك  رةتارا رةجمركر لمحمللي ملذأ رة اعلف كيل  محبلر  كملل 

 .Uحاف ل  جي و حر لا اخار ممال ااا ف ل م خذ ا ل 
 مللر ل للييف ال للمتبرا رةمفاعللف مللد خللالل ممثيللل رةمحملللى رةمفاعللر  بهنناء خننرائط المعرفننة

التقللللر  رةملجللللللمو الللليد ر ع لللللرا ا الللل رل ايرويللللف، لا لللللل  ماللللليايف ةلالللللف لمحييللللل رةف
    .550 ،2012) خايا: لرةمسرمي  رةجلمايف رةمر م موم كييير رةمفاعف رةم متباف

 

 ةرض الهتائ  نمهاقشتجا:
اخاار   ايلاو مم ويلر ىمراو وتل لملبيد رةمفاعف عر رةاا ف رةاوركيف رة فلميف ممممر  

يللر لرةمتربيللر لمللد ثلل  ررتقمور )رء  مللدمللد متللمي  حيلللل ماللمل رةوبللرأ رة رمللل ةللملاو رةمفاعللف رامللم
حيللللل  لمالللمللرال م الللرف لرةمالللرا ف لاثيلللر ،  ،ىمراميلللر لمو يميلللر لروميلللرء انمرحميلللر ةياحلللث

رملللللمالك  ملر  لمتويلللللر  لو للللل  ىمراو رةمفاعلللللف ى لللللرعف ىةللللل  وتلللللل  ع لللللل رةالللللا ف لخلللللممر  
     لرء ةألعارم  ل رةاا ر .  رةممرا ر  لمتمي  خممر  محماعف

إلمراو وتلللل لمللللبيد رةمفاعلللف علللر رةالللا ف رةالللوركيف رة لللفلميف ر  رة ايلللاو مفلللم رةخالللا ل 
لرةم رميلللر امللللعيا حيللللل لخلللممر  مخلللم  رحميرجلللر  مجممفرمولللر رةمحييلللف لممبيارميلللر رةخرالللف، 

رةثرالل  لرةم للمما ةمجممللر رةممخاالليد  يللر، ى للرعف ىةلل  رةم رمرةاللا فحللمى وتللرب رةتلللو ةللمى ى
 .ف لم رممرمير رةوابف عر مبلياأ لموميمىعر رةمفاعف لرةمفيلمر  عر رةموبت

لمللللد موللللر جللللرء  مللللذو رةمار للللف  ةيمفللللاف كيلللل  ماللللرما رةمفاعللللف رة للللمويف إلمراو وتللللل 
 لملبيد رةمفاعف عر رةاا ف رةاوركيف رة فلميف، لعيمر يير محييل رةايرور  كي  رةوحل رآلمر:
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 أنال: المؤهبت العلمية 
 المؤهل العلمم ق  ِنف   الدراسة ةيهة تن يع  1ف رقم جدنل

 % ك  رةمؤمل رةفيمر  
 افم  وميد"  ممل ب مايل  ملد عمر رةفرمف رةثروليف 1

 "رةثروليف
38 50 

 32 24  ا رةلايلس 2
 18 14  أ ل م ملار مرج ميا) ع كي  مرج ميا 3
 رةلللذي ةيمؤملللل رةفيملللر لعت لللر رةمار لللف كيولللف مل يلللر  1) اتقللل  رةجلللملل ايرولللر  مل لللح   

موممللر ىةلل  رةمؤمللل  رةمار للف كيوللف مللد و للاف  كيلل   د يم للح لموللى، رةمار للف يوللفك ىةيللى موممللر
لمفل ل رةارحثلف  د  رةفيولف، جميلف مد% 50 رةفيمر ارةثروليف رةفرمف حيث اي   رةواف او اف

رة لللاا علللر ر ميلللرم و لللاف رةفيولللف ملللر رةم ميلللل رةلللذي موميجلللى رةالللا ف رةالللوركيف رة لللفلميف افلللم 
حلللرتقي  االللارما ممايايلللف خرالللف ارإل لللرعف ىةللل  رةلللمايلمر ، لايوملللر رةثروليلللف رةفرملللف ملللد حيلللث ىة

 رولل  رةو للاف ر تقللل مللد كيوللف رةمار للف موممللر ىةلل  رةمؤمللل رةفيمللر ارةمرج للميا علل كي  او للاف 
 % مد ىجمرةر رةفيوف.18

 ااهيًا:التخصص العام:
 التخصص العام ِنف ق   الدراسة ةيهة تن يع  2ف رقم جدنل

 % ك  رةمخاص رةفر    
 21 16 رإلمراو 1
 34 26 موم ف 2
 3 2 محر اف 3
 5 4 كيل  رةمفيلمر  4
 9 7 رةحر ا 5
 3 2 و   رةمفيلمر  6
 3 2 ىمراو رةمفيلمر  7
 22 17  خاى  8
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 رةلللذي ةيمخالللص رةفلللر  لعت لللر رةمار لللف كيولللف مل يلللر   2 ) اتقللل  رةجلللملل ايرولللر  مل لللح
مومملر ىةل  رةمخالص  رةمار لف كيوف مد  افو  كي   د يم ح لموى، رةمار ف كيوف ىةيى موممر

