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 المستخلص

 
اهتمام المختصين، وألقت بظاللها ب التي حظيت الحديثة من المجاالتتعد إدارة المعرفة اليوم 

التوجى  الحقيقىي للبىىاحثين والمتظمىات المعاصىىرة على  حىىد  وباتىت تمثىى على  عىالم إدارة امعمىىا ، 

سىىوا ، ويىىهتي هىىحا التحىىو  تتيجىىة لعوامىى  محنىىاة أهمهىىا االتتقىىا  الوارىى  إلىى  ا تصىىاد المعرفىىة 

ت الابىانن ورىرورة االسىتجابة ب ىر  سىريع والتعام  مع التغيىرات المتسىارعة مىع حاجىات ور بىا

، واتسىا ا  لهحه التغيرات من خال  تطوير العديد من المتتجات التي ترري حاجات ور بات الابانن

يهدف هحا البحث إل  تحديد عال ة االرتباط وامثر بىين عمليىات إدارة المعرفىة وعمليىة مع ما سبق 

تغيىرات البحىث مىن خىال  االسىتعاتة بمجموعىة تطىوير المتتجىات، إح تىم عىرف خلنيىة تظريىة عىن م
مىىن المصىىادر امجتبيىىة والعربيىىة حات العال ىىة بمورىىو  البحىىث، رمىىا تىىم تطبيىىق هىىحا البحىىث فىىي 

  اسىتمارة على  امفىىراد 34)ال ىررة العامىة لصىىتاعة املبسىة الجىاهاة/ تيتىىول  مىن خىال  توايىىع )

وتىم التوصىى   ،spssالتحليى  اححصىاني  المبحىوثين، وتىم تحليى  هىحه االسىتمارات باسىتخدام برتىام 
 .إل  العديد من االستتتاجات والمقترحات

 

 إدارة المعرفة، عمليات إدارة المعرفة، عملية تطوير المنتجات الكلمات المفتاحية:
                                                                     
                                                                                   

Abstract 

 
The today's knowledge management area later that grabbed the attention of 

specialists, and cast a shadow on the world of business management, which became the 
real trend of researchers and contemporary companies so on This transition as a result of 
motivating factors, the most important one is a clear to the knowledge economy and to 
deal with rapid changes with the needs and desires of customers and the need to respond 
quickly to these changes through the development of many products that satisfy the needs 
and desires of customers 

This research aims to determine the correlation and impact between knowledge 
management processes and product development process, as has been a theoretical 
background for the research variables through the use of a range of foreign and Arabic 
sources which relevant to the search, This research has been applied in (General 
Company for Ready Wear Manufacturing / Nineveh) through the distribution of (35) 
questionnaire for individuals respondents, These questionnaires analyzed using the SPSS 
statistical analysis reached several conclusions and proposals 

 
Key words: knowledge management, knowledge management processes, product 

development process. 
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 مقدمةال

ن بقية العصور وما يميا عصرتا الراهن هو إن  وت  تتمث  فىي لر  عصر  واه التي تمياه ع

المعرفة، إح لم يستحوح عتصىر المعرفىة فىي أق و ىت مرى  على  امهميىة واالهتمىام الربيىرين رمىا 

يسىىتحوح عليهىىا اليىىوم، إن مصىىطل  إدارة المعرفىىة يمثىى  أحىىد التتاجىىات النرريىىة المعاصىىرة رىىمن 

فاعلىة مىىن ممارسىاتها والىىحق يرىم العديىىد مىن العمليىىات متهىىا المنىاهيم احداريىىة الحديثىة وممارسىىة 

)توليد المعرفة، ارتساب المعرفة، خان المعرفة، تق  المعرفة، تطبيق المعرفة...الخ  والتىي تسىع  

المتظمات من خاللها السيطرة عل  المعرفة الموجودة لديها والممتلرة من  ب  امفىراد والجماعىات 

عرفىىة مملورىىة للجميىىع، ويمرىىن للجميىىع الرجىىو  إليهىىا، رمىىا يتميىىا داخىى  المتظمىىة بحيىىث تصىىب  م

عصرتا الحالي بالمتافسة ال ديدة والتغيرات المستمرة فىي حاجىات وأحواق ور بىات الابىانن، لىحل  

عل  المتظمات العم  باستمرار واستغال  المعرفىة المملورىة لىديها مىن اجى  تطىوير متتجاتهىا لرىي 

 بات الابانن.تتال م مع حاجات وأحواق ور 
 منهجية البحث

 مشكلة البحث

يعد منهوم إدارة المعرفة من المناهيم احدارية الناعلة رمن بينة تتسم بىالتغيير المتسىار  فىي 

مختلف المجاالت وخاصة في ظ  التغيرات في أحواق وحاجات ور بات الابانن، مما ينرف على  

تتجىىات الحاليىىة أو تقىىديم متتجىىات جديىىدة ال ىىررة تبتىىي بعىىف المنىىاهيم وامسىىاليب بغيىىة تطىىوير الم

تررىي حاجىات ور بىات الابىانن، ومىن هىحا المتطلىق يمرىن ته ىير م ىرلة البحىث مىن خىال  إثىىارة 

هىى  هتىىا  تصىىور وارىى  لىدل امفىىراد المبحىىوثين عىىن منهىىوم عمليىىات إدارة / 1التسىاالالت اتتيىىة 

. هوم عمليىة تطىوير المتتجىات؟ه  هتا  تصور وار  لدل امفراد المبحوثين عن من/ 2. المعرفة؟

ه  لدل امفراد المبحوثين تصور وار  عن العال ة بين عمليات إدارة المعرفة وعملية تطوير / 3

 المتتجات؟

 أهمية البحث

تتبىع أهميىة البحىث مىن أهميىة التعريىىف بمنهىوم معاصىر، وهىو إدارة المعرفىة واسىتغال  هىىحا 

غيرات الحاصلة في حاجىات ور بىات وأحواق الابىانن المنهوم من أج  تطوير المتتجات لمواربة الت

 من أج  تمرين ال ررة من البقا  رمن البينة التتافسية.
 أهداف البحث

تقىىديم إطىىار تظىرق عىىن منهىىوم عمليىىات إدارة / 1يسىع  البحىىث إلىى  تحقيىىق امهىداف اتتيىىة 

مثىر بىين عمليىات تحديىد عال ىة االرتبىاط وا/ 2المعرفة، فرال عىن منهىوم عمليىة تطىوير المتتجىات.

 إدارة المعرفة وعملية تطوير المتتجات.

