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 ػيـً شرمــج اىتــرَقــج ىتسىَق اىْفظ قطاع ةْغازٌ ةــيُتُــا

"THE ROLE OF TACIT KNOWLEDGE ON NOVATION 

MANAGEMENT"  

(A FIELD STUDY ON AL – BREGA OIL MARKETING 

COMPANY - BENGHAZI SECTOR OF LIBYA) 

  (3)دمحم مختار خشفهر،(2)،خيرالجين عبجربه الحسري (1)مسجوح عبجالعزيز الرفاعي
 ملخص

وواقع إدارة االبتكـــرر علـى واقع المــعــرفة الضمنيـة، هدفـــت الــدراســة إلـــى التعــرف
ة تحـــديد نـــو  العـقـــإلـ  ، وبدولـة ليبيـر قطـر  بناـر  ببشركـة البــريقــة لتسويق النفط 

 وقــد، رلشركــــةاإلرتبــرطيـــة بــيم المــعــــرفة الضمنيـــة وإدارة االبتكــــرر لــــد  العــــرمليم ب
علــ  تعــــرف لفــــ  هــــلـ الــدراســــة علـــى المــنـي الـولفــــ  التحليلــ  لالبرحــ   عتمـــردا

وفــ  ارة االبتكــــرر لــــد  العــــرمليم، العـقــــة بــيم المــعــــرفة الضمنيـــة وإدطبيعــة وقــوة 
،واستخد  الــدراســـة اتمتايــرشـملت  اسـتمررة استقلـر  بتلـمي قـر  البـــرح  سبيل للك 

 حجـ  عينتـ بــلغ مم مجتمع الدراسة والل  كــرداة لجمــع البيــرنرت  البرح  هلة االستمررة
   .شركــةبنفس ال( مفردة مم العــرمليم 582)
لـــد   ، المــعـــرفة الضمنيــةر المسـتقل  الــدراســة إلـــى أم عـبــررات المتايـخللت و 

 اسـتمررة االستقلـر شركــة كــرنت بدرجة متوسطة، وكـــرم تــــرتيأ أبعـــرد رلالعــرمليم ب
ـــررات  ـــر ت عـبـ ـــر(، وجـ ــررة، التفكي ـــرة، المـ ـــرـت ة )الخبـ ــوافر كـ ــ  درجــة الت مــم حي

الــدراســـة وجــود وأكــدت نتــر ي  ،بدرجــة تــوافر متوســط  ،إدارة االبتكــــرر  المتايــر التــربع
وتحسـيم شركــة رلطردية بيم أبعــرد المــعــرفة الضمنية لـــد  العـــرمليم ب عـقـة ارتبــرط

تحسيم إدارة االبتكــرر مم وجــــة نررهــ ، وأولـت الــدراســة بضـرورة العمـل علــى و
ـــــرمليم علــــى خلـــق فقرفـــة داعمـــة ومحفـــ ة إلنتـــرم المــعـــــرفة ومشـــرركتـر، وتشـــجيع الع

 مشرركـة مــعــررفــ  اللريحة والضمنية بمــر يخد  العملية اإلنترجية. 
 ة )المــعــرفة الضمنية، إدارة االبتكــرر(.الكــلمــات المفـــتاحية    
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Abstract 

 
     The study aimed to identify the reality of tacit knowledge, and the 

reality of management and Oaqekar company Brega Oil Marketing 

Benghazi sector, the state of Libya, and to determine, Libya, and to 

determine the type relationship to express on the on the Alosvar 

between tacit knowledge and innovation management among 

workers, and for that, the researcher designed A study variables 

survey form, and the researcher used this form as a tool to collect 

data from the study population, whose sample size was (285) single 

workers of the same company. 

 

   The study concluded that the expressions of the independent 

variable, “implicit knowledge,” of the company’s workers were of a 

medium degree, and the order of the survey questionnaire’s 

dimensions in terms of the degree of availability were as follows: 

(experience, skill, and dependent thinking), and the degree of 

innovation coming from “average innovation”. The results of the 

study confirmed the existence of a direct correlation between the 

dimensions of the tacit knowledge of the company’s employees and 

improving and improving the management of innovation from their 

point of view, and the study recommended the need to work on 

creating a supportive and stimulating culture for the production and 

participation of knowledge, and to encourage workers to explicitly 

share knowledge and knowledge 
 

 

    

Key-words: tacit Knowledge - innovation management.    
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 :مةمقج
 يُعج لػ إذ  ة،صخ ســعــاال ةاإلدار  فــي يةسســااأل تبــاالستطم حــجأ واإلبجاع ركــااالبت ُيسثل
 اعيانـــؽ أ اخـتبل  عمــ  تســـاالسشع فـــي لســـااألع أداء اضـيـــ  مخ  حتـ  أو اكــافــيـــ  
 لـحلغ ،سـةعالسش فذـل إلــــ  يـدد  قـج بيـا خاراالسـتس ألن؛ يـةالتقميج يـةالخوتيش ئقالطخ بــا
 أن ش ســـعبة، الكفـاء حـــجعشـج  تقـ  أال يجـ  ،خارىاواسـتسء بقـا نســاض أجل مؼ وفإن
 مـؼ أبعـج حاتياســـؽ ط ن كــؽ ي أن يجـ  ســـاوإن ؛ةصـحيح قــةبطخي ءيـــااألش بعسـل تقـؽ 
 . (1002 الرخن (  ألدائيا ةالسسيد  تســاالد ىي واإلبجاع ركــااالبت ن كـؽ ي بحيث، ذلغ
 ،ةخاصـ وأ عـــامة سـةمشع كـــلل ُممحـا   ابـــ  مطم ركـــالبلبت تســـاشعالس ةحاجـ تُعـج 
 وذلـغ د ،تــــخ وال الفذـل ىايــخ مر الحاضـخ شاقــتو  فـــي والتبـجع التبتكخ التي سةالسشعف
 عـؼ ةالشاتج يـخةالكب تحــجيــاوالت ةالذجيج دـةالسشاف ظل فــي اليؽ  لػعــا فــي البقاء ألن

