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 التحديات التي تواجه تطبيق إدارة المعرفة في المنظمات السعودية
 

 () دراسة حالة على شركة الكهرباء السعودية بالمنطقة الجنوبية                    

 

 

 

 القحطانيل الشريف آمحسنة محمد علي  .أ

 

 في خميس مشيط 14والمتوسط  13 ةالثانوي في كيمياء معلمة      
 

 

 الملخص
 

حيث اسةةةةةةت دمت ، لتي تواجه تطبيق إدارة المعرفةلدراسةةةةةةة الى التعرا على التاديا  اهدفت ا

تكون . ة على االسةةةةةتبانه لجمع المعلوما الدراسةةةةةة المنهص الولةةةةةيي التاليلي واعتمد  الدراسةةةةة

وتم اختيار عينة ، اء السةةةعودية بالمنطقة الجنوبية مجتمع الدراسةةةة مل العامليل في شةةةركة الكهرب

 ،لدراسةةة الى عدة نتاةص ومل مهمهاوتولةةلت ا. عامال في هذه الشةةركة  370ون مل عشةةواةية تتك

وتوظيف ( المعرفة في تطبيق إدارة المعرفة ، ونشةةةةةر، وت زيل، نها توجد تاديا  تواجه ) توليدم

 كما وتوجد فروق ذا  دالله إحصةةاةية عند مسةةتول داللة ، الكهرباء في المنطقة الجنوبية  بشةةركة

(α ≤ 0.05)  بيل مبعاد إدارة المعرفة لدل العامليل بالشةةةةركة السةةةةعودية بالمنطقة الجنوبية تعزل

وال توجد فروق ذا  دالله إحصاةية عند مستول داللة  (، والمستول الدراسي، متغير العمر) الى

(α ≤ 0.05) وبية تعزل بيل مبعاد إدارة المعرفة لدل العامليل بالشةةةةركة السةةةةعودية بالمنطقة الجن

 .والمسمى الوظييي (، ال برة الى )

 ولت الدراسة باستثمار المعارا الموجودة في الكوادر الاالية حيث ان نسبة مل لديهم خبرا وم

كما اولت الدراسة باستثمار التقنية للتمكل مل ت زيل ونشر . %  39,2عالية يعتبر كبيربنسبة 

  المعارا الضمنية الموجودة لدل العامليل ذوي ال برة

 

 ، المنظما  السعوديةالتاديا ، المعرفةات المفتاحية: الكلم
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Abstract 
 

  

 The study aimed to investigate the challenges faced the application of 

knowledge management, where a random sample consisting of 370 

workers in this company was selected, and the study found indicators 

facing challenges (generation, storage, storage, and employment) of 

knowledge in the application of knowledge management in the Electricity 

Company in the southern region, as well.  There are statistically significant 

differences at the level of significance at the level of significance (α ≤ 0.05) 

in the southern region and the southern region due to (the variable of age, 

academic level, southern region). 

  

The study recommended to investing the existing knowledge in the current 

experts, as the percentage of those with high experience is considered large. 

The study also recommended investing in technology to be able to store 

and disseminate the tacit knowledge that exists with experienced workers. 

 

Keywords: Knowledge, challenges, management  

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 المقدمة  -1

ا يواكب الكثير مل التغيرا  حول العالم وخالة في تقنية يشهد العالم الاالي والمعالر، عصر

المعلوما  ومل ضمل هذه التغيرا  حقل المعلوما ، وعلوم الااسب االلي والتي وبال شك انها 

تامل في طياتها الالول العلمية والتي قد تساهم حتما في رفاهية االنسان وتزيد مل اإلنتاجية لديه 

 .(5 ، 2021 ،و المغربي   بوجمعةا )،( 2 ، 2021 ،) الشهري ياتهحوالكياءة في فل إدارة شئون 

 

ومع بداية التسعينا  مل القرن الماضي بدم اهتمام الشركا  والمنظما  التي لديها مستول افضل 

مل المعرفة بمعنى انها ذا  مستول متميز ومتيوق في مجال كييية الاصول على المعرفة والتعامل 

ادة منها وفي هذا االطار برز ميهوم إدارة المعرفة ال سيما بعد ادراك مهمية معها وتطبيقها واالستي

المعرفة بوليها موجودا مهما في تاقيق األهداا المنظما  ودورها في التاول الكبير ناو 

االقتصاد المعرفي الذي يركز على االستثمار في الموجودا  اليكرية غير الملموسه اكثر مل 

الملموسه , ولقد ازداد هذا الدور مهمية مع سيادة ميهوم عصر المعرفة  تركيزه على الموجودا 

الذي مل متطلباته ان ال تكتيي المنظما  بتوفير المعلوما  بل يجب التيكير مع المعلوما  , وتعد 

مع  المعرفة والمعلوما  العصب الاقيقي لمنظما  اليوم ووسيلة إدارية هادفة ومعالرة للتكيف

 .( 443 ،2015،خرون آالتلباني ومتطلبا  العصر) 

 

وتعد إدارة المعرفة مل الموضوعا  الهامة في هذا العصر ،حيث من الكل ياتاج الى المعرفة للقيام 

بإنجاز مي عمل يقوم به وانه مل يمتلك المعرفة في الوقت المناسب وبالكياءة والجودة المناسبة فانه 

مار الوقت  ، ان المعرفة هي نتيجة تياعل حيوي يمتلك القدرة على العمل وانتهاز اليرص واستث

في جميع مكونا  المنظومة المعرفية مل الموارد وال برا  البشرية ، واالمكانيا  المادية 

والتكنولوجية والباث والتطوير ، وحيث يعد انتاج المعرفة ونشرها بيل افراد المجتمع مل اهم 

 ي تلك الجها والعمل على نشرها للعامليل فاألدوار التي تتميز فيها المنظما  والجامعا  

  (. 3 ،2021  ،الكويي)
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 مشكلة البحث1-1

على الرغم مل الجهود المبذولة مل قبل الدولة لتطبيق إدارة المعرفة في المنظما  اال ان هناك 

 ،وآخرون  المنظما  ) لالح الديل داخل هذه لعوبا  وتاديا  تواجه تطبيق إدارة المعرفة 

2021  ,860). 

تكمل مشكلة الدراسة في معرفة التاديا  التي تواجه تطبيق إدارة المعرفة في المنظما  السعودية 

على ال دمة المقدمة والتي تاول دون التطور والتقدم في مستول عمل هذه المنظما  والتي تؤثر 

 . للمستييديل

تمع بال دما  التي ياتاجها والتي وألهمية هذه المنظما  بالمملكة العربية السعودية في إمداد المج

تعتمد على قدرة العامليل فيها ، ظهر  مشكلة الدراسة والتي يمكل لياغتها في اسئلة الباث 

 التالية:

ما هي التحديات التي تواجه تطبيق إدارة المعرفة في الشركة السعودية "ول: السؤال الرئيسي األ

 "للكهرباء ؟

 ة اليرعية التالية:ويتيرع مل السؤال الرةيسي األسئل

ما التاديا  التي تواجه توليد المعرفة في تطبيق إدارة المعرفة بشركة الكهرباء السعودية  .1

 بالمنطقة الجنوبية؟

ما التاديا  التي تواجه ت زيل المعرفة في تطبيق إدارة المعرفة بشركة الكهرباء السعودية  .2

 بالمنطقة الجنوبية؟ 

عرفة في تطبيق إدارة المعرفة بشركة الكهرباء السعودية ما التاديا  التي تواجه نشر الم .3

 بالمنطقة الجنوبية؟

ما التاديا  التي تواجه توظيف المعرفة في تطبيق إدارة المعرفة بشركة الكهرباء السعودية  .4

 بالمنطقة الجنوبية؟

 

(  α ≤ 0.05) هل توجد فروق ذا  داللة إحصاةية عند مستول داللة  ": السؤال الرئيسي الثاني

بيل مبعاد تاديا  تطبيق إدارة المعرفة  لدل العامليل في شركة الكهرباء بالمنطقة الجنوبية تعزل 

 (؟".مدة ال دمة، المسمى الوظييي، المستول التعليمير، ) العملمتغيرا  
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 أهداف الدراسة 1-2

 تتمثل مهداا الباث فيما يلي : 

تواجه تطبيق إدارة المعرفة في المنظمات ول: الكشف عن التحديات التي ساسي األالهدف األ

 ( شركة الكهرباء بالمنطقة الجنوبيةالسعودية ) 

 وتتفرع عنه األهداف التالية :  

التعرا على التاديا  التي تواجه توليد المعرفة في تطبيق إدارة المعرفة بشركة الكهرباء  .1

 السعودية بالمنطقة الجنوبية .