 أنموذج البحث

تتطلىب المعالجىىة المتهجيىة لم ىىرلة البحىث فىىي رىو  إطارهىىا التظىرق ومرىىاميتها الميداتيىىة 

الحق ي ير إل  العال ة بين عمليات إدارة المعرفىة  1تصميم أتموحج افتراري رما مبين في ال ر  

 وعملية تطوير المتتجات.
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 1ال ر  

 أتموحج البحث
 الشكل من إعداد الباحثين -

 

 فرضيات البحث

 اعتمادا  عل  أتموحج البحث فقد تم صيا ة النرريات اتتية 

النررية الرنيسة امول   توجد عال ىة ارتبىاط معتويىة بىين عمليىات إدارة المعرفىة وعمليىة تطىوير  -

 لمستول الرلي. وتتبثق متها النررية النرعية اتتية المتتجات عل  ا

 توجد عال ة ارتباط معتوية بين ر  عملية من عمليات إدارة المعرفة وعملية تطوير المتتجات. - 

النررية الرنيسة الثاتية  هتىا  تىهثير معتىوق لعمليىات إدارة المعرفىة فىي عمليىة تطىوير المتتجىات  -
 ها النررية النرعية اتتية عل  المستول الرلي. وتتبثق مت

 هتا  تهثير حو داللة معتوية بين ر  عملية من عمليات إدارة المعرفة وعملية تطوير المتتجات. - 

 حدود البحث

 .14/1/1412إل    4/11/1411الحدود الاماتية  امتدت الحدود الاماتية للبحث من / 1

 لبسة الجاهاة/معم  ألبسة ولدق تيتولالحدود المراتية  تمثلت بال ررة العامة لصتاعة ام/ 2

 أساليب جمع البيانات

اعتمد الباحثان في جمع البياتات التي تساعدهم في الوصىو  إلى  التتىان  واالسىتتتاجات على  

االسىىتعاتة بالمصىىادر العربيىىة وامجتبيىىة التىىي لهىىا عال ىىة بالمورىىو  المبحىىوث / 1امسىىاليب اتتيىىة 

ة االستباتةاستمار/ 2لتغطية الجاتب التظرق.
*
للحصو  عل  بياتات تتعلق بالجاتىب الميىداتي، إح تىم  

 ,Alavi & Leidner) العلمية مث  إعداد استمارة االستباتة من خال  االستعاتة بالعديد من المصادر  

2001, 116)، (Agrawal, 2003, 9) ،(Larsson, 2004, 9) ،(Weicher, 2008, 5) ،(Zwain et al., 

2012, 278) ،(Tubigi & Alshawi, 2012, 754)،114، 1411 ، )عليان.  

 

 

                                                 
  1الملحق ) *

 عملياث إدارة المعرفت

اكتساب  توليد المعرفت

 المعرفت

 تطبيق المعرفت نقل المعرفت خزن المعرفت

 تطوير المنتجاث
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 أساليب التحليل اإلحصائي المستخدمة

التسىىب المنويىىة لعىىرف البياتىىات التىىي / 1اعتمىىد الباحثىىان علىى  امسىىاليب اححصىىانية اتتيىىة 

معامى  االرتبىىاط البسىيط والمتعىىدد لتحديىد  ىىوة / 2تعرى  المتغيىرات ال خصىىية لدفىراد المبحىىوثين.

االتحىىدار البسىىيط والمتعىىىدد لقيىىا  التىىىهثير / 3االرتبىىاط و معتويتهىىىا بىىين متغيىىرات البحىىىث. عال ىىة

لغىرف تحليى   (spss)المعتوق بىين متغيىرات البحث.و ىد تىم اسىتخدام البرتىام  اححصىاني الجىاها 

 إل  تتان  التحلي . بياتات البحث والتوص 

 

 الجانب النظري 

 مفهوم المعرفة :أوال

وحل  بسبب تتىو  المجىاالت التىي تىدخ  رىمتها  ،نهوم  ام  ود يق للمعرفةيمرن تحديد م ال

 ,Alavi & Leidner) عرفهىا إحالمعرفة ورحل  اختالف وجهات تظر الباحثين حىو  هىحا المصىطل  

 ,Myburgh, 2003)بهتها حل  االعتقىاد الىحق يايىد مىن القىدرة على  العمى  النعىا  وأ ىار  (40 ,2001

ي المىىاي  مىىن التجربىىة المىىالطرة التىىي تىىوفر احطىىار العىىام لتقيىىيم ودمىىى  إلىى  أن المعرفىىة هىى (40

المعلومات والخبرة الجديدة، وترون مستمدة ويتم تطبيقها في عقو  امفراد في ال ررة، وهىي  البىا 

مىىا تتجسىىد لىىي  فقىىط فىىي الوثىىانق أو المسىىتودعات ولرىىن أيرىىا تتجسىىد فىىي احجىىرا ات والعمليىىات 

  أتهىىا تعتىىي احرىىافة العلميىىة 124، 1442 لتتظيميىىة. وحرىىر )السىىالمي،والممارسىىات والمعىىايير ا

والثقافية من مصدر أو أرثىر، إح تىالدق هىحه المعرفىة إلى  اتسىا  إدرا  احتسىان لتجعلى   ىادرا  على  

أن  (Campbell, 2004, 38)معالجىة أيىىة م ىىرلة تواجهى  فىىي مجىىاالت المعرفىىة التىي تعلمهىىا. وبىىين 

المعتقدات، وجهات التظىر، المنىاهيم التو عىات، والخبىرة المملورىة مىن  بى   المعرفة ت م  الحقانق،

امفراد أو القىول العاملىة أو الرياتىات النعالىة والتىي تسىتخدم السىتالم المعلومىات والتمييىا والتحليى  

والتنسىير والتقيىىيم، والترريىىب، والتقريىىر، والتطبيىىق ومىىا إلىى  حلىى  بغيىىة التصىىرف بىىحرا  أربىىر. أمىىا 

  فحرر بهن تعريف المعرفة يمرن تتاولى  مىن جىاتبين، امو  يررىا على  المعرفىة 14، 1444)تجم، 

الصريحة والتي تعرف بهتهىا البياتىات والمعلومىات التىي تىم تتظيمهىا ومعالجتهىا لتقى  النهىم والخبىرة 

والىتعلم المتىىرارم والتىىي تطبىىق علىى  الم ىىرلة أو الت ىىاط الىىراهن، أمىىا الجاتىىب الثىىاتي فيررىىا علىى  

لمعرفة الرمتية الموجودة في أحهان امفراد والتي تعىرف بهتهىا المىاي  السىان  مىن الخبىرة والقىيم ا
والمعلومات والرالل الخبيرة التي تقدم إطارا  لتقييم وتقرير الخبرات والمعلومىات الجديىدة. وعرفهىا 

(Yuan Fu et al., 2006, 50) مىا  والقىرارات. بهتهىا امفرىار والقواعىد واحجىرا ات التىي توجى  امع

  بهتها تسىي  مىن الخبىرات والمهىارات والمعلومىات والقىدرات المعرفيىة 14، 1442وأ ار )حسن، 

 (Shukor et al., 2009, 733)الرمتية والوارحة المترارمة لدل العاملين لدل المتظمة. وعبر عتها 

إلى  مجموعىة حات معتى  بهتها عملية ترجمة المعلومات والخبرة السىابقة برىمتها المعتقىدات والقىيم 

بهتهىا  (Tubigi and Alshawi, 2012, 748)من العال ات التي تنهم وتطبق من  ب  النرد. فيمىا عرفهىا 

االسىتخدام الرامى  للمعلومىىات والبياتىات جتبىىا  إلى  جتىب مىىع إمراتىات امفرىىار  وااللتىاام والدافعيىىة 

 ومهارات ام خاص والقدرات والحد .