 أن وفـــي شـغ ال ســـامو ىـي لبلفـ ،  وغيـخه اليائل التقشي والتطؽر سةالعؽل مدتججات
 ســةر ســالس يةر كـــااالبت راتجالقـ ريــؽ لع الفـخص تـؽفخ عـج و  ر  كـــااالبت الفكـخ نزـؽ 
 ويسثـل ،سـةلمسشع ةعجيـج تكـــبلمذ إلــــ  اســـ  حت سـيدد  يــخوالتطؽ  يــخالتغي فـــي دورىـا
 إلــــ  العبـؽر تســـاالسشع تدـتطي  ال جونـووب ،سـةمشع أل  بـــلالسدتق احفـــتم ركــااالبت
 فــي يوىـسأ  األكثخ لجــاالس ىـؽ ركــافاالبت ،يةالحال كفاءتيا نتكــا يـســام بــلالسدتق اىــح
 عمــ  يعسـل ر  كـــااالبت العسـل أن ســـاك وبيئتيـا، سـةالسشع بـيؼ التفاعـل قــةعبل تعديـد
 البذـخ   العشرـخ ويشسـي ،سـةلمسشع يـةجوالخار  يةاخملـــجا تكـــبللمسذ لمــؽ الح دجـــاإي
ــــي ــــاو يا، فـ ــــااالبت يـــةعسم جـــؽىخباعتبـــاره  ،يــــخالسج ألخصبـ ــــاال( ركـ  ةفخ جـعـ

 يــػعقؽل فـــي أصـحابيا يختدنيـا Tacit Knowledge يةالزـسش ةفســعـــخ ال،(1022
 ةمتاحـ غيـخو  مــعمــؽمة يــخغ فيـي ثـػ ومـؼ مـؼ الرـي ، ةصـيغ  أبـــ عشيـا وابـــخ يعوال

 ليـا يقـجر وال مــعيــػ تســـؽ وقـج ت ،فقـ  أصـحابيا عقـؽل دــةحبي وتعـل ؼ،لآلخـخي
 الفـخص نـةالسختد  ةفســعـــخ ال تمـغ ألصـحا  أيـــتتي قـج أخـخ   نيـــاأح فـــيو  ر،يــؽ الع
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ضؽح لــؽ ا مـؼ ةمختمفـ تجــابجر  لآلخخيؼ وإظيارىا بيا لمترخيح يـػتجفع التي افدحـؽ وال
 . (1024، او  يـخ ل )السشســاواالستك
ـــ شــاء  ب ـــا عم ـــؽ تقــج  أصــبح مــؼ ا مـ  عمـــ   لمعســل رـــؽ ق ةاضح أن ىشــاض ضــخور ل
نقميا و  Tacit    Knowledge                يةالزسش ةفســعــخ ال كـة  بسذار ســااالىت
ــــابـــيؼ ال ــــيمميؼ والكذـــ  عـــؼ دورىـــا عـ ـــةتشس فـ ــــااالبت ةميـــارات إدار  ي ــــاب ،ركـ يحقـــق  سـ

 كـــؼإطــار يس إلـــــ ل لـؽصـــؽ ا إلـــــ  ســـةرالــجه اىــــحتدــع  و ، اجــــياموبــخ  تكــــاأىـجا  الذخ 
 عمــ لتطبيق بـــاوذلـغ ، لســـات األعســـامشع فـــي قـةه العبلىــحمؼ  ةمؼ خبللو االستفاد

  .يــاليب لةلتدؽيق الشف  بجو  قـةيبــخ ال كـةشخ 
                                              سـةرالــجا كــلةمذ

 عـؼ السشعسـة يسيـد ججيـج ومختمـ  مـــا ىــؽ كـــل واسـ  يذـسل مفيــؽ  ـــاراالبتك
 أو الســـالي أو اإلدار   األداء طـخ  فـي  أو السشـت  مجـــال فـــي كـــان سـؽاء ،اآلخـخيؼ

 القيـــا  لمدبـؽن،أو الخجمـة تقـجيػ فـــي ججيـجة طخيقــة ـاستخجا فـ اإلنتـاجي، التدؽيقي أو
 (. 1022)بؼ كذخودة    ابتكــار ُيعج ججيج تشعيسي بشذاط
ـــــاثبتــــت دراأوقــــج  ـــــات السـ ـــــخ حثيؼ أثــــخ البـ ـــــي يةالزــــسش ةفســعـ ـــــخ بعــــ  الستغ فـ ات ي
ا جـــيالتـي أثبتـت نتائ Masduki Asbari et al (2019)ســة مشيـا درايـة، و التشعيس

  لـــجر كـــااالبت عمــ  ةالقـجر  عمــ  يـػبي ومجــاإي يـخلو تأث ةالرخيح ةفســعــخ أن تقاسػ ال
حـيؼ  يـة، فـــيالتشعيس يـةالتعميس ةطلـؽســاأ  مؼ خبلل ا ةشخ بــانت مكــامسيؼ سؽاء أســعال

ــــخ أن تقاســـػ ال ــــا يةالزـــسش ةفســعـ ـــو تأثكـ ــــخن ل ــــاإي ي ــــ  يــــػمو  بيجـ ــــاإم عم ــــاابت يةنكـ ر كـ
ـــعال ـــامسيؼ مــؼ خــبلل اسـ ـــعلم يــةالتعميس ةطلـؽسـ ـــاك، مسيؼسـ ـــاأثبتــت أن ت سـ  ةفســعــــخ دل البـ

