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مؤشر لتحدين إدارة المعرفة الذخرية مهارة التعلم مجى الحياة كأحج مهارات دور 
 تبتاار ف  مذرواات راادة اعأاما اإل

 أمل حدن دمحم حدين     
 ملخص

سعخفة أىسية إدارة السعخفة الذخرية متسثمة فى أحج مياراتيا وىى ميارة ىجف البحث ل
السعخفة الذخرية دور أو يسكؽ أن تداىؼ فى  التعمؼ مجػ الحياة وتحجيج ما إذا كان إلدارة

تحدضؽ أداء األعسال وخاصة أداء األعسال فى مذخوعات ريادة األعسال وتحدضؽ قجرتيا 
التشافدية فى سؾق العسل وذلػ مؽ خالل مؤشخ االبتكار كأحج مؤشخات التشافدية 

األعسال وتقضيؼ السؾجؾدة لجػ رواد األعسال ويتؼ ذلػ مؽ خالل تؾزيع استسارة عمى رواد 
ميارة التعمؼ مجػ الحياة  لجييؼ وعالقتيا بجعؼ أداء األعسال ومؤشخ االبتكار كأحج 

ذو داللة إحرائية  رتباطيةإؾجج عالقة تتهصلت الجراسة إل  أنه مؤشخات التشافدية و
االبتكار, كسا أوصت الجراسة بعجد مؽ مؤشخ بضؽ ميارة التعمؼ مجػ الحياة وبضؽ 

أنو يجب تؾفضخ الجورات التجريبية فى جسيع السجاالت خاصة التى  التؾصيات مشيا
تجعؼ ريادة األعسال حتى يتدشى لمجسيع الحرؾل عمى التعمؼ الجائؼ الحػ يجعؼ 

كسا االبتكار ويؤدػ إلى صسؾد السذخوعات فى سؾق العسل ويجعؼ قجرتيا التشافدية 
أداء األعسال ومؤشخ االبتكار  أن دعؼ الجولة لمتعمؼ السدتسخ مجػ الحياة يداعج ويجعؼ

ويجعؼ قجرتيا التشافدية. كسا حجدت الجراسة خظؾات لجعؼ ميارة التعمؼ مجػ الحياة 
 بإجخاءات وأنذظة.

راادة  مهارة التعلم مجى الحياة, الالمات المفتاحية : إدارة المعرفة الذخرية,
 , مؤشر االتبتااراعأاما 
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 مقجمة: -1

فدة فأصبح التعامل فى األسؾاق أكثخ تعقضجا ومشافدة عؽ ذػ الدؾق العالسى ممئ بالسشا
قبل وأصبح مؽ الزخورػ أن تتخح السشغسات العجيج مؽ التجابضخ واالجخاءات لسؾاكبة 
التظؾرات والسشافدة  فيشاك ثخوة ىائمة ومتشامية باستسخار مؽ السعخفة عؽ العالؼ الضؾم 

لعغيسة في عرخنا  مذتتة وغضخ مشغسة. فالسعخفة التي ربسا تكفي لحل جسيع الرعؾبات ا
ونحؽ بحاجة إلى مدتؾدع حضث يتؼ تمقي السعخفة واألفكار , وفخزىا و تمخيريا وىزسيا 

" ألنيا األصل الؾحضج اعأصل الالنهائ وتؾضيحيا ومقارنتيا وغالبا ما يظمق عمى السعخفة "
استخاتيجيات اإلبقاء عمى كأدوات وتقشيات و  إدارة المعرفةالحػ يديج عشج السذاركة  فتؤخح 

فى إدارة األعسال التقمضجية فتيجف .خبخات العسل وتحمضميا وتشغيسيا وتحدضشيا ومذاركتيا
 .إلى ضسان الشجاح

فسؽ السيؼ  تظؾيخ واالحتفاظ ب "األصؾل الالنيائية " أػ السعخفة التى لجػ السؾعفضؽ فى 
ما يتؼ مذاركتيا. في السؤسدات. وعمى عكذ معغؼ األصؾل فالسعخفة ال تشزب عشج

الؾاقع تبادل ومذاركة السعخفة يؤدػ إلى تحدضؽ أداء األفخاد ومؽ ثؼ أداء السذخوعات 
 والتى تؤدػ لتحدضؽ مؤشخات التشافدية.

 الجراسة: إشكالية -1

تعانى مذخوعات ريادة األعسال فى مرخ مؽ العجيج مؽ السذكالت يشتج عشيا عجم قجرتيا 
بكفاءة وألن العشرخ البذخػ مؽ أىؼ العشاصخ التى تؤثخ  عمى االستسخار فى سؾق العسل

فى ىحا القظاع وألن رائج األعسال ىؾ الحػ يسثل العشرخ البذخػ, فشيتؼ فى ىحه الجراسة 
بخواد األعسال وميارة التعمؼ مجػ الحياة لجييؼ والتى يسكؽ أن تجعؼ االبتكار والحػ يسكؽ 

  .خوعاتمؽ خاللو الؾصؾل آلثار جضجة عمى ىحه السذ
 :وتتسثل إشكالية الجراسة فى اإلجابة عمى الدؤال الخئيدي التالى
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 مؤشخؼ دعالذخرية دارة السعخفة سيارة التعمؼ مجػ الحياة كأحج ميارات إىل يسكؽ ل
 ؟االبتكار فى مذخوعات ريادة األعسال

 أهمية البحث: -2
 معخفة أىسية إدارة السعخفة الذخرية  -
 االبتكار  مؤشخ تحدضؽ فىلحياة ميارة التعمؼ مجػ ا معخفة دور -
 متغيرات الجراسة : -3
 ) تذتمل ال  محهر واحج وهه: ( إدارة السعخفة الذخرية : متغير مدتقل -
 ميارة التعمؼ مجػ الحياة -
 مؤشخ االبتكار : متغير تابع -
 فرض الجراسة : -4
تحدضؽ بضؽ و  ميارة التعمؼ مجػ الحياة  بضؽ عالقة ذات داللة إحرائية تؾجج -

 تكار االب مؤشخ
 الجراسات الدابقة : -5

 أوال : الجراسات العربية:
 عمى لمتعخف الجراسة ىحهىجفت ( 2117, أحسج سعج خسيذ وآخخون دراسة ) -

 إلضيا تؾصمت التي الشتائج أىؼ, و تبؾك مجيشة في االعسال ريادة ومحجدات معؾقات
 أو الخجمة بتدؾيق الستعمقة والسحجدات السذكالت عمى التعخف في تسثمت الجراسة
 تقجيؼ بزخورة الجراسة أوصتو  .التسؾيمية والسذكالت الخيادؼ لمسذخوع السشتج

  الخيادة مذخوعات ألصحاب التدؾيكية القجرات لجعؼ مداعجات
 ىجفت الجراسة إلى محاولة تحمضل مؤشخات األداء السعخفى( 6102 ربيع,دراسة ) -

السعتسجة مؽ قبل (  KAMفى الجول العخبية, مسثمة فى مشيجية تقضيؼ السعخفة )
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(, باإلضافة إلى مؤشخ K4Dمعيج البشػ الجولى لمسعخفة مؽ أجل بخنامج التشسية )
العخبى, مؤشخ  , ومؤشخ األداء اإللكتخونى2014لدشة  (GII)االبتكار العالسى

التشافدية الكامشة, ومؤشخ القجرة عمى االبتكار ومؤشخ دلضل التشسية البذخية 
التحمضمى حضث تؼ وصف كل مؽ  سشيج الؾصفى, وذلػ اعتسادا عمى ال2014

لتغيخ ضعف  وخمرت الشتائج ىحه السؤشخات وتحمضل البيانات الستؾفخة مؽ خاللو
نقل وتؾطضؽ  فى السشظقة العخبية الحػ مخده إلى تحجيات إنتاج, األداء السعخفى

السعخفة, باإلضافة إلى ضعف مؤسدات التعميؼ والتجريب والبحث العمسى, 
اع الخاص وبظالة الذباب وىجختيؼ, فبعج التحؾل الكبضخ فى سؾق وضعف القظ

 العسل الحػ لؼ يراحبو تغضخ فى مجخالت السعخفة
 تعمؼ بضئة ترسيؼ أثخ عمى التعخف البحث ىجف( 6102, أمل إبخاليؼدراسة ) -