ت زيل المعرفة في تطبيق إدارة المعرفة بشركة الكهرباء  التعرا على التاديا  التي تواجه .2

 السعودية بالمنطقة الجنوبية .

التعرا على التاديا  التي تواجه نشر المعرفة في تطبيق إدارة المعرفة بشركة الكهرباء  .3

 السعودية بالمنطقة الجنوبية .

رفة بشركة الكهرباء التعرا على التاديا  التي تواجه توظيف المعرفة في تطبيق إدارة المع .4

 السعودية بالمنطقة الجنوبية .

الكشف عل وجود فروق ذا  دالله إحصاةية بيل مبعاد تاديا  تطبيق  ساسي الثاني:الهدف األ

 إدارة المعرفة لدل العامليل بشركة الكهرباء بالمنطقة الجنوبية تعزل للمتغيرا  الديموغرافية.

    فروض الدراسة  1-3

تواجه تطبيق إدارة المعرفة في المنظمات السعودية تحديات  األولى : يوجد  الفرضية الرئيسية

 : الفرضيات الفرعية االتية، وينبثق من هذه الفرضية، شركة الكهرباء بالمنطقة الجنوبية() في 

يوجد تاديا  تواجه توليد المعرفة في تطبيق إدارة المعرفة بشركة الكهرباء السعودية بالمنطقة -1

 . الجنوبية

يوجد تاديا  تواجه ت زيل المعرفة في تطبيق إدارة المعرفة بشركة الكهرباء السعودية بالمنطقة -2

 الجنوبية.

يوجد تاديا  تواجه نشر المعرفة في تطبيق إدارة المعرفة بشركة الكهرباء السعودية بالمنطقة -3

 الجنوبية .

فة بشركة الكهرباء السعودية يوجد تاديا  تواجه توظيف المعرفة في تطبيق إدارة المعر-4

 بالمنطقة الجنوبية.
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بيل  (  α ≤ 0.05) يوجد فروق ذا  دالله إحصاةية عند مستول داللة  :ةالفرضية الرئيسية الثاني

ل العامليل بشركة الكهرباء بالمنطقة الجنوبية تعزل د إدارة تاديا  تطبيق المعرفة لدمبعا

 للمتغيرا  الديموغرافية.

 راسةأهمية الد  1-4

 تبرز مهمية الباث مل خالل ما يلي:

تناول الدراسة لموضوع مهم وحديث له مثر في تاسيل تطبيق إدارة المعرفة األهمية العلمية:  .1

في شركة الكهرباء السعودية في المنطقة الجنوبية والااجة الى اجراء مثل هذه الدراسا  التي 

 قد تييد في تطوير العمل في الشركة  .

 لية : األهمية العم .2

قد تييد هذه الدراسة القاةميل على العمل في شركة الكهرباء في اطالعهم على التاديا  التي  -1

 قد تواجههم في تطبيق إدارة المعرفة .

قد تساهم هذه الدراسة في تقديم مقترحا  للتغلب على التاديا  التي تواجه شركة الكهرباء  -2

 لمعرفة فيها .السعودية بالمنطقة الجنوبية تجاه تطبيق إدارة ا

 متغيرات الدراسة  1-5

 :يد متغيرا  الدراسة وهي كما يليبعد تناول الدراسا  السابقة التي تعلقت بـالدراسة الاالية تم تاد

يتمثل في التاديا  التي تواجه تطبيق إدارة المعرفة في شركة الكهرباء المتغير الرئيسي :  .1

  .السعودية

 : فرعيةالمتغيرات الويندرج تاتها عدد مل 

تادي توليد المعرفة التي تواجه تطبيق إدارة المعرفة في شركة الكهرباء السعودية بالمنطقة  -1

 الجنوبية 

تادي ت زيل المعرفة التي تواجه تطبيق إدارة المعرفة بشركة الكهرباء السعودية بالمنطقة  -2

 الجنوبية .

باء السعودية بالمنطقة تادي نشر المعرفة التي تواجه تطبيق إدارة المعرفة بشركة الكهر -3

 الجنوبية.

باء السعودية بالمنطقة تادي توظيف المعرفة التي تواجه تطبيق إدارة المعرفة بشركة الكهر -4

 .الجنوبية
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 منهج  الدراسة 1-6

( على عينة مل جتماعي )استبانهباست دام المنهص الوليي عل طريق المسح االة قامت الباحث

لمنطقة الجنوبية  والذي يعبر عل موضوع الدراسة كما هو موجود العامليل في شركة الكهرباء في ا

على مرض الواقع، وهذا المنهص ال يقف فقط  عند جمع المعلوما  التي تتعلق بالظاهرة مل مجل 

استقصاء مظاهرها، وإنما ميضا يقوم بتيسير الظاهرة وتاليلها للولول إلى نتاةص تساهم في تطوير 

ة اثر التاديا  التي تواجه تطبيق إدارة المعرفة في شركة الكهرباء الواقع وذلك مل خالل دراس

 السعودية في المنطقة الجنوبية .

 اإلطار النظري -2 

برز  إدارة المعرفة ألول مرة في وقت مبكر ، جنبًا إلى جنب مع العمليا  التلقاةية التي كانت  

مرتبطة بقدرة الشركا  على االستيادة تسمى منظمة الكمبيوتر بمعالجا  البيانا  ، و هذه التقنية 

والجمع بيل مصادر ومنواع متعددة مل المعرفة التنظيمية لتطوير مهارا  ماددة وقدرا  ابتكارية 

 يمكل من تكون تاولت إلى منتجا  وعمليا  وقيادة جديدة نظم اإلدارة. 

ه األسباب هو التطورا     مهمية  إدارة المعرفة لكثير مل األسباب الم تلية, ومل مهم هذاءوج   

المتسارعه في تكنولوجيا المعلوما  واالتصاال  والتوالل بيل الناس والشركا  والمؤسسا  

والمنظما ، وهي  والتي جعلت عملية تبادل المعرفة الظاهرة )مي المعلوما  والبيانا ( تتم 

م في تبادل بسهولة وبشكل اسرع عل ذي قبل, حيث ربط األفراد بشبكا  إلكترونية تساعده

المعلوما  وال برا  , والسبب الثاني هو سعي كل المنظما  لوجود ثقافة تنظيمية خالة تاقق 

) مبو  اسبيل وذلك لضمان التيوق والنجاحخلق  المعرفة وتبادلها وتوفيرها في الوقت والمكان المن

 (.77، 2021النصر،

جذريًا في طبيعة معمال المنظما  ومنذ ذلك الايل ظهر مصطلح إدارة المعرفة ليمثل تاواًل   

الاديثة مل حيث االهتمام بالعنصر اإلنساني والمنتص والمتياعل الرةيسي مع وساةل التكنولوجيا 

الاديثة ونظمها ومدواتها, حيث تبيل من مفضل مفضل النتاةص المؤسسية اليمكل الولول إليها إال 

، )لبري والتطبيقا ضل االجراءا  ختيار افمل خالل اإلنسان الذي يتياعل بشكل مستمر إل

2010، 158). 