الباحثان بىهن المعرفىة مىن الممرىن أن ترىون ماديىة )ملموسىة  والتىي تتمثى  ومن خال  ما تقدم يرل 

بالمعلومات واحجرا ات والعمليىات والممارسىات والمعىايير التىي يمرىن تىداولها وخاتهىا واالحتنىاظ 

بها، أو أن ترون  ير مادية ) ير ملموسة  وهو ما يتم االحتناظ ب  في حهن النرد ويصعب تقلهىا أو 

 تداولها.
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 مفهوم إدارة المعرفة -انيا  ث

ت ير إدارة المعرفة إل  التمييا واالستنادة من المعرفة الجماعية في المتظمة لتعايا المررىا 

 Alavi)التتافسي لها، إح أن إدارة المعرفة تنيد في ايادة احبىدا  واالبترىار والقىدرة على  االسىتجابة 

& Leidner, 2001, 113)  ،تها االستراتيجيات والسياسىات التىي تعظىم   به15، 1442وعرفها )حسن

من الموارد النررية والمعلوماتية وتحدد اتجاهات استخداماتها الرنيسة بما يخدم أهىداف ال ىررة، إح 

هىي مجموعىىة مىىن احجىىرا ات النتيىة والترتولوجيىىة والهتدسىىية التىىي تتعلىق بريجىىاد وجمىىع وم ىىاررة 

تول ال ىررة وأت ىىطتها الرنيسىة، رى  حلى  بهىىدف وإعىادة تجميىع وتوايىع المىواد المعرفيىىة على  مسى

إيجاد  يمة جديدة من خال  تحسين الرنا ة والناعلية النردية والتعاون في عم  المعرفة لايادة حالىة 

  بهتهىىا عبىىىارة عىىن تتنيىىح للت ىىىاطات 144، 1414احبىىدا  واتخىىاح القىىرار. رمىىىا أورىى  )طيطىىي، 

معرفىة مىن أجى  تحسىىين فاعليىة الرلنىة وتحسىين تىىهثير المتعلقىة بارت ىاف والتقىاط وم ىاررة وتتنيىىح ال

  أن إدارة المعرفة هي ارتسىاب 144، 1414المعرفة عل  تحقيق أهداف ال ررة. وبين )المالري، 
عمىق التظىىر والتجىىارب وتجميعهىىا بطريقىىة متهجيىىة وتبادلهىا لتمرىىين ال ىىررات مىىن تحقيىىق التجىىا . 

تخىىاين وتحصىي  وتخىىاين واسىىترجا  وت ىىر    بهتهىا عمليىىة12، 1411وأورى  )العلىىي ووخىىرون، 

 وتطبيق رأ  الما  النررق الظاهر والرمتي لمتنعة أفر  لدفراد والسوق والمجتمع.

ومن خال  ما تقدم يمرىن القىو  بىهن إدارة المعرفىة ت ىتم  على  مجموعىة مىن امت ىطة مثى  تحديىد 

ل ىىررة فىىي المجىىاالت وارتسىىاب وخىىان وتقىى  وتطبيىىق المعرفىىة مىىن أجىى  تحسىىين رنىىا ة وفاعليىىة ا

 المختلنة.

 عمليات إدارة المعرفة -ثالثا  

تتوعىىت إسىىهامات وورا  البىىاحثين حىىو  عمليىىات إدارة المعرفىىة والجىىدو  اتتىىي يبىىين أرا  

 مجموعة من الباحثين حو  عمليات إدارة المعرفة 

 

 1الجدو  

 أرا  الرتاب والباحثين حو  عمليات إدارة المعرفة

 
 دو  من إعداد الباحثين باالعتماد عل  المصادر المحرورةالج المصدر:     

 

وفي رو  الجدو  السىابق يمرىن القىو  بىهن عمليىات إدارة المعرفىة وعلى  رىو  اتنىاق ورا  

 الباحثين ت م  ما يهتي 

توليد المعرفة، ارتساب المعرفة، خان المعرفة، تقى  المعرفىة، تطبيىق المعرفىة. وهىحا مىا تىم 

البحث تما يا  مع اتنىاق اترا  واتسىجاما  وتوجهىات وطبيعىة الميىدان المبحىوث،  اعتماده في أتموحج

 ولحل  ا تصر السرد التظرق عل  تل  العمليات وعل  وفق اتتي 
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ي م  توليد المعرفة تطىوير محتىول جديىد أو اسىتبدا  المحتىول الموجىود داخى  توليد المعرفة:   .1

. رمىا إتهىىا ت ىير إلىى   ىىدرة (Alavi& leidner, 2001, 116)المعرفىة الظىىاهرة والرىمتية لل ىىررة 

ال ررة عل  تطوير أفرار جديدة وحلو  جديىدة وخىحين بتظىر االعتبىار الجواتىب المختلنىة لنعاليىات 

 &Tubigi)ال ررة من ممارسىات إداريىة ومىرورا  بالمتتجىات ووصىوال  إلى  العمليىات الترتولوجيىة 

Alshawi, 2012, 754) . 

المرحلة الثاتية تهتي عمليىة ارتسىاب المعرفىة مىن مصىادرها المختلنىة، و ىد في اكتساب المعرفة:  .2

أ ار العديد من الباحثين إل  أن مصادر ارتساب المعرفة  د ترون مصادر داخلية مث  مستودعات 

المعرفة أو م اررة الخبرات والممارسىات واالتصىا  بىين جماعىات العمى  والمىدير ام ىدم أو مىن 

سىية الماليىة واال تصىادية، أو  ىد ترىون مصىادر خارجيىة تتىول  إدارة المعرفىة، خال  البياتات امسا

، أو مىن االتترتىتإحرارها عبر الحىدود التتظيميىة، ويسىاعد حلى  التطىورات الترتولوجيىة وظهىور 

 ,Alavi & leidner, 2001) خال  بحوث السىوق ورىحل  المست ىارون أو اسىتقطاب العىاملين الجىدد.

116). 

