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  :امللخص

تم تصميم أداة  ؛منتجات شركة مجموعة منير سختيان التجاريةعملية االبتكار و املعرفة في إلدارة هدفت الدراسة إلى قياس أثر البنية التحتية 

تكون مجتمع الدراسة من شركة مجموعة منير  لألداة.وتم اختبار الصدق والثبات  ؛االستبانة لجمع البيانات من الشركة املبحوثة :الدراسة وهي

وحدة املعاينة فتكونت من العاملين بوظيفة مدير ورئيس قسم ونائب رئيس  والوسطى. أماالعليا إلدارة سختيان التجارية وعينة الدراسة تمثلت في ا

مديرا منهم بطريقة ( 101اختيار )تم  (،140وعددهم )يان املركز الرئيس في عمان قسم ومشرف مبيعات وقائد فريق في شركة مجموعة منير سخت

: وجود مستوى مرتفع من تكنولوجيا املعلومات.  اآلتيةبرز النتائج ألى إاستخدمت الدراسة منهج البحث الوصفي التحليلي، وتوصلت عشوائية. العينة ال

الثقافة التنظيمية، والهيكل  العامة،املعرفة  املادية،املعرفة )البنية املادية، البيئة إلدارة ية ووجود مستويات متوسطة لباقي مكونات البنية التحت

 أولهما:نتجات شركة مجموعة منير سختيان التجارية ويتمثل لل  في أمرين ملمرتفع متوسط لعملية االبتكار ومستوى ووجود مستوى  (.التنظيمي

إلدارة ( للبنية التحتية  α≤0.05وجود أثر لو داللة احصائية عند مستوى معنوية )و  املعرفة.ات املستندة الى واملنتجاملنتجات لات القيمة املضافة 

بينما  التجارية. املعرفة بمكوناتها ) تكنولوجيا املعلومات والبيئة املادية واملعرفة العامة والهيكل التنظيمي (  في منتجات شركة مجموعة منير سختيان

برزها: ضرورة تعزيز املستويات املتوسطة واالرتقاء أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات لعل أو  ظاهريا بالنسبة ملكون الثقافة التنظيمية.كان األثر 

املحافظة على املعرفة في الشركة واملكونة من البنية املادية واملعرفة العامة والهيكل التنظيمي والثقافة التنظيمية مع  التحتية إلدارةبها من البنية 

واملحافظة على املستويات املرتفعة من منتجات شركة مجموعة منير سختيان املعتمدة على القيمة  املستويات املرتفعة من تكنولوجيا املعلومات.

بالبنية التحتية  أكبركل وضرورة االهتمام بش املضافة واملستندة الى املعرفة لالستمرار في سوق املنافسة وتعزيز سمعة منتجات الشركة لدى الزبائن.

 منتجات الشركة.عملية االبتكار و في  أثراملعرفة ملا لها من إلدارة 

   .شركة مجموعة منير سختيان التجاريةمنتجات  ؛االبتكارعملية  ؛املعرفةإلدارة البنية التحتية  تفتايية:املكلمات ال

 :مشكلة الدراسة وعناصرها

املعرفة في مؤسسات وشركات مختلفة وبين ما إلدارة تتمثل مشكلة الدراسة في وجود فجوة معرفية بين ما هو مبحوث فيه من البنية التحتية 

كما جاء في توصيات عدد من الدراسات  األردن. ولل ومنها شركة مجموعة منير سختيان في  ؛أخرى ينبغي فيه البحث والتمحيص في مؤسسات وشركات 

إن الغرض من هذه الدراسة هو وبالتالي ف وغيرها.  .Abualoush Shadi ,et al., (2018)،ودراسة  Hajir, A.Jinan et al.,(2015 )دراسة ابقة مثل الس

ويمكن تحقيق غرض الدراسة من خالل  .منتجات شركة مجموعة منير سختيان التجاريةعملية االبتكار و املعرفة في إلدارة قياس أثر البنية التحتية 

 اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:

 شركة مجموعة منير سختيان التجارية في األردن؟املعرفة إلدارة ما مستوى توفر البنية التحتية  .1

 األردن؟منتجات شركة مجموعة منير سختيان التجارية في عملية االبتكار و ما مستوى  .2

 األردن؟منتجات شركة مجموعة منير سختيان التجارية في عملية االبتكار و املعرفة في إلدارة ما أثر البنية التحتية  .3
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 أهمية الدراسة:

ومن الناحية العملية  والشركات.دبيات إدارة املعرفة وبنيتها التحتية املتكاملة في املؤسسات أمن خالل من الناحية النظرية تبرز أهمية الدراسة 

 الشركة.منتجات في عملية االبتكار و  وأثرهااملعرفة في شركة مجموعة سختيان التجارية بشكل خاص إلدارة من خالل توفر البنية التحتية الالزمة 

 هدف الدراسة:

منتجات شركة مجموعة عملية االبتكار و املعرفة في إلدارة تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق الهدف الرئيس املتعلق بقياس أثر البنية التحتية 

 وينبثق عنه اهداف فرعية أخرى تتمثل في قياس مستويات متغيرات الدراسة. سختيان. منير 
 :فرضيات الدراسة

 التالية:الفرضيات لإلجابة على تساؤالت مشكلة الدراسة يمكن صياغة 

منتجات شركة مجموعة منير سختيان عملية االبتكار و في  ((α≤0.05املعرفة عند مستوى داللة إلدارة : ال يوجد أثر للبنية التحتية ة الرئيسةالفرضي

 التجارية في األردن 

( في عملية االبتكار في شركة مجموعة منير سختيان  (α≤0.05املعرفة عند مستوى داللة إلدارة الفرضية الفرعية األولى ال يوجد أثر للبنية التحتية  

 التجارية في األردن

( في منتجات شركة مجموعة منير سختيان التجارية في  (α≤0.05املعرفة عند مستوى داللة إلدارة الفرضية الفرعية الثانية ال يوجد أثر للبنية التحتية 

 األردن

   الدراسة:أنموذج 

املعرفة واملكونة من )ثقافة الشركة والهيكل التنظيمي وتكنولوجيا املعلومات إلدارة البنية التحتية  مناملتغير املستقل في هذه الدراسة يتمثل 

مضافة  منتجات الشركة املكونة من )منتجات لات قيمةعملية االبتكار و  ماهف يناملتغيرين التابعأما واملعرفة العامة املشتركة والبنية التحتية( و 

 Fernandezدراسة . وقد تم االعتماد على عدد من الدراسات في اعداد االنمولج منها ومنتجات مستندة الى املعرفة( في شركة مجموعة منير سختيان

and Sabherwal (2015)  ودراسةHajir, A.Jinan et al.,(2015 )  ودراسةMasa’deh, R., et al.,(2019)   هو مبين في  كماواصبح االنمولج وغيرها