لمفل ل رةارحثلف  د  رةفيولف، جميلف ملد% 34اتييلل  رةفر  ارةيوم ف حيث اي    كيل  ملد رةثيلث
رة اا علر ر ميلرم و لاف رةفيولف ملر وللع لبايفلف رةفملل علر رةالا ف رةالوركيف رة لفلميف حيلث 

ف ر تقللل مللد كيوللف رةمار للف رالكممللرم رة ايللا كيلل  رةميوم لليد عللر رةاللا ف، لايومللر  رولل  رةو للا
مراو رةمفيلمللر  او لللاف  % 3موممللر ىةلل  رةمخاالللر  رةفرمللف رةمحر للاف، لو للل  رةمفيلمللر ، لر 

 مد ىجمرةر رةفيوف.
 
 :الخدمة بالشركةسهنات  : ةدداالااً 

 لعدد سهنات الخدمة بالشركة نفًقا الدراسة ةيهة تن يع  3ف رقم جدنل
 % ك  ممف ولر  رةخ كمم  
 8 6 ولر   5 تقل مد  1
 37 28  ولر  10 – 5 2
 22 17  ولر  10-15 3
 33 25 ع  ثا  وف 15 4

 

 لعت ر ةممو  ولر  رةخممف ارةاا ف رةمار ف كيوف مل ير  3) اتق  رةجملل ايرور  مل ح
مر مد ذلي  رةمار ف كيوف مد و اف  كي   د يم ح لموى رةمار ف، كيوف ىةيير موممر رةمر

رةفيوف، لمف ل رةارحثف  ىجمرةر % مد37 ولر ، لذةك او اف 10-5 رةخممف رةمر ممارلن ايد
 كيوف مد ر تقل رةو اف  رو  ذةك  د مذأ رةاايحف مر رةمر م ثا ايد كيوف رةمار ف، ل عيمر

 ىجمرةر رةفيوف. % مد8 ولر ، لذةك او اف  5رةمار ف مد ذل رةخااو  تقل مد 
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 : رابًعا: المسم  النظيفم
 نفًقا للمسم  النظيفم الدراسة ةيهة تن يع  4ف رقم جدنل

 % ك  مسم  النظيفمال م
 22 17 خايا 1
 9 7 ميومس اامجير  2
 8 6  خاررر مفيلمر  3
 5 4 ممارء رةمومجر  4
 1 1 رةمميا رةفر  5
 4 3 م مارا مفيلمر  6
 3 2 م مارا حيلل رةمفاعف 7
 0 0 م مارا تقرولور 8
 50 38  خاى  9

 مومملر رةلذي لعت ر ةيم لم  رةلل يسر رةمار ف كيوف مل ير  4) اتق  جمللرة ايرور  مل ح
ملر م لمير  ل يسيلف  خلاى،  رةمار ف كيوف مد و اف  كي   د يم ح لموى رةمار ف، كيوف ىةيى

رةفيوللف، لمفلل ل رةارحثللف ذةللك  د مللذأ رةاللايحف مللر رةمللر م ثللا  ىجمللرةر % مللد50لذةللك او للاف 
خايلللا لملللل ر  ثلللا ركمملللرم ر علللر مجلللرل مللللبيد لوتلللل  %22اللليد كيولللف ةيمار لللف، يييلللى او لللاف 
رةمار لف م مالرا ر تقرولوي لر، لذةلك  كيولف ملد ر تقلل رةو لاف  رول  رةمفاعلف ةخالامي  رةمفاعيلف لعيملر

 رةفيوف لةفل رة اا مل رةمحس  رةترولور حلل رإلمالء ارةمفيلمر . ىجمرةر % مد0او اف 
 خامسًا: الجهسية:

 نفًقا للجهسية الدراسة ةيهة تن يع  5ف رقم جدنل

 % ك رةجو يف  
 100 76   فلمي 1
 0 0 ويا  فلمي 2

ةيجو ليف رةملر مومملر ىةييلر كيولف    مل يلر كيولف رةمار لف لعت لر5) اتقل  مل ح ايرور  رةجلملل    
% مللد 100او للاف  يدرةمار للف، لموللى يم للح  د رة رةايللف رةف ملل  مللد كيوللف رةمار للف ةي للفلمي

   .جميف رةفيوف
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 : الجه :سادساً 
 نفًقا للجه  الدراسة ةيهة تن يع  6ف رقم جدنل