 تاقيق اتجاه في الم تلية المؤسسة منشطة لتنسيق تكاملية نظامية عملية إدارة المعرفة بأنها تعدو  

 والمعرفة، ال برة على المعتمد المؤسسي باألداء لالحتياظ المؤسسة قدرة فهي تعزز .مهدافها

 منها المتوافر وتوثيق المطلوبة المعرفة تاديد ؤسسةللم المعرفة إدارة تتيحكما . وتاسينه
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 الستثمار الياعلة المؤسسا  مداة المعرفة إدارة تعدو .وتقييمها وتطبيقها بها والمشاركة وتطويرها

 اآلخريل لألش اص بالنسبة عنها المتولدة المعرفة إلى الولول جعل خالل مل اليكري رمسمالها

 اإلبداعية القدرا  لتشجيع للمؤسسا  تاييز مداة .وتعد ميضا كنةومم سهلة عملية إليها الماتاجيل

 التغيرا  ومواجهة ذاتها لتجديد المؤسسا  تاييز في تسهمو . جيدة معرفة ل لق البشرية لمواردها

 (.14، 2013)لولح ، المستقرة غير البيئية

توليد المعرفة واختيارها لذا تعبر إدارة المعرفة عل مجموعة العمليا  التي تساعد المنظما  على   

وتنظميها واست دمها ونشرها وتاويل المعلوما  وال برا  التي تمتلكها المنظمة والتي تعتبر 

ضرورية لالنشطه االدارية الم تلية كات اذ القرار  وحل المشكال  والتعلم والت طيط 

 (.160 -159 ،2010 ،االستراتيجي )لبري

عمليا  التي تتم داخل المنظمة حيث تساعد على ايجاد المعرفة مجموعه مل ال تعني  إدارة المعرفة 

وتوليدها واست دامها, وتنظيمها, ثم المقدرة على نشرها, كما تعني بأنها عملية تعني بإكتشاا 

)مبو  وتكويل وخزن واستعاده وتوزيع واست دام البيانا  والمعلوما  سواء كانت ضمنيه مو علنية

 (. 85 ،2021 ،النصر

 رفةأبعاد إدارة المع  2-1-1

تشكل مبعاد المعرفة اهمية كبيرة بالنسبة لجميع المنظما  , وألهميتها ملبح مل الضروري 

اإلعتماد عليها حتى تتمكل هذه المنظما  مل التقدم وتاقيق ما تسعى اليه مل مهداا وسنذكر خالل 

 في قياس مداة المعرفة. السطور االتيه األبعاد التي تم دراستها في هذا الباث والتي مست دمت

 

 (Knowledge Creation) توليد المعرفة: -1

وتشير هذه المرحلة إلى عملية مستمرة في اكتساب مو شراء مو تعلم المعارا مو األفكار مو   

البيانا  الجديدة لتوليد خدمة مو منتص او علمية جديدة على مستول عال مل االداء، مل خالل 

 ذهنية ب صوبة تتمتع التي المؤسسا  في ال الية هذه نجد اء.مشاركا  جماعا  العمل واألد

 في يساهمون الذيل والمبتكرون األفراد بيضل وهذا الجديدة المعرفة توليد على قادرة يجعلها مما

 والتاول التياعل خالل مل المعرفة بها تتولد رق ط مربع .واستدامةاالبتكار المعرفة توليد عملية

 الضمنية مل التاويل تتضمل وهي: التشاركية والتي الصرياة المعرفةو الضمنية المعرفة بيل

 عل طريق الصرياة إلى الضمنية مل التاويل ال ارج، إلى الضمنية، والت ريص االتجاه إلى

 التجميع وعي وهي.الجماعي التأمل خالل مل ظاهرة معرفة الضمنية المعرفة تصبح الاوار
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 في الكليا  والجامعا ، واالدخال والتي كما الصرياة عرفةالم إلى الصرياة المعرفة مل التاويل

 تصبح المهمة مداء ر تكرا خالل ضمنية مل المعرفة إلى الصرياة المعرفة مل التاويل على تؤكد

 (.26، 25، 2013)لولح ، الضمنية المعرفة مثل مستوعبة الصرياة المعرفة

رفة، ولكل بأساليب ومل مصادر م تلية، وتشمل عدة عمليا  تشير إلى التوليد والاصول على المع

فالشراء يشير إلى الاصول على المعرفة عل طريق الشراء المباشر مو عل طريق عقود االست دام 

والتوظيف. واالمتصاص يشير على القدرة على اليهم، واالستيعاب للمعرفة الظاهرة، واألسر يشير 

مبدعيل، واالبتكار يشير إلى توليد معرفة على الاصول على المعرفة الكامنة في مذهان وعقول ال

جديدة غير مكتشية وغير مستنس ة، واالكتشاا يشير إلى تاديد المعرفة المتوافرة. واقترح 

(Cohen & Levinthal, 1990 ً شامالً الكتساب المعرفة باالعتماد على الباث  ( منموذجا

معرفة هو جهد بشري، تأثير األبعاد والتطوير، ويؤكد األنموذج على ثالث نقاط جوهرية:إن توليد ال

الضمنية والظاهرة للمعرفة في عمليا  التوليد ،الطبيعة التراكمية لتوليد المعرفة. والبد مل التأكيد 

على مهمية ابتكار المعرفة الجديدة، حيث عندما تتغير األسواق فالمؤسسة الناجاة هي التي تولد 

ليد المعرفة يقود إلى توسيعها مل خالل مجموعتيل مل المعرفة الجديدة باستمرار. ومكد على من تو

 التي تدفع عملية توسيع المعرفة. الديناميكيا  

ن هذه العملية التي تسعى لها المنظمة مل خاللها الى الاصول على م  (8 ، 2017، عبيدذكر )

واكتشاا المعرفة ويتعلق اكتسابها وتاويلها بالعمليا  التي تركز على امتالك وشراء وابتكار 

واكتساب المعرفة وهناك مصادر الاصول على المعرفة التي تتمثل فيما بيل المعرفة الضمنية 

 والمعرفة الصرياة.

وهذه العملية تتمثل في في كل االجراءا  التي تسعى المنظمة مل خاللها الى انتاج المعرفة 

 , كما تشير الى مدل قدرةوالاصول عليها سواء كانت مابيل المعرفة الضمنية والمعرفة الصرياة 

 .(817,2016، )عبيد االبداعي المنظمة على االنتاج 

  .داء االشياءفراد طرق جديدة أليحدث توليد المعرفة حينما يميز ويطور اال
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  (Presentation and Storage Knowledge)  تخزين وعرض المعرفة -2

فراد العامليل في المنظمة، وقد تست دم تشير هذه المرحلة إلى طرق ت زيل المعرفة وعرضها لأل  

وقواعد  (Base Knowledge) المنظمة طرقًا م تلية لتنظيم المعرفة، منها: قاعدة المعرفة

  Document) والوثاةق الرقمية ، (Base Case)وقاعدة الااال   (Database) البيانا 

(Digital بالمنظمة وحاجة  ويراعى عند  اختيار طريقة الت زيل والعرض خصولية العمل

األفراد ومتطلباتهم؛ لذا يجب من يتم توفير المعرفة بطريقة ميهومة ل تلبي احتياجا  األفراد الذيل 

 .يقومون باسترجاعها

وتشير عملية خزن المعرفة إلى مهمية الذاكرة التنظيمية، فالمؤسسا  التي تواجه خطراً كبيراً نتيجة 

لها األفراد الذي يغادرونها لسبب مو آخر، وبا  خزن المعرفة ليقدانها للكثير مل المعرفة التي يام

واالحتياظ بها مهم جداً السيما للمؤسسا  التي تعاني مل معدال  عالية لدوران العمل والتي تعتمد 

على التوظيف واالست دام بصيغة العقود المؤقتة واالستشارية لتوليد المعرفة فيها، ألن هؤالء 

 ة غير الموثقة معهم، مما الموثقة فتبقى م زونة في قواعدها.يأخذون معرفتهم الضمني

ت زيل المعرفة واسترجاعها عند الااجة يشكل عنصرا مهما , وتشمل عمليا  خزن المعرفة 

االحتياظ واالدامة والباث والاث والولول واالسترجاع والمكان وتشير عملية خزن المعرفة الى 

  بالعادة تواجه خطرا كبيرا نتيجة فقدانها للكثير مل المعرفه اهمية الذاكره التنظيمية , فالمنظما

التي ياملها االفراد الذيل يغادرونها لسبب او آلخر ولذلك با  خزن المعرفة واالحتياظ بها مهما 

 ،2017،) عبيد لية في دوران العمل لدل عامليهاجدآ وال سيما للمنظما  التي تعاني معدال  عا

8). 