 اآلتي: ولل  على النحو أنمولج الدراسة االفتراض ي ك ( 1شكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 : أنموذج الدراسة(1شكل )

 : الدراسةمنهج 

يمكن بموجبه وصف مجتمع الدراسة  حيثالبحث ؛ استخدمت الدراسة منهج البحث الوصفي التحليلي كونه املناسب إلجراء مثل هذا 

  رصينة.ومتغيراتها وتحليل تل  املتغيرات بصورة علمية 

 :مجتمع الدراسة

بصيدلية منير سختيان في فبدأت ؛ 1933حيث تأسست الشركة منذ عام  ،األردنتكون مجتمع الدراسة من شركة مجموعة منير سختيان في  

  لتنش ئومن ثم بالتوسع ملختلف البالد  فلسطين، -طولكرم 
ً
 والتوزيع، والتسويق، التجارة،تعمل في املجاالت املتنوعة بما في لل  لشركة قوية إقليميا

 شركةتصنيع مستحضرات التجميل واألدوية وأدوات النظافة والكيماويات. وهي أول  مثل ؛والتصنيع واالتصاالت،وتكنولوجيا املعلومات  والخدمات،
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للمستحضرات الدوائية األوروبية في منطقة الشرق األوسط، وأول مصنع للبيوت الزجاجية في العالم العربي وأول شركة  (جي أم بي)تحصل على شهادة 

 .آي( التحكم في االتصاالت ونظم املعلومات في املنطقة العربية 3لتصدير األدوية املصنعة محلًيا إلى أوروبا واألولى في ادخال )س ي 

 :الدراسةينة ع

الفرق(  ومديرو ورؤساء الشعب  أقسام،الوظائف اإلدارية )املديرون، واملساعدون، ورؤساء العليا والوسطى في إلدارة ا عينة الدراسة من تمثلت

 في شركة منير سختيان التجارية  
 :ويدة املعاينة 

 ( 103)تم سحب عينة عشوائية بسيطة مكونة من وحدة املعاينة  
ً
حسب الجداول اإلحصائية في في الشركة يعملون ( 140) أصلمن  فردا

%( وهي نسبة مقبولة 72أي ما نسبته ) استبانة( 101على )ن اثنتين غير صالحتين فتم استبعادهما واجراء التحليل أ تحديد حجم العينة. وتبين

 
ً
 .Sekaran, U. and Boogie, R. (2013) احصائيا

 ثبات أداة الدراسة: 

 ( 1كما هو مبين في الجدول )  Cronbach Alphaم قياس ثبات الدراسة من خالل استخدام معامل  ت

 ( لتفقرات أداة الدراسةCronbach Alpha( قيم معامل االتساق الداخلي )1جدول)
Variables  (Cronbach Alpha) Paragraph  

Numbers  
Variables Cronbach 

 Alpha 
Paragraph  
Numbers 

Culture  .667 5 Value added 
products 

.823 5 

Structure  .603 4 Knowledge base 
products 

.773 5 

IT .887 5 Innovation  
process  

786. 5 

Common knowledge  .887 5    

Physical environment   .818 5    

KM Infrastructure  .846 24    

All Paragraphs  .908     

( باإلضافة إلى أن قيمة كرونباخ ألفا 0.887-0.603(، نجد أن نتيجة كرونباخ ألفا تراوحت بين )1بناًء إلى البيانات الواردة في الجدول رقم )

(، لذا يمكن وصف أداة الدراسة بالثبات، وأن البيانات التي تم الحصول عليها ومن خاللها مناسبة لقياس املتغيرات، 0.908 (لجميع الفقرات كانت

  (Sekaran, U. and Bougie, R., 2013)%، وبالتالي فإنها تكون مقبولة60جيدة ومالئمة إل زادت قيمة كرونباخ ألفا عن وتخضع لدرجة اعتمادية 

  :اإلجرائيةالتعريتفات 

هي األساس الذي تقوم عليه إدارة املعرفة في شركة مجموعة منير سختيان التجارية وتتضمن  (KM Infrastructure)املعرفة إلدارة البنية التحتية 

والبيئة املادية وتم قياسها من مكونات رئيسة هي: الثقافة التنظيمية والهيكل التنظيمي والبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واملعارف العامة  خمس

 (24-1خالل عبارات االستبانة من )

منتجات وخدمات وعمليات جديدة وهو نوعان يتمثالن في تجديد في  إلىبعملية االبتكار تحويل القدرات  ( يقصد(Innovation processاالبتكار عملية 

لتوريدهما في شركة مجموعة منير سختيان التجارية وتم قياسها من خالل عبارات الخدمة وتجديد في مختلف املهارات واألنشطة الالزمة  وأ املنتج

 (29-25االستبانة من )

تشمل منتجات شركة مجموعة منير سختيان نوعان املنتجات لات القيمة املضافة واملنتجات املستندة الى املعرفة وتم قياسها  (Productsنتجات)امل

 (34-30من خالل عبارات االستبانة من )

  :اإلطار النظري 

 
 
مكونات رئيسة هي: الثقافة التنظيمية والهيكل  خمساملعرفة األساس الذي تقوم عليه إدارة املعرفة وتتضمن إلدارة البنية التحتية  عد  ت

تفصيل املكونات الرئيسة  ويمكن Fernandez and Sahiwal (2015) التنظيمي والبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واملعارف العامة والبيئة املادية  

 املعرفة على النحو اآلتي: إلدارة للبنية التحتية 

 املنظمة. أما: تعد الثقافة بأنها مجموعة من القيم األساسية واالفتراضات واملعتقدات والتفاهمات واملعايير التي يتشارك بها أعضاء الثقافة التنظيمية

والتقاليد الثقافة التنظيمية فهي تشير الى نظام لي معنى يحتفظ به أعضاء املنظمة ويميز املنظمة عن املنظمات األخرى وهي عبارة عن خصائص القيم 

مل املخاطر، وهناك سبع خصائص أساسية للثقافة التنظيمية هي: االبتكار وتح  Dessler (2017)والسلوكيات التي يتشارك فيها العاملون في الشركة 
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تنتقل الثقافة إلى املوظفين في املنظمة بعدد   واالهتمام بالتفاصيل، وتوجه النتائج ، وتوجيه األفراد، وتوجيه الفريق، والتنافسية والتعاون، واالستقرار.

  (Judge& Robbins , 2017 )ومنها القصص والطقوس والرموز املادية واللغة  التنظيمية القويةمن األشكال تساهم في بناء الثقافة 

: هو الشكل الرسمي لعالقات املهام والسلطة التي تتحكم في كيفية تنسيق األشخاص إلجراءاتهم واستخدام املوارد لتحقيق األهداف الهيكل التنظيمي

يكل على سبعة عناصر هتصميم اليحدد الهيكل التنظيمي كيفية تقسيم مهام الوظيفة رسميا او تجميعها وتنسيقها ويحتوي  Jones (2000)التنظيمية. 