 % ك رةجوس  
 92 70 ذ ا 1
 8 6  وث  2

موممللر ىةيللى  ذي رةلل لعتللر ةيجللوس  مل يللر كيوللف رةمار للف 6) اتقلل  مل للح ايروللر  رةجللملل
% مللد 92او للاف  ةيللذ لاكيوللف رةمار للف، لموللى يم للح  د رة رةايللف رةف ملل  مللد كيوللف رةمار للف 

   .جميف رةفيوف
 اإلجابة ةل  السؤال األنل: 

منننا أهنننناا مصنننادر المعرفنننة الضنننمهية إلدارة هقنننل نتننننطيل المعرفنننة فنننم الشنننركة الصنننهاةية 
 السعندية ؟

 نفًقا ألهناا مصادر المعرفة الضمهية  الدراسة ةيهة تن يع  7ف رقم جدنل
 إلدارة هقل نتنطيل المعرفة فم الشركة الصهاةية

 ال  حيرو ر وف  يف  ولرع مارما رةمفاعف رة مو  
 % ك % ك % ك

 8 6 39 30 53 40 رةمفاعف رةملجلمو عر رةمومجر   1
رةمفاعف رةملجلمو عر كتلل ر عارم  2

 لرةمل سيد
48 63 24 32 4 5 

رةمفاعف رةملجلمو عر رةفميير  رةمرخييف  3
)رةخااو لرةميراو  لرإلجارء لرمخرذ رةتارار  

   و مف رةجلمو رةارميف

57 75 18 24 1 1 

 21 16 32 24 47 36 لرةمؤممار  رةمرخييف رال مارميجيف 4
 16 12 45 34 39 30 رإلة مالويفرةم مار   5
رةمفي  ارةفمل  ل رةاحلث لاارءر   6

 رالخمارع رةمرخييف
38 50 26 34 12 16 

 

 ولللرع ماللرما رةمفاعللف رة للمويفم حيللث  اللس   د    7) اتقلل  رةجللملل ايروللر  مل للح
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اف ملرعتلللف علللر محللللا رةمفاعلللف رةملجللللمو علللر رةفمييلللر  رةمرخييلللف )رةخالللاو لرةميلللراو   كيللل  و للل
%، ايومللر  تقييللر  رولل  75لرإلجلارء لرمخللرذ رةتللارار    و مللف رةجلللمو رةاللرميف حيللث اي لل  و للاف 

 %.50او اف  رةمفي  ارةفمل  ل رةاحلث لاارءر  رالخمارع رةمرخييفعر محلا 
 اإلجابة ةل  السؤال الااهم: 

المعارف الضمهية التم يمتلكجا األفراد فم إدارة هقل نتنطيل المعرفنة بالشنركة الصنهاةية  ما
 السعندية ؟

  المعارف الضمهية التم يمتلكجا األفراد فم إدارة هقل نتنطيل المعرفة 8جدنل رقم ف
 بالشركة الصهاةية السعندية؟

 المعارف الضمهية م
 ال أحياًها هعم

 % ك % ك % ك
 21 16 24 18 55 42   رةا مر رةمفيي 1
 11 8 30 23 59 45 رةملار  رةممايايف  2
رةخااو رةفمييف رةمر م  ر م راير كي  عمار   3

 بلييف 

64 84 8 11 4 5 

 5 4 32 24 63 48 رةميرار  رةمخميسف  4
 

 رةمفللراف رة للمويف رةمللر يممي يللر ر عللارم عللر ىمراو وتللل   8) اتقلل  رةجللملل ايروللر  مل للح     
لمللبيد رةمفاعلف ارةالا ف رةالوركيف رة لفلميف حيلث  الس   د  كيل  و لاف ملرعتلف علر محلللا 

اَّ  كي  عمار  بلييف حيث اي   و اف  %، ايومر  تقييلر  رول  علر 84رةخااو رةفمييف رةمر َر َم  
 %.55محلا رةمفيي  رةا مر او اف 

ي للللي  عللللر لمللللد لجيللللف و للللا رةارحثللللف  د مولللللع رةمفللللراف رة للللمويف ةمللللرة ر رةمفاعللللف 
رال مسرمو مد ميك رةمفاعف رةممار مف ة ولر  بلييلف،  ملر والحل  مفلمم رةمجلرال  رةمفاعيلف علر 
رةمفيللي  رةا للمر  ةماللمل و لل  رةمفيلمللر ، ىمراو رةمفاعللف،  لمللذر مللد الل وى ي للركم كيلل  محتيللأ 
رةميلل و رةمورع لليف،  مللر  د رة للفر ىةلل  محليللل ميللك رةمفللراف رة للمويف ىةلل   للرماو ي للركم عللر 
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كمرم رةملايسر  رةمل يسيف، لرةتلركم رإلاارميف ملد  جلل ر علارم رآلخلايد رةلذيد يحلرلةلد  مرء ى
رةميلللر  ذرميلللر، عر الللخرص رةلللذيد  لللاأ ةيللل  تقيلللرمو مالللالع يسيلللملد رآلخلللايد علللر مالللالكر  