 الؾيب محخرات :وىي2 الؾيب أدوات بعض عمى قائسة تذاركي إلكتخوني
 والسجونات Face book االجتساعي بكةالتؾاصلوش ) الؾيكي( Wikiالتذاركية
Blogs بضئة عالقة البحث تشاول ,وقج الذخرية السعخفة إدارة ميارات تشسية عمى 

 لشسؾذج وفقا 2 الؾيب أدوات بعض عمى القائسة التذاركي اإللكتخوني التعمؼ
 البحث نتائج أكجتو  الذخرية السعخفة إدارة ميارات بتشسية– 2002   سيسشد
 بعض عمى القائسة التذاركي اإللكتخوني التعمؼ بضئة مؽ كل فعالية عمى يالحال

 السعخفة إدارة ميارات تشسية في التقمضجية اإللكتخوني التعمؼ وبضئة 2.0 الؾيب أدوات
 اإللكتخوني التعمؼ بضئة أن الشتائج بضشت كسا اآللي الحاسب طالب لجػ الذخرية
 التعمؼ بضئة عمى تفؾقت السقتخحة 2.0 ويب أدوات بعض عمى القائسة التذاركي

 طالب لجػ الذخرية السعخفة إدارة ميارات تشسية في التقمضجية اإللكتخوني
 .التعميؼ تكشؾلؾجيا
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االقترادػ لمسخأة ؽ تحجيج أىجاف التسكض( ىجفت ل6106, يسؽ الحساقىدراسة ) -
تى تؾاجو تشاولت أىؼ التحجيات الو  ومذاركة السخأة العخبية فى الشذاط االقترادػ

تؾصمت لعجد مؽ التؾصيات كان مؽ أبخزىا  و السخأة العخبية كخائجة أعسال
 والجسعيات والتجارية العسالية لالتحادات االنزسام عمى العخبية السخأة  :تذجيع
 ىشيةحال القجرات بشاءو  مشو والحج الفقخ لسكافحة وطشية خظط رسؼو  .التعاونية
 ؽمشي الخيفيات وخاصة األعسال لخائجات

 ثانيا : الجراسات اعأجنبية: 
 تدتكذف ىحه الجراسة(  ChuxGrevaseIwu& Others, 2019دراسة ) -

وتعتسج الجراسة عمى بيانات  معسل الحخلالعؾامل التي قج تؤثخ عمى نية الظالب 
وججت الجراسة أن كفاءة و  جامعة جشؾب افخيكيا. كسية تؼ جسعيا  مؽ الظالب في
قة ايجابية مع نية الظالب الحػ يخيج عسل مذخوع فخيق السحاضخيؽ مختبظة بعال

تقجم بخامج ريادة األعسال أن تتحقق  وعمى ذلػ يكؾن مؽ ميسة السؤسدات التى
ليذ فقط مؽ كفاءة السحاضخيؽ وانسا أيزا أن تتحقق مؽ أنيؼ يدتظيعؾا تحفضد 

 الظالب الخاغبضؽ فى عسل مذخوع فى اتجاه ريادة األعسال
تشاولت ىحه السقالة االستخاتيجيات لجعؼ إدارة ( Hsiao& others, 2019دراسة ) -

في الجورات التجريبية عبخ  wiki( باستخجام مؾقع PKMالسعخفة الذخرية )
واالستخاتيجيات  wikiاإلنتخنت وتفحص ترؾرات الظالب حؾل مجػ فائجة مؾقع 

 طالًبا في ست جمدات عبخ اإلنتخنت 57أكسل حضث . PKMالسظبقة الستعمقة بـ 
أعيخت الشتائج أن الظالب فيسؾا فائجة و  عشرًخا 25استظالًعا لترؾر مكؾن مؽ 

السظبقة لجعؼ إدارة  PKMواالستخاتيجيات السختبظة بـ  wikiاستخجام مؾقع 
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ساىست االستخاتيجيات السظبقة و السعخفة الذخرية في الجورات عبخ اإلنتخنت. 
ى تحؾيل السعخفة ذات الرمة بذكل كبضخ في مداعجة الظالب عم PKMفي 

 الؾاضحة إلى معخفة واضحة أكثخ تقجمًا وتعقضًجا في عسمية إدارة السعخفة
إلى إعيار  الجراسةىجفت ىحه ( Che-Hung Liu & Others, 2017دراسة ) -

خمرت ىحه و (. PKMتظبيقات البيانات الكبضخة في إدارة السعخفة الذخرية )
إدارة سمؾكيات و تخجام الكسبضؾتخ الجراسة إلى أن إدارة الؾقت وإدارة كفاءة اس

 استخجام الجياز السحسؾل )السؾبايل( وإدارة الرحة وإدارة ترفح الؾيب ىى
 .PKM إدارة السعخف الذخرية مشاطق يسكؽ فضيا تظبضق البيانات الكبضخة عمى

الجافع  ىؾ تؾفضخ الجراسةاليجف مؽ ىحه ( Ulrich Schmitt, 2016دراسة ) -
ح  ااقتخ و في الدياقات التشسؾية   PKM4Dإطار عسلوالدخد العام الستخجام 

السعمؾمات وتقشيات  كسمحق لإلطار الحالي مع التخكضد عمى إطار إنذاء
عؽ نغخائو حضث  PKMSتسضد نغام وخمرت إلى  االتراالت مؽ أجل التشسية

تعكذ األنذظة السختمفة لحياة الفخد والتعمؼ مجػ حياتو مؽ دراسة وحياة ميشية 
وخبخات األفخاد مدتقمؾن بالفعل في تظؾيخ خبخاتيؼ , وحضث يسكشيؼ واجتساعية 

سضتؼ استخجام الخبخة أو تبادليا مع األشخاص أو السجتسعات أو  تحجيج كيفية ذلػ
يداعج فى تظؾيخ والحفاظ عمى مجسؾعة  PKMSشغام ف .السشغسات القخيبة مشيؼ

 الحياة قجرات الفخد الحػ يجدج الحخية فى قيادة أنؾاع مختمفة مؽ
وتختمف الجراسة الحالية عؽ الجراسات الدابقة فى أن الجراسات الدابقة اعتسجت 
بذكل كبضخ عمى تكشؾلؾجيا السعمؾمات وأدوات الؾيب أما الجراسة الحالية  تيتؼ 
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بجراسة إدارة السعخفة الذخرية مؽ جانب الفخد مؽ خالل ميارة التعمؼ مجػ الحياة 
 ى أكثخ مؽ الجانب التقشى.أػ التخكضد عمى الجانب الذخر

 اإلطار النظرى والمفاهيم :  -6

 :إدارة المعرفة الذخريةأوال: 
 Personal Knowledge Managementمفيؾم إدارة السعخفة الذخرية ) - أ

PKM): 

 (William Jones- University of Washingtonال معخفة إال مؽ خالل السعمؾمات 
السعخفة والتعبضخ عشيا وبالتالى ال يسكؽ إدارة (, ألنو مؽ خالل السعمؾمات فقط يتؼ فيؼ 

السعخفة إال بذكل غضخ مباشخ مؽ خالل إدارة السعمؾمات ويقتخح جؾند عمى وجو التحجيج 
 أن نقل السعخفة يحجث فى جدأيؽ:

مؽ السعخفة إلى السعمؾمات عبخ أنذظة استخالص السعخفة )طخق الحرؾل عمى  -0
 التعبضخ عؽ السعخفة التي لجيو( السعخفة مؽ شخص مظمع وراغب وقادر عمى

مؽ السعمؾمات إلى السعخفة عبخ أنذظة غخس السعخفة )طخق جعل شيء ما أن  -6
 يربح جدًءا مؽ طبيعة شخص ما(

إذن مؽ خالل وجية الشغخ ىحه تعشى إن وسضمة الشقل ىي السعمؾمات وقج يكؾن 
 عمؾماتوبالتالي ال تؾجج معخفة بجون م -تعبضخىا شفيًيا أو في شكل مكتؾب 

Sally Jansen van Vuuren (Practitioner KM )تعتبخ سالي جاندؽ فان فؾريؽ و 
أن األفخاد يسكشيؼ فقط إدارة السعخفة كجدء مؽ السجتسع واقتخاح مفيؾم شبكات السعخفة 
االجتساعية التي تداعجىا التكشؾلؾجيا , وتسكؽ األفخاد مؽ البقاء متابعضؽ لألحجث دائسا 