 Judge& Robbins  الحدودوأخيرا نطاق  والرسمية، والالمركزية، السيطرة، واملركزيةونطاق  القيادة،واإلدارات، وسلسلة  العمل،تخصص هي: رئيسة 

والهياكل واألدوار  الهرمي،إدارة املعرفة إلى حد كبير على الهيكل التنظيمي. وهناك عدة جوانب للهيكل التنظيمي لات صلة: الهيكل  وتعتمد  (2017)

اتيا من املتخصصة التي تدعم إدارة املعرفة على وجه التحديد. ومجتمعات املمارسة: ويعرف مجتمع املمارسات بأنه عبارة عن مجموعة عضوية منظمة ل

لوصول إلى ألفراد الذين يتم توزيعهم ونشرهم جغرافيا أو تنظيميا ولكن بانتظام ملناقشة القضايا لات االهتمام املشترك. ويوفر مجتمع املمارسات اا

 (Fernandez, et al., 2004 )التقليدية.إلدارة مجموعة أكبر من األفراد مما هو ممكن داخل حدود ا

: تتضمن تطوير نظم تكنولوجيات معالجة البيانات وتخزينها وتكنولوجيا ونظم االتصاالت، وقواعد البيانات املعلوماتالبنية التحتية لتكنولوجيا 

أي كفاءة التواصل واالتصال الى اكبر عدد  (reachل)ومستودعات البيانات، حيث تتيح طرق نظامية لقياس قدرات املنظمة في أربعة مناحي هي الوصو 

أي فاعلية االتصاالت في إيصال املعلومات والتفاصيل بنطاق واسع الى الزبائن  (Depth )غرافية والروابط بين الشركاء ، والعمق ممكن من املناطق الج

بمعنى ان زخم قنوات االتصاالت يتيح وصول املعلومات  للمستخدم  بطرق ( Richness)، واالغناء   (customization)وفق طلباتهم وايصاء الزبون 

بسبب تكنولوجيا املعلومات املتقدمة   (Aggregation ة)ثل لغة الجسم وتعابير الوجه ونغمة الصوت وتعطي تغذية راجعة سريعة ، والشموليمختلفة م

يمكن تلخيص لل  امكن الوصول الى مناجم البيانات ومستودعاتها والتي تتضمن كما كبيرا من املعرفة التي يتم ربطها لغايات االنتفاع بها في املنظمة . و 

ثم  (Discoveryاملعرفة)ملياتها األربع وهي اكتشاف بان قدرات تكنولوجيات املعلومات األربع مكنت من تحسين إدارة املعرفة من خالل تسهيل ع

  (Fernandez, et al., 2004 ). (application) وأخيرا تطبيقها ( sharingا)ثم مشاركته ( Captureاكتسابها )

واألنشطة التي تدعم التواصل  واملبادئ: تمثل املعرفة املشتركة بين افراد املنظمة مجموعة الخبرات املتراكمة والفهم املشترك للمعرفة املعرفة العامة

اصر املعرفة املتخصصة نوع واملخطط املعرفي املشترك، واملعايير املشتركة،الفردية، ومجاالت املعرفة  والتنسيق في املنظمة وتتكون من اللغة املشتركة،

مان مهمان هما القدرة االستيعابية ومعرفة املجال املشترك الذي ويتعلق باملعرفة العامة املشتركة مفهو  الشائعة بين األفراد الذين يتقاسمون املعرفة.

علومات يعمل به املختصون داخل املنظمة مثل تشارك املالية مع تكنولوجيا املعلومات لغايات توليد قيمة للمنظمة وتشارك إدارة االعمال ونظم امل

  (Fernandez & Sabherwal, 2015 )وهكذا.ئة الخارجية لتوليد ميزة إبداعية أخرى داخل املنظمة بحيث يصعب تقليدها من البي

بحيث تكون غرف االجتماعات واملكاتب واملمرات منفصلة ولات  بينها،الجوانب الرئيسة للبيئة املادية تصميم املباني والفصل تشمل على  :املاديةالبيئة 

والتعلم بين املوظفين مثل غرف الكافتيريا واالستراحة وتناول القهوة احجام وأرقام مختلفة ويكون بينها أماكن مخصصة لتسهل مشاركة املعرفة 

 (Fernandez & Sabherwal, 2015)  ومبردات املياه

في حين يقصد باالبتكار تحويل القدرات الى منتجات وخدمات وعمليات  ( Innovation)الخطوة األولى لالبتكار ( creation ): يعد االبداععملية االبتكار

وقد ينبع االبتكار من  ؛تجديد في املنتج او الخدمة وتجديد في مختلف املهارات واألنشطة الالزمة لتوريدهما: وهو نوعان في كل مؤسسة هماجديدة 

اما االبتكار  ،وقد يأتي من تطوير املهارات واملعرفة التي يتعلمها االفراد في املؤسسة؛ دافع الى االبتكار احتياجات السوق او الزبائن وقد تكون الحاجة

حسين العصف : همامران ويقصد بعملية االبتكار أ)  2020(العلي واخرون ، كوظيفة فيعنى بتوفير سلع وخدمات اقتصادية افضل لات قيمة مضافة

وتدعم الشركة عملية االبتكار من خالل تشجيع البحث   الجديدة في الشركة لألفكارولل  لتحسين االبتكار واالستكشاف األفضل ن؛ الذهني بين العاملي

 (  (Fernandez et al., 2004والتطوير 

لل  في مخرجاتها ومنتجاتها بشكل  بكل من إدارة املعرفة واملعرفة التراكمية، حيث يظهر: في سوق املنافسة الفائقة تتأثر منتجات الشركة املنتجات

ويقصد باملنتجات لات القيمة املضافة هي املنتجات الجديدة التي  املنتجات لات القيمة املضافة واملنتجات املستندة الى املعرفة بشكل خاص. وفيعام؛ 

 & Fernandezالقديمة، تحسنها إدارة املعرفة واملمارسات الفضلى ويظهر لل  جليا من خالل االبتكار والقيمة املضافة التي تميزها عن املنتجات 

Sabherwal (2015)  لل  سيارات الهايبرد الجديدة لشركة فورد والتي اختلفت عن سابقاتها في توفير تكاليف الوقود من خالل االستخدام  ومثال

ويقصد  وقود البنزين.وكذل  سيارات الكهرباء الحديثة التي تعمل بشحن الكهرباء مع االستغناء عن ؛ املشترك لبطارية السيارة الكهربائية ووقود البنزين 

برمجين صناعة السيارات املستندة على املخزون املعرفي للخبراء وامللباملنتجات املستندة الى املعرفة تل  املنتجات التي تقدمها شركات االستشارات 

للزبائن املشاركة في حل املشكالت ومثال لل  أيضا عندما تستخدم بعض الشركات شبكات التواصل والبرمجيات التي تتيح  واملختصين في امليكاني ؛