معرفة حينما يميز ويطور االفراد طرق جديدة الداء االشياء, ومل خالله يمكل كما يادث توليد ال

 (. 728 ،2020،) غانمللمنظمة واعد البيانا  الداخلية للموظييل الباث عل البيانا  الالزمة في ق

   (Distribution Knowledge) نشر المعرفة -3

منظمة، فالبد مل  ضرورة وجود السياق تتضمل هذه المرحلة نشر المعرفة وتبادلها بيل معضاء ال  

والمجال الذي يوفر إمكانية حدوث عملية التياعل بيل األفراد، سواء مكانت مجاال  حقيقية تسمح 

باتصال مباشر وش صي بيل األفراد )وجها لوجه( مم افتراضية تمّكل األفراد مل التياعل وتبادل 

إللكتروني واالجتماعا  اإللكترونية، مو بناء المعرفة باست دام تكنولوجيا االتصاال  كالبريد ا

وتتأثر فاعلية هذه  .مجاال  ذهنية مشتركة تسهل وتايز عملية تبادل المعرفة بيل مفراد المنظمة

 .المرحلة بعوامل عديدة، منها: فاعلية قنوا  االتصال في المنظمة، وطبيعة التنظيم فيها
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يمية على من التدريب يعزز معرفة المست دميل، مما ويؤكد خبراة إدارة المعرفة ذوي ال ليية التعل

اآلخرون المهتمون بالعالقا  المتبادلة بيل األش اص فيروجون ألساليب المشاركة بالمعرفة بيل 

 اليرق ومجموعا  العمل ويجب االنتباه إلى ثالث نقاط مهمة:

 عي.إن المشاركة بالمعرفة تاتم التاول مل العمل اليردي إلى الجما –األولى 

 اختالا مسلوب وطبيعة المشاركة تبعاً لنوع المعرفة. –الثانية 

إن المشاركة بالمعرفة ت تلف عل المشاركة بالمعلوما  ألن األخيرة ال تتضمل عنصر  –الثالثة 

 التيكير.

إن مساليب التدريب والاوار تالةم توزيع المعرفة الضمنية، مما المعرفة الظاهرة فيمكل نشرها 

لنشرا  الداخلية والتعلم، والمهم في التوزيع هو ضمان ولول المعرفة المالةمة إلى بالوثاةق وا

 الش ص الباحث عنها في الوقت المالةم.

ة , وتعني ( بأن نشر المعرفة هي ال وة االولى في عنملية است دام المعرف2017,8كما ذكر) عبيد,

و بتكلية ، الوقت المناسبلمناسب في إيصال المعرفة المناسبة الى الش ص اعملية تشارك المعرفة )

، يل ياتاجونها في الوقت المناسبونقلها الى الموظييل الذ، مناسبة( وهي عملية تداول للمعرفة

 .بهدا القيام بمهام جوهرية

، وتتم عملية نقل المعرفة ونشرها مل خالل تبادل االفكار وال برا  والمهارا  بيل العامليل 

و عندما فالمعرفة تنم، نه في حل المشكال  حآل ابداعيآستعمال مايعرفوباالتصال ببعضهم بعضآ وا

 .(817, 2016)عبيد, يتم تقاسمها واستعمالها

( انه يجب ان يتم العمل بشكل مستمر على تاسيل نظام المعرفة  728,  2020غانم ,)و ذكر 

ة ايضا المراقبة وتطبيق االنظمة المستندة الى الااسوب في هذا االمر,كما يتعيل على المنظم

المستمرة , والتدقيق والتاديث المستمريل لنظم المعلوما  الداخلية لديها بأست دام احدث 

 المعلوما .

   (Knowledge Application)  توظيف المعرفة -4

تشير هذه المرحلة إلى جعل المعرفة موظية وربطها بالواقع العملي مل خالل اإلفادة منها في     

تؤثر هذه  .اغتنام اليرص وات اذ القرارا  وترجمتها إلى سلع وخدما  وعمليا حل المشكال  و

المرحلة على ناٍو مباشر في قدرة المنظمة على الماافظة على ميزتها التنافسية في بيئة تتطلب 

اإلبداع والتجديد، فال فاةدة مل كل المراحل السابقة إذا لم تستطع المنظمة من تستغل المعرفة 

تستطيع المنظمة تاقيق ذلك مل خالل الباث عل مجاال  جديدة  .ى الناو الصايحوتوظيها عل
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يمكل إعادة است دام المعرفة فيها، على سبيل المثال: الباث عل مسواق جديدة وسلع جديدة، وزباةل 

جدد، وكذلك تستطيع تدريب األفراد وتاييزهم على من ييكروا بطرق إبداعية لتطوير السلع 

ليا ، وال نستغرب إذا سمعنا من بعض المؤسسا  تذهب إلى ما وراء ذلك مل وال دما  والعم

خالل إلزام العامليل بتقديم اقتراحا  جديدة واإلفادة مل المعرفة التي تمتلكها المنظمة لتطوير مفكار 

  .(299-298 ،2009 ،)كراسنة مداء األفرادذلك بعملية تقييم  جديدة، ويربط

ي حل المشكال  التي تواجهها المؤسسة ومن تتالءم معها، إضافة إلى إن المعرفة يجب من توظف ف

تطبيق المعرفة يجب من يستهدا تاقيق األهداا واألغراض الواسعة التي تاقق لها النمو والتكيف. 

وهذا يقود بالضرورة إلى ترابط استراتيجية إدارة المعرفة مع استراتيجية المؤسسة ككل. فمثالً إذا 

ون ذا  مهمية استراتيجية فهي المرشاة األولى لتطبيق المعرفة. إن تطبيق المعرفة كانت خدمة الزب

هو غاية إدارة المعرفة وهو يعني استثمار المعرفة، فالاصول عليها وخزنها والمشاركة فيها ممور 

 ال تعد كافية، والمهم هو تاويل هذه المعرفة إلى التنييذ، فالمعرفة التي ال تعكس في التنييذ تعد

مجرد تكلية، ومن نجاح مية منظمة في برامص إدارة المعرفة لديها يتوقف على حجم المعرفة المنيذة 

قياساً لما هو متوافر لديها فاليجوة بيل ما تعرفه وما نيذته مما تعرفه يعد محد مهم معايير التقييم في 

ج، فنماذج إدارة المعرفة هذا المجال. وكي تستطيع المؤسسا  تنييذ ما تعرفه عليها من تادد النموذ

 المعرفة وتاويلها إلى التنييذ.  هي التي ترشد اإلدارا  إلى كييية استثمار

(  انها تعد مل ابرز عمليا  ادارة المعرفة وتطبيق المعرفة هو غايتها , وهو 7، 2017،وذكر)عبيد

ية فالمهم هو تاويل يعني استثمارها , فالاصول عليها وخزنها وتوزيعها والمشاركة فيها لم تعد كاف

هذه المعرفة الى تنييذ, فالمعرفة التي ال تعكس في التنييذ تعد مجرد تكلية, وان نجاح مي منظمة في 

برامص ادارة المعرفة لديها يتوقف على حجم المعرفة المنيذه قياسآ لما هو متوافر لديها , فاليجوة 

 م في هذا المجال.بيل ماتعرفة ومانيذته مما تعرفه يعد اهم معايير التقيي

 :جموعة اخرل مل األبعاد تتمثل فيى مإلدارة كما يمكل اإل

  حيازة المعرفة: يشير هذا النشاط إلى عملية الاصول على المعرفة مل مصادر خارجية 

  تهذيب المعرفة: يشير هذا النشاط إلى عملية توليف المعرفة وتنقياها المكتسبة لتتناسب

تمييز المعرفة المهمة في المنظمة وتاديدها ليتم نشرها مع احتياجا  المنظمة، وكذلك 

  وتبادلها بيل األفراد في المنظمة

 .تنمية المعرفة:عملية تطوير المعرفة المكتسبة 
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 المعرفةأهداف إدارة  2-1-2

 (.214، 2014)مهيبل ، :تهدف إدارة المعرفة إلى تحقيق اآلتي

 هامسر المعرفة مل مصادرها وخزنها واعادة استعمال . 