 (David J. Pauleen, 2011) في عالؼ متغضخ ومعقج باستسخار   ) ومخنضؽ وذو معخفة
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وعمى خمفية السعمؾمات والذبكات العالسية , لؼ يعج اكتداب السعمؾمات والسعخفة مذكمة 
رئيدية لألفخاد. وبالشدبة لألفخاد , أصبحت كيفية إدارة السعمؾمات والسعخفة التي تؼ 

وقجرات شخرية أصبحت ىى السذكمة  الحرؾل عمضيا وتحؾيميا إلى معخفة شخرية
 ( (Du, Zi Xi, 2011الخئيدية 

ىؾ اتجاه يتسكؽ مؽ استكسال   PKMفإن إدارة السعخفة الذخرية  Razmeritaبحدب و 
عمى  إدارة السعخفةKMوإعادة التفكضخ في ديشاميكيات البحث وإضفاء الظابع الخسسي عمى 

, كشؾاة أساسية ألؼ عسمية ذات  PKMالسدتؾيات التشغيسية. مدمًظا الزؾء عمى أىسية 
, وخمرؾا إلى الحاجة إلى مديج مؽ البحث التجخيبي عشيا. تيتؼ  KMحجؼ أكبخ مؽ 

اإلصجارات األولى مؽ أنغسة إدارة السعارف بذكل أساسي بإنذاء أنغسة تشغيسية متكاممة 
, لمتدجضل  غالًبا ما تتجاىل السعايضخ األساسية لـ "الذخص" , وىؾ مخكد تؾلضج السعخفة

 (Miller, 2005والتشغيؼ والتعاون في تؾلضج جضل ججيج السعخفة )
عمى نظاق واسع بأنيا "مجسؾعة متظؾرة مؽ الفيؼ  يتؼ تعخيف إدارة السعخفة الذخريةو 

والسيارات والقجرات التي تدسح لمفخد بالبقاء واإلزدىار في البضئات التشغيسية واالجتساعية 
 (David J. Pauleen, 2011السعقجة والستغضخة )

ىجف إدارة السعخفة الذخرية ببداطة ىؾ زيادة اإلنتاجية, االبتكار, إنتاج مبجع, مؽ أجل 
تجاوز السشافدة وعمى الخغؼ مؽ أن خظط إدارة السعخفة الذخرية الخاصة بالفخد تكؾن 
مختمفة بشاءا عمى احتياجاتو ودوره داخل السشغسة , سؾف يحتاج الفخد عمى بعض 

صخ إلنذاء خظة قابمة لمتظبضق. تظؾيخ ىحه العشاصخ بذكل جضج سؾف يجعل الفخد العشا
يحرل عمى استخاتيجية إلدارة السعخفة الذخرية تحدؽ مؽ قجرتو عمى إيجاد الحمؾل 

 .Todd Rوالتعخف عمى تغضخ اتجاىات الدؾق وتديج مؽ تقجيخ الفخد داخل السشغسة )
Groff and Thomas P. Jones, 2003  ) 
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ا تيجف إدارة السعخفة الذخرية إلى استخجام أدوات ومشرات إعالمية متشؾعة لسداعجة كس
األفخاد عمى إدارة مؾاردىؼ السعخفية , وتحدضؽ مخونة العسل والقجرة التشافدية الفخدية. مؽ 
خالل تشفضح إدارة السعخفة الذخرية , يسكؽ لألفخاد استخجاع السعخفة واكتدابيا ودمجيا 

خعة , والتي يسكشيا الحرؾل عمى مؾارد فكخية فعالة , والحفاظ عمى السضدة ومذاركتيا بد
 ,.Jinga Lالتشافدية الفخدية , وتعديد التعاون بضؽ األفخاد وتحدضؽ التعمؼ وأداء العسل.)

2012  ) 
( "مجسؾعة متظؾرة مؽ السفاليؼ PKMتعج "إدارة السعخفة الذخرية" )بؾلضؽ  ووفًقا لـ

التي تدسح لمفخد أن يحيا في حالة ازدىار في البضئة التشغيسية  والسيارات والقجرات
 (Mittelmann, A., 2016واالجتساعية السعقجة والستغضخة. )

ىي "فمدفة أو نيج إلدارة الكيسة ألن الفكخة تتسثل في   PKMأن  McFarlane ويقؾل 
ة التي تست إضافة قيسة إلى األداء والخفالية والشتائج مؽ خالل فيؼ وتظبضق السعخف

معالجتيا وتظبيقيا بذكل فعال في شكل مشيجي لتحقضق أىجاف شخرية وغضخ شخرية". 
(McFarlane, D., 2011 ) 

أػ إدارة السعخفة الذخرية تخكد عمى طخيقة PKM( أن " Jeffersonجيفخسؾن  قال
". واليجف مؽ ذلػ ىؾ تسكضؽ األفخاد مؽ KMتراعجية , مع مشغؾر فخدؼ لـ إدارة السعخفة

اختيار السعمؾمات التي يستمكؾنيا وكيفية تشغيسيا ومؽ يتبادلؾنيا. مؽ السفتخض أن يتسكؽ 
األفخاد مؽ إدارة معمؾماتيؼ الخاصة الستخجاميا الكامل في شكل ىادف ومتاح عشج 

أعزاء السؤسدة مؽ تختضب كل مؽ  PKMالحاجة. تسّكؽ إدارة السعخفة الذخرية
ة تسكشيؼ مؽ فيؼ التخاكؼ الحؼ يبحثؾن عشو باستسخار. السحتؾيات الخقيقة والرمبة بظخيق

 PKMإلى أن إدارة السعخفة الذخرية Volkel and Abeckerومع ذلػ , أشار فؾلكل
"تذضخ إلى طخيقة األفخاد إلدارة السعخفة" و أنيا تتعامل مع السعخفة السجدجة والسذفخة 

(Zumitzavan V., 2015  ) 
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ؽ في مجال السعخفة لجييؼ تأثضخات إيجابية عمى الشسؾ بأن العاممض Druckerوقال دراكخ
 Pauleenاالقترادؼ. وىحا يذسل صشع القخار واتخاذ اإلجخاءات الفخدية. كسا اقتخح بؾلضؽ

ىي عسمية تظؾيخ الحات. الفخد حاسؼ في تذجيع بضئة التعمؼ , بجعؼ مؽ التعمؼ  PKMإن  
السعخفة الججيجة تشذأ بذكل عام مؽ  أن Nonakaنؾناكا التشغيسي وإدارة السعخفة. اقتخح

 األفخاد. وىكحا , تداىؼ السشغسات مؽ خالل تعديد وتظؾيخ وتقضيؼ وإدارة مؾعفضيا كأفخاد 
( عمى أنيا ثؾرة المخكدية مؾجية إلى األفخاد PKMتؼ ترؾر إدارة السعخفة الذخرية )

دء مؽ القؾػ العاممة ذوؼ السعخفة العالية الحيؽ يعسمؾن بكفاءة في حياتيؼ الضؾمية , كج
السدتقمة لألفخاد واألجيدة الذخرية التي تغحييا  PKMواستشاًدا إلى تكؾيؽ قجرات 

الججيج , مؽ ناحية , إلى تعديد دعؼ  PKMضيجف نيج فالسحادثات اإلبجاعية الذبكية , 
PKM  السدتسخ والشسؾ األكاديسي والسيشي الحؼ يدتفضج مشو األفخاد كسداىسضؽ ومدتفضجيؽ

السؤسدات و أداء السجتسعات. مؽ ناحية أخخػ , يؾفخ نظاق الشتائج الستؾقعة أيًزا  مؽ
فخًصا جحابة لسديج مؽ أصحاب السرمحة السشخخطضؽ في سياق التشغيؼ والتعميؼ والبحث 

 والتظؾيخ واألعسال التجارية
 (Schmitt U., 2018 ) 

واألدوات والسفاليؼ فتكؾن إدارة السعخفة الذخرية شاممة لسجسؾعة مؽ األسالضب 
والسسارسات التى يسكؽ أن تحدؽ مؽ عسميات الفخد لمتعامل مع جسيع السعمؾمات التى 
تحيط بالفخد باإلضافة لتظؾيخ الخبخات الذخرية والكفاءات أيزا كسا يشغخ إلى إدارة 
السعخفة الذخرية كجدء مؽ إدارة السعخفة التشغيسية وىشاك رؤػ ومسارسات متجاخمة فى 

السعخفة الذخرية مؽ ناحية وإستخاتيجيات التعمؼ وحل السذكالت وما وراء السعخفة  إدارة
 مؽ ناحية أخخػ.