 ساهم في تشخيص الخلل وحل املشكلة كما في فحص السيارات باستخدام الكمبيوتر.لتالتي يتعرضون لها من خالل تزويدهم ببرمجيات يتم تحديثها 
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  :الدراسات السابقة

تم جمع  املال الفكري في الشركات الصناعية األردنية.( أثر آليات وتكنولوجيات إدارة املعرفة في تطوير رأس 2008اختبرت دراسة العمري )

تية: وجود مستويات فوق املتوسطة من النتائج اآل أبرز وتوصلت الدراسة الى  االستبانة،صناعية مساهمة عامة بواسطة  ( شركة64من )البيانات 

عالية. وأكثر تكنولوجيا مستخدمة هي قواعد البيانات بدرجة  وكانت أكثر آلية مستخدمة هي املعايير وبمتوسط حسابي عالي،والتكنولوجيات؛ اآلليات 

في حين  ؛وللممارسات الفضلى في إثراء رأس املال البشري  ؛لكل من التدريب في موقع العمل واملمارسات الفضلى في إثراء راس املال الفكري  أثروجود  وتبين

لكل من نظم تخطيط املوارد وتعدين البيانات في إثراء رأس  أثرووجود   .س مال الزبون في إثراء رأ أثركان للتدريب في موقع العمل واملمارسات الفضلى 

وتوصلت الى توصيات منها اجراء املزيد من الدراسات في هذا املجال لزيادة الوعي بأثر آليات وتكنولوجيات إدارة  ؛املال الفكري، والبشري والهيكلي والزبون 

 املعرفة في إثراء رأس املال الفكري في الشركات املختلفة.
Kushwaha Pooja and Rao.M.K., ( 2015)Integrative role of KM infrastructure and KM strategy to enhance individual 
competence. Conceptualizing knowledge process enablement 

 املعلومات،دعم تكنولوجيا  املركزية، الرسمية،التعلم،  الثقة، بأبعادها )التعاون،املعرفة إلدارة دور تكامل البنية التحتية دراسة الفحصت 

املعرفة الكفاءة الفردية ) ( لتعزيزCodification)والتدوين ( personalization) )التخصيصمع استراتيجية إدارة املعرفة  للمهارة(التكنولوجيا املشكلة 

املعرفة واستراتيجية إدارة املعرفة يسهل إلدارة ن توفير البنية التحتية أوخلصت الى نتيجة مفادها  املعرفة.واملهارة والقدرة( ضمن تصور تمكين عملية 

 واستفادت الدراسة الحالية منها في بناء انمولج الدراسة. بيئة مناسبة لتطوير الكفاءة الفردية والتنظيمية في املنظمة.

Hajir, A.Jinan et al.,(2015) The Role of Knowledge Management Infrastructure in Enhancing Innovation at Mobile 
Telecommunication Companies in Jordan 

املعرفة املكونة من ) الثقافة التنظيمية، والهيكل التنظيمي، إلدارة دور البنية التحتية   Hajir, A.Jinan et al.,(2015) استكشفت دراسة

استبانة على شركات ( 300)تم توزيع وتكنولوجيا املعلومات، والبيئة املادية( في تعزيز االبتكار في شركات االتصاالت الخلوية في األردن. واملوارد البشرية،

مكونات البيئة التحتية املؤثرة على االبتكار  أكبروأن  ؛املعرفة على االبتكارإلدارة للبيئة التحتية  أثروخلصت الى نتيجة وجود  االتصاالت الخلوية الثالثة.

يزة وجيا املعلومات ملا لها من دور في االبتكار وتحقيق املهي تكنولوجيا املعلومات واوصت الشركات بمزيد من االستثمار في البنية التحتية وخاصة تكنول

 إلدارة املعرفة. التنافسية لشركات االتصاالت. وقد استفادت الدراسة الحالية منها في بناء انمولج الدراسة وخاصة املتغير املستقل وهو البنية التحتية 
Naqshbandi,M..& Jasimuddin,S. (2018) .Knowledge-Oriented Leadership And Open Innovation: Role Of Knowledge 
Management Capability In France-Based Multinationals.  

العالقة بين القيادة لات التوجه املعرفي واالبتكار املفتوح من خالل متغير وسيط هو  Naqshbandi..& Jasimuddin,S. (2018)اختبرت دراسة 

فرع لشركة متعددة ( 172 )( في شركات متعددة الجنسية في فرنسا .تم جمع البيانات من والثقافيةة املعرفة )الهيكلية والتكنولوجية دور قدرات إدار 

رة املعرفة وتحسن من ادإالقيادة لات التوجه املعرفي عالية املستوى تقود الى تعزيز قدرات  :وتوصلت الدراسة الى نتائج منها الجنسية في فرنسا.

ن قدرات إدارة املعرفة املمثلة في بنيتها الثقافية والهيكلية والتكنولوجية تتوسط العالقة بين القيادة لات التوجه املعرفي أو  ،مخرجات االبتكار املفتوح

خاصة املتغير التابع األول وهو واستفادت الدراسة الحالية منها في بناء انمولج الدراسة و  الحقل.بمزيد من الدراسات في هذا  واوصت، املفتوح واالبتكار 

 االبتكار. 
 Abualoush Shadi ,Et Al., (2018).The Role Of Knowledge Management Process And Intellectual Capital As Intermediary 
Variables Between Knowledge Management Infrastructure And Organization Performance 

دور عمليات إدارة املعرفة) توليد املعرفة وتخزين املعرفة ومشاركة املعرفة وتطبيق املعرفة (  Abualoush Shadi, et al., (2018)دراسة اختبرت 

 املعرفة )الثقافة التنظيمية والهيكل التنظيمي،إلدارة ( كمتغير وسيط بين متغيري البنية التحتية كري )البشري والهيكلي والعالقاتيورأس املال الف

النتائج  أبرز لى إوتوصلت الدراسة  ردن.والبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات ( واألداء التنظيمي)املالي وغير املالي( في شركات الصناعة الغذائية في األ 

ثر مباشر لعمليات إدارة املعرفة وراس املال أووجود  ؛املعرفة على عملية إدارة املعرفة ورأس املال الفكري إلدارة ثر مباشر للبنية التحتية أاالتية: وجود 

وصت بمزيد من الدراسات بهذا أو  املعرفة على األداء التنظيمي.إلدارة في حين كان تأثير مباشر ضئيل للبنية التحتية التنظيمي؛ الفكري على األداء 

استفادت الدراسة الحالية منها في بناء انمولج الدراسة وخاصة  وقد الخصوص لتعزيز دور تكنولوجيا املعلومات في مشاركة وتبادل املعرفة في الشركات.