 ســـةدراأثبتــت و و  ،يـــخكب كــــلبذ فــــيظيلـؽ أن يحدــؼ األداء ا كـــؼيس ةالرــخيحية و الزــسش
 ةفســعـــخ ال دور تـجعػ يةبجـــاإي مدشـخات ىشـاض ( أن1027الذـسخاني، ومخغبلنـي )
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 Rajendran ســــةدراأظيـــخت نتـــائ  ، يةالبذـــخ  اردســـــؽ ال يـــةتشس فـــــي شةمكـــــاال
Muthuveloo et al (2017) ـــخ أن ال ـــخليــا تأث يةالزــسش ةفســعـ األداء  عمـــ  ي

 ذات طيوبــاارت قـةوجؽد عبل إلـــ ( 1024او  )يـخ السش سـةخمرت درا ســاك، التشعيسي
، ليعـــاال التعمـيػ مةخج ةجؽد دعــاأب وبيؼ يةالزسش ةفســعــخ ال دعــاأب بيؼ يةئرــاإح لةدال

بـــخة الخ ( التـجريذ مـؼ ةىيئـ أعزـاء تجــابـــااست فــي مــعشــؽيــا يــاطخد ايـخ تأث حيث وجج
حث يعتقـج بـــالي، لـحلغ فـإن العـــاال التعمـيػ مـةخج ةجـؽد دعـــاأب عمــ  (يــخوالتفك ةالسيـار و 
مميؼ عـــا  اللـــجر كـــااالبت ةوإدار  يةالزـسش ةفســعـــخ ال يـةبـيؼ تشس ســ قج تج قـةعبل سةأن ث
  .يــايببــملتدؽيق الشف   قـةيبــخ ال كـةبذخ 
 
 :سـةرالــجا لةئأس
لتدؽيق الشف  قطاع  قـةيبــخ ال كـةر بذخ كــااالبت ةإدار  فــي يةالزسش ةفســعــخ الدور  مــا

  ؟يــايببــمبشغاز  
 9ىي يةؤالت فخعدــات ةا الددال الخئيدي عجىــحيتفخع عؼ و 
 يــا؟ بيبــملتدؽيق الشف  قطاع بشغاز   قـةيبــخ ال كـةبذخ  يةالزسش ةفســعــخ واق  ال مــا .2
 يــا؟ يببــملتدؽيق الشف  قطاع بشغاز   قـةيبــخ ال كـةر بذخ كــااالبت ةواق  إدار  مــا .1
مميؼ عــا  اللــجر كــااالبت ةوإدار  يةالزسش ةفســعــخ طيو بيؼ البــاارت قـةىل تؽجج عبل .2

 يــا؟ يببــملتدؽيق الشف  قطاع بشغاز   قـةيبــخ ال كـةبذخ 
 :سـةرالــجأهجاف ا

 9يمي ســاأىجا  تتسثل قي ةتحقيق عج إلـــ  سـةرالــجاتيج   
التعــرف علـى واقع الســعــرفة الزسشية بذركـة البــريقـة لتدهيق الشفط قطاع بشغازي  -2

  بــليبيــا.
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التعــرف علـى واقع إدارة االبتكــار بذركـة البــريقـة لتدهيق الشفط قطاع بشغازي  – 2
 . بــليبيــا
  لــجر كــااالبت ةإدار ية و الزسش ةفســعــخ بيؼ ال يةطبــااإلرت قـةع العبلنــؽ ج يحــجت – 2
 يــا. يببــملتدؽيق الشف  قطاع بشغاز   قـةيبــخ ال كـةمميؼ بذخ عــاال
 

 :سـةرالــجفروض ا
 التالي: حـهالش علـى سـةرالــجفروض ا ةغيــاص كـنيس 
تؽافخ كبيخة مؼ وجية نعخ  تتست  عبارات استبانة السعخفة الزسشية بجرجة -

 لتدؽيق الشف  بميبيا العامميؼ بذخكة البخيقة
بجرجة تؽافخ كبيخة مؼ وجية نعخ العامميؼ  إدارة االبتكارتتست  عبارات استبانة  -

 لتدؽيق الشف  بميبيا بذخكة البخيقة
ي9  فــ مةالستسث يةالزسش ةفســعــخ د العــابيؼ أب يةئرــاإح لةذات دال قـةال تؽجج عبل -

 كـةمميؼ بذخ عــانعخ ال جــيةر مؼ و كــااالبت ةإدار ، و (يـخالتفكة، السيار بــخة، ) الخ
 يــا. يببــملتدؽيق الشف  قطاع بشغاز   قـةيبــخ ال

 :سـةرالــجا هـسيةأ
 ها:هـسرات أبــااعت ةعج فــي سـةرالــجا هـسيةتكسن أ 

 ةضؽع إدار مــؽ و  Tacit Knowledge يةالزسش ةفســعــخ ضؽع المــؽ لػ يحظ  
 ةالبيئ فــي كــافــي  البحثي الســاالىتبــا Management Innovation ركــااالبت
ت يــامؼ أول سـةرالــجه اىــحن كـؽ د تكــاتبــل و ، يةالميب ةالبيئ فــي ةوبخاصية، بعــخ ال
 يةالميب ةئالبي عمـ لتطبيق بــايؼ يـخ يؼ الستغىــحلخب  بيؼ بــات التي اىتست ســارالــجا

 لةمحاو  سـةرالــجه اىــحولعل ة، قطاع الشف  خاص عمـ ل التطبيق جــام فــيو عــامة، 
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  يـؽ ل مفحـؽ ت واألبحاث ســارالــجمؼ ا يةبعــخ ال ةت السكتبجــاسج حا فــيلئلسيا  
 Management ركــااالبت ةإدار و  Tacit Knowledge يةالزسش ةفســعــخ ال