 (:PKM and OKMاالقة إدارة المعرفة الذخرية وإدارة المعرفة للمنظمة ) - ب
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تعتسج استجامة السشغسة بذكل أساسي عمى نتيجة استجابتيا وقجرتيا عمى التكيف مع البضئة 
البضئة ىي بضئة تشافدية وكل مشغسة تتظمب القجرة عمى التكيف وتبشي السحيظة بيا. ىحه 

 OKMسياسات االستجامة , والتي تجعسيا التعمؼ واالبتكار. فتكؾن إدارة السعخفة لمسشغسة 
بأن تجرك السشغسات الحاجة إلى االبتكار التعاوني , حضث إنيا تحدؽ مؽ كيفية إنذاء 

قجرتيا التشافدية واستجامة مؤسدتيا. باإلضافة إلى  وتجسيع واستغالل السعخفة التي تعدز
ذلػ , فيي ال تحجث ثؾرة في طخق العسل واإلبجاع فحدب , بل تعدز أيًزا التعمؼ 
التشغيسي. عالوة عمى ذلػ , فإنو يؾلج إدارة السعخفة والتفاعالت مع البضئة. يجب استخجام 

قجر مؽ التشؾع والسؾارد القابمة  إدارة السعخفة لتحفضد السعخفة التشغيسية لتحقضق أقرى
لمتذغضل الستبادل. إن وجؾد ذاكخة تشغيسية مؽ السكؾنات اليامة إلدارة السعخفة. ىحه الحاكخة 
تعدز جسع السعخفة التشغيسية , وتشغيؼ , ونذخ وإعادة استخجام السعخفة التي تؼ إنذاؤىا 

السفاليؼ الشاتجة عؽ الخبخة داخل السشغسة. الحاكخة التشغيسية ىي نغام قادر عمى تخديؽ 
أو االحتفاظ بالحاكخة السجخدة ويجب أن تكؾن ذاكخة السشغسة قابمة لالستخداد. فإدارة السعخفة 
التشغيسية ىي مجال أبحاث متعجدة التخررات تتخمل مجاالت مثل أنغسة السعمؾمات 

تقاسؼ السعخفة وإعادة وعمؾم الكسبضؾتخ وإدارة السؾارد البذخية والعمؾم التشغيسية. ويخكد عمى 
استخجاميا. ويذسل السيارات الفخدية والجساعية لتحدضؽ الجؾدة والكفاءة وزيادة رضا 
العسالء والسؾعفضؽ والحج مؽ السخاطخ. باإلضافة إلى ذلػ , فإنو يحدؽ تظؾيخ السعخفة , 

 (Schmitt U., 2016). مؽ خالل الخيال والخبخة والتجخيب
ية والسعخفة التشغيسية ُبعجان متجاخالن يكسل كل مشيسا اآلخخ ولحلػ فإن السعخفة الذخر 

فشتيجة لمتخريص والفخدية , تربح السعخفة التشغيسية معخفة شخرية و نتيجة لتخاكؼ ىحه 
السعخفة تربح السعخفة الذخرية معخفة تشغيسية وججيخ بالحكخ أن مفيؾم إدارة السعخفة 

لسعخفو, االتراالت, التعاون, اإلبجاع, حل الذخرية يدتمدم تظؾيخ ميارات الفخد فى: ا
 .التعمؼ مجػ الحياةأىالكيادة, ,السذاكل, االتراالت
 ثانيا: راادة اعأاما : 
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 مقجمة : - أ

العسل ىؾ مرجر الخضا والسحتؾػ وتحقضق الحات وفي الؾقت نفدو , فإن العسل الحؼ ال 
فخد وإدراكو الحاتي . إذا يدسح لمعسال بأن يكؾنؾا مبجعضؽ ومشتجضؽ يحؾل دون استقاللية ال

كان صاحب العسل يبحث فقط عؽ الحج األقرى لمخبح ويتجاىل االحتياجات واإلمكانيات 
لحلػ نجج أن  ( Podgórny M.,2018التشسؾية لألفخاد , يربح العسل غضخ ذؼ صمة )

 االبتكار واالبجاع مؽ العؾامل اليامة فى تحقضق العسل الالئق لمفخد وتظؾره وتظؾر أداؤه
وأداء السؤسدة التى يشتسى إلضيا ككل وىحا يتحقق فى مذخوعات ريادة األعسال حضث أنيا 
تتسضد باالبجاع واالبتكار فى تشفضح ىحه السذخوعات فتحقق الشجاح والتسضد وتحقضق السضدة 

 التشافدية سؾاء عمى مدتؾػ الفخد أو عمى السدتؾػ السؤسدى .
 مفاهيم راادة اعأاما : - ب

جيث لسفيؾم الخيادة يعتسج عمى اإلطار والسشغؾرالحؼ يتؼ مؽ خاللو تشاول إن التعخيف الح
 معشى الخيادة, وال يخزع لتعخيف مؾحجفالخيادة غضخ مختبظة بؾعيفة أو ميشة أو عمؼ معضؽ

عمى الشحؾ  وفي ما يمي إسيامات بعض الكتاب والباحثضؽ التي تشاولت مفيؾم الخيادة وىي
 :التالي

بالتفخد مؽ  لسشغسات عمى إيجاد أشياءججيجة مشتجات أو خجمات تتدؼخػ أن قجرة اي سمسان
والعسل عمى استغالليا  والبخاعة في تذخيص الفخص البضئية خالل قجرات إبجاعية

أما  مؽ أجل تحقضق الشجاح و التفؾق  لمتعامل مع السخاطخة التي قج تخافقيا واالستعجاد
Laguador  ك إنتاج نؾعسؽ السشتجات أو الخجمات يخػ أنيا ىي قجرة األفخاد عمى إدرا

يحتاجيا الشاس و تدميسيا في الؾقت السشاسب وفى السكان الرحيح وبالدعخ  التي
 السشاسب.
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كسا يسكؽ تعخيف استخاتيجية ريادة األعسال عمى أنيا عسمية صشع األفعال الخيادية واإلدارة 
 ائيا ودخؾل أسؾاق ججيجةاالستخاتيجية لتعديد قابمية الذخكة عمى االبتكار وتحدضؽ أد

 (2020عخقاوػ, (
 راادة اعأاما  االجتماعية: -

تتعمق ريادة األعسال االجتساعية بتشفضح حمؾل لمسذاكل االجتساعية أو البضئية أو الثقافية 
حضث ُيكيؼ رواد األعسال أداءىؼ فى العسال التجارية مؽ حضث اإليخادات أو األرباح أو 

ل االجتساعضؾن فضشغخون إلى أدائيؼ مؽ حضث العائج عمى سعخ الديؼ , أما رواد األعسا
السجتسع. ومع ذلػ , في حضؽ أن ىجف صاحب السذخوع االجتساعي ال يتعمق بالخبح , 

 (Parker D., 2018إال أنو يتعضؽ عميو أن يكؾن ذكًي ماليًا ليدتظيع االستسخار )

أنيا عقمية وعسمية إنذاء ( ريادة األعسال عمى 6112عخفت لجشة السجتسعات األوروبية )و 
الشذاط االقترادؼ وتظؾيخه مؽ خالل مدج السخاطخة واإلبجاع و / أو االبتكار مع اإلدارة 

 الدميسة , داخل مشغسة ججيجة أو قائسة

 رائج اعأاما  :  -
ُيشغخ إلى رائج األعسال عادًة عمى أنو شخص لجيو السيارات والسبادرة لتؾقع االحتياجات 

شخكة تقجم مشتجات ججيجة إلى الدؾق. يقبل رائج األعسال السخاطخ التي  السدتقبمية ويجيخ
 ( Parker D., 2018يشظؾؼ عمضيا السذخوع ويدتفضج مشو مؽ مكاسب مذخوع ناجح )