 املتغير املستقل وهو البنية التحتية إلدارة املعرفة. 
Masa’deh, R., et al., (2019). The role of knowledge management infrastructure in enhancing job satisfaction: A developing 
country perspective 

املعرفة) الهيكلية والثقافية والتكنولوجية ( في تعزيز الرضا إلدارة دور البنية التحتية  Masa’deh, R., et al.,(2019)استكشفت دراسة 

 أثرلى وجود إاستبانة على أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الزرقاء في األردن. وخلصت الدراسة  (168)تم توزيع  الوظيفي منظور الدولة النامية.

في الرضا الوظيفي  املعرفةإلدارة الهيئة التدريسية وعدم وجود أثر للبيئة الهيكلية  ألعضاءإيجابي للبيئتين التكنولوجية والثقافية في الرضا الوظيفي 

لحالية منها في بناء انمولج الدراسة وقد استفادت الدراسة ابمزيد من الدراسات في هذا املجال  وصت الدراسةأو  الهيئة التدريسية في الجامعة. ألعضاء

 وخاصة املتغير املستقل.
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 :نتائج التحليل اإليصائي

افية  .1  نتائج خواص العينة الديموغر

يؤشر على تفوق نسبة الذكور على االناث ولعل السبب في  %( وهذا32.7)وأن نسبة االناث هي %( 67.3الذكور )بينت النتائج أن نسبة : االجتماعيالنوع 

 لل  يعود الى طبيعة عمل شركة مجموعة منير سختيان التجارية.

سنة  (24-29الفئة )العينة وأن  %( من63.4) سنة( تشكالن ما نسبته 40من  أكثرو) (40-35أن الفئتين الرابعة والخامسة ) نتائج العمرظهرت أ العمر:

 الشركة.مما يؤشر على فئات الشباب في  (%26.7( وهي )34-30من )النسبة للفئة العمرية  %( وباقي 9.9نسبته )شكلت ما 

وتوزعت باقي %( 1سنة )قل من أقل الفئات للخبرة أن أو  (%44.6النسبة )ال بلغت ( 10) من أكبرعلى الفئات هي للسنوات أ أن الخبرةبينت نتائج  الخبرة:

األخرى وهو مؤشر على ان الشركة فيها استقرار وظيفي وخبرات متراكمة تعظم من منتجاتها وتساهم في بلورة سمعتها في السوق النسب على الفئات 

 الذي تخدمه.

ساء نواب رؤ  %( وأن41.6) : بينت نتائج املسمى الوظيفي في الشركة ان نسبة املديرين ورؤساء األقسام فيها شكلت النسبة األكبر وهياملسمى الوظيتفي

مؤشر على الهرمية التنظيمية املوزعة حسب طبيعة  %( وهو15.8هي )ن نسبة قادة الفرق أو %( 16.8) املبيعات هي يوان مشرف (%25.7)األقسام هي 

 عمل الشركة التي تعنى باملنتجات التي يلزمها فرق العمل واملبيعات.

 نتائج اختبار اإليصاء الوصتفي  .2

 )ال اتفق  في بناء االستبانة ليعبر عن األوزان اآلتية تم استخدام مقياس ليكرت الخماس ي
ً
(. 5تماما )اتفق  (،4(، اتفق )3محايد ) (،2اتفق )ال  ،(1) تماما

 إلى ثالثة مستويات تقيس األهمية ملتغيرات الدراسة فانه تم استخدام املعادلة اآلتية: وللوصول 

  مرتفع) 5-3.68 . (متوسط) 3.67-2.34(  منخفض )1-2.33.(1.33= 3 /5-1

 :املعرفةإلدارة مستويات البنية التحتية 

افات املعيارية للبنية التحتية : (2جدول)  املعرفةإلدارة املتوسطات الحسابية واالنحر
 N Mean Std. Deviation Level  

Culture 101 2.97 .598 Medium 
IT 101 3.85 .606 High 
Common knowledge 101 3.23 .657 Medium 
Physical environment  101 3.44 .461 Medium 
Structure 101 3.19 .605 Medium 
Valid N (listwise) 101    

الحسابي بلغ املتوسط ( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية وأن أعلى مستوى هو لتكنولوجيا املعلومات حيث 2ظهر نتائج الجدول )ت

وباقي ( 0.598)املعياري  ( واالنحراف2.97الحسابي )وان اقل مستوى هو للثقافة التنظيمية حيث بلغ املتوسط ( 0.606)املعياري  ( واالنحراف3.85)

 .املستويات متوسطة وبالترتيب التالي البيئة املادية ثم املعرفة العامة والهيكل التنظيمي

  :مستويات عملية االبتكار ومنتجات الشركة

افات املعيارية لعملية االبتكار واملنتجات  :(3جدول)  املتوسطات الحسابية واالنحر
 N Mean Std. Deviation  
innovation 101 3.29 .656 Medium 

Value added 
product 

101 3.88 .591 High 

Knowledge base 
product 

101 3.66 .578 Medium 

KM products 101 3.77 .522 High 
Valid N (listwise) 101    

 (0.522)واالنحراف املعياري ( 3.77(ل جاء املتوسط الحسابيإ( مستويات مرتفعة ملنتجات شركة مجموعة منير سختيان 3الجدول )تظهر نتائج 

وجاء ) 3.66 (متوسطن املنتج املعتمد على املعرفة بمستوى أو  ) 3.88 (ن القيمة املضافة للمنتج بمستوى مرتفعأن هذه النسبة ناتجة عن أوتبين  

 ( 0.656(وبانحراف معياري ) 3.29 (باملرتبة األخيرة مستوى متوسط أيضا االبتكار

 نتائج اإليصاء االستداللي .3

 ستقل.قبل اختبار الفرضيات ولتحقيق شروطها ال بد من اجراء اختباري التوزيع الطبيعي للمتغيرين التابعين واختبار معامل التضخم للمتغير امل
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 :اختبار التوزيع الطبيعي 

 اختبار التوزيع الطبيعي : (4جدول )
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 innovation KM products 

N 101 101 
Normal Parametersa,b Mean 3.29 3.77 

Std. Deviation .656 .522 
Most Extreme Differences Absolute .128 .135 

Positive .100 .135 
Negative -.128 -.130 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.286 1.359 
Asymp. Sig. (2-tailed) .073 .051 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 النتيجةوتظهر  One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test تم اختبار التوزيع الطبيعي للمتغيرين التابعين وهما االبتكار واملنتجات باستخدام اختبار

كبر من أوهما  (0.73،  0.51)وهي على النحو االتي sig  والتي يقابلها قيم   (  5من )اقل  ( وهي1.359،  1.286 (على النحو االتي z( قيم 4في الجدول )

 ما يؤشر على التوزيع الطبيعي لبيانات املتغير التابع(  0.05 )قيمة املعنوية

 :اختبار معامل التضخم 

 Collinearity Statistics :(5جدول) 
VIF Tolerance  

1.226 0.815 Culture 
1.191 0.839 IT 
1.440 0.694 Common knowledge 
1.267 0.789 Physical environment 
1.199 0.833 Structure 

( 1.440-1.191املعرفة في الشركة بانها تراوحت بين )إلدارة للمتغيرات الفرعية للبنية التحتية   VIF( معامل التضخم 5تشير نتائج الجدول ) 

  .sig( 0.05 )( وهي اكبر من قيم املعنوية 0.839-0.694بين)  Toleranceفي حين تراوحت قيم (  5 )وهي جميعها اقل من

 اختبار التفرضيات 

املعرفة في عملية االبتكار ومنتجات إلدارة للبنية التحتية  (  (α≤0.05أثر لو داللة احصائية عند مستوى معنوية يوجد  ال :األولىالتفرضية الرئيسة 

 شركة مجموعة منير سختيان التجارية.