 ممرثيف.
 اإلجابة ةل  السؤال الاالث: 

الصنننهاةية السنننعندية  منننا المهننناه  التنننم تتبعجنننا إدارة هقنننل نتننننطيل المعرفنننة فنننم الشنننركة 
 للحصنل ةل  المعرفة الضمهية مل الجماةات ناألفراد؟

  المهاه  التم تتبعجا إدارة هقل نتنطيل المعرفة فم الشركة الصهاةية 9جدنل رقم ف
 السعندية  للحصنل ةل  المعرفة الضمهية مل الجماةات ناألفراد

المهاه  الرئيسية للحصنل ةل   م
 المعرفة الضمهية

 ال اًهاأحي هعم
 % ك % ك % ك

 29 22 34 26 37 28  مد رةتاص   رةمفي  1
 13 10 45 34 42 32 رةمفي  كد بايأ رةمالح ف.  2
 16 12 34 26 50 38 متراال  مر رةخاارء. 3

 

رةموللرما رةمللر ممافيللر ىمراو وتللل لملللبيد رةمفاعللف عللر    9) اتقلل  رةجللملل ايروللر  مل للح
ا ف رةاللوركيف رة للفلميف ةيحالللل كيلل  رةمفاعللف رة للمويف مللد رةجمركللر ، لر عللارم حيللث رةالل

،  لرةجلميا ارةلذ ا  د ملد  مل  متراال  ملر رةخالارء% عر محلا 50اي    كي  و اف ملرعتف 
رةمورما رةمر حاا  ىمراو وتل لملبيد رةمفاعف عر رةاا ف رةاوركيف رة فلميف كيل  رماركيلر 

رةمفاعلف رة لمويف، لرةمتلراال  ملر رةخالارء، لرةفملل مفيل  مارالاو،  ل مد  جل رةحاللل كيل  
مد خالل   يلا الريف رةتالص ملد تقالل ملرة ر رةمفاعلف رة لمويف، ل لام رةخيسيلف رةمرايخيلف، 
لر حرميللث ويللا رةا للميف، لجي للر  رةمللمايا رةخراللف، لرةماللرا ف عللر رةماللراير رةممرثيللف ممللر 

الراير  للرء  رول  ورجحلف  ل عراليف، لممسلأ ملذأ رةمار لف يميح عااف رال مسرمو ملد مجلراا رةم
مر مار ف رةارةح حيث يم د رةحالل كي  رةمفاعف رة مويف ملد خلالل كتلم ملار  ممايايلف 
لرةفمل كي  وتل رةخاار  رةفرةميف ةالرتقر رةملل سيد ل لذةك ر لمتبرا رة سلرءر ، ل لذةك مار لف 

 مد خالل رةم مارا رةخراجر.  رةايارور رةمر مؤ م رةحالل كي  رةمفاعف رة مويف
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 اإلجابة ةل  السؤال الرابع: 
مننا أهمنناط تحنيننل المعرفننة الضننمهية فننم إدارة هقننل نتنننطيل المعرفننة فننم الشننركة الصننهاةية 

 السعندية ؟ 
  أهماط تحنيل المعرفة الضمهية فم إدارة هقل نتنطيل المعرفة فم الشركة 10جدنل رقم ف

 الصهاةية السعندية 

 نيل المعرفة الضمهيةأهماط تح م
 ال أحياًها هعم

 % ك % ك % ك
محليل رةمفاعف  كد بايأ رإلمخرل لرةم ميد 1

 رة رماو ىة  مفاعف  مويف.

24 32 48 63 4 5 

محليل رةمفاعف  كد بايأ رإلخار  لرإل يرا 2
  رة مويف ىة  مفاعف  رماو.

29 38 39 51 8 11 

فاعف محليل رةم كد بايأ رةمباير رالجممركر 3
  .رة مويف ىة  مفاعف  رماو

20 26 48 63 8 11 

محليلللل رةمفاعلللف رة لللرماو  كلللد بايلللأ رةلللمما  4
 ىة  مفاعف  رماو.

28 37 38 50 10 13 

 
 ومللللرب محليللللل رةمفاعللللف رة للللمويف عللللر ىمراو وتللللل    10) اتقلللل  رةجللللملل ايروللللر  مل للللح       

 كيللل  و لللاف ملرعتلللف علللر  لمللللبيد رةمفاعلللف علللر رةالللا ف رةالللوركيف رة لللفلميف حيلللث  الللس   د
حيلث اي ل   محليلل رةمفاعلف رة لمويف ىةل  مفاعلف  لرماو. كد بايلأ رإلخار  لرإل يرامحلا 
 %.38و اف 

 
 اإلجابة ةل  السؤال الخام : 