ورواد األعسال الحيؽ يشجحؾن فى التغمب عمى مخاطخ تذغضل السذخوع يحققؾن مكاسب 
يذ فقج مادية وإنسا يخدخون السرجاقية مؽ أرباحو أما الحيؽ يفذمؾن فيعانؾا مؽ خدائخ ل

 أيزا 
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يختمف رائج األعسال السجتسعى عؽ رائج األعسال فى السذخوعات التجارية فى أنو يخكد 
عمى تغضضخ السجتسع وتحدضشو وليذ تخكضده عمى تحقضق الخبح وإن كان تحقضق ربح ىؾ 

ت أو مداعجات مؽ أمخ ىام لزسان استسخار السذخوع قائسا ومشتجا بشفدو دون امجادا
خارج السذخوع فخواد األعسال السجتسعضؾن ) او االجتساعضؾن( ييتسؾن ببشاء الثقة ومسارسة 
األعسال بظخية نديية وأخالقية لتحقضق اليجف السشذؾد كسا أن ريادة األعسال االجتساعية 

السساثل تيتؼ بالفكخة التى غالبا ما تجتحب فخيق العسل السؤمؽ بيا واألشخاص ذو التفكضخ 
حضث أن رواد األعسال االجتساعضؾن تحخكيؼ رغبتيؼ فى تغضضخ السجتسع لألفزل ويكؾن 

 ىحا سبب وجؾدىؼ 

ورائج األعسال يعتبخ ىؾ السؤسذ والقؾة الجافعة او السحخكة لمسذخوع أو الذخكة الشاشئة 
ب مع حضث أنو ىؾ الحػ يبجأ الفكخة ويتحسذ ليا ويقؾم بجراستيا وتكؾيؽ فخيق عسل مشاس

تؾفضخ التسؾيل الالزم والتظؾيخ الالزم ويكؾن لجيو السيارات الالزمة لزسان استسخار 
السذخوع أو الذخكة الشاشئة وأن يكؾن لجيو السعخفة الالزمة إلدارة مذخوعو وإدارة معخفتو 

 بذكل كفء وفعال

خة أو يفذميا حضث أن الفكخة الجضجة ال تكفى بسفخدىا إنسا التشفضح الجضج ىؾ الحػ يشجح الفك
وصاحب التشفضح والتذغضل فى البجاية يكؾن ىؾ رائج األعسال فخواد األعسال الحيؽ يتستعؾن 
برفات وميارات معخفية عالية ىؼ الحيؽ يدتظيعؾن إنجاح مذخوعاتيؼ وشخكاتيؼ الشاشئة 
بذكل أكبخ باإلضافة لعامل الؾقت والدخعة فى إنجاز العسل فى الؾقت السحجد ليدتظيع 

 ؾق عمى مشافديو وأن يحقق نجاح فى الحرؾل عمى حرة مؽ الدؾق التف

 نظراات راادة اعأاما : -ج
( ست مجارس فكخية مختمفة Cunningham and Lischeronكانشجيام حجد

 تشغخ إلى مفيؾم ريادة األعسال مؽ مشغؾر مختمف تساًما:
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 The “great person” school of( مجرسة ريادة األعسال "الذخص العغيؼ0)
entrepreneurship 

 The psychological( مجرسة الخرائص الشفدية لمخيادة.6)
characteristics school of entrepreneurship 

 The classical school of( السجرسة الكالسيكية لتشغيؼ السذاريع.2)
entrepeneurship. 

 The management school of( مجرسة إدارة ريادة األعسال.2)
entrepreneurship 

 The leadership school of( مجرسة الكيادة لخيادة األعسال.5)
entrepreneurship 

 The intrapreneurship school of( مجرسة ريادة األعسال الجاخمية.2)
entrepreneurship 

ومؤشر ثالثا: دور إدارة المعرفة الذخرية ف  تحدين أداء مذرواات راادة اعأاما  
 االتبتاار

اإلنتاجية وتذجيع الشسؾ  أىسية ريادة األعسال إلى الجور الحؼ تمعبو في تحدضؽ تعدؼ 
خمق أعسال تجارية ججيجة مؽ خالل إيجاع السشتج  االقترادؼ. ولحلػ تداعج السشغسة عمى

( ومؽ  Chenوتظؾيخ الدؾق, وتبشي التججيج االستخاتيجي كسا أشار إليو تذضؽ أو العسمية,
 ميات الخيادية يسكؽ أن تحجث عمى مدتؾػ السشغسة, أو عمىالعس ىشا يسكؽ القؾل أن

تحدضؽ مؾقع السشغسة  مدتؾػ وحجة األعسال, أو السدتؾػ الؾعيفي, أو السذخوع, بيجف
الحؼ يحجد  التشافدي وتحدضؽ األداء الحالي ولحلػ يعتبخ الدمؾك الخيادؼ ىؾ الدمؾك
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تسضضد واستغالل الفخص الخيادية ب السشغسة بذكل ىادف ومدتسخ ويذكل مجال عسمياتيا
 السؾجية نحؾ االبتكار واإلبجاع

فال  التى تجعؼ أداء مذخوعات ريادة األعسال تعتبخ إدارة السعخفة الذخرية مؽ السجاالتو 
تقترخ إدارة السعخفة الذخرية عمى تكؾيؽ القجرات فقط بل أيزا فى كيفية استخجام ىحه 

اف والسجاالت ومشيا عمى نحؾ دقضق األغخاض القجرات وتؾعيفيا فى العجيج مؽ األىج
 اإلنتاجية لسذخوعات ريادة األعسال.

فالتشسية االقترادية تعشي زيادة القجرة التشافدية والجفع واإلسخاع بعسمية الترشيع كأساس 
مشظمق مؽ أساس فكخؼ  ومتؾسط دخل الفخد وىحا كمو لديادة الشاتج القؾمي اإلجسالي

تقخيخ التشسية ( مؤشخ كافي لكياس مدتؾيات الشسؾ االقترادؼاقترادؼ الشاتج القؾمي 
والتشسية االقترادية ال تكؾن إال بالعسل وبالتالى يسكؽ القؾل بأن  )6116اإلندانية , 

فى  العسل مؽ خالل مذخوعات ريادة األعسال وتؾفضخ فخص العسل يؤدػ لشسؾ إقترادػ
 جتسع.السجتسع ويؤدػ لديادة القجرة التشافدية ليحا الس

فى سعضيؼ knowledge والسعخفة  Entrepreneurshipفشجج أنو تتذارك ريادة األعسال 
وراء تجارب ججيجة وآفاق ججيجة كسا أن الحرؾل عمى نغخة ججيجة ورؤية ججيجة لمعالؼ يعج 

فى الكفاءات السقبؾلة لمسجسؾعة السحيظة  وفؾرػ  صعبا حضث ال يتؼ دمجيا بذكل تمقائى
اجة لجعؼ وإقشاع اآلخخيؽ ونجج أنو لشسؾ ناجح لسؤسدة صغضخة مسؽ يؤدػ إلى الح

ومتؾسظة الحجؼ  يعتسج عمى تغضضخات سخيعة تؼ ترشيفيا كسخاحل دورة حياة تشغيسية وأنيا 
تؾفخ مكياًسا إرشادًيا إلعجاد رواد األعسال لمتحجيات السدتقبمية والتأكضج عمى الشيج السشاسبة 

 إلدارة السعخفة 
األعسال مذاريعيؼ , يشرب تخكضدىؼ عمى الفخص قرضخة السجػ التي  وادفعشجما يبجأ ر 

يغتشسؾنيا ولكؽ بعج االنتقال الشاجح مؽ البقاء عمى قضج الحياة إلى مخحمة الشسؾ , ُيظمب 
مشيؼ التأكضج عمى االستخاتيجيات طؾيمة السجػ مؽ خالل بشاء السؾارد والقجرات ]بسا في ذلػ 
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, وأن الشيج الججيج يشاسب بذكل  know howخفة إلى ال الكفاءة[ وعمى تحؾيل السع
أفزل احتياجات ووسائل رواد األعسال والذخكات الرغضخة والستؾسظة واستخاتيجيات الشسؾ 
ذات أىسية حضؾية لخواد األعسال والذخكات الرغضخة والستؾسظة وكحلػ لججول األعسال 