 جذب رمس المال اليكري مكبر لوضع الالول للمشكال  التي تواجه المنظمة. 

  خلق البيئة التنظيمية التي تشجع كل فرد في المنظمة على المشاركة بالمعرفة لرفع مستول

 .معرفة اآلخريل

 تاديد المعرفة الجوهرية وكييية الاصول عليها وحمايتها. 

 إعادة است دام المعرفة وتعظيمها . 

 بناء إ  -مكانية التعلم واشاعة ثقافة المعرفة والتاييز لتطويرها والتنافس مل خالل الذكاء إ

  .البشري

  التأكد مل فاعلية تقنيا  المنظمة ومل تاويل المعرفة الضمنية إلى معرفة ظاهرة وتعظيم

العواةد مل الملكية اليكرية باست دام االختراعا  والمعرفة التي باوزتها والمتاجرة 

 االبتكارا .ب

 تعمل  ( تاول المنظما  مل االقتصاد التقليدي إلى االقتصاد العالمي الجديد )اقتصاد المعرفة

 . على جمع األفكار الذكية في الميدان، وتسهم في نشر مفضل الممارسا  في الداخل

  تهدا إلى اإلبداع والوعي والتصميم الهادا والتكيف لالضطراب والتعقيد البيئي والتنظيم

 .لذاتي و الذكاء والتعلم ا

 مكونات إدارة المعرفة 2-1-3

 -217 ،2014 ،: )شطيبيتتضمل البنية التاتيىة إلدارة المعرفة مربعة مكونا  مساسية وهي كالتالي

218) 

وجود إستراتجية مادده لتطبيق إدارة المعرفة فتعد االستراتيجية اسلوب لمواجهة التهديدا   .1

ار نقاط القوة ونقاط الضعف الداخلية للمؤسسة.وتتمث االستراتيجية البيئية, مع األخذ في العتب

في غدارة المعرفة في تنمية شبكا  العمل لربط األفراد بهدا تقاسم المعرفة التي تعبر عل 

 ال بره اليردية التي تقود الى االبداع في حل المشكال .

جموعة مل القيم والمعتقدا  وجود ثقافة بالمؤسسة تؤهل إلدارة المعرفة: يقصد بها توافر مم .2

الموجوده داخل المؤسسة والساةدة بيل العاملينوالبد من تكون الثقافة الساةدة متالةمة مع مبدم 

 التعلم وإدارة المعرفة وتكون مشجعة لروح اليريق والعمل.
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وجود رمس مال بشري فكري: يعتبر كل عامل مل العامليل في المنظمة عنصر نجاح مو فشل  .3

لها حيث يعتبر القول البشرية محد مهم الموارد التي تعتمد عليها المنظما  للبقاء والتطور 

 والتوسع. 

را فعاال وجود بنية تكنولوجية لتنييذ نظام إدارة المعرفة  فتلعب الوساةل التكنولوجية الاديثة دو .4

 في تاسينادء المؤسسا  وذلك ممل خالل توفير الوقت والجهد والمعلوما . 

 تحديات إدارة المعرفة  2-1-4

ومل مهم ، ة للبدء في برامص ادارة المعرفةتواجه منظما  االعمال مجموعة مل التاديا  الصعب

 يلي : التاديا  والصعوبا   التي تواجه ادارة المعرفة ما

 يميةالثقافة التنظ .1

تعتبر الثقافة التنظيمية عنصراً مهماً في تبيل وتطبيق إدارة المعرفة. فإدارة المعرفة تتطلب ثقافة   

تنظيمية داعمة ومشجعة. فتعد الثقافة التنظيمية بأنها مجموعة القيم والمعتقدا  واألحاسيس 

اد مع بعضهم، الموجودة في داخل المنظمة والتي تسود بيل العامليل مثل طريقة تعامل األفر

ويتطلب تطبيق , وتوقعا  كل فرد مل األخر ومل المنظمة، وكييية تيسريهم لتصرفا  األخريل

إدارة املعرفة يف مية منظمة من تكون القيم الثقافية الساةدة مالئمة ومتوافقة مع مبدم األستمرار في 

ق في العمل، وتبادل األفكار التعلم وإدارة المعرفة، ومن تكون الثقافة التنظيمية مشجعة لروح اليري

ومساعدة األخريل، والقدوة والمثل األعلى للقيادة اليعالة التي تعتني بالمعرفة والعوامل التي تساعد 

 .وتايز على تبنى ميهوم إدارة المعرفة

 الدراسات السابقة 2-2

واقع تطبيق عمليات إدارة المعرفة البيئية في المدارس "بعنوان:  (2021دراسة غانم، ) -1

 حكومية بمصرال

هذه الدراسة تاديد عمليا  إدارة المعرفة البيئية التي يجب تطبيقها في المدارس  هدفت" 

الاكومية المصرية، ورلد واقع ومعوقا  تطبيق عمليا  إدارة المعرفة البيئية مل وجهة 

نظر اإلدارييل والمعلميل في المدارس الاكومية بماافظة الجيزة( كدرجة إجمالية وكأبعاد 

 –مشاركة المعرفة البيئية  –حيظ وت زيل المعرفة البيئية  –رعية: توليد المعرفة البيئية ف

است دام المعرفة البيئية التربوي. تم توظيف منهص الباث الوليي المساي باالستبيان. وتم 

جمع البيانا  باست دام استبيان واقع ومعوقا  تطبيق إدارة المعرفة البيئية في المدارس 
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ة المصرية والذي تضمل ماوريل مساسييل مولهما ماور واقع تطبيق عمليا  إدارة الاكومي

 –حيظ وت زيل المعرفة البيئية  –المعرفة البيئية ويتضمل األبعاد التالية: توليد المعرفة البيئية 

است دام المعرفة البيئية(. وتراوحت درجة تطبيق إدارة المعرفة ما  –مشاركة المعرفة البيئية 

"من يضة" و"من يضة جداً". كما مبرز  النتاةص من درجة حدة معوقا  تطبيق عمليا  بيل 

إدارة المعرفة البيئية مل وجهة نظر اإلدارييل والمعلميل في المدارس الاكومية المصرية 

( بينت نتاةص الدراسة وجود 3.476كانت إجماالً "مرتيعة" حيث بلغ المتوسط الاسابي العام. )

إحصاةية في إدراك درجة واقع ومعوقا  تطبيق إدارة المعرفة البيئية لمتغير  فروق ذا  داللة

الوظيية لصالح اإلدارييل، بينما لم تكون هناك فروق دالة وفقاً لمتغيري عدد سنوا  العمل، 

والمؤهل التربوي. في ضوء هذه النتاةص تمت التولية بتوفير خبراء في إدارة المعرفة البيئية 

كومية المصرية بهدا الترسيخ والتطبيق المؤسسي لعمليا  إدارة المعرفة في المدارس الا

البيئية. كما اقترحت الدراسة إجراء دراسة مستقبلية عل إدارة المعرفة البيئية كمتغير وسيط 

 ".في العالقة ما بيل تطبيق نظم اإلدارة البيئية واألداء البيئي في المدارس الاكومية المصرية

أثر القيادة التحويلية على تطبيق إدارة المعرفة: دراسة ميدانية " (.2021)دراسة الزومان،  -2

 ".على عينة من موظفي األجهزة الحكومية في مدينة الرياض

تهدا الدراسة إلى تعرا مثر القيادة التاويلية على تطبيق إدارة المعرفة في األجهزة الاكومية     "