ب ر  عام تعد المعرفة حات أهميىة ربيىرة لل ىررة، لىحل  يجىب ايىال  تخىاين هىحه  خزن المعرفة: .3

. إن حنىىظ وخىىان المعرفىىة يرىىمن تخىىاين (Zwain et.al, 2012, 278)المعرفىىة أ صىى  اهتمىىام 

المعلومات ب ر  مالنم يرمن سالمتها والوصو  إل  هحه المعلومات بالمستقب ، وهحا يحىدث مىن 

 .(Tubigi & Alshawi, 2012, 755)، وأمين المرتبة، وبرام  الصياتة خال  ترتولوجيا المعلومات

يمرن أن يعرف تق  المعرفة عل  أت  تباد  المعرفة الرىمتية والظىاهرة بىين اثتىين نقل المعرفة:  .4

من الورال  والتي من خاللها أحد الورال  يستلم ويستعم  المعرفة التي  دمها وخر ) الوري  يمرن 

أو فريىق أو وحىدة تتظيميىة أو ال ىررة تنسىها  مىن أجى  ايىادة  يمىة المعلومىىات أن ي ىير إلى  فىرد 

والت ىىار  بالمعرفىىة يجىىب تقىى  المعلومىىات بحريىىة داخىى  ال ىىررة عبىىر أتىىوا  مختلنىىة مىىن وسىىان  

 .(Tubigi & Alshawi, 2012, 756)احعالم 

دام هىحه المعرفىة تسهم المعرفة ب ر  مبا ر في أدا  ال ىررة، وحلى  عتىد اسىتختطبيق المعرفة:  .5

 ، إن تطبيىىق المعرفىىة أرثىر أهميىىة مىىن 144، 1414فىي اتخىىاح القىرارات وتتنيىىح المهىىام )طيطىي، 

المعرفة حاتها، ولىن تقىود عمليىات توليىد وتخىاين وتوايىع المعرفىة إلى  تحسىين أدا  ال ىررة مثلمىا 

تحقيىق الجىودة العاليىة تقوم ب  عملية التطبيق النعىا  للمعرفىة والسىيما فىي العمليىات احسىتراتيجية ل
  .114، 1411للمتتجات والخدمات إحن فالمعرفة هي  وة إحا طبقت )عليان،

 مفهوم تطوير المنتجات -رابعا  

يمرن الو وف عل  منهوم تطوير المتتجات من خال  تتاو  وجهات تظىر البىاحثين حىو  هىحا 

ن عمليىات التصىميم التىىي أن تطىىوير المتتجىات هىو سلسىلة مىى (Graaf, 1996, 11)المنهىوم، إح حرىر 

تحىو  ب ىر  عىىام احتياجىات السىىوق المجىددة أو امفرىىار إلى  معلومىىات منصىلة عىىن متتجىات  ابلىىة 

بهتهىا عمليىة  (Yuan, 2002, 12)للتصتيع من خال  تطبيق المبادئ العلمية والتقتية واحبداعية، وعبر 

جىات ور بىات الابىانن، وأ ىار تترمن اختيار ودم  التقتيات وتوظينها في تصىتيع متتجىات تلبىي حا

  إلىىى  أتهىىىا عمليىىىة إدخىىىا  التحسىىىيتات علىىى  خصىىىانص ووظىىىانف المتىىىت  54، 1441 )راجخىىىان،

الملموسة و ير الملموسة فرال عن الخدمات المصاحبة ل  بحيث يصب  حل  المتىت  صىورة أفرى  

تقىوم بهىا ال ىررة  أتها مجموعىة مىن النعاليىات التىي (Agrawal, 2003, 5)مما ران علي  سابقا ، وبين 

أتهىا إسىتراتيجية  ىاملة والتىاام  (Sepehri, 2006, 16)عتىدما تقىوم بىرطالق متتجىات جديىدة، وأورى  

أتهىا العمليىة  (Baskora, 2006, 10)تتظيمىي وورىع خطىة حطىالق وتسىويق متتجىات جديىدة، وحرىر 

ن تطىوير المتتجىات التي يتم من خاللهىا تحويى  النرىرة والنرصىة إلى  متىت  حقيقىي، إح إن الهىدف مى

لىي  فقىط لصىتع متىت  جديىد، وإتمىا الت ىجيع على  احبىدا  الىحق يىالدق إلى  سىرعة تطىوير متتجىىات 
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على  أتهىا مجموعىة مىن امت ىطة التىي تهىدف  (Timonen, 2006, 26)جديىدة مربحىة لل ىررة، وعبىر 

ة مىىن بهتهىىا مجموعىى (Bramklev, 2007,13)إلىى  تقىىديم متتجىىات جديىىدة إلىى  السىىوق، وعبىىر عتهىىا 

امت ىطة تبىىدأ مىىن إدرا  وجىىود فرصىىة فىىي السىىوق ووصىىوال  إلىى  إتتىىاج المتىىت  والمبيعىىات وتسىىليم 

إل  أتها تحديد مجموعة من المهام والخطوات التي  (Rezvani, 2009, 8)المتت  إل  الابانن، وأ ار 

تجاريىة،  تصف الطريقة التي تقوم المتظمة مىن خاللهىا بتحويى  امفرىار  يىر المطىورة إلى  متتجىات

  أتها  يام ال ررة بتقديم متىت  بخصىانص جديىدة جانيىا  أو رليىا  44، 1442وبين )الطوي  والريري،

  فحرر بهتها جميع الت اطات 123، 1442إل  السوق لتلبية متطلبات الابانن، أما )محسن والتجار،

يم متتجات جديىدة، وأ ىار التي تعود إل  تقويم ومراجعة المتتجات الحالية، أو تل  التي تعود إل  تقد

(Yang, 2011, 20)  أتها عملية هدفها خلق ال ي  الحق يحتاجى  ويريىده الابىون، وحرىر )الصىميدعي

   أتهىا عمليىة إرىافة ماايىا جديىدة لتلى  المتتجىات القانمىة أو تقىديم متتجىىات 151، 1411 ويوسىف،

هىا إمراتيىة تغييىر الخصىانص أت (Rask, 2012, 10)جديدة لم يسىبق للمتظمىة التعامى  معهىا، وأورى  
التهانية للمتت  من دون أن تسنر عن ارتنا  التراليف.ومن خال  ما تقدم يمرىن القىو  إتى  ال يختلىف 

الباحثان مع ما طىر  مىن منىاهيم حىو  تطىوير المتتجىات، إح يمرىن القىو  إن تطىوير المتتجىات هىو 

 في المتتجات الحالية أو الجديدة. عملية تبدأ بتعقب حاجات ور بات الابانن والعم  عل  توظينها

 مراحل تطوير المنتجات -خامسا  

، (Agrawal, 2003, 9)يتنىىق العديىىد مىىن البىىاحثين علىى  أن مراحىى  تطىىوير المتتجىىات هىىي  

(Larsson,2004, 9) ،(Weichert, 2008, 5)،113، 1411 ، )عبيدات  

امفرىار، وتعمىى  ال ىررة علىى     إن تطىىوير المتتجىات الجديىىدة يبىدأ بتوليىىدمرحلةة توليةةد األفكةار .1

توليد العديد من امفرار من أج  تطوير وإيجاد متت  جديد، وهتا يجب أن تحدد ال ىررة الهىدف 

من تطوير المتت ، وما هي المتتجات وامسواق التي سوف تررا عليها، ويمرىن الحصىو  على  

تطىوير، عمىا  ومهتدسىو امفرار المتعلقة بتطوير المتتجات من داخ  ال ىررة )دانىرة البحىث وال

احتتاج، رج  البيىع ، أو مىن خىارج ال ىررة )المىوردون، متتجىات المتافسىين التىي يمرىن تبتيهىا 

 والتعدي  عليها، الابانن .