Innovation  ةتحقيق السيد  فــي يـػت التي تدســار ســال السجــام فــي يجا  حــجتو 
 يةبعــخ ال ةإثخاء السكتب فــي يـســاضؽع مســؽ ا الىــححيث يعج ، تكــالمذخ  يةالتشافد

أن تؽفخ  كـؼيس ســاكية، ت اإلدار ســارابــالــج سةالسيت ةومخاكد البحث العمسي وخاص
ث حـؽ ارسيؼ ألجخاء السديج مؼ البلــجوا حثيؼبــاال ةعجدــانات لسيــاب ةقاعج سـةرالــجه اىــح
 . لجــاا السىــح فــي
 : يةالعسل هـسيةاأل
ت ســاالسشع عمـ  يـخليا تأث يـسةت معــاضؽ مــؽ  تتشاول نياكـؽ  سـةرالــجا ىـسيةأ  تكسؼ 
 Management ركــااالبت ةوإدار  Tacit Knowledge يةالزسش ةفســعــخ ال 9وىي

Innovationمؼ  يــاليب لةدو  فــيلتدؽيق الشف   قـةيبــخ ال كـةشخ  ةاستفاد يةنكــاإم ، وفــي
 يـختطؽ  فــيعج دــات ةر رـؽ يا بفــيظمــؽ ليا و ســابيؼ ع يةالزسش ةفســعــخ ال كـةنقل ومذار 
 . تحقيق أىجافيا إلـــ  كـةل الذخ صـؽ مؼ أجل و ، لسشدؽبييا يةر كــاالسيارات االبت يةوتشس
ت ســاالسشع كــلل ُممحا   بــار أصبح مطمكــان االبتكـؽ  فــي سـةرالــجا ىـسيةتتجم  أ و  

 سةحيث أصبحت السشع ص،رـؽ الخ جــوو  عمـ  يــايببــمقطاع تدؽيق الشف  عــامة، و 
ت ســالػ السشععــا فــيد ، فالبقاء تـــخ وال الفذل ىايـخ مر فــي تبجع وال تبتكخ ال التي

 فــي ت التي تبتكخ وتتطؽر مؼ أدائيا وأىجافيا وذلغســاسشعال عمـ را  رـؽ أصبح مق
 والتطؽر سةالعؽل مدتججات عؼ ةالشاتج يـخةالكب تحــجيــاوالت ةالذجيج دـةالسشاف ظل
 راتجالق ريـؽ لع الفخص تؽفخ أو عج  ر  كــااالبت الفكخ فشزؽ  اليائل التقشي
 يـخوالتطؽ  يـخالتغي فــي دورىا ـةسر ســام يا مؼكـشيس ســاب سةداخل السشع يةر كــااالبت
 . رىا وزواليايــااني إلـــ ، وقج يدد  سةلمسشع ةعجيج تكــبلمذ إلـــ  ســاحت سيدد 
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 ةثحـؽ السب اتيـخ الستغ تكتدبيا التي ىـسيةاأل فــي سـةرالــجه اىــح ىـسيةأ  لحلغ تتجم  
 اتيـخ الستغ مؼ رىابــاعتابــر كــااالبت ةإدار و  ،يةالزسش ةفســعــخ ال فــي تتسثل التي
 يةالحات ةالطبيع أن ربــاعتبــا ىـسيةأ  مؼ ليا ســاول اإلدار ، األد  فــي ةصخ ســعــاال
 ســام التقميج ةصعب مشيا لجـع لآلخخيؼ ونقميا نسحجتيا ةوصعؽب يةالزسش ةفســعــخ لم
 .تســاالسشع دلتسي ســادائ ومرجر ا يةتشافد ةميد  ةفســعــخ ال مؼ عشــؽ ال اىــح يسشح
 :سـةرالــجود احــج
 :يةضهعســه ود الحــجال
 ة  إدار ـــواقية، و الزسش ةفســعــخ واق  ال عمـ   عــخ الت عمـ  سـةرالــجضؽع امــؽ رخ قـتي
 خــــــــــــــــنع جــيةمؼ و  يــاليب لةلتدؽيق الشف  بقطاع بشغاز  بجو  قـةيبــخ ال كـةر بذخ كــااالبت
 .يؼيـخ يؼ الستغىــحبيؼ  قـةه العبلجــااتة و يج طبيعحــجتو ، مميؼ بياعــاال
 يــا.ليب لةلتدؽيق الشف  بقطاع بشغاز  بجو  قـةيبــخ ال كـةشخ  :يةنكــاود السحــجال
 ا.ــــــيــليب لةلتدؽيق الشف  قطاع بشغاز  بجو  قـةيبــخ ال كـةمميؼ بذخ عــاال 9يةود البذر حــجال
ــــــــــــــــــــجال ــــــــــــــــــــخةال عمــــــــــــــــــــ  ســــــــــــــــــــةراجلــتطبيـــــــــــــــــــق ا 9يـــــــــــــــــــةود الزمشحـ                                           9مـــــــــــــــــــؼ فـــتــ
 . (1012رس مــاحت  ، و 1012 يـخ) يشا

 : سـةرالــجمرطلحات ا
 مـؼ ىايــخ تطؽ  يـتػ حيـث، لمتطبيـق بـــمةالقا ةفســعـــخ النيا بــا :يةالزسش ةفســعــر ف العــر ت
 ةفســعـــخ ال عؼ لغكــحو  ،بيا السختب  الفشي العسلو  يةالفش ةفســعــخ ال عؼ ةشخ بــاالس بــخةالخ