ما النسائل الرقمية التنم اسنتخدمت لهقنل المعرفنة الضنمهية إلن  جمينع األفنراد ناألقسنام فنم 
 هاةية السعندية ؟إدارة هقل نتنطيل المعرفة بالشركة الص
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   النسائل الرقمية التم استخدمتجا اإلدارة لهقل المعرفة الضمهية 11جدنل رقم ف

 إل  جميع األفراد ناألقسام فم إدارة هقل نتنطيل المعرفة بالشركة الصهاةية
النسائل الرقمية التم استخدمت لهقل  م

 المعرفة الضمهية
 ال أحياًها هعم

 % ك % ك % ك
 Hub Knowledgeيرور  مرخييف تقركمو ا 1

رةمترايا رةخراف ل  لرةمم موف رةمفراف
 لرةمفراف رة مويف رةمر يممي ير، ارةماراير

 ، لرةمومجر  رةمخميسف دل رةخاارء لرةممخاا

38 50 26 34 12 16 

 Intranetاا ف رةاا ف رةمرخييف )  2

network   
48 63 20 26 8 11 

 Extranet network 26 34 26 34 24 32)اا ف رإل  مارو  )  3

 
رةل للللررل رةاتقميللللف رةمللللر ر للللمخمممير رإلمراو ةوتللللل    11) اتقلللل  رةجللللملل ايروللللر  مل للللح

رةمفاعف رة مويف ىة  جمير ر عارم لر تق ر  عر ىمراو وتل لمللبيد رةمفاعلف ارةالا ف رةالوركيف 
 Intranet) %  عر ملرعا اا ف رةاا ف رةمرخييلف63رة فلميفم حيث اي    كي  و اف ملرعتف 

network  ييييلر مللرعا تقركلمو ايرولر  مرخييلف ، Hub Knowledge ملد50، لذةلك او لاف % 
رةفيولللف. لرةجلللميا ارةلللذ ا  ولللى يم لللح ركمملللرم ىمراو وتلللل لمللللبيد رةمفاعلللف علللر رةالللا ف  ىجملللرةر

 Hub Knowledgeرةاوركيف لمخل يد رةمفلراف رة لمويف كيل  تقركلمو ايرولر  مرخييلف  ملمك  
للللرةومللررا لرةحيلللل رةمللر  َوسِّللذَّ رةمتللرايا رةخراللف ارةماللراير رةمللر مفللراف ل لرةمم لموف رة  َملاِّ

رةمومجلللر  ، ارإل لللرعف ىةللل  دل لرةمفلللراف رة لللمويف رةملللر يممي يلللر رةخالللارء لرةممخااللل، ىةييلللر
لةفل مذر يمسأ ملر ملر جلرء علر مار لف رةالرحثيد خاليا، ل الل ع لف حيلث   ،رةمخميسف ةياا ف

د املللل  رةمولللما علللر تقركلللمو رةمفاعلللف رةمو يميلللف ةيم لللمييك مملللر ي للليل  الللرار ىةللل   للليلةف مخللل ي
ر  اس  كد رةمسركل رةم مما مر اي رةمفاعلف رة لمويف  جل ء  درةماراك اير مر رآلخايد، ل ي  

 مد رةمفاعف رةفرمف لجلمو رةموما رةمسما ف مد رةم مييك.
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يف ىةللل  جميلللر لعلللر حللليد ركمملللم  ىمراو وتلللل لمللللبيد رةمفاعلللف كيللل  وتلللل رةمفاعلللف رة لللمو
ر علللارم، لر تق لللر ، لرإلمرار  ارإلمرحلللف رةمرخييلللف كيللل  الللا ف رةالللا ف رةمرخييلللف  لللمد م رمايلللر علللر 
مخميللف موللربأ رة للفلميف،  مللر  ويللر مملليح اللا ف رإل  للمارو   ةيم للمخمميد مللد خللرا  رةمؤ  للف، 

كللمم ر مللد  لةفيللى مللد ر مميللف  د وسللاأ ايويمللر عرإلوماولل  مللل اللا ف مرخييللف مملليح ةمللل سر رةمفاعللف
رةخلممر   ملر مملليح رةمالراك عللر رةمفاعلف،  مللر رإل  لمارو  عيللر رمملمرم ةسوماولل  رةخلرص امؤ  للف 
مفيوف مَْواَّ  مد  جل م مخمميد مفيويد مد خلرا  رةمؤ  لف، تقلم ي للد ملؤالء رةم لمخمملد كملالء 

ا يمللف  للا مللد  ل مملللةيد  ل اللا رء  ل مللل كيد مللد رةمؤ  للف ذرميللر لال ي ْ للمَّخمَّ  رإل  للمارو  ىال 
 جلل مل ميد رةحمريلف ةيلر،  ملر  د لجللم رةمفللراف رة لمويف  جل ء ملد تقركلمو رةايرولر  رةمرخييلف ىةلل  
جرولللا لجللللم مفللللراف الللايحف  ملللر عللللر متلللرايا رةماللللراير، لمومجلللر  رةالللا ف لةفيوللللر وفيلللل ىيللللارم 