  الغىىرف مىن تتقيىة وتصىنية امفرىىار هىو لتحديىد امفرىار الجيىىدة مرحلةة تنقيةة وتصةفية األفكةار .1

وب ىىر  سىىريع إلىى  رفىىف امفرىىار المتعلقىىة  وإسىىقاط امفرىىار الردينىىة، إن هىىحه المرحلىىة تىىالدق
 بالمتتجات التي 

 يصعب إتتاجها، أو أتها من التاحية النتية صعبة جدا . . أ

 تم تجريبها سابقا  من دون أن يصاحبها التجا . . ب

 تعد إعادة أو تررار لمتتجات موجودة. . ت

 تحتاج إل  خبرة وخبرا   ير متوفرين في ال ررة حاليا . . ث

 الحالية. ال تتتاسب مع العمليات . ج

وتىىتم هىىحه العمليىىة مىىن  بىى  لجتىىة ترىىم ممثلىىين عىىن التسىىويق والتمويىى  واحتتىىاج إح يمرىىن  .  

 % من امفرار المقدمة.24استثتا  

  عتىدما تعتقىد ال ىررة أتهىا ارت ىنت متتجىا  محىتمال ، يتبغىي أن مرحلة تطوير المفهوم واختبةار  .2

تحصىى  على  فهىم أفرىى  عىن هينىىة تتقى  النرىرة إلىى  السىوق المسىتهدفة وتسىىه  بعىف امسىنلة ل

المنةافع المتت  الجديد، مث  ما رأي  بالنررة؟ ه  تعتقد أتها سىترون مطبقىة وعمليىة؟ هى  سىتقدم 

تهم  بها ال ررة ؟ ه  تغافلت النررة  رىايا معيتىة؟ فمجمى  احجابىات المستحصىلة سىوف التي 

 تساعد ال ررة للتحقق فيما إحا راتت النررة جيدة أم ال.
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فىىي هىىحه المرحلىىىة تقىىوم ال ىىررة برعىىىداد إسىىتراتيجية تسىىىويقية تراتيجية التسةةةويق: مرحلةةة إسةة .3

صىىحيحة، تصىىىمم مىىىن خاللهىىا رينيىىىة إطىىىالق فرىىرة المتىىىت  الجديىىىد فىىي السىىىوق، وتتىىىهلف هىىىحه 

احستراتيجية من ثالثة أجاا ، الجا  امو  يصىف امسىواق المسىتهدفة، مو ىع ومبيعىات المتىت  

هىىداف الربحيىة للسىتوات القليلىة امولىى ، أمىا الجىا  الثىاتي مىىن المخططىة، الحصىة السىو ية، ام

احستراتيجية التسىويقية والمتمثى  بالسىعر المخطىط للمتىت ، التوايىع، والميااتيىة التسىويقية للسىتة 

امولىىى ، أمىىىا الجىىىا  الثالىىىث فهىىىو يصىىىف المبيعىىىات علىىى  المىىىدل الطويىىى ، أهىىىداف الربحيىىىة، 

 إستراتيجية الماي  التسويقي.

  حالمىىا تتخىح احدارة القىرار حىو  منهىىوم المتىت  وإسىتراتيجية التسىىويق، تحليةل األعمةالمرحلةة  .4

يتبغىي التظىىر ب ىر  أعمىىق فىي التىىدفق التقىدق الىىحق يولىده المتىىت ، وأهىم الترىىاليف التىي سىىوف 

 تتحقق، وما الحصة السو ية التي يحققها المتت  وما دورة حياة المتت  المتو عة.

ي هحه المرحلة يتم إتتاج أتموحج أولي للمتىت  و بى  أن يىتم طرحى  فىي فمرحلة تطوير المنتج:  .5
امسواق يتم تقديم  إل  السوق المستهدف لمعرفة فيمىا إحا رىان هتىا  أق تغييىرات يتبغىي القيىام 

 بها.

يتمث  اختبار المتت  داخ  متطقة معيتة بحيث يمرن تحديد إستراتيجية المىاي  اختبار التسويق:  .2

 التسويقي، ويمرن التعدي  إحا لام اممر  ب  احطالق الواسع للمتت .

إحا تجحت مرحلة اختبىار التسىويق فىرن المتىت  سىوف يرىون جىاهاا  لعطىالق، بعىف التسويق:  .2

ه المرحلىىة  بى  إطىالق المتىىت ، وهىحه العوامىى  العوامى  يتبغىي أن تالخىىح بتظىر االعتبىار فىىي هىح

 تترمن تو يت إطالق المتت ؟ رينية إطالق المتت ؟ أين سيتم إطالق المتت ؟.

 الجانب الميداني

 ومبررات اختيارها وعينته وصف مجتمع البحث -أوال  

  تهسيتم  إحتمث  مجتمع البحث بال ررة العامة لصتاعة املبسة الجاهاة/ معم  ألبسة ولدق 

 احتتاجيىةوبلغت الطا ىة  1222الت غي  التجريبي للمعم  في عام  أوبد 1221هحا المعم  في عام 

 إتتىاج ، فرىال عىنالوالديىة، البتاتيىة، الرجاليىة والتسىانية املبسىة طعة/ سىتة مىن  215444للمعم  

الوسىىاند والمنىىارل وال را ىىف والتجهيىىاات العسىىررية الخاصىىة بىىالجيل وال ىىرطة و يرهىىا مىىن 

ولى  عىدة معىارف  ،حسىب الموديى  متخصصىا   إتتاجيىا   خطىا   14، ويرم المعم   امخرلالمتتجات 
، و د تم اختيىار هىحا المعمى  مجتمعىا  للبحىث، وحلى  لعىدة لتروي  المتتجات تسويقية داخلية وخارجية

 أسىباب متهىا التسىهيالت المقدمىة للبىاحثين مىن  بىى  إدارة ال ىررة مىن اجى  الحصىو  على  البياتىىات

الالامة، ورحل  ارتباط متتجات هحه ال ررة بىهحواق وحاجىات ور بىات الابىانن التىي ترىون متغيىرة 

باستمرار، مما يدفع إدارة ال ررة ال  تطوير المتتجىات باسىتمرار مىن أجى  تلبيىة حاجىات ور بىات 

حيىث تىم وأحواق الابانن، أما عيتة البحث فقىد تمثلىت بالمىدرا  وامفىراد العىاملين فىي هىحا المعمى ، 

  اسىىتمارة صىىالحة للتحليىى ، أق بلغىىت تسىىبة االسىىتجابة 25  اسىىتمارة، وتىىم اسىىترجا  )34توايىىع )

وصنا  مفراد عيتة البحىث مىن حيىث الجىت  والعمىر وسىتوات الخدمىة  1% ، ويور  الجدو  24)

 والتحصي  الدراسي.
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 1الجدو  

 امفراد المبحوثين في المعم   يد البحث خصانص

 
 الجدو  من إعداد الباحثين باالعتماد عل  استمارة االستباتةالمصدر:       

 

يالحظ أن امفراد المبحوثين لديهم القدرة عل  فهم واستيعاب متغيرات  1من خال  الجدو  

االستباتة، وحل  من التسبة امربر متهم تتراو  أعمارهم بين الثالثين وامربعين ستة رما لديهم 

 .ر ستوات، وحاصلين عل   هادة البرالوريو خدمة تتجاوا الع 

 وصف متغيرات عمليات إدارة المعرفة وتشخيصها -ثانيا  

التوايعىىات الترراريىة واموسىاط الحسىىابية واالتحرافىات المعياريىة لنقىىرات  2يورى  الجىدو  

 عمليات إدارة المعرفة عل  مستول ال ررة  يد البحث.