 ذلـغ ورغـػ، أعسق وتطبيق يـػوف عمـ أ  يةوواقع ةدحــجم اق مــؽ  تحسل التي يةالتشعيس
 خـبلل التفـاعبلت مـؼ مذـاركتيا ػيـت مـــا ةدعـــا ياكــشول حياضــيتؽ  الرـع  مـؼ فيـي
ـــاالس ـــخ الخ كـــةومذار  ةشخ بـ ـــخ وت( 1025ت )رفــاعي ابـ ـــخ ســع  العـ ـــاإجخائ يةالزــسش ةفـ  يـ
، مةت الذـــاميـــــاالتـــي تتزـــسؼ العسم،   األفـــخادلـــــج فـــــيةالسخ يةالذخرـــ ةفســعـــــخ النيا بـــــا
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مــؼ مشدــؽبي  فــخد كــــلعقــل  فــــي ةجؽدســــؽ السيــارات ال يــةالتشعيس ةفســعــــخ ال إلـــــ  يـــخوتذ
 بــــــخةمــــؼ خــــبلل الخالــــدمؼ  بــــــخىا عيـــــخ يــــتػ تطؽ يــــــا، و ليب لــــةلمــــشف  بجو  قـــــةيبــخ ال كـــــةشخ 
 . مل اليؽميعــاالتو  العسل ةببيئ يةالفش ةفســعــخ عؼ ال ةشخ بــاالس
 تاالزخور  حــجأ ركــااإلبت يسثل Management: Innovation ركــااإلبت ةإدار   
 حـــجة ديـــاازد إلــــ  األولـ  ةرجبــالـــج يـخجــ  وذلـغة، يثحـــجال تســـاالسشع فـــي يةسســـااأل
 إلــــ  تســـاالسشع هىـــح مـؼ يــخبكث حـحا ســـامة، السختمفـ تســـاالسشع بـيؼ دــةالسشاف
 أصـبح الـح  ر،كـــااالبت لػعـــا فـــي ةيثحـــجال تايــخ الستغ مـــ  لعـــاوالف الدـخي  و جــاالت
 سـةالسشع تحقـق ولكـي، يثحـــجال العرـخ تســـامشع لجسي  انا  شــؽ ع ُيسثل وفــي ركــااالبت
 يجيتيااتتـــخ إس مؼ أيتجد  ال وجدء   ،سةالسشع فــي سةقي ركــااالبت لجـعت أن البج أىجافيا،
 . (1027والعؽامي ، يلبــخ )ج، يابــمومدتق
 :سـةرالــجا ةخط

ــــث يتشــــاول الت،  عــــــاإطارىــــا ال ســـــةرالــجمــــؼ ا :الجــــزو األو  ـــــخ حي كــــــمة مذ عمـــــ   عـ
السـشي  الـح  ، و تيابـــاتحـاول إث الفخوض التي، و يتياىـسأ و  أىجافياسـة، و رالــجؤالت ادــاتو 

 سـة. رالــجود ا، وحــجتســعمـؽمــاال ســ ج فــيحث بــااتبعو ال
اإلطـــار  عمــــ   عـــــخ مـــؼ خـــبلل الت ســــةرامــجذسل اإلطـــار الشعـــخ  لفـــــي 9الجـــزو اليـــاني
 ةتشـاول إدار  ســـاك، دعـــااألبو  ئصرــاالخو   يـؽ مؼ حيث السف يةالزسش ةفســعــخ الشعخ  لم
 اعو.نــؽ أو  دهعــاأبو  ئرورــاخو  ركــابتاإل

 مـؼ خـبلل إعـجاد أدوات البحـث ســةرامــجن  التطبيقـي لجـــاال ســةرالــجمؼ ا الجزو اليالث
 . تيــاالتؽصو  الشتائ  ىـػاض أ عــخ ثػ است، الفخوض ةر صحبــااخت، و ناتويــاتحميل بو 

 9سـةرالــجا يةمشهج
 9تســعمـؽمــادر الرــام أوال  
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  ىـســا9در رــاعيؼ مؼ السنــؽ ت عؼ طخيق ســعمـؽمــاالو  ناتيــاالب ســ تػ ج 
ل عمييـا لبشـاء اإلطـار الشعـخ  رـؽ نات التي تػ الحيــاوىي الب9 البيــانات اليانــهية -
ـــاحيــث تــػ االعتســـة، رامــجل ـــيد سـ ـــخ الت فـ ـــيةالخم عمـــ   عـ  عمـــ  ســـةرامــجل يــةالشعخ  فـ
 يةبعــــخ كتؽراه اللــــجوا يـــخجدتســائل الســــاالكتــ  والسقــاالت ور مــؼ  ةعشــــؽ الست جـــ السخا
ـــــااأل يــــةواألجشب ـــــارالــجواســــة، السحك يــــةواألبحــــاث العمس يةديسكـ ث ذات حـــــؽ ت والبسـ
 . ركــااالبت ةإدار ية و الزسش ةفســعــخ ت العــاضؽ مــؽ والتي تشاولت قـة، العبل
ـــــانات - ــــ البيـ ـــــاالب ىــــي 9ةـاألولي ــــػ ج ناتيـ ــــي ت ـــــعالت ـــــايا ميجانسـ  ســــةمــــؼ خــــبلل قائ يـ

أو خطــأ الفـخوض التــي  ةر مـج  صـحبــــاالخت يـةالسيجان ســـةرالــجا فـــيء رـــااالستق
 يــةنات الشعخ يــــال البســــااستك ســـةرالــجه اىــــح فـــــتحيــث استيجســـة، رالــجتقــؽ  عمييــا ا