 رةمفراف رةاايحف  وى مور وفاف امحملى ميك رةتركمو. 
 اإلجابة ةل  السؤال الساد : 

 ما الناائق المتنافرة فم إدارة هقل نتنطيل المعرفة فم الشركة الصهاةية السعندية؟
  الناائق المتنافرة فم إدارة هقل نتنطيل المعرفة فم الشركة الصهاةية 12جدنل رقم ف

 السعندية 

 الناائق م
 ال أحياًها هعم
 %  %  % 

 24 18 37 28 39 30 لثيتف ر مارميجيف إلمراو رةمفاعف 1
 24 18 39 30 37 28 خاررب رةمفاعف  2
 مةف كي  كمييف وتل رةمفاعف رةمرخييف   3

 )رة مويف 
26 34 38 50 12 16 

تقررمف ارةملجلمر  رةمفاعيف رةحيليف   4
 رةملجلمو عر رةاا ف

38 50 28 37 10 13 

لثررأ مايد رةحرجر  رةمفاعيف رةخراجيف   5
 )رةاايحف 

30 39 30 39 16 22 

 15 12 32 24 53 40  ر  رةملثيأ لر ااسف رإلة مالويفو   6
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رةلثلررأ رةممللرعاو علر ىمراو وتلل لمللبيد رةمفاعلف علر    12) اتقل  رةجملل ايرور  مل ح
%  و للر  رةملثيللأ لر االلسف 53رةاللا ف رةاللوركيف رة للفلميف حيللث اي لل   كيلل  و للاف ملرعتللف 

يليلللف رةملجللللمو علللر رةالللا ف لذةلللك او لللاف رإلة مالويلللف، ييييلللر تقررملللف الللرةملجلمر  رةمفاعيلللف رةح
 %.  34%، عيمر  رو  رةو اف ر تقل  مةف كي  كمييف وتل رةمفاعف رةمرخييف )رة مويف  50

 اإلجابة ةل  السؤال السابع: 
مَّع،، نُته ظَّم،نُتع ال   داخل إدارة هقل نتنطيل  كيف تحدد مصادر المعرفة الضمهية، نُتج 

 السعندية ؟ المعرفة فم الشركة الصهاةية 
 

مَّع، نُته ظَّم،13جدنل رقم ف دَّد مصادر المعرفة الضمهية، نُتج     كيف ُتح 
 نُتع ال   داخل إدارة هقل نتنطيل المعرفة فم الشركة الصهاةية

 ال أحياًها هعم تحديد مصادر المعرفة الضمهية م
 % ك % ك % ك

4 محميم رةخاار   1
4 

5
8 

2
2 

2
9 

1
0 

1
3 

ة مويف عر ىمراو وتل لملبيد حاا رةمفراف ر 2
رةمفاعف عر رةاا ف رةاوركيف رة فلميف عر 

رةخااو عر مجرل رةفمل، ل )رةمفيي  رةا مر، 
 رةملار  ل 

3
2 

4
2 

3
4 

4
5 

1
0 

1
3 

ماويف رةمفاعف رة مويف ةح د ر مخمرمير  3
 ل يلةف رةحالل كييير

4
2 

5
5 

3
1 

4
1 

3 4 

مخ يد رةمفراف رة مويف افم ماويسير اا ل   4
ة مالور متي   يمي لر 

3
6 

4
7 

3
4 

4
5 

6 8 

 يسيلللللف محميلللللم مالللللرما رةمفاعلللللف رة للللللمويف،    13) اتقللللل  رةجلللللملل ايرولللللر  مل لللللح         
لمجميفيلللر، لمو يميلللر، لمفرةجميلللر مرخلللل ىمراو وتلللل لمللللبيد رةمفاعلللف علللر رةالللا ف رةالللوركيف 

فاعلللف %  محميلللم رةخالللار ، ييييلللر مالللويف رةم58رة لللفلميفم حيلللث اي للل   كيللل  و لللاف ملرعتلللف 
% عيمللر  رولل  رةو للاف 55رة للمويف ةح للد ر للمخمرمير ل لليلةف رةحالللل كيييللر لذةللك او للاف 
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حاا رةمفراف رة مويف عر ىمراو وتل لملبيد رةمفاعف عر رةاا ف رةالوركيف رة لفلميف ر تقل 
 %.42 رةملار  ل رةخااو عر مجرل رةفمل، ل عر )رةمفيي  رةا مر، 

لللمصم  رةممللللرعاو ةلللمى ر علللارم رةفلللرمييد مرخلللل ىمراو وتلللل رةخالللار  لرةجلللميا ارةلللذ ا  ولللى َمحَّ
لمللللبيد رةمفاعلللف علللر رةالللا ف رةالللوركيف رة لللفلميف  للللرء ملللر مللللرعا ملللد رةمفيلللي  رةا لللمر  ل 