عسال الؾصؾل إلى السؾارد االقترادؼ األوسع ألنغسة االبتكار فيجب عمى رواد األ
وتعبئتيا ونذخىا وتؾلضجىا لسظابقتيا مع فخص الدؾق مؽ أجل خمق قيسة ولكي تحقق 
الذخكة اإليخادات والشسؾ تتظمب حمؾال لدمدمة مؽ السذاكل تؤدؼ بجورىا إلى تحجيات 

ػ وىؾ ما يؤد ججيجة, فتدسح العسمية التخاكسية بتخاكؼ مجسؾعة فخيجة مؽ السعخفة وتظؾرىا
بجوره لتظؾيخ أداء السذخوعات وتحقضق مضدة تشافدية ليا وتدتظيع االستسخار فى الدؾق 

  والتظؾر وتحقضق األىجاف السخجؾة بكفاءة أفزل.
ولحلػ نجج أنو مؽ الزخورػ اىتسام رواد األعسال بتشسية معخفتيؼ الذخرية مؽ خالل 

وعاتيؼ والتى تؤدػ لسديج مؽ ميارة التعمؼ مجػ الحياة والتى تجعؼ رواد األعسال فى مذخ 
االبتكار وىؾ ما يشعكذ عمى مؤشخ االبتكار والحػ يسكؽ أن يداىؼ فى تحدضؽ أداء رواد 

 األعسال ومذخوعاتيؼ.
 منهجية الجراسة : -7

 ما عمى : بسخاجعة الجراسات الدابقة السختبظة بسؾضؾع البحث واإلطالعالمنهج االستقرائ 
 واألجشبية العخبية العمسية الكتب والجوريات مؽ مؾضؾع الجراسة, فى أدبيات مؽ كتب

 الشغخػ  الجانب فى صياغة بيا واإلستعانة تحمضميا أجل مؽ وذلػ ة, العمسي والخسائل
 .لمجراسة

السشيج التحمضمي فى تحمضل االستبيان الحؼ تؼ  ةالباحث تحضث استخجم  :التحليل  لمنهجا
 جسعلغخض  اإلستبيان بقؾائؼ ستعانةاال تؼ وفيورواد األعسال,  تؾزيعو عمى عضشة مؽ

فخض الجراسة,  مؽ ولمتحقق الجراسة متغضخات عمى الالزمة لمتعخف األولية البيانات
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والتحمضل لمؾصؾل لمعالقة بضؽ إدارة السعخفة الذخرية والستسثمة فى ميارة التعمؼ مجػ 
 .الحياة وبضؽ مؤشخ االبتكار

بيانات دقيقة باإلضافة لتعحر الؾصؾل  ونغخا لتعحر تحجيج حجؼ السجتسع لعجم وجؾد
لبعض رواد األعسال نغخا ألحجاث جائحة كؾرونا والتى تدببت فى عجم القجرة عمى 
التؾاصل مع بعض رواد األعسال كسا تدببت فى إغالق بعض السذخوعات التى لؼ 

عت تدتظع الرسؾد طؾيال والتعامل مع الجائحة, فتؼ استخجام العضشة الستاحة والتى استظا
مفخدة وحاولت الباحثة تغظية قظاعات مختمفة فى الجراسة  26الباحثة الؾصؾل إلضيا وىى 

حضث شسل مجتسع الجراسة مذخوعات ريادة األعسال لخواد األعسال فى مرخ مؽ 
قظاعات متعجدة اشتسمت عمى بخمجة تظبيقات, تظؾيخ بخمجيات, تعميؼ وتجريب, جخافيػ 

ة, أثاث, ترشيع أسسجة ومبضجات, جمؾد, مشتجات يجوية, ديدايؽ, تجارة إلكتخونية, أغحي
  تجويخ مخمفات, تجارة .

السشيج التحمضمي فى تحمضل االستبيان الحؼ تؼ تؾزيعو  ة فى ىحه الجراسةالباحث تاستخجمو 
وتحمضل البيانات  مفخدة مؽ رواد األعسال 26رواد األعسال شسمت عجد  عمى عضشة مؽ

ولمخخوج بالعجيج مؽ التحميالت فخض الجراسة ,  مؽ لمتحققالتى تخص متغضخات الجراسة و 
بضؽ إدارة السعخفة الذخرية الستسثل فى ميارة التعمؼ والشسؾ وبضؽ التى تؾضح العالقة 

 مؤشخ االبتكار. 

 مراحل التحليل اإلحرائ  : -8
تذسل مخاحل التحمضل اإلحرائي عمى مخحمة جسع البيانات ثؼ مخاجعتيا وتخمضدىا ثؼ و 

ا إلى الحاسب اآللي, ثؼ اختبارىا, وتؾصيفيا في شكل ججاول ومقاييذ إحرائية إدخالي
 ثؼ الكيام باختبار الفخوض لمتؾصل إلى نتائج الجراسة فالسخاحل كالتالى:
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 :استمارة اإلستبيانترميم  - أ
وفقا ألىجاف البحث وقج اشتسمت اإلستسارة عمى  استسارة استبيانقامت الباحثة بترسيؼ 

)السخحمة العسخية, والشؾع, والسؤىل الجراسي, والسدتؾػ الؾعيفي, وعجد  بيانات شخرية
 سشؾات الخبخة(, ومتغضخات البحث وفخضو كالتالى: 

 متغيرات البحث :
: تذتمل ال  محهر واحج وههمتغير مدتقل : إدارة المعرفة الذخرية ) -

 ميارة التعمؼ مجػ الحياة   -

  مؤشر االتبتاارمتغير تابع :  -

 :تتعلق بمتغيرات وفرض الجراسة كما يليالت  بحثية المحاور وال

 أسئمة تتعمق بسيارة التعمؼ مجػ الحياة  -

 أسئمة تتعمق بسؤشخ االبتكار -

 فرض البحث :

تحدضؽ بضؽ و  ميارة التعمؼ مجػ الحياة  بضؽ عالقة ذات داللة إحرائية تؾجج
 االبتكار  مؤشخ

 

 :جمع البيانات - ب
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قبل تؾزيع االستسارة مع كل مؽ رواد  ة الذخريةاستخجمت الباحثة أسمؾب السقابم 
األعسال ومجربي ريادة األعسال وبعض السدؤلضؽ فى السؤسدات التى تجعؼ ريادة 

والتى تيجف لسعخفة مجػ دعؼ إدارة عمى العضشة  االستسارةقامت بتؾزيع األعسال, ثؼ 
ار الحػ قج يداىؼ السعخفة الذخرية الستسثمة فى ميارة التعمؼ مجػ الحياة لسؤشخ االبتك

 فى تحدضؽ أداء مذخوعات ريادة األعسال.
 ترميز االستجابات: -ج

ارة التالية : يالسوالسكؾن مؽ ( إدارة السعخفة الذخرية)( X)الستغضخ السدتقل وىؾ  -
 ( ميارة التعمؼ مجػ الحياة)

 اإلبتكار: مؤشخ وىؾ  (Y)الستغضخ التابع  -

ى لكياس إستجابات السبحؾثضؽ مكياس ليكخت الخساس ةالباحث توقج إستخجم -
 حدب الججول التالى: االستبيانرات عبال

 االستبيانرات عبالكياس إستجابات السبحؾثضؽ ل درجات مكياس ليكخت الخساسى

 اإلستجابة
أفعل ذلػ 

 دائسا
أفعل ذلػ ولكؽ ليذ 

 دائؼ
ال  أحيانا

 أفعل
أعخف ولكشى أريج أن ال 

 أتعمسو
 0 6 2 2 5 الجرجة
 
 ع و تحليل البيانات:أسلهب جم -د

قامت الباحثة باإلعتساد عمى أسمؾب قائسة اإلستبيان لجسع البيانات األولية الالزمة 
وقج تؼ استخجام استسارة اإلستبيان  إلجخاء وإتسام الجراسة بيجف تحقضق أىجاف الجراسة,
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 كأداة رئيدية لمحرؾل عمى البيانات مؽ عضشة الجراسة, وتؼ ترسيؼ اإلستسارة فى ضؾء
 أىجاف الجراسة, وقدست إلى قدسضؽ:

 .بظاقة التعارفالقدؼ األول: 

 القدؼ الثانى: عبارات تخص متغضخات الجراسة

 SPSSقامت الباحثة بإدخال البيانات لمحاسب اآللي, واستخجمت البخنامج اإلحرائي و 
V. 25حضث تؼ التحمضل اإلحرائي لمبيانات ,. 