  :تم اختبار الفرضية باستخدام االنحدار املتعدد ولل  على النحو اآلتي
 املعرفة في عملية االبتكار ومنتجات الشركة إلدارة نتائج تحليل االنحدار املتعدد للبنية التحتية : (6جدول)

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig  

B Std. Error Beta 

(Constant) .355 .375  .948 .345 R=674a 
Culture .006 .073 .007 .089 .929 RS=0.454 
IT .295 .071 .344 4.157 .000 F=15.823 
Common knowledge .164 .072 .208 2.282 .025 Sig=.000a 
Physical environment  .291 .096 .258 3.023 .003 Df 5 
Structure  .155 .071 .180 2.168 .033  

a. Predictors: (Constant), , culture, IT, physical environment, common knowledge. structure   

b. Dependent Variable: KMINNOPRODUCTS 

( ويعني هذا قوة العالقة االيجابية % 67.4( نتيجة ملخص االنحدار وفيه قيمة معامل االرتباط: إل بلغت قيمة االرتباط    )6يظهر الجدول )

وتكنولوجيا املعلومات، واملعرفة العامة، والبيئة املادية ،والهيكل  املعرفة بمكوناتها الخمسة )الثقافة،إلدارة وبدرجة متوسطة ما بين البنية التحتية 

%( من  45.5.( ويعني لل  امكانية تفسير )(454التحديد وقيمتهالتنظيمي( وبين عملية االبتكار ومنتجات شركة مجموعة منير سختيان  .أما معامل 

 املعرفة وباقي النتائج تعزى ملتغيرات أخرى.إلدارة التغيير في عملية االبتكار ومنتجات شركة مجموعة منير سختيان بالتغيير الحاصل في البنية التحتية 

ويدل لل  على امكانية  (.sig=.000املعنوية)( وأن قيمة 15.823) البالغة) Fقيمة )( 6الجدول )ويؤشر تحليل تباين االنحدار املتعدد املبينة في 

ويستنتج  املعرفة.إلدارة االعتماد على نمولج االنحدار املتعدد في تفسير التغيير الحاصل بتغير عملية االبتكار ومنتجات الشركة بداللة البنية التحتية 

( للبنية التحتية α≤0.05مما تقدم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة التي تنص على وجود أثر لو داللة احصائية عند مستوى معنوية )

 املعرفة في عملية ومنتجات شركة مجموعة منير سختيان التجارية.إلدارة 



 غسان العمري                                                                      نري سختيان التجارية  أثر البنية التحتية إلدارة املعرفة يف عملية االبتكار ومنتجات شركة جمموعة 

Global Journal of Economics and Business, 8(1)(2020), 105-116 
 112 

 

 tوكذل  قيمة ( 0.00 )، وأن قيمة املعنوية لها)  4.157لتكنولوجيا املعلومات) ةاملقابل tمة كما تؤشر نتائج تحليل االنحدار املتعدد إلى قي      

 ن قيمة املعنوية لها هي  )أو (  2.282هي )املقابلة  للمعرفة العامة   tوان قيمة (  0.003 )وأن قيمة املعنوية لها هي (3.023هي )  ةيللبيئة املاد  املقابلة

مما   (0.05)وجميع هذه القيم هي اقل من قيمة املعنوية(  0.033)وان  قيمة املعنوية لها (  2.168هي )املقابلة للهيكل التنظيمي   t( وان قيمة  0.025

ية  بينما يعني وجود أثر معنوي دال احصائيا ملكونات البنية التحتية جميعها على نتائج عملية االبتكار ومنتجات شركة مجموعة منير سختيان التجار 

 .(0.05وهي أكبر من )  (0.929 (الثقافة التنظيمية في املجموعة ليس لها أثر دال احصائيا حيث قيم املعنوية لها

  :تم اختبار الفرضية باستخدام االنحدار املتعدد ولل  على النحو اآلتي :التفرضية التفرعية األولى

 املعرفة في عملية االبتكار في الشركةإلدارة نتائج تحليل االنحدار املتعدد للبنية التحتية  :(7جدول) 
  Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig  

B Std. Error Beta 

(Constant) -0.097 0.523  -0.185 0.853 R= 0.578 
Culture 0.028 0.101 0.025 0.279 0.780 RS= 0.334 
IT 0.201 0.098 0.185 2.034 0.044 F= 9.548 
Common knowledge 0.216 0.100 0.216 2.157 0.033 Sig=.000a 
Physical environment  0.303 0.134 0.213 2.264 0.025 Df 5 
Structure  0.246 0.099 0.227 2.476 0.015  

( ويعني هذا قوة العالقة االيجابية %57.8( نتيجة ملخص االنحدار وفيه قيمة معامل االرتباط: إل بلغت قيمة االرتباط    )7يظهر الجدول )

وتكنولوجيا املعلومات، واملعرفة العامة، والبيئة املادية ،والهيكل  املعرفة بمكوناتها الخمسة )الثقافة،إلدارة وبدرجة متوسطة ما بين البنية التحتية 

%( من التغيير في  33.4ويعني لل  امكانية تفسير ) .(334ه )وقيمت .أما معامل التحديد عة منير سختيانشركة مجمو  فيالتنظيمي( وبين عملية االبتكار 

 املعرفة وباقي النتائج تعزى ملتغيرات أخرى.إلدارة شركة مجموعة منير سختيان بالتغيير الحاصل في البنية التحتية  فيعملية االبتكار 

ويدل لل  على  .) sig=.000 (( وأن قيمة املعنوية9.548) البالغة) F( قيمة )7الجدول )ويؤشر تحليل تباين االنحدار املتعدد املبينة في 

 املعرفة.إلدارة  امكانية االعتماد على نمولج االنحدار املتعدد في تفسير التغيير الحاصل بتغير عملية االبتكار ومنتجات الشركة بداللة البنية التحتية

( للبنية α≤0.05ديلة التي تنص على وجود أثر لو داللة احصائية عند مستوى معنوية )ويستنتج مما تقدم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية الب