ء رـــاخبلل عسل استقوذلغ مؼ سـة، رالــجات ايـخ د متغعــاأب ةفكــا  بســالئلل سـةرامــجل
لتدــؽيق  قـــةيبــخ ال كـــةمميؼ بذخ عــــابعــ  ال مــــ  يةاســتطبلع ســـة  بجرايــــاميــجاني والق
 . ناتيــاه البىــح عمـ ل رـؽ بذأن الحيــا، ليب لةدو  فــيالشف  
ل رــؽ ت السـخاد الحســعمـؽمـــاوال ســةرالــجضؽع امـــؽ  ةانطبلقا  مؼ طبيعـ 9سـةرالــجمشهج ا

مدــتقل(  يــخ)كستغ Tacit Knowledge يةالزـسش ةفســعـــخ   عـؼ أثــخ العمييـا لمكذـ
مــؼ خــبلل ، و تــاب ( يـــخ)كستغ Innovation Management ركــــااالبت ةإدار  عمـــ 
 ســةرالــجه اىـــح فـــيد ســـافقـج تـػ االعت، عشيـا ةبجـــااإل إلــــ  سـةرالــجالتي تدع  ا مةاألسئ
ـــ   ســـةالسجرو  ةص  العــاىخ لـــؽ  قـــةطخي بــــخلــح  يعتوا، التحميمــي فــــيصلـؽ الســشي  ا عم
 تحميميـاو  ترـشيفياكـــمة و عـؼ السذ شةت مقشمــعمـؽمــا ســ عؼ طخيق ج يــاىا كسرـؽيـخ وت
 . (1002،  دــا)الع قـةقيلــجا سـةرامــجإخزاعيا لو 

سط  لــــــؽ وا يــــــادات العميــــــاالق ســــــةرالــجا ســــــ يتسثــــل مجت 9ســــــةرالــجا شــــةوعي ســــــعمجت
ت يـــاالسدتؽ  ، فـــيفـخع بشغـاز   يـــاليب لـةدو  فــيلتدؽيق الشف   قـةيبــخ ال كـةمميؼ بذخ عــاالو 
ـــيةظيلـؽ ا ـــا) ق       ة السختمفــ فـ ـــادات عميـ ـــاق – يـ  –فشيــيؼ  –إداريــيؼ  –دات وســط  يـ
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ت يج مفـخداحـــجت فـــي ةالبدـيط يةالعذؽائ شة  العيمـؽ ع أسبــاتبــاحث بــاوقا  ال، ل (ســاع
 يــــــادات العميــــــامــــؼ الق ة( مفــــخد1112) ســــةرالــجا ســــــ   حجــــػ مجتبــــــمحيــــث  ,ســــةرالــجا
ـــاسط  واإلداريــيؼ والفشيــيؼ والعلـــؽ وا ـــال السـ ـــةيبــخ ال كـــةمميؼ بذخ عـ ــشف  وتــػ  ق لتدــؽيق ال
 Thompson. 2012) )9 يةالتال لةدســعــاستخجا  البــا سـةرالــجا شةيج عيحــجت

 
 ة. ( مفخد285  )بــموالتي تسـة، رالــجا شةحجػ عي إلـــ تػ التؽصل لة، دـعــاسـبتطبيق ال

 9سـةرالــجا ةأدا
لتعــرف العالقـة بـين الســعـــرفة الزـسشية وردارة االبتكـــار لـــجـ العـــاملين بذركــة البــريقــة  

تذـس  متغيــري  قائسـة استقرـاولتدهيق الشفط قطـاع بشغـازي بــليبيـــا، قـاب البـــاحث ببشـاو 
ــــاملين  قائســـة استقرـــاوالــجراســــة: السحــــهر األو  إعـــجاد  ــــجـ العـ ــــرفة الزـــسشية لـ الســعـ

                         بذركــــــــة البــريقــــــــة لتدـــــــهيق الـــــــشفط قطـــــــاع بشغـــــــازي مكــــــــهنة مـــــــن  ال ـــــــة أبعـــــــــاد 
ة علــى أربعـة فقـرات، ) الخبــرة، السهارة، التفكيـر(، واشـتس  كـــ  بعـج فـــي صــهرته الشهائيـ

ـــاملين بذركـــة البــريقـــة  قائســة استقرــاووالسحـــهر اليــاني إعــجاد  ـــجـ العـ ـــار لـ إدارة االبتكـ
( فقـرة فـــي شكـــلها الشهـائي، 15لتدهيق الشفط قطاع بشغازي، واشتسلت االستبـــانة علــى )

ـــات الدــابقــة، وبعـــخض أداة أداة الــجراســة عمــ  اإلطـار الشعخيـة والــجراسوقج أعتسج فــي بشاو 
الــجراســـة فــــي صـــؽرتيا األوليــة عمـــ  مجســــؽعة مــؼ السحكســيؼ الستخررــيؼ، وقــا  بــــالتعجيل 
ــــ   ــــاحث إلــ ــــادة السحكســـيؼ ليرـــل البـ ــــالحح  أو اإلضـــافة أو التعـــجيل وفـــق لراء الدـ ســـؽاء بـ

عمـــــ  عيشــــة  قائســــة استقرــــاء الرـــــؽرة الشيائيــــة ألداة الــجراســـــة، ثــــػ قــــا  البــــــاحث بتطبيــــق
ـــات(  ـــخ  )الرــج  والثبـ ـــامميؼ 20وتكـــؽنت العيشــة مــؼ )    اســتطبلعية لتعـ ( مفــخدة مــؼ العـ

بذخكـة البــخيقـة لتدؽيق الشف  قطاع بشغاز ، وقج قا  البــاحث بســعــالجة البيــانات الــؽاردة إليـو 
ــــــائي مـــــؼ تطبيـــــق أداة الــجراســــــة عمــــــ  العيشـــــة االســـــتطبلعية و  ــــــخام  التحميـــــل اإلحرـ فـــــق بـ
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ــــجاخمي(spss)اإللكتــــــخونية  ــــا  الـ ــــا  االتدـ ــــجاخمي9 تـــػ حدـ ــــا  الـ ــــا يمي9صـــج  االتدـ                      ، كسـ
 )أداة الــجراسـة( كســا يلي: 