يادة التاويلية )الجاذبية مو التأثير المثالي، الايز المركزية بمدينة الرياض، ومي مل مبعاد الق

اإللهامي، االستثارة اليكرية واالهتمام اإلنساني للعامليل( مكثر تأثيرا مل وجهة نظر العامليل في 

هذه األجهزة. المنهص: لتاقيق مهداا الدراسة اعتمد  الباحثة المنهص الوليي التاليلي، وات ذ  

لوما ، بعد التأكد مل لدقها وثباتها، واست دمت مسلوب المعاينة متعددة االستبانة مداة لجمع المع

جهة حكومية، وحللت البيانا   21موظف في  600المراحل. وزعت االستبانة على عينة مكونة مل 

باست دام األساليب اإلحصاةية المناسبة. النتاةص: مكد  نتاةص الدراسة من تطبيق القيادة التاويلية 

بأبعادها األربعة في األجهزة الاكومية المركزية بمدينة  -يز تطبيق إدارة المعرفة يؤدي إلى تعز

الرياض. كما مسير  نتاةص الدراسة عل مهمية بعد االعتبار اليردي في إدارة المعرفة؛ إذ إن القاةد 

ق مل خالل منح الموظف االهتمام، يايز الموظييل على تقديم ما لديهم مل معرفة لها دور في تاقي

مهداا المنظمة. ال اتمة: تؤكد نتاةص الباث على مهمية وجود قيادة تاويلية داعمة إلدارة المعرفة 

 ". لديها رؤية واضاة لتش يص المعرفة بأنواعها الم تلية
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واقع تطبيق إدارة المعرفة: دراسة استطالعية آلراء عينة  (، بعنوان "2020دراسة الشيخ ) -3

 ."ن كليات االقتصاد والعلوم اإلدارية في الجامعات السودانيةمن هيئة التدريس في عدد م

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مستول ممارسة عمليا  إدارة المعرفة في الجامعا  "   

( جامعا  عامة ١٠( عضو هيئة تكريس مل )١٣٦السودانية. وتكونت عينة الدراسة مل )

يا  إدارة المعرفة في الجامعا  السودانية وخالة. تمثلت مهم نتاةص الدراسة في من تطبيق عمل

كان من يضاً. وجاء بعد توليد المعرفة والاصول عليها في المرتبة األولى مل بيل مبعاد عمليا  

إدارة المعرفة، إضافة إلى من ليس هناك فروق ذا  إحصاةية بيل مفراد العينة تعزل لمتغيرا  

الدراسة عدد مل التوليا  مهمها تطوير الجنس والدرجة العلمية، وسنوا  ال برة. قدمت 

 ".البني التاتية للجامعا  السودانية، وضرورة توافر متطلبا  إدارة المعرفة لهذه الجامعا 

 نهج البحثم

يعتمد الباث على المنهص الوليي التاليلي، الذي يااول من يقارن وييسر التاديا  التي 

ية وذلك بدراسة حالة شركة الكهرباء السعودية تواجه تطبيق إدارة المعرفة في المنظما  السعود

 بالمنطقة الجنوبية، إلى تعميما  ذا  معنى يزيد بها رليد المعرفة عل الموضوع.

 مصادر جمع البيانات-1

 قد است دم مصدريل مساسيل للمعلوما :

الثانوية  حيث تم االتجاه في معالجة اإلطار النظري للباث إلى مصادر البيانا  المصادر الثانوية: -

والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية ذا  العالقة، والدوريا  والمقاال  والتقارير، واألبااث 

 والدراسا  السابقة التي تناولت موضوع الدراسة، والباث والمطالعة في مواقع اإلنترنت الم تلية.

وء إلى جمع البيانا  األولية لمعالجة الجوانب التاليلية لموضوع الباث تم اللجالمصادر األولية:  -

مل خالل االستبانة كأداة رةيسة للباث، لممت خصيصاً لهذا الغرض، وتم توزعيها على عينة 

 الباث.

 مجتمع وعينة البحث -2

الدراسة مل جميع العامليل في شركة الكهرباء السعودية بالمنطقة الجنوبية والبالغ يتكون مجتمع 

 موارد البشرية في الشركة.موظيآ وذلك حسب ال  4942عددهم 

 ( 2021 ،المصدر) إدارة الموارد البشرية في شركة الكهرباء بالمنطقة الجنوبية 
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( موظياً مل العامليل في جميع اإلدارا  في 370تم اختيار عينة عشواةية ممثلة للمجتمع، بلغت )

يل....الخ(، وقد استكيت الشركة، ومل م تلف المسميا  اإلشرافية مثل )المديريل الماليل، والمهندس

   ( -R&Morgan,1970, 607تم تاديدها بإست دام المعادلة:   )الباحثة بعدد العينة  والتي 

                                                                       

 

 

 

 370فإن حجم العينة يساوي      N= 4942ن مجتمع الدراسة محيث 

نة عشواةية مل العامليل في شركة الكهرباء السعودية بالمنطقة الجنوبية وقد وقد تم اختيار عي

 .مستبانة لالاة للتاليل  370لى  حصلت الباحثة ع

 األساليب اإلحصائية االستداللية   -3

  SPSSقامت الباحثة بتيريغ وتاليل االستبانة مل خالل برنامص التاليل االحصاةي 

 التالية : وتم است دام األداة اإلحصاةية

النسب المئوية والتكرارا  والمتوسط الاسابي يس دم هذا االمر بشكل مساسي ألغراض معرفة  -1

 تكرارا  فئا  متغير ما ويييد الباحثة في ولف عينة الدراسة المباوثة .
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 .اختبار اليا كرونباخ لمعرفة ثبا  فقرا  االستبانة -2

وزيع البيانا  يتبع توزيع معرفة هل تاختبار التوزيع الطبيعي اختبار كولمجروفسيمرنوا ل -3

 .طبيعي

تساق الداخلي معامل ارتباط سبيرمان لقياس درجة االرتباط ولقد است دمتها الباحثة لاساب اال -4

 ة.والبناةي لألستبان

 ختبار التوزيع الطبيعي ا

مل  تتبع التوزيع الطبيعي تم است دام اختبار كولمجروفسيمرنوا  الختبار ما اذا كانت البيانا 

  وكان التوزيع طبيعي حسب النتاةص التالية في الجدول :، عدمه

 اختبار التوزيع الطبيعي (: 1الجدول )                          

 

 القيمة االحتمالية   المجال                                     

  014, تادي توليد إدارة المعرفة -1

 001, تادي ت زيل إدارة المعرفة -2

 000, ي نشر إدارة المعرفةتاد -3

 000, تادي توظيف إدارة المعرفة -4

                006, تاديا  إدارة المعرفة  -5

  SPSSالمصدر: نتاةص برنامص 

ن البيانا  تتبع التوزيع الطبيعي  حيث ان قيمة االختبار لتاديا  أيتضح مل الجدول السابق ب

   006,ادارة  المعرفة =

 ا نتائج البحث ومناقشته

  االحصاءات االستداللية ونتائج اختبارات الفرضيات

 اختبار الفرضيات

لعينة واحدة، وبما ان الدراسة است دمت  tالختبار فرضيا  الدراسة سيتم االعتماد على اختبار 

( لقياس فقرا  االستبيان فسيتم اخذ 5إلى  1االستبيان واست دمت مقياس ليكر  ال ماسي )مل 

، وذلك في حالة رفض t( كمقياس لقيمة اختبار 3يكر  ال ماسي وهي )متوسط قيمة مقياس ل

والقاةلة من متوسط قيمة فقرا  االستبيان مساوية لمتوسط مقياس  tاليرضية الصيرية الختبار 

 (، وسيتم التأكد مل ذلك عل طريق مستول الداللة لالختبار.3ليكر  ال ماسي )
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 واجه تطبيق إدارة المعرفة في المنظما  السعوديةتتاديا   يوجد": الفرضية الرئيسية األولى

 :اليرضيا  اليرعية االتية، وينبثق مل هذه اليرضية"، ) في شركة الكهرباء بالمنطقة الجنوبية (