للىرةللملار   ل مللر وللما كللد رةفمللل عللر  ر  د رةخاللاو بللرا عللاأ رةفمللل رةممخااللف ارةماللراير كيم 
رةمللرةر ر م للرا رةخاللاو ة للل عايللأ رةورمجللف كللد رةفمللل م للمح ارومتللرل  لليس ةيمفاعللف رة للمويف لا

رةفمللل لمفللرميي  لرحم للر ي  عللر مخميللف مارحللل موسيللذ رةماللراير لمللذر ي للمح اللرةمفمي  رةللمرخير 
ا للرل افللا رةمللل سيد رةللذيد موتاللي  مفاعللف و ايللف ى ةيخاللار ،  مللر  د رةاللا ف م للبا ىةلل 

اللللا ىةلللل  ملار  تقاللللياو ايللللمف عيلللل  رةمالللللار  لمخاجللللر  رةماللللالع  لارةمللللرةر و للللمبير ح
رةمفراف رة مويف عر ىمراو وتل لملبيد رةمفاعلف علر رةالا ف رةالوركيف رة لفلميف علر )رةمفيلي  

رةلللملار   ةيلللم  افلللم ذةلللك جمفيلللر لمخ يويلللر علللر رةالللا ف ل رةخالللاو علللر مجلللرل رةفملللل، ل رةا لللمر، 
ميلف رةخالاو رةفي َممَّثصلمراو وتل لملبيد رةمفاعف عر رةاا ف رةاوركيف رة فلميف عمثال  إلرةمرخييف 

لذةللك ار للمخالص رةخاللاو مللد خللالل  Knowledge Engineers)) رةمفاعللف رالر للبف ميوم لل
ةتللرءر  ماراللاو مللر رةخاللارء رةااللاييد،  ل مللد رةلثللررأ رةسويللف رةمللر ي للمفيد ايللر مللؤالء رةخاللارء، 

مراو وتلل لمللبيد إلرةخااو عر الاو تقلركم مملد افم ذةك عر رةاا ف رةمرخييف  مارغافم ذةك 
رةورمجلف كلد رةمالراير   لرةتلارار مر عيمر يخص حيلل رةمار ل  .عر رةاا ف رةاوركيفرةمفاعف 

 Helpاتركمو ايرور  خراف ا ل مالالع  َيخَّ صدرةسايأ رةفرمييد عيير  ل  مرءموير  َرْوَمي ررةمر 

Desk Database  مويللر عللر مالللراير ماللرايف،  مللر  ويللر ممرحلللف  َيْ للمَّسَّرململلر امثرالللف مالس
 .فرمييد كي  رةاا ف رةمرخييفةألعارم رة

 اإلجابة ةل  السؤال الاامل: 
ما التجديدات الرئيسة لمصادر المعرفة الضمهية التم تناجن  إدارة هقنل نتننطيل المعرفنة فنم 

 الشركة الصهاةية السعندية ؟
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   التجديدات الرئيسة لمصادر المعرفة الضمهية14جدنل ف
 م الشركة الصهاةيةالتم تناج  إدارة هقل نتنطيل المعرفة ف

 التجديدات الرئيسة لمصادر المعرفة الضمهية م
 ال أحياًها هعم

 % ك % ك % ك

مخير رةمل سيد رةذيد يمي لد رةخااو كد رةاا ف  1
 لرومترةي  ىة  ملرتقر  خاى

52 68 18 24 6 8 

رال مسرء ارةاا ف رةمرخييف عر مخ يد رةمفاعف  2
ةايرور  رة مويف لكم  ملرعامر عر تقركمو ر

 رةمفاعيف كي  رإلوماو  

34 45 26 34 16 21 

 
رةميميللمر  رةاري للف ةماللرما رةمفاعللف رة للمويف رةمللر    14) اتقلل  رةجللملل ايروللر  مل للح

ملرجللى ىمراو وتللل لملللبيد رةمفاعللف عللر رةاللا ف رةاللوركيف رة للفلميفم حيللث اي لل   كيلل  و للاف 
و كد رةاا ف لرومتلرةي  ىةل  ملرتقلر % عر محلا مخير رةمل سيد رةذيد يمي لد رةخاا 68ملرعتف 
  خاى 

 التنصيات: 
لل ىةييلر علر ملذر رةمار لف، وتملان كلمم ر ملد رةملالير  لملر  اورء كي  رةومررا رةملر َملاِّ

 كي  رةوحل رةمرةر:
 لللالاو اولللرء ثترعلللف مو يميلللف متلللل  كيللل  رةمفلللرلد اللليد رةفلللرمييد علللر ىمراو وتلللل لمللللبيد  -1

ف احيلللث مالللجر كيللل  مالللرمل رةمفاعلللف لرةمالللراك رةمفاعلللف علللر رةالللا ف رةالللوركيف رة لللفلمي
 Learning Oraganizationرةبللللكر عييلللر ايلللمف رةلاللللل  ىةللل  رةمو ملللف رةممفيملللف 

لرةمر ممملر  ال د رة ثيلا ملد مفراعيلر ملر مفاعلف  لمويف ل د ىمراميلر لمل سييلر يمفيمللد 
 مد مجرااي .