 عـبــارات السحـهر األو : )الســعــرفة الزسشية( :أوالا 
 (عـبــارات السحـهر األو  )الســعــرفة الزسشيةاالتدــاق الــجاخلي ل (1)رقم ججو  
 اىتفنُـر اىَهارث اىختــرث

 ٍــؼــاٍو االرتتــاط رقٌ اىؼـتــارث ٍــؼــاٍو االرتتــاط رقٌ اىؼـتــارث ٍــؼــاٍو االرتتــاط ىؼـتــارثارقٌ 

2 23355 3 23332 3 23344 

0 23353 3 23352 22 23334 

5 23343 3 23334 22 23333 

4 23303 3 23333 20 23334 

( يتزح أن مــعــامبلت االرتبــاط لمعـبــارات كــانت مشاسبة، وقج تجرجت مــعــامبلت 2)رقػمؼ الججول 
(، وتجرجت مــعــامبلت االرتبــاط 0.718-0.836االرتبــاط بــالشدبة لمبعج األول )الخبــخة( بيؼ )

الثالث  (، وكــانت مــعــامبلت االرتبــاط لمسحـؽر0.662-0.743) )السيارة( بيؼ الثاني لمسحـؽر
 .   ارتبــاط مشاسبةوىي مــعــامبلت  (،0.533-0.743) )التفكيـخ( بيؼ
 ر( كــااالبت ة)إدار  9ر الثانيحـؽ رات السعـبــا ثانيا 9

 ( االتدــاق الــجاخلي لعـبــارات السحـهر الياني ) إدارة االبتكــار(2) رقم ججو 

 ث االةتنــارإدار

 ٍــؼــاٍو االرتتــاط  رقٌ اىؼـتــارث ٍــؼــاٍو االرتتــاط رقٌ اىؼـتــارث

2 23303 3 23332 

0 23323 22 23335 

5 23334 22 23335 

4 23324 20 23330 

3 23343 25 23353 

3 23323 24 23353 

3 23303 23 23333 

3 23333   
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مــعــامبلت ارتبــاط مشاسبة لعـبــارات السحـؽر الثاني ) تحديؼ  ( يتزح وجؽد1مؼ الججول الدــابق )
( بســا يذيـخ إلـــ   0.528 -0.858األداء الـؽظيفــي(، حيث تجرجت مــعــامبلت االرتبــاط بيؼ ) 

أن العـبــارات تقيذ مــا وضعت لقيــاسو. حدــا  مــعــامل الثبــات9 لمتأكج مؼ ثبــات االستبــانة 
 ستخجا  مــعــامل للفا كخونبــاخ كــالتالي9بــا

 ( مــعــام  آلفا كرونبــاخ3) رقم ججو 
 خبــامل للفا كخونمــعــا قائسة استقراءمحاور 
 0.772 مةالسدتخج يــاجكـشــؽلـؽ الت

 0.562 ةديــانس  الق
 0.642 لرــالي  االتســاأ

 0.657 يكــمع الســؽ السج
 0.626 فــيظيلـؽ تحديؼ األداء ا

 قائسة استقراءت بــاث عمـ   عــخ خ لمتبــامل للفا كخونمــعــا  دــاحث بحبــاقا  ال 
 قائسة استقراءد عــاحيث تجرجت قيػ أبة، نت مشاسبكــاأن القيػ  إلـــ وأشارت الشتائ  

 ملمــعــا سةنت قيكــا ســابيش، (0.562-0.772) بيؼ يةالتشعيس شةاطســؽ ت اليــاكمـؽ س
 يةنكــاأم إلـــ  يـختذة، وىي قيػ مشاسب، (0.626التفؽي  )  قائسة استقراء تبــاث

 سـة. رالــجا شةعي عمـ  قائسة استقراءنتائ  تطبيق  عمـ د ســااالعت
  لــجر كــااالبت ةدار بــا يةالزسش ةفســعــخ ال قـةحث عبلبــاتشاول ال نتائج الــجراسـة:

 فـــتوقج ىجىـػ، نعخ  جــيةلتدؽيق الشف  قطاع بشغاز  مؼ و  ـةقيبــخ ال كـةمميؼ بذخ عــاال
لتدؽيق  قـةيبــخ ال كـةمميؼ بذخ عــا  اللــج يةالزسش ةفســعــخ   واق  العــخ ت إلـــ  سـةرالــجا

ع نــؽ  عمـ قؽ  لـؽ ا سـةرالــجا فـــتىج ســاكيـػ، يلــجر كــااالبت ة  واق  إدار عــخ وت، الشف 
 كـةمميؼ بذخ عــا  اللــجر كــااالبت ةإدار ية و الزسش ةفســعــخ بيؼ ال يةطــاباإلرت قـةالعبل
 يــا. يببــملتدؽيق الشف  قطاع بشغاز   قـةيبــخ ال
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( مــا واقع الســعــرفة الزسشية بذركـة البــريقـة لتدهيق الشفط 1مشاقذة التدــاؤ  )
 ؟ قطاع بشغازي 

لتدؽيق الشف   قـةيبــخ ال كـةمميؼ بذخ عــا  اللــج يةالزسش ةفســعــخ واق  ال عمـ   عــخ لمت 
ة، ( فقخ 21مؼ ) كـؽنةم قائسة استقراءعجاد بــاحث بــافقج قا  ال، قطاع بشغاز  

مؼ  ةاردلـؽ نات ايــائي لمبرــاوقج أشارت نتائ  التحميل اإلح، دعــاأب ةثبلث إلـــ  سةمقد
 9يمي مــا إلـــ  قائسة استقراءتطبيق 
 ( الستهسطات الحدــابية واالنحرافات الســعيــارية ألبعــاد الســعــرفة الزسشية4)رقمججو  