 شركة مجموعة منير سختيان التجارية. االبتكار فياملعرفة في عملية إلدارة التحتية 

 tوكذل  قيمة ). 044لها )وأن قيمة املعنوية  ،) 2.034( املعلومات هي لتكنولوجيا املقابلة tكما تؤشر نتائج تحليل االنحدار املتعدد إلى قيمة 

( 0.033 وان قيمة املعنوية لها هي  )(  2.157هي )املقابلة  للمعرفة العامة   tوان قيمة(  0.025 )أن قيمة املعنوية لها هيو  (2.264 (ةيللبيئة املاد  املقابلة

مما يعني وجود أثر  (0.05)وجميع هذه القيم هي اقل من قيمة املعنوية ( 0.033 )املعنوية لهان  قيمة أو (  2.168)املقابلة للهيكل التنظيمي   tوان قيمة 

الثقافة التنظيمية في باستثناء شركة مجموعة منير سختيان التجارية   فيمعنوي دال احصائيا ملكونات البنية التحتية جميعها على نتائج عملية االبتكار 

 .(0.05وهي أكبر من )  ( 0.780ا هي) ليس لها أثر دال احصائيا حيث قيم املعنوية له فانه املجموعة
 :تم اختبار الفرضية باستخدام االنحدار املتعدد ولل  على النحو اآلتي :التفرضية التفرعية الثانية

 املعرفة في منتجات الشركةإلدارة نتائج تحليل االنحدار املتعدد للبنية التحتية  :(8جدول) 
 Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig  

B Std. Error Beta 

(Constant) 0.807 0.386  2.091 0.039 R= 0.653 
Culture -0.015 0.075 -0.017 -0.206 0.837 RS= 0.426 
IT 0.388 0.073 0.450 5.314 .0000 F= 14.152 

Common knowledge 0.111 0.074 0.140 1.506 0.135 Sig=.000a 
Physical environment  0.277 0.099 0.244 2.801 0.006 Df 5 
Structure  0.062 0.073 0.072 0.853 0.395  

( ويعني هذا قوة العالقة االيجابية % 65.3( نتيجة ملخص االنحدار وفيه قيمة معامل االرتباط: إل بلغت قيمة االرتباط    )8يظهر الجدول )

وتكنولوجيا املعلومات، واملعرفة العامة، والبيئة املادية ،والهيكل  املعرفة بمكوناتها الخمسة )الثقافة،إلدارة وبدرجة متوسطة ما بين البنية التحتية 

%( من التغيير في منتجات 42.6ويعني لل  امكانية تفسير ).( (426التنظيمي( وبين منتجات شركة مجموعة منير سختيان  .أما معامل التحديد وقيمته

 املعرفة وباقي النتائج تعزى ملتغيرات أخرى.إلدارة شركة مجموعة منير سختيان بالتغيير الحاصل في البنية التحتية 

.ويدل لل  على ( sig=.000 )نوية( وأن قيمة املع14.152البالغة ) ) F( قيمة )8ويؤشر تحليل تباين االنحدار املتعدد املبينة في الجدول)

املعرفة . ويستنتج مما تقدم إلدارة امكانية االعتماد على نمولج االنحدار املتعدد في تفسير التغيير الحاصل بتغير منتجات الشركة بداللة البنية التحتية 
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إلدارة ( للبنية التحتية α≤0.05عند مستوى معنوية )رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة التي تنص على وجود أثر لو داللة احصائية 

 املعرفة في منتجات شركة مجموعة منير سختيان التجارية.

وكذل  ( 0.000)، وأن قيمة املعنوية لها(5.314 ) لتكنولوجيا املعلومات هي املقابل tكما تؤشر نتائج تحليل االنحدار املتعدد إلى قيمة       

مما يعني وجود أثر معنوي   (0.05)وجميع هذه القيم هي اقل من قيمة املعنوية ( 0.006 )وأن قيمة املعنوية لها هي(  2.801)للبيئة املادة   املقابلة tقيمة 

باقي املكونات من على منتجات شركة مجموعة منير سختيان التجارية  بينما  تكنولوجيا املعلومات والبيئة املادية ( (دال احصائيا ملكونات البنية التحتية 

، 0.837،0.135ي) على التوال قيم املعنوية لهاأن في املجموعة ليس لها أثر دال احصائيا حيث ، واملعرفة العامة ، والهيكل التنظيمي( الثقافة التنظيمية )

 .(0.05أكبر من )جميعها وهي (   0.395

  :مناقشة النتائج

 الدراسة على النحو اآلتي:يمكن مناقشة النتائج التي توصلت إليها 

بائن وجود مستوى مرتفع من تكنولوجيا املعلومات حيث توفر املجموعة تكنولوجيا معلومات متقدمة واتصاالت تربطها فيما بينها وفروعها ومع الز  .1

ملادية: بحيث توفر املجموعة أبنية املعرفة )البنية اإلدارة وتساعدها في تخزين معرفتها.  ووجود مستويات متوسطة لباقي مكونات البنية التحتية 

وغرف استراحات مناسبة يتشارك فيها العاملون معرفتهم  ومكاتب مناسبة ملوظفيها، املعرفة  ،مالئمة للعمل غرف اجتماعات ملشاركة املعرفة 

دراكية للمعرفة املشتركة والتراكم العامة: بحيث تسود بين املجموعة لغة معرفة مشتركة ومتخصصة بين العاملين ومعايير عمل مشتركة ولهنية ا

 إلدارة ر من ااملعرفي لخبرات العاملين فيها للبناء عليها، الهيكل التنظيمي: ال تركز املجموعة على الهيكل املصفوفي والالمركزية ودور القيادة اكث

على ثقافة العمل الجماعي تشجع املجموعة : حيث التنظيميةوخاصة في مجال فرق العمل وتشجع جماعات املمارسة الفضلى، وأخيرا الثقافة 

( في الشركات الصناعية األردنية فيما 2008( في شركة مجموعة منير سختيان التجارية.. واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة العمري، )املبدع 

 يتعلق بمستوى تكنولوجيا قواعد البيانات املرتفع.

تستخدم املجموعة نظم دعم القرار في قراراتها ونظم الذكاء االصطناعي في عملها حيث  ملعرفة:وجود مستويات متوسطة من تكنولوجيات إدارة ا .2

وتخزن املجموعة ممارساتها الفضلى عبر وسائل الكترونية حديثة وتستخدم جماعات النقاش املعتمدة على الويب وتحقق مستوى مرتفع من 

ت من مستودعات بياناتها.  ووجود مستوى متوسط من اليات إدارة املعرفة: حيث تحرص توفير صفحات الكترونية لخدمة منتجاتها وتنقب البيانا

تؤكد على تعلم العاملين من خالل املالحظة  العمل كماوتدويرهم اثناء  تدريبهماملجموعة على استخدام أسلوب العصف الذهني بين العاملين 

( في الشركات الصناعية األردنية في املستوى فوق املتوسط 2008واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة العمري، ) مهنيا.املباشرة وتأهيلهم 

 لتكنولوجيا واليات املعرفة. 