 أساليب التحليل اإلحرائي:  -9

ضل اإلحرائي لمبيانات: السقاييذ اإلحرائية التي تيتؼ باختبار صالحية تشاول التحم
والتؾصل إلى نتائج البحث, وفيسا  واختبار الفخض بيانات الجراسة وصجق وثبات االستبيان

 يمي ىحه السقاييذ:
تؼ تفخيغ البيانات عؽ طخيق البخنامج اإلحرائي السعخوف بخنامج الحدم اإلحرائية  

وتؼ التحمضل  Statistical Package For Social Sciencesية لمعمؾم االجتساع
, SPSS V. 25اإلحرائي باستخجام الحاسب اآللي مؽ خالل بخنامج الحدم اإلحرائية 

 خظؾة تسيضجية لتبؾيب البيانات, ومؽ خاللو تؼ:  –تفخيغ البيانات –وتعج ىحه الخظؾة 

الختبار   Cronbachs Alphaاختبار الثبات مؽ خالل معامل ألفا كخونباخ -0
 ثبات السكياس.

اختبار صجق اإلتداق الجاخمي مؽ خالل معامل إرتباط بضخسؾن بضؽ األبعاد   -6
 وإجسالي السكياس.

إيجاد العالقات اإلرتباطية بسعامل ارتباط بضخسؾن ألبعاد الجراسة إلثبات  -2
 صحة فخوض الجراسة.

 ؾؼ الستؾسط الحدابي واإلنحخاف السعيارؼ والؾزن الشدبي السئ -2
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 نتائج التحليل اإلحرائ : -11
 التحليل الهصفي لعبارات مهارة التعلم مجى الحياة

 العبارات
المتهسط 
 الحداتبي

االنحراف 
 المعياري 

الهزن 
الندبي 
 المئهي 

 الترتيب 

أبحل مديج مؽ الجيج لتحدضؽ ميارات الكيادة 
 اإلدارية واإلشخافية وقيادة فخيق عسمى

2.51 1.22 01.1 0 

جدة لتحدضؽ السيارات في أبحل جيؾد مح
مجال اختراصى )تخررى( ومجال 

عسمصالسيشى وأبحث عؽ فخص التعمؼ ذات 
 الرمة بعسمى لتحدضؽ أداء العسل

2.22 1.25 20.6 2 

أخح زمام السبادرة الكتذاف معمؾمات حؾل 
السشتجات الججيجة عشجما تكؾن السعمؾمات 

 الفشية عؽ السشتج قمضمة أو غضخ متؾفخة
2.20 1.22 20.2 6 

أحتفع بالسعمؾمات باستخجام التكشؾلؾجيا 
وقاعجة البيانات لمؾصؾل إلى السعمؾمات ذات 

 الرمة
2.62 1.05 25.2 2 

أعل عمى اطالع دائؼ عمى اتجاىات 
الرشاعة والسشافدة والتكشؾلؾجيا الستغضخة 

 والحجيثة
2.65 1.01 25.1 5 
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 العبارات
المتهسط 
 الحداتبي

االنحراف 
 المعياري 

الهزن 
الندبي 
 المئهي 

 الترتيب 

أىتؼ بالتدجضل في الجورات أو ورش العسل 
ة وحزؾرىا وحزؾر السؤتسخات االختياري

 والشجوات والتجريبات
2.25 0.02 22.0 0 

ُأجخب أسالضب ججيجة ألداء العسل مؽ أجل 
 2 22.2 1.22 2.62 تظؾيخ طخيقة األداء

أقؾم بجسع السعمؾمات مؽ السشذؾرات التجارية 
والرحف والسجالت والسؾاقع وغضخىا لتعديد 

 فيؼ وحل مذاكل العسل
2.20 0.12 22.0 2 

أتعخف عمى معمؾمات ججيجة حؾل تظؾر 
السشتجات واألسؾاق واجخاءات وأسالضب اإلدارة 
)مثل تخظيط السذاريع أو السيارات الكيادية, 

 إلخ.(

2.02 1.06 22.2 2 

أقؾم بالتغضضخ في روتضؽ العسل أو اإلجخاءات 
 بذكل دورػ 

2.22 1.02 26.2 01 

  26.2 1.51 2.02 مهارة التعلم مجى الحياة
تبضؽ مؽ الججول الدابق لؾصف عبارات ميارة التعمؼ مجػ الحياة أن الستؾسط العام 

%( وىي ندبة 26.2( ووزن ندبي )1.51( بإنحخاف معيارؼ )2.02إلجسالي البعج بمغ )
تذضخ لسؾافقة العضشة عمى ميارة التعمؼ مجػ الحياة, وتخاوحت متؾسظات العبارات بضؽ 

%( تذضخ تمػ الشدب إلى مؾافقة عضشة 01.1-%26.2( بؾزن ندبي )2.5 – 2.22)
 الجراسة عمى عبارات ميارة التعمؼ مجػ الحياة.
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 التحليل الهصفي لعبارات مؤشر االتبتاار                          

 العبارات
المتهسط 
 الحداتبي

االنحراف 
 المعياري 

الهزن 
الندبي 
 المئهي 

 الترتيب 

ججيجة زادت القجرة عمى الكيام بابتكار حمؾل 
 لسذاكل العسل

2.22 1.02 22.2 2 

زيادة اقتخاح طخق ججيجة لتظبضق السعخفة 
 الحالية لمسذخوع

2.20 1.22 22.0 5 

أقؾم بعسل تظؾيخ وتحدضؽ لمسشتجات بذكل 
 إبجاعى

2.22 1.02 22.2 2 

زيادة إنتاج مجسؾعات ججيجة مؽ السشتجات أو 
الخجمات لتمبية الفخص الججيجة الستاحة 

 بالدؾق 
2.52 0.01 21.2 0 

زيادة تشفضح األفكار الججيجة / غضخ العادية لحل 
 السذكالت التصتؾاجيشى

2.22 1.02 26.5 2 

 0 20.2 1.25 2.12 ابحث عؽ التحدضشات السدتسخة لمخجمات
حل مذكمة ججيجة مع القمضل مؽ السعمؾمات 

 2 20.0 1.02 2.52 األساسية

تجات زيادة تظؾيخ التحدضشات اإلبجاعية لسش
 والخجمات التى يتؼ تقجيسيا

2.25 0.10 22.0 2 

 6 22.2 0.12 2.06تقبل اقتخاحات اآلخخيؽ لالنتقال لمسدتقبل 
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 العبارات
المتهسط 
 الحداتبي

االنحراف 
 المعياري 

الهزن 
الندبي 
 المئهي 

 الترتيب 

 حتى وإن كانت غخيبة نؾعا ما
زيادة التعامل بكفاءة وفعالية مع السفاجآت 

 غضخ الستؾقعة فى العسل
2.20 0.12 22.0 5 

  22.2 1.22 2.22 مؤشخ االبتكار
 

لججول الدابق لؾصف عبارات مؤشخ االبتكار أن الستؾسط العام إلجسالي تبضؽ مؽ ا
%( وىي ندبة تذضخ 22.2( ووزن ندبي )1.22( بإنحخاف معيارؼ )2.22البعج بمغ )

( 2.12 – 2.52لسؾافقة العضشة عمى مؤشخ االبتكار, وتخاوحت متؾسظات العبارات بضؽ )
ؾافقة عضشة الجراسة عمى عبارات %( تذضخ تمػ الشدب إلى م20.2-%21.2بؾزن ندبي )

 مؤشخ االبتكار.
 