  المعرفة بشركة الكهرباء السعوديةيوجد تاديا  تواجه توليد المعرفة في تطبيق إدارة  -1

 .بالمنطقة الجنوبية

 المعرفة تحدي توليد  (:2الجدول)

 SPSS - 2022المصدر: نتاةص برنامص 

 tوبالتالي نرفض فرضية اختبار  0,05مقل مل  مل النتيجة السابقة يتضح من مستول الداللة

الماسوبة مكبر  tالصيرية، والختبار فرضية الدراسة اليرعية االولى ال بد من نتأكد مل من قيمة 

( 27,735الماسوبة تساوي ) t(، وبالنظر لجدول اعاله نجد من قيمة 3وهي ) tمل قيمة اختبار 

ضية االولى للدراسة، والقول انه يوجد تاديا  تواجه ( وبالتالي نستطيع قبول الير3وهي اكبر مل )

توليد المعرفة في تطبيق إدارة المعرفة بشركة الكهرباء السعودية بالمنطقة الجنوبية والنتيجة جاء  

( والتي 2021) نتيجة دراسة الظاهرمرتيعاً وذلك حسب اراء المباوثيل. وتتيق هذه النتيجة مع 

 ( في السعودية.2018( في السودان ودراسة المشعل )2020) طبقت في األردن، ودراسة الشيخ

يوجد تاديا  تواجه ت زيل المعرفة في تطبيق إدارة المعرفة بشركة الكهرباء السعودية  -2

 بالمنطقة الجنوبية .

 تحدي تخزين المعرفة (: 3الجدول )

االنحراف  البعد الثاني :

 المعياري

مستوى 

 الداللة

المتوسط  tاختبار 

 الحسابي

Df 

تادي ت زيل 

 المعرفة

,67641 ,000 30,371 4,0680 369 

 SPSS - 2022المصدر: نتاةص برنامص 

 

البعد        

 األول :

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 الداللة

اختبار   

t 

المتوسط    

 الحسابي

Df       

تادي توليد 

 المعرفة                           

,69556 ,000 27,735 4,0029     369 
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 tوبالتالي نرفض فرضية اختبار  0.05مل النتيجة السابقة يتضح من مستول الداللة مقل مل 

كبر مل الماسوبة م tالصيرية، والختبار فرضية الدراسة اليرعية الثانية ال بد من نتأكد مل من قيمة 

( وهي 30,371الماسوبة تساوي ) tجدول اعاله نجد من قيمة ل(، وبالنظر ل3وهي ) tقيمة اختبار 

( وبالتالي نستطيع قبول اليرضية الثانية للدراسة، والقول انه يوجد تاديا  تواجه 3اكبر مل )

ية والنتيجة ت زيل المعرفة في تطبيق إدارة المعرفة بشركة الكهرباء السعودية بالمنطقة الجنوب

( 2021) جاء  مرتيعاً وذلك حسب اراء المباوثيل. وتتيق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الظاهر

( في السعودية، بينما كانت عكس نتيجة دراسة 2018والتي طبقت في األردن ودراسة المشعل )

 ( في السودان.2020الشيخ )

 

ة بشركة الكهرباء السعودية يوجد تاديا  تواجه نشر المعرفة في تطبيق إدارة المعرف -3

 بالمنطقة الجنوبية .

 تحدي نشر المعرفة  (:4الجدول )

       Df المتوسط الحسابي    tاختبار    مستوى الداللة االنحراف المعياري البعد الثالث :       

 369     4,0859      32,359 0,000 64551, تادي نشر المعرفة                           

 SPSS – 2022لمصدر: نتاةص برنامص ا

  

 tوبالتالي نرفض فرضية اختبار  0,05مل النتيجة السابقة يتضح من مستول الداللة مقل مل 

الماسوبة مكبر مل  tالصيرية، والختبار فرضية الدراسة اليرعية الثالثة ال بد من نتأكد مل من قيمة 

( وهي 32,359الماسوبة تساوي ) tمن قيمة (، وبالنظر لجدول اعاله نجد 3وهي ) tقيمة اختبار 

( وبالتالي نستطيع قبول اليرضية الثالثة للدراسة، والقول انه يوجد تاديا  تواجه نشر 3اكبر مل )

المعرفة في تطبيق إدارة المعرفة بشركة الكهرباء السعودية بالمنطقة الجنوبية والنتيجة جاء  

( والتي 2021) ذه النتيجة مع نتيجة دراسة الظاهرمرتيعاً وذلك حسب اراء المباوثيل. وتتيق ه

السعودية، بينما كانت عكس  ( في2017( والصقر )2018طبقت في األردن ودراسة المشعل )

 .  ( في السودان2020نتيجة دراسة الشيخ )
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يوجد تاديا  تواجه توظيف المعرفة في تطبيق إدارة المعرفة بشركة الكهرباء السعودية  -4

 لجنوبية .بالمنطقة ا

 تحدي توظيف المعرفة (: 5الجدول )

االنحراف  البعد الرابع        

 المعياري

مستوى 

 الداللة

اختبار   

t 

المتوسط    

 الحسابي

Df       

تادي توظيف 

 المعرفة                           

,67858 0,000 28,515     4,0059     369 

 SPSS – 2022المصدر: نتاةص برنامص 

 

 tوبالتالي نرفض فرضية اختبار  0.05ل النتيجة السابقة يتضح من مستول الداللة مقل مل م

الماسوبة مكبر  tالصيرية، والختبار فرضية الدراسة اليرعية الرابعة ال بد من نتأكد مل من قيمة 

(  28,515الماسوبة تساوي ) t(، وبالنظر لجدول اعاله نجد من قيمة 3وهي ) tمل قيمة اختبار 

( وبالتالي نستطيع قبول اليرضية الرابعة للدراسة، والقول انه يوجد تاديا  3وهي اكبر مل )

تواجه توظيف المعرفة في تطبيق إدارة المعرفة بشركة الكهرباء السعودية بالمنطقة الجنوبية 

 والنتيجة جاء  مرتيعاً وذلك حسب اراء المباوثيل. وتتيق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الظاهر

، بينما  ( في السعودية2017والصقر )( 2018( والتي طبقت في األردن ودراسة المشعل )2021)

 ( في السودان.  2020كانت عكس نتيجة دراسة الشيخ )

(   α ≤ 0.05يوجد فروق ذا  دالله إحصاةية عند مستول داللة ) " : ةالفرضية الرئيسية الثاني

بية تعزل للمتغيرا  شركة الكهرباء بالمنطقة الجنوبيل ابعاد إدارة المعرفة لدل العامليل ب

 (.مدة ال دمة، المسمى الوظييي، لتعليميالمستول ا، ) العمر الديموغرافية

بين ابعاد إدارة المعرفة (  α ≤ 0.05) توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة  -1

 عمرمتغير اللدى العاملين بشركة الكهرباء بالمنطقة الجنوبية ترجع الى 

المستقلة وكانت النتاةص لتاليل العينا   One Way ANOVAاست دمت الباحثة اختبار 

 :كما يأتي
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 اختبار الفروق حسب متغير العمر(: 6لجدول )ا

مجموعات  مصدر التباين

 المربعات

درجة 

 الحرية

معدل 

 المربعات

قيمة اختبار 

F 

مستوى 

 الداللة

بين 

 المجموعات

2,922  2 1,461 3,704 0,026  

خارج 

 المجموعات

144,768 367 394   

    369 147,690 الكلي 

 SPSS - 2022المصدر: نتاةص برنامص 

(، وبهذا 0,05( مقل مل ) 0,026مل الجدول السابق يتضح من قيمة مستوي الداللة الماسوبة )

ول داللة نرفض اليرضية الصيرية ونقبل اليرضية البديلة، مي توجد فروق دالة إحصاةياً عند مست

 (α ≤ 0.05  بيل مبعاد إدارة المعرفة لدل العامليل بشركة الكهرباء بالمنطقة الجنوبية ترجع الى )

 متغير العمر. 