وجود مستوى مرتفع من منتجات شركة مجموعة منير سختيان التجارية ويتمثل لل  في أمرين أولهما : املنتجات لات القيمة املضافة حيث  .3

املجموعة على تقديم املنتجات الجديدة وتحسين املنتجات القائمة وتستفيد املنتجات لات القيمة املضافة من االبتكار في املجموعة ومن  تحرص

ستندة ات املالتغذية الراجعة من زبائنها على منتجاتها كما تعيد املجموعة تصميم منتجاتها بصورة لكية بناء على قواعدها املعرفية وثانيهما املنتج

في  على املعرفة ويتمثل لل  في حرص املجموعة على التعاون مع شركات متخصصة في البرمجيات واالستفادة من املعرفة املخزنة لديها الكترونيا

ع زبائنها عبر توفير الوقت  ومن معرفتها املخزنة في تقليل كلف منتجاتها ومشاركة زبائنها في حل مشكالت منتجاتها وتؤكد املجموعة على التواصل م

حيث تحرص املجموعة على عملية العصف الذهني بصورة  :االنترنت لتوضيح استخدام منتجاتها . ووجود مستوى متوسط من عملية االبتكار

مستمرة وتعمل على مأسسة املمارسات الفضلى وتؤكد على تطبيق األفكار املبدعة ودعم جهود البحث والتطوير وتستثمر املجموعة األفكار 

 عملها. إلبداعية الجديدة في ا

املعرفة بمكوناتها ) تكنولوجيا املعلومات والبيئة املادية إلدارة ( للبنية التحتية  α≤0.05وجود أثر لو داللة احصائية عند مستوى معنوية ) .4

ينما كان األثر ظاهريا بالنسبة ملكون ب واملعرفة العامة والهيكل التنظيمي (  في عملية االبتكار ومنتجات شركة مجموعة منير سختيان التجارية.

   Hajir, A.Jinan et al.,(2015 )وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة  الثقافة التنظيمية.

فانه ليس الثقافة التنظيمية املعرفة بمكوناتها األربعة في عملية االبتكار باستثناء مكون إلدارة لو داللة إحصائية معنوية للبنية التحتية  أثروجود  .5

في االبتكار هو  تأثيراحيث تبين فيها ان اكثر العوامل   Hajir, A.Jinan et al.,(2015) وتتفق النتيجة مع دراسة .معنوي وانما ظاهري  أثرله 

متغير  في متغير التكنولوجيا وتختلف عنه في Naqshbandi,M..& Jasimuddin,S. (2018)تكنولوجيا املعلومات في األردن وتتفق مع دراسة 

 الثقافة التنظيمية في فرنسا مما يتطلب املزيد من بذل الجهود لتعزيز دور الثقافة التنظيمية الداعمة لعملية االبتكار.

 ظاهريا. أثرهااملعرفة بمكونين هما تكنولوجيا املعلومات والبيئة املادية بينما باقي املكونات كان إلدارة لو داللة إحصائية للبنية التحتية  أثروجود  .6

املعرفة في األداء إلدارة التي أظهرت ضعف اثر البنية التحتية   Abualoush Shadi ,et al., (2018)واختلفت هذه النتيجة عن نتيجة دراسة

 التنظيمي في شركات الصناعة الغذائية في األردن.
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 التوصيات:

 التالية: بناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة يمكن ادراج التوصيات 

املعرفة في الشركة واملكونة من البنية املادية واملعرفة العامة والهيكل التنظيمي إلدارة ضرورة تعزيز املستويات املتوسطة من البنية التحتية  .1

 والثقافة التنظيمية مع املحافظة على املستويات املرتفعة من تكنولوجيا املعلومات.

 إدارة املعرفة في الشركة. وتكنولوجياتاليات  ضرورة تعزيز املستويات املتوسطة من  .2

في  املحافظة على املستويات املرتفعة من منتجات شركة مجموعة منير سختيان املعتمدة على القيمة املضافة واملستندة الى املعرفة لالستمرار .3

 سوق املنافسة وتعزيز سمعة منتجات الشركة لدى الزبائن.

املين تعزيز املستوى املتوسط من االبتكار في الشركة من خالل التركيز على البحث والتطوير والعصف الذهني وتشجيع األفكار اإلبداعية لدى الع .4

 منتجات الشركة. لل  علىالنعكاس 

 يان التجارية.واضح في منتجات شركة مجموعة منير سخت أثرتعزيز تكنولوجيا املعلومات والبيئة املادية ملا لها من    .5

واضح في عملية االبتكار في شركة مجموعة منير سختيان التجارية مع التركيز على الثقافة  أثراملعرفة ملا لها من إلدارة تعزيز دور البنية التحتية  .6

 الشركة.التنظيمية الداعمة لالبتكار في 

 :املراجع

: املراجع العربية: 
ً
 أوال

 ، دار املسيرة للنشر والتوزيع ، عمان املدخل إلى إدارة املعرفة( 2020) ،غسانعامر، العمري  العلي عبدالستار، قنديلجي .1

، أطروحة دراسة أثر آليات وتكنولوجيات إدارة املعرفة في تطوير رأس املال التفكري في الشركات الصناعية األردنية( 2008)، العمري ، زياد .2

 غير منشورة ، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، األردن  دكتوراه
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Abstract: The study  aimed to measure the  impact of the knowledge management infrastructure on the  
innovation process and products of Munir Sukhtian Group Trading Company.  A questionnaire was designed 
to collect data from the surveyed company and its validity and reliability was tested. The study population 
consisted  of all company employees and the  study sample consisted of top and middle level managers. As for 
the sampling unit it consisted of (140) managers, heads and deputy heads of the  departments,  sales 
supervisors and team leaders at the Head Office of Munir Sukhtian Trading Group Company. in Amman. 
(101) of the managers were randomly sample selected.  
The study used analytical descriptive methodology  and arrived to the following main conclusions:  

There is a high level of IT. There are medium levels of other components of the knowledge management 
infrastructure  (physical structure, physical environment, general knowledge, organizational culture, and 
organizational structure) and innovation process. There is a high level of Munir Sukhtian Group Trading 
Company's products represented in two types; the  value-added products and the knowledge-based 
products. 

There is a statistically significant impact at (α= ≥0.05) of the knowledge  management infrastructure 

with its components (IT, physical environment,  general knowledge and organizational structure) in the 
company’s  commercial products and innovation process. There is  an apparent impact for the organizational 
culture component. 

The study presented a set of recommendations, most notably: There is a  need to strengthen  and 
upgrade the mid-levels  of the knowledge management infrastructure, which consists of the physical 
structure, general knowledge, organizational structure and organizational culture in the company, while 
maintaining high levels of IT.  

Keywords: knowledge management infrastructure; Innovation process; products of Munir Sukhtian Trading 
Group Company. 
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