 

 2الجدو  

ساط الحسابية واالتحرافات المعيارية لنقرات عمليات إدارة المعرفة في التوايعات التررارية وامو

 ال ررة  يد البحث

 الفقرات

 مقياس االستجابة

ي
اب
س
ح
 ال

ط
س
لو

ا
ي 

ار
عي
 م
ف

را
ح
الن

ا
 

 
  تفقأ

 بشدة

 
 

 تفقأال  محايد تفقأ
تفق أال 

 بشدة

 % ت % ت % ت % ت % ت

X1 4 11.1 11 30.6 10 27.8 9 25 2 5.6 3.16 1.108 

X2 2 5.6 18 50 9 25 6 16.7 1 2.8 3.38 0.934 

X3 2 5.6 20 55.6 5 13.9 9 25 - - 3.41 0.937 

X4 3 8.3 12 33.3 16 44.4 4 11.1 1 2.8 3.33 0.894 

X5 2 5.6 17 47.2 7 19.4 9 25 1 2.8 3.27 1.00 

X6 5 13.9 19 52.8 6 16.7 5 13.9 1 2.8 3.61 0.993 
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 الفقرات

 مقياس االستجابة

ي
اب
س
ح
 ال

ط
س
لو

ا
ي 

ار
عي
 م
ف

را
ح
الن

ا
 

 
  تفقأ

 بشدة

 

 

 تفقأال  محايد تفقأ
تفق أال 

 بشدة

 % ت % ت % ت % ت % ت

X7 3 8.3 14 38.9 11 30.6 6 16.7 2 5.6 3.27 1.031 

X8 4 11.1 16 44.4 12 33.3 4 11.1 - - 3.55 0.843 

X9 9 25 26 72.2 1 2.8 - - - - 4.22 0.484 

X10 13 36.1 21 58.3 1 2.8 1 2.8 - - 4.27 0.659 

X11 6 16.7 25 69.4 4 11.1 1 2.8 - - 4.00 0.632 

X12 7 19.4 19 52.8 8 22.2 2 5.6 - - 3.86 0.798 

X13 4 11.1 7 19.4 20 55.6 5 13.9 - - 3.27 0.848 

X14 2 5.6 16 44.4 8 22.2 10 27.8 - - 3.27 0.944 

X15 3 8.3 15 41.7 12 33.3 6 16.7 - - 3.41 0.874 

X16 2 5.6 12 33.3 15 41.7 7 19.4 - - 3.25 0.840 

X17 7 19.4 19 52.8 8 22.2 2 5.6 - - 3.86 0.798 

X18 6 16.7 19 52.8 9 25 1 2.8 1 2.8 3.77 0.865 

X19 5 13.9 20 55.6 8 22.2 3 8.3 - - 3.75 0.806 

X20 4 11.1 21 58.3 8 22.2 3 8.3 - - 3.72 0.778 

X21 6 16.7 21 58.3 6 16.7 2 5.6 1 2.8 3.80 0.888 

X22 6 16.7 14 38.9 13 36.1 3 8.3 - - 3.63 0.866 

المؤشر 
 يالكل

4.7 13.2 17.3 48.2 8.9 24.8 4.4 12.5 0.4 1.3 3.59 0.855 

 الجدو  من إعداد الباحثين باالعتماد عل  تتان  الحاسوب.المصدر:     

 

إل  وجىود اتنىاق بىين ورا  المبحىوثين ب ىهن النقىرات الخاصىة بعمليىات  2ت ير تتان  الجدو  

  )أتنق ب دة، %61.4بلغ المعد  العام لالتناق )  ، إحX1-X22إدارة المعرفة والتي تتمث  بالنقرات )

  )ال أتنق، ال أتنق ب دة ، في حىين %13.8) أتنق  مع تل  النقرات، وبلغ المعد  العام لعدم االتناق

وبلغت  يمة متوسط اموساط الحسابية حجابىات المبحىوثين  . %24.8بلغت تسبة احجابات المحايدة )

ممىا ي ىير إلى  تجىات  إجابىات   3ط الحسىابي النررىي البالغىة )  وهىي أربىر مىن  يمىة الوسى3.59)

 . أمىىا أعلىى  تسىىىبة 0.855المبحىىوثين حىىو  فقىىرات عمليىىىات إدارة المعرفىىة، وبىىاتحراف معيىىىارق )
  أتنىق ب ىىدة 25%  والتىي بلغىىت )X9أسىهمت فىىي تحقيىق ايجابيىىة هىحه المتغيىىرات، فتتمثى  بىىالنقرة )

ل  ) يىام ال ىررة بخىان المعلومىات والملنىات فىي الوثىانق   أتنق، حيث أ ار المبحوثون إ72.2%و)

  علىى  X9  (4.2  (0.484والسىىجالت ، وبلىىغ المتوسىىط الحسىىابي واالتحىىراف المعيىىارق للنقىىرة )
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 بـ    مىن عمليىات إدارة المعرفىة والمتمثلىةX13التوالي، أما أ   تسىبة اتنىاق حصى  عليهىا المتغيىر )

واتحىىراف  (3.27)ن أجىى  تقىى  المعرفىىة  بوسىىط حسىىابي )تسىىتخدم  ىىررتتا فىىرق العمىى  المتتقلىىة مىى

 .(0.848)معيارق 

 وصف وتشخيص متغيرات عملية تطوير المنتجات -ثالثا  

التوايعىىات الترراريىة واموسىاط الحسىىابية واالتحرافىات المعياريىة لنقىىرات  3يورى  الجىدو  

 عملية تطوير المتتجات عل  مستول ال ررة  يد البحث.
 