يلل  مم للوي  مللد  للالاو ملللعيا ايرللف كمللل مايحللف ةيمللل سيد لمسللليا اللالحير   رعيللف ة -2
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مبايأ مفراعي ، لملذةيل رةفتالر  رةملر محللل ملد مبللام  رةميولر مملر ياعلر ملد الحيل  
رةمفوليلف ليح للد مللد  مرريلل  ليحلم مللد م للااي  حملل  ملمم د رةاللا ف مللد رالحمسللر  اخيللاو 

  سرءرمير.

 لللالاو ىيجلللرم و لللر  ةيحللللرع  لرةم رعلللآ  ملللد  جلللل خيلللأ ثترعلللف كرملللف ملللد رةمالللراك علللر  -3
 رةخاار .

لاو ىيجللرم رةواللار  لرةمجللال  رةمرخييللف رةمللر م للمح ارةماللرا ف عللر رةمفللراف لماللرمل  للا  -4
 رةخاار  ايد رةفرمييد انمراو وتل لملبيد رةمفاعف عر رةاا ف رةاوركيف رة فلميف. 

 للالاو رةمحللميث رةللملاي ةياللا ف رةمرخييللف ةياللا ف ل للاب متقيللأ ةميللف رة للمر  رةخللرص  -5
 .Knowledge Workers Profilingارةمل سيد اروفر رةمفاعف 

 للللالاو محللللميث ةتركللللمو رةايروللللر  رةمفاعيللللف إلمراو وتللللل لملللللبيد رةمفاعللللف عللللر رةاللللا ف  -6
رةالللوركيف رة لللفلميف  ا لللل ملللر ي لللمجم ملللد مفلللراف الللايحف  ملللر يجلللا وتلللل رةمفلللراف 

 رة مويف رةارةحف ىة  تقركمو رةايرور  رةمفاعيف ةياا ف.

عرمو مد رةمفاعف رةمر يممي لويلر ةمبلليا يجا مكلو رةفرمييد امتمي  رتقمارحر  جميمو، لرإل -7
 ع للرا جميللمو كيلل   د يللم  رخملل رد ميللك رةمتماحللر  عللر تقركللمو رةايروللر  رةمفاعيللف ةياللا ف 

 ةال مسرمو موير عر ماراير لمبليا رةمومجر  عر رةم متال.

 لللللالاو مل يللللللف رةمتويللللللف رةذ يللللللف ملللللد رةاللللللا ر ، لرةاايللللللم رإلة مالوللللللر، لرةمجملكللللللر   -8
ميرلللف مومللمير  رعمار للليف مللد  جللل وتلللل رةمفاعللف رة لللمويف ىةلل  مفاعلللف  رإلة مالويللف كيلل 

 اايحف لمحتيأ متم  رتقمارمي كرٍل.

مثلل رةليلا رةلمالةر علر مو لي  رةمفاعلف، ل لذةك  0،3 لالاو رال لمسرمو ملد متويلر  رةليلا  -9
ر للمخمر  ل للررب م ولةلجيللف مثللل مللؤممار  رةسيللميل، لرةاامجيللر  رةحميثللف ةيللو   رةممتممللف 

تلللارا، لمح للليد رةفملللل رةجملللركر اللليد رةممخااللليد لمفلللاف ملللذأ رةمتويلللف ار للل  ةلللمك  رة
(group-ware .  

يجللا االلب ر للمارميجيف ىمراو وتللل لملللبيد رةمفاعللف عللر رةاللا ف رةاللوركيف رة للفلميف مللر  -10
كمييللللف ىاللللمرع رةمفاعللللف  مللللد  جللللل مح لللليد  مرء رةمو مللللف  مللللر يجللللا ىمار  و للللر  ىمراو 
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 .رعف  مد ر مارميجيميرالجممركر ، لااورما الرم رةمفا 
 لللالاو مار لللف رةمفيتلللر  ملللد تقالللل ىمراو وتلللل لمللللبيد رةمفاعلللف علللر رةالللا ف رةالللوركيف  -11

رة للفلميف لرةمللر مللؤثا عللر كمييللف وتللل لواللا رةمفاعللف رة للمويف لل للر رةحيلللل رةمور للاف 
 ةير.

ى ملد  الاو  د م ي  خاررب رةمفاعف، لرةا ل  رةايرويف علر م ليلم رةفلرمييد املر يحمرجلول -12
مفلللراف  للللرء  روللل   لللمويف  ل الللايحف، عيلللذر ملللد اللل وى ي لللي  علللر ىوجلللر  رةفلللرمييد 

 ةيل ررف رةممفيتف اميك رةمفراف.  
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