وتري الباحثة من ذلك يرجع الى من استجابة المباوثيل اختلف باختالا العمر حول مستوي مبعاد 

 ادارة المعرفة.

بين ابعاد إدارة المعرفة (  α ≤ 0.05) توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة  -2

 ترجع الى متغير المستوي الدراسي لدى العاملين بشركة الكهرباء بالمنطقة الجنوبية

 اختبار الفروق حسب متغير المستوى الدراسي (:7الجدول )

مجموعات  مصدر التباين

 المربعات

معدل  درجة الحرية

 المربعات

قيمة اختبار 

F 

مستوى 

 الداللة

بين 

 لمجموعاتا

3,236 

 

3 

 

1,079 

 

2,733 0,044 

خارج 

 المجموعات

144,454 366 ,395   

 369 147,690 الكلي 

 

   

 SPSS - 2022المصدر: نتاةص برنامص 
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(، وبهذا 0,05( مقل مل ) 0,044مل الجدول السابق يتضح من قيمة مستوي الداللة الماسوبة )   

يلة، مي توجد فروق دالة إحصاةياً عند مستول داللة نرفض اليرضية الصيرية ونقبل اليرضية البد

 (α ≤ 0.05  بيل مبعاد إدارة المعرفة لدل العامليل بشركة الكهرباء بالمنطقة الجنوبية ترجع الى )

 متغير المستوي الدراسي. 

وتري الباحثة من ذلك يرجع الى من استجابة المباوثيل اختلف باختالا المستوي الدراسي الذي 

 ي منهم  حول مستوي مبعاد ادارة المعرفة.تلقاه م

بين ابعاد إدارة المعرفة (  α ≤ 0.05) توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة  -3

 الجنوبية ترجع الى متغير الخبرة لدى العاملين بشركة الكهرباء بالمنطقة

 اختبار الفروق حسب متغير الخبرة  (:8الجدول )

مجموعات  مصدر التباين

 تالمربعا

 مستوى الداللة Fقيمة اختبار  معدل المربعات درجة الحرية

   بين المجموعات

1,436 

 

  

2     

 

  

,718 

 

  

1,801 

 

  

0,167 

خارج 

 المجموعات

 146,254  367  ,399   

 369  147,690  الكلي 

 

    

 SPSS - 2022المصدر: نتاةص برنامص 

(، وبهذا 0,05( مكبر مل ) 0,167الماسوبة ) مل الجدول السابق يتضح من قيمة مستوي الداللة

نقبل اليرضية الصيرية ونرفض اليرضية البديلة، مي ال توجد فروق دالة إحصاةياً عند مستول 

( بيل مبعاد إدارة المعرفة لدل العامليل بشركة الكهرباء بالمنطقة الجنوبية ترجع  α ≤ 0.05داللة ) 

 الى متغير المستوي ال برة. 

ثة من ذلك يرجع الى من الموظييل باختالا سنوا  ال برة لديهم نيس الرمي حول وتري الباح

 مستوي مبعاد ادارة المعرفة.

بين ابعاد إدارة المعرفة (  α ≤ 0.05) توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة  -4

 يلدى العاملين بشركة الكهرباء بالمنطقة الجنوبية ترجع الى متغير المسمي الوظيف
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 اختبار الفروق حسب متغير المسمى الوظيفي :(9دول )الج

مجموعات  مصدر التباين

 المربعات

 مستوى الداللة Fقيمة اختبار  معدل المربعات درجة الحرية

 516,  بين المجموعات

 

 3    

 

 

  ,172  ,428  0,733 

خارج 

 المجموعات

  147,174   366  ,402   

 369   147,690   الكلي 

 

    

 SPSS – 2022در: نتاةص برنامص المص

(، وبهذا 0,05( مكبر مل ) 0,733مل الجدول السابق يتضح من قيمة مستوي الداللة الماسوبة )

نقبل اليرضية الصيرية ونرفض اليرضية البديلة، مي ال توجد فروق دالة إحصاةياً عند مستول 

كة الكهرباء بالمنطقة الجنوبية ترجع ( بيل مبعاد إدارة المعرفة لدل العامليل بشر α ≤ 0.05داللة ) 

 الى متغير المسمي الوظييي. 

حول  وتري الباحثة من ذلك يرجع الى من الموظييل باختالا مستوياتهم الوظييية لديهم نيس الرمي

 مستوي مبعاد ادارة المعرفة.

 خالصة النتائج

 الدراسة عنها مسير  التي االستنتاجا  مل مجموعة إلى الباحثة خلصت فقد تقدم، ما ضوء وفي

 مبرز استعراض يمكل بايث التوليا ، مل مجموعة لياغة إلى بدورها مفضت والتي الميدانية،

 :اآلتي الناو على والتوليا  النتاةص تلك ومهم

يوجد تاديا  تواجه توليد المعرفة في تطبيق إدارة المعرفة بشركة الكهرباء السعودية بالمنطقة  -1

( 2021) ء المباوثيل. وتتيق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الظاهر، وذلك حسب اراالجنوبية 

( في 2018( في السودان ودراسة المشعل )2020والتي طبقت في األردن، ودراسة الشيخ )

 السعودية.

يوجد تاديا  تواجه ت زيل المعرفة في تطبيق إدارة المعرفة بشركة الكهرباء السعودية  -2

( والتي طبقت 2021) تتيق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الظاهربالمنطقة الجنوبية والنتيجة ، و
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( في السعودية، بينما كانت عكس نتيجة دراسة الشيخ 2018في األردن ودراسة المشعل )

 ( في السودان.2020)

يوجد تاديا  تواجه نشر المعرفة في تطبيق إدارة المعرفة بشركة الكهرباء السعودية بالمنطقة  -3

( والتي طبقت في 2021) ، وتتيق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الظاهر الجنوبية والنتيجة

( في السعودية، بينما كانت عكس نتيجة 2017( والصقر )2018األردن ودراسة المشعل )

 .  ( في السودان2020دراسة الشيخ )

يوجد تاديا  تواجه توظيف المعرفة في تطبيق إدارة المعرفة بشركة الكهرباء السعودية  -4

( والتي طبقت 2021نطقة الجنوبية والنتيجة ، وتتيق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الظاهر )بالم

، بينما كانت عكس نتيجة  ( في السعودية2017والصقر )( 2018في األردن ودراسة المشعل )

 ( في السودان.  2020دراسة الشيخ )

ً عند مستول داللة )  -5 اد إدارة المعرفة لدل ( بيل مبع α ≤ 0.05توجد فروق دالة إحصاةيا

 العامليل بشركة الكهرباء بالمنطقة الجنوبية ترجع الى متغير العمر.

 التوصيات

 التوصيات العملية -1

 مل خالل نتاةص الدراسة الاالية يمكل است الص  التوليا  والمقترحا  االتية :

اوضات  تولي الباحثة باالستيادة مل ال برا  الموجودة في الشركة لتوليد المعرفة حيث -1

% مما يعني الل 39.2هذه الدراسة ان نسبة المباوثيل مل ذوي ال برة كان مرتيعاً بنسبة 

الشركة ال تستييد بالقدر الكافي مل ال برا  الموجودة حيث ان مصدر المعرفة هو العقل 

 البشري.

ط تولي الباحث بتجهيز بنية تاتية تكنولوجيه تمكنها مل تاويل المعارا البشرية الى انما -2

  الكترونية يمكل ت زينها ومشاركتها ونشرها.

 التوصيات العلمية  -2

تولي الباحث بباث بعنوان مسببا  عواةق تطبيق إدارة المعرفة. حيث من حدود  -1

 الباث الاالي هدفت إلى معرفة هل يوجد عواةق ام ال.

معرفة. تولي الباحثة بالقيام بباث بعنوان اثر تكنولوجيا المعلوما  على تطبيق إدارة ال -2

حيث  من نتاةص هذا الباث اوضات من هناك عواةق تقنية ولكل لم يكل في حدود هذا 

 الباث إيجادها.
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