 3الجدو  
عات التررارية واموساط الحسابية واالتحرافات المعيارية لنقرات عملية تطوير المتتجات في التواي

 ال ررة  يد البحث

 الفقرات

 مقياس االستجابة

ي
اب
س
ح
 ال

ط
س
لو

ا
ي 

ار
عي

 م
ف

را
ح
الن

ا
 

 

  تفقأ
 بشدة

 

 تفقأال  محايد تفقأ
تفق أال 

 بشدة

 % ت % ت % ت % ت % ت

X23 4 11.1 20 55.6 10 27.81 1 2.8 1 2.8 3.69 0.821 

X24 7 19.4 22 61.1 4 11.1 2 5.6 1 2.8 3.88 0.887 

X25 6 16.7 25 69.4 2 5.6 3 8.3 - - 3.94 0.753 

X26 7 19.4 19 52.8 8 22.2 2 5.6 - - 3.86 0.798 

X27 5 13.9 13 36.1 13 36.1 4 11.1 1 2.8 3.47 0.97 

X28 5 13.9 15 41.7 9 25 7 19.4 - - 3.50 0.971 

X29 2 5.6 17 47.2 12 33.3 4 11.1 1 2.8 3.41 0.874 

X30 5 13.9 16 44.4 10 27.8 2 5.6 3 8.3 3.50 1.082 

X31 5 13.9 22 61.1 7 19.4 2 5.6 - - 3.83 0.736 

X32 1 2.8 12 33.3 15 41.7 8 22.2 - - 3.16 0.810 

المؤشر 
 الكلي

4.7 13.0 18.1 50.2 9 25.0 3.5 9.7 0.7 1.9 3.62  
0.870 

 الجدو  من إعداد الباحثين باالعتماد عل  تتان  الحاسوب. المصدر:     

 

بعمليىىة المبحىوثين ب ىىهن النقىرات الخاصىة  إلى  وجىود اتنىىاق بىين ورا  3ت ىير تتىان  الجىىدو  

)أتنىق   %63.2 ، إح بلىغ المعىد  العىام لالتنىاق )X23-X32تطوير المتتجات والتي تتمث  بىالنقرات )

  )ال أتنىق، ال أتنىق ب ىدة ، %11.6) ب دة، أتنق  مع تل  النقرات، وبلغ المعىد  العىام لعىدم االتنىاق

وبلغىت  يمىة متوسىط اموسىاط الحسىابية حجابىىات  . %25فىي حىين بلغىت تسىبة احجابىات المحايىىدة )

ير إلى  تجىات  ممىا ي ى  3  وهي أربر من  يمة الوسط الحسىابي النررىي البالغىة )3.62المبحوثين )

 . أمىا أعلىى  0.870إجابىات المبحىوثين حىىو  فقىرات عمليىة تطىىوير المتتجىات، وبىاتحراف معيىىارق )

  أتنىق 16.7%  والتىي بلغىت )X25تسبة أسهمت في تحقيق إيجابيىة هىحه المتغيىرات فتتمثى  بىالنقرة )

صىاميم للمتتجىات   أتنق، إح أ ار المبحوثون إل  ) يام ال ررة بورع العديىد مىن الت69.4%ب دة و)

مىىن أجىى  تطويرهىىا لتىىتال م مىىع حاجىىات ور بىىات الابىىانن ، وبلىىغ المتوسىىط الحسىىابي واالتحىىراف 

  على  التىوالي، أمىا أ ى  تسىبة اتنىاق حصى  عليهىا المتغيىر X25  (3.94  (0.753المعيىارق للنقىرة )

(X32ت الجديىدة فىي   من عملية تطوير المتتجىات والمتمثلىة بىت )تسىع   ىررتتا إلى  اختبىار المتتجىا

 .(0.810)واتحراف معيارق  (3.16)أسواق محددة  ب  طرحها ب ر  واسع  بوسط حسابي 
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 تحليل نتائج عالقات االرتباط -رابعا  

إح  4لتحديد عال ات االرتباط بين متغيرات البحث وباستخدام معام  االرتباط تالحظ الجدو  

ة بين عمليات إدارة المعرفة )المتغير المستق   ت ير معطيات  إل  وجود عال ة ارتباط معتوية موجب

عتىد مسىتول معتويىة  (0.747)فقىد بلىغ المال ىر الرلىي وعمليىة تطىوير المتتجىات ) المتغيىر المعتمىد ،

(0.05). 

 

 4الجدو  

تتان  عال ة االرتباط بين متغيرات عمليات إدارة المعرفة وعملية تطوير المتتجات عل  مستول 

 ال ررة  يد البحث

 المتغير المعتمد           
 المتغير المستقل

 عملية تطوير المنتجات

 **0.620 توليد المعرفة

 **0.730 ارتساب المعرفة

 0.440 خان المعرفة

 **0.675 تق  المعرفة

 **0.623 تطبيق المعرفة

 **0.747 المال ر الرلي

 لحاسوب.الجدو  من إعداد الباحثين باالعتماد عل  تتان  ا المصدر:       

 

رما توجد عال ة ارتباط بين رى  متغيىر مىن متغيىرات عمليىات إدارة المعرفىة وعمليىة تطىوير 

إح تصدرت عملية ارتساب المعرفة المرتبة امول  من تاحية  ىوة العال ىة، إح بلغىت  يمىة  المتتجات،

رفىىة، خىىان ويتلوهىىا عمليىىات تقىى  المعرفىىة، تطبيىىق المعرفىىة، توليىىد المع (0.730)معامىى  االرتبىىاط 

على   (0.440)، (0.620)، (0.623)، (0.675)المعرفة  إح بلغت  يمة معامى  االرتبىاط لهىحه العمليىات 
 .(0.05)التوالي عتد مستول داللة 

 التأثيرتحليل نتائج عالقات  -خامسا  

تةأثير عمليةةات إدارة المعرفةةة مجتمعةةة فةي عمليةةة تطةةوير المنتجةةات علةق مسةةتوى الشةةركة قيةةد  .1

 .البحث

 

 5جدو  ال

 تهثير عمليات إدارة المعرفة مجتمعة في عملية تطوير المتتجات 

 عل  مستول ال ررة  يد البحث

 المتغير المستقل
 المتغير المعتمد

  عمليات إدارة المعرفة

R² 

F 

B0 B1 الجدولية المحسوبة 

 0.747 عملية تطوير المتتجات
0.849 

(6.553)* 
0.558 42.937* 4.17 

 لجدو  من إعداد الباحثين باالعتماد عل  تتان  الحاسوب.االمصدر:      

 المحسوبة. (t)، )       يمة  N= 36  ،df (1,34)،   0.05* معتوق عتد       
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ت ىىير تتىىان  تحليىىى  االتحىىدار علىى  مسىىىتول ال ىىررة  يىىىد البحىىث إلىى  وجىىىود تىىهثير معتىىىوق 

فىي عمليىة تطىوير المتتجىات، إح بلغىت لمتغيرات عمليات إدارة المعرفة المتبتاة في البحث مجتمعىة 

عتىىد درجتىي حريىىة  (4.17)، وهىىي أعلى  مىن  يمتهىىا الجدوليىة البالغىة (42.937)المحسىوبة  (F) يمىة 

تبىين أن  (t)واختبىار  (B)، ومىن خىال  متابعىة معىامالت (0.558) (R²)، وبلغ معام  التحديىد (1,34)

بمسىتول  (1.697)مىن  يمتهىا الجدوليىة البالغىة ، وهي  يمىة معتويىة أربىر (6.553)المحسوبة  (t) يمة 

 . (0.05)معتوق 

تأثير كل عملية من عمليات إدارة المعرفة فةي عمليةة تطةوير المنتجةات علةق مسةتوى الشةركة  .1

  قيد البحث

 