 أةؼاد اىَؼرفج اىضَُْج
اىَتىسظ 
 اىذســاةٍ

 االّذراف
 اىَــؼُــارٌ

ٍستىي 
 اىتىافر

ٍستىي 
 اىتىافر

 ـرـــمتُ 2 23333 03450 اىختــرث

 ٍتىسظ 0 23333 03034 اىَهارث

 ٍتىسظ 5 23332 03052 اىتفنُـر

 ٍتىسظ 23324 03523 اىَتىسظ اىؼــاً

قائســة رات عـبــــال يةر ســعيــــاواالنحخافــات ال يةبدــــا  الستؽســطات الحدــــاحث بحبــــاقــا  ال 
بعـج مـؼ  كـــلي لكـــم  الستؽسـ  الدـــاحث بحبـــاثـػ قـا  الية، الزسش ةفســعــخ ال استقراء

ية، بدـــــاوفــق الستؽســطات الح يــــاد تشازلعــــاتي  األبتــــــخ وتــػ ية، الزــسش ةفســعــــخ د العــــاأب
  لــــج يةالزــسش ةفســعــــخ ال البعــاد قائســة استقرــاءفــي   عــــابي الدــــان الستؽســ  الحكــــاو 
ر  ســعيــا( واالنحخا  ال1.208لتدؽيق الشف  قطاع بشغاز  ) قـةيبــخ ال كـةمميؼ بذخ عــاال
متؽســ  ( ككــــل ) قائســة استقرــاءفــي ة التــؽافخ العــــا  نت درجــكــــاو ، (0.623  )عــــاال
ــــــــاتـــــــجرجت الستؽســـــــطات الح وقـــــــج ــــــــالؤلب يةبدـ وتـــــــجرجت  ،(1.122-1.321) د بـــــــيؼعـ

ـــااالنحخافــات ال ـــاوتــجرجت مدتؽ ، (0.564 -0.672بــيؼ ) يةر ســعيـ ـــات تــؽافخ األبيـ د عـ
 ةفســعـــخ لم ةد الثبلثـعـــابعج مؼ األب كــلرات عـبــاتي  تـــخ وقج تػ  (.متؽس  –يـخبيؼ ) كب
لتدؽيق الشف  قطاع بشغاز  وفق الستؽسـطات  قـةيبــخ ال كـةمميؼ بذخ عــا  اللــج يةالزسش
  يةر ســعيــاواالنحخافات ال يةبدــاالح
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واالنحخافـــات  يةبدـــــاالستؽســـطات الح  دـــــاحث بحبـــــاقـــا  ال 9( البعـــج األو  ) الخبـــــرة
 9 السعخفة الزسشية ستقراءفي قائسة ا(  الخبخة) األوللمبعج  يةر ســعيــاال

 (الخبرة) األو ( الستهسطات الحدــابية واالنحرافات الســعيــارية للبعج 5) رقم ججو 

 اىَتىسظ االوه اىتؼذػـتــاراح  ً
 االّذراف

 اىَــؼُــارٌ

 

 ٍستىي

 اىتىافر

 اىتـــرتُب

-Chiاختتــار اىتطاةق 

square 

مــا
0

 
-Pاىــذالىج 

value 

2 

سكككككىةٍ شرمكككككـج اىتــرَقكككككـج ََتيكككككل ٍْ

ىتسككىَق اىككْفظ ختـككـراح واسككؼج فـككـٍ 

ٍجـكككككككـاه اىتخطكككككككُظ االستــكككككككـراتُجٍ 

 واىؼَيُــاح اإلّتاجُج ةــاىشرمـج

 23222 323433 2 متُـر 23323 03345

0 

ََتيكككككل ٍـكككككـىافى شرمكككككـج اىتــرَقكككككـج 

ىتسككككىَق اىككككْفظ وػَـككككـاىها ختـككككـراح 

متُـرث فــٍ ٍجــاه ػَيهكـٌ تســاػذـكـٌ 

 تطىَـر أدائهـٌ اىـىاُفــ3ٍ فــٍ

 23222 453344 0 متُـر 23333 03322

5 

تشجـغ شرمـج اىتــرَقـج ىتسىَق اىكْفظ 

ٍْسكككىةُها ػيكككـً إسكككتخذاً ختــراتهكككـٌ 

 فــٍ تذقُق رؤَج اىشرمـج ورســاىتها

 23222 033333 5 متُـر 23332 03423

4 

َسهكككككـٌ تطتُكككككق اىَــؼـكككككـارف ىـكككككـذي 

ج ىتسكككىَق ٍْسكككىةٍ شرمكككـج اىتــرَقكككـ

اىْفظ فــٍ زَــادث ختــرتهـٌ ومفاءتهكـٌ 

 اىـىاُفــُج3

 23222 233053 4 ٍتىسظ 23323 03233

 متُـر 23333 03450 اىَتىسظ اىنــيٍ ىيتؼذ

 (5...دالة عشج مدتـه ) 
ــــــاك، (1.257 -1.532) بـــــيؼ ()الخبـــــــخة تـــــجرجت الستؽســـــطات الحدـــــــابية لبعـــــج  سـ

ـــــاتــــجرجت االنحخافــــات ال ـــــاو ، (0.507 - 0.707بــــيؼ ) يةر ســعيـ ن مدــــتؽ  التــــؽافخ كـ
واالنحـــخا  ، (1.321  لمبعــج ) عـــــان الستؽســ  الكـــــاو ، (متؽســ  -)كبيــــخ تتــجرج بــيؼ

 . (يـخ  )كبعــاومدتؽ  التؽافخ ال، (0