 اختبار صحة فرض الجراسة:
 تحدضؽ مؤشخبضؽ و  ميارة التعمؼ مجػ الحياة  بضؽ عالقة ذات داللة إحرائية تؾجج

 االبتكار 

 

 مرفهفة االرتباط تبين مهارات التعلم مجى الحياة ومؤشر االتبتاار       

 مهارة التعلم مجى الحياة المتغيرات
 **1.221 معامل ارتباط  مؤشر االتبتاار
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 1.110 الجاللة المعنهاة
 

يتزح مؽ الججول الدابق لمعالقة االرتباطية بضؽ ميارة التعمؼ مجػ الحياة )كأحج ميارات 
 وجؾد عالقة إرتباطية ذو داللة إحرائية بضؽو إدارة السعخفة الذخرية( ومؤشخ االبتكار 

 اإلبتكار .مؤشخ و  ميارة التعمؼ مجػ الحياة
ميارة التعمؼ مجػ  بضؽ عالقة ذات داللة إحرائية تؾجج الفرض الرئيدي:نقبل مما سبق 

 االبتكار  تحدضؽ مؤشخبضؽ و  الحياة 

 نتائج البحث:

تحمضل عبارات ميارة التعمؼ مجػ الحياة مؾافقة العضشة عمى ميارة التعمؼ تبضؽ مؽ نتائج 
   مجػ الحياة

 .ت مؤشخ االبتكار لسؾافقة العضشة عمى مؤشخ االبتكارتبضؽ مؽ نتائج تحمضل عبارا -

 بضؽ ميارة التعمؼ مجػ الحياة ومؤشخ اإلبتكار  إرتباطية تؾجج عالقة -
 
 

 التهصيات :  -11
 تهصيات اامة: - أ

وبالتالى  يجب الحخص عمى ميارة التعمؼ مجػ الحياة حضث تجعؼ اإلبجاع واإلبتكار -
 جعؼ مؤشخات التشافدية تؤدػ لتحدضؽ أداء مذخوعات ريادة األعسال وت

 تذجيع الجولة لألفخاد عمى الحخص عمى التعمؼ دائسا  -
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تؾفضخ الؾسائل التكشؾلؾجية وغضخ التكشؾلؾجية التى تداعج عمى تشسية ميارة التعمؼ  -
 مجػ الحياة 

 دعؼ الجولة لمسذخوعات القائسة عمى االبتكار وربظو دائسا بالتعمؼ السدتسخ  -
ى جسيع السجاالت بذكل دائؼ وأن تكؾن متاحة لمجسيع تؾفضخ الجورات التجريبية ف -

حتى يتدشى لمجسيع الحزؾر دون قضؾد ويدتظيع أػ فخد الحرؾل عمى التعمؼ 
 الحػ يحتاجو فصأػ مجال 

تؾعية أصحاب مذخوعات ريادة األعسال بزخورة االىتسام بتعمؼ الججيج دائسا فى  -
باألعسال بأفزل أداء مسكؽ مجاليؼ والسجاالت السختبظة حتى بتدشى ليؼ الكيام 

وأن يدتظيع السشافدة وتحقضق معجالت أداء مختفعة واالستسخار فى الدؾق 
 .والتظؾر

 :مهارة التعلم مدي الحياة  تهصيات خاصة بخطهات تجعيم  - ب
 

 اإلجراءات الت  ينبغ  إتبااها:

يدتيجف احتياجات التعمؼ أػ يدعى ويدتخجم السالحغات وغضخىا مؽ مرادر  -
 ت لتحجيج السجاالت السشاسبة لمتعمؼالسعمؾما

يحجد ويذارك أنذظة التعمؼ السشاسبة )مثل الجورات   —يبحث عؽ أنذظة التعمؼ  -
, والقخاءة , والجراسة الحاتية , والتجريب , والتعمؼ التجخيبي( التي تداعج عمى تمبية 

 احتياجات التعمؼ.
ؼ بظخيقة تحقق يذارك بججية في أنذظة التعم —يديج التعمؼ إلى أقرى حج  -

أقرى استفادة مؽ تجخبة التعمؼ )عمى سبضل السثال , تجويؽ السالحغات وطخح 
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األسئمة وتحميالت السعمؾمات بذكل ناقج ويزع التظبضق العسمى فى االعتبار 
 وإنجاز السيام السظمؾبة(

يزع السعخفة الججيجة, الفيؼ, أو السيارة لالستخجام  —يظبق السعخفة أو السيارة  -
 تظبضق العسمى, يعدز التعمؼ مؽ خالل التجخبة والخظأ.أو ال

يزع نفدو في مؾقف غضخ مألؾف أو غضخ مخيح مؽ أجل  —يخاطخ في التعمؼ  -
التعمؼ ؛ يظخح أسئمة عمى خظخ الغيؾر بسغيخ الذخص البديط مؽ بداطتيا؛ 

 يأخح ميام غضخ مألؾفة أو تحتؾػ عمى تحجيات
يستص ويدتؾعب السعمؾمات  -يارة يكتدب بدخعة السعخفة أو الفيؼ أو الس -

 الججيجة بديؾلة مؽ خبخات التعمؼ الخسسية وغضخ الخسسية.
 أنذطة ينبغ  إتبااها :

 بحل الجيؾد لكيادة فخيق العسل -
 بحل جيؾد لتحدضؽ السيارات في مجال االختراص والسجال السيشي  -
ن أخح زمام السبادرة الكتذاف معمؾمات حؾل السشتجات الججيجة عشجما تكؾ  -

 السعمؾمات الفشية ضئضمة أو غضخ متؾفخة.
البحث عؽ فخص التعمؼ ذات الرمة لتحدضؽ أداء العسل )عمى سبضل السثال  -

, ميارات التجريب / التؾجيو , ميارات الكسبضؾتخ , التجريب التقشي , التعامل 
 مع الذخريات الرعبة , ميارات التفاوض(.

بيانات لمؾصؾل إلى السعمؾمات الحفاظ عمى السكتبة التكشؾلؾجية وقاعجة ال -
 ذات الرمة
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 البقاء عمى اطالع  باتجاىات الرشاعة والسشافدة والتكشؾلؾجيا الستغضخة. -
 البحث بججية عؽ فخص التعمؼ الججيجة -
 استيجاف أنذظة التعمؼ لتمبية السيارات الؾعيفية السظمؾبة -
 تحسل السدؤوليات أو السيام لتظؾيخ الحات -
 ورش العسل االختياريةالتدجضل في الجورات أو  -
 جّخب أسالضب ججيجة ألداء العسل مؽ أجل التظؾيخ لظخيقة أفزل لألداء -
جسع السعمؾمات مؽ السشذؾرات التجارية والرحف والسجالت لتعديد فيؼ  -

 وحل مذاكل العسل
 تعمؼ كيفية تذغضل اآلالت أو السعجات السدتخجمة -
 السعمؾمات األساسيةتعمؼ كيفية استخجام الكسبضؾتخ إلدخال أو استخداد  -
تعخف عمى معمؾمات ججيجة حؾل تغضضخ السشتجات أو األسؾاق أو اإلجخاءات  -

 أو أسالضب اإلدارة )مثل تخظيط السذاريع أو السيارات الكيادية , إلخ.(
تعمؼ كيفية استخجام الشساذج أو االستسارات أو الدجالت أو التقاريخ التشغيسية  -

 السختمفة
 العسل أو اإلجخاءات وخمق بضئة عسل متججدة تعمؼ التغضضخ في روتضؽ -
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The Role of the Lifelong Learning Skill as One of the 

Personal Knowledge Management Skills for Improving the 

Innovation Index in Entrepreneurship Projects 
ABSTRACT 

 

The aim of the research is crystallized in identifying the importance 

of managing personal knowledge represented in one of its skills, 

which is the skill of the lifelong learning, determining also whether 

personal knowledge management has a role or can contribute to 

improving business performance, especially, business performance 

in entrepreneurship projects, and improving its competitiveness in 

the labor market, through the innovation index, that exist for 

entrepreneurs. This is implemented by distributing a questionnaire 

form to entrepreneurs and assessing their lifelong learning skill and 

its relation to supporting business performance and the innovation 

index. The study concludes that there is a statistically significant 

correlation between the skill of lifelong learning as one of the 

personal knowledge management skills and the innovation index. 

The study recommends a number of recommendations, including 

that training courses should be provided in all areas, especially, 

those supporting entrepreneurship, so that everyone can obtain 

permanent learning that supports innovation and leads to the 
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resilience of enterprises in the labor market and supporting 

entrepreneurship’ competitiveness. Added to that, that the state's 

support for continuous lifelong learning helps and supports business 

performance, innovation index and boosts its competitiveness. 

Keywords: Personal knowledge management, lifelong learning 

entrepreneurship, innovation index. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 