 2الجدو  

 تهثير ر  عملية من عمليات إدارة المعرفة في عملية تطوير المتتجات
 عل  مستول ال ررة  يد البحث

 
 الجدو  من إعداد الباحثين باالعتماد عل  تتان  الحاسوب. -      
 المحسوبة. (t)، )       يمة  N= 36  ،df (5,30)،   0.05* معتوق عتد       

 

إلىى  وجىىود تىىهثير معتىىوق لمتغيىىر توليىىد المعرفىىة، ارتسىىاب المعرفىىة، خىىان  2ي ىىير الجىىدو  

المحسىوبة  (F)ير المتتجىات، إح بلغىت  يمىة المعرفىة، تقى  المعرفىة، تطبيىق المعرفىة فىي عمليىة تطىو

، وبلىغ معامى  (5,30)، عتىد درجتىي حريىة (2.53)، وهىي أعلى  مىن  يمتهىا الجدوليىة البالغىة (42.93)

تبىىين أن أعلىى  تىىهثير لتلىى   (t)واختبىىار  (B)، ومىىن خىىال  متابعىىة معىىامالت (0.558) (R²)التحديىىد 

 ير تق  المعرفة.المتغيرات في عملية تطوير المتتجات يتمث  بمتغ

 االستنتاجات والمقترحات

 الستنتاجاتا -أوال  

تعد إدارة المعرفة مدخال  استراتيجيا  يمرن لل ررات الصتاعية من خالل  تعايا عملية تطوير  .1

 المتتجات، فرال  عن دورها في دعم  درة هحه ال ررات في مواجهة التحديات التتافسية.
ة المبحوثىة على  إتاطىة المسىالوليات احداريىة إلى  حىاملي تبىين مىن خىال  التتىان  اعتمىاد ال ىرر .1

ال هادات والسيما حملة البرالوريو ، ويعد حل  مال را  مهماُ المتالرهم المعرفة المطلوبة التي 

 باحمران تسخيرها لتطوير المتتجات.

ليىة اتسمت ال ررة المبحوثة بامتالرها القدرات المعرفية التي من  ىهتها أن تسىهم فىي تنعيى  عم .2

 تطوير المتتجات.

أظهىىرت تتىىان  التحليىى  اححصىىاني وجىىود عال ىىة ارتبىىاط معتويىىة بىىين عمليىىات إدارة المعرفىىة  .3

 وعملية تطوير المتتجات وعل  المستويين الرلي والجاني.

أظهرت تتان  التحلي  اححصاني وجود تهثير معتوق لعمليىات إدارة المعرفىة فىي عمليىة تطىوير  .4

 فترارات البحثية.المتتجات وبما يعاا اال
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 المقترحات -ثانيا  

ررورة اهتمام ال ررة المبحوثة بتتمية وتطىوير  ىدراتها ومرىامن المعرفىة لىديها وبمىا يىتعر   .1

 إيجابا عل  ممارساتها وأت طتها.

يتوجىىب علىى  إدارة ال ىىررة المبحوثىىة البحىىث عىىن وليىىات الىىربط المتاسىىب بىىين عمليىىات إدارة  .1

 .المعرفة وعملية تطوير المتتجات

 يام إدارة ال ررة المبحوثىة بر ىرا  العىاملين بىدورات تطويريىة مىن  ىهتها احسىهام فىي ايىادة  .2

معارفهم، وررورة تنعي  أساليب م اررة العاملين فىي تطىوير المتتجىات مىن خىال  االسىتنادة 

 من معطيات المعرفة التي يمتلروتها.

وتوجهىىات ال ىىررة فىىي  رىىرورة إ ىىرا  ابىىانن ال ىىررة لتعميىىق حىىدود المعرفىىة وبمىىا يتسىىجم .3

 تطوير متتجاتها عل  وفق ر بات الابانن وصوال  إل  بتا   رارة حقيقية مع ال ررة.

 
 المصادر

 العربية المصادر باللغة -أوال  

حسن، حسين عجالن، استراتيجيات احدارة المعرفية فىي متظمىات امعمىا ، دار إثىرا  للت ىر والتوايىع،  .1

 عمان، امردن.
مىىود محمىىد، دور الترىىاليف المسىىتهدفة فىىي تخنىىيف الترىىاليف وتطىىوير المتتجىىات/ راجخىىان، ميسىىا  مح .1

دراسة ميداتية عل  الم روعات الصتاعية فىي مديتىة جىدة، رسىالة ماجسىتير  يىر مت ىورة جامعىة الملى  
 .1441عبد العايا، 

صىر القىىاهرة، السىالمي، عىال  عبىىد الىرااق، تظىىم إدارة المعلومىات، المتظمىة العربيىىة للتتميىة احداريىىة، م .2

1442  . 
الصىىميدعي، محمىىود جاسىىم، ويوسىىىف، رديتىىة عثمىىان، إدارة المتتجىىىات، الطبعىىة امولىى ، دار المسىىىيرة  .3

 .  1411للت ر والتوايع والطباعة، 

الطوي ، أررم احمد والريري،  اتم محمىود، إمراتيىة تعايىا أبعىاد تطىوير المتىت  مىن خىال  مروتىات تظىام  .4
 .1442وث مستقبلية، العدد السابع والع رون، المعلومات التسويقية، مجلة بح

طيطىىىي، خرىىىر مصىىىبا  إسىىىماعي ، إدارة المعرفة)التحىىىديات والتقتيىىىات والحلىىىو  ، دار الحامىىىد للت ىىىر  .5
 .  1414والتوايع، عمان، امردن، 

عبيدات، سليمان خالد، مقدمىة فىي إدارة احتتىاج والعمليىات، الطبعىة الثالثىة، دار المسىيرة للت ىر والتوايىع  .2

 .  1411والطباعة، 
العلي، عبد الستار، و تىديلجي، عىامر، والعمىرق،  سىان، المىدخ  إلى  إدارة المعرفىة، الطبعىة الثالثىة، دار  .2

 .  1411المسيرة للت ر والتوايع والطباعة، عمان، امردن، 
عليىىان، ربحىىي مصىىطن ، إدارة المعرفىىة، الطبعىىة الثاتيىىة، دار صىىنا  للت ىىر والتوايىىع، عمىىان، امردن،  .2

1411  . 

المىالري، مجبىى  الام مسىىلم، هتدسىىة المعرفىة وإدارتهىىا فىىي البينىىة الر ميىة، دار الىىوراق للت ىىر والتوايىىع،  .14
 .  1414الطبعة امول ، عمان، امردن، 

محسىىن، عبىىد الرىىريم، والتجىىار، صىىبا  مجيىىد، إدارة احتتىىاج والعمليىىات، الطبعىىة الثالثىىة، مرتبىىة الىىحاررة  .11
 .  1442راق، للت ر والتوايع، بغداد، الع

تجم، تجم عبود، إدارة المعرفىة )المنىاهيم واالسىتراتيجيات والعمليىات  الطبعىة امولى ، دار الىوراق للت ىر  .11

 .1444والتوايع، عمان، امردن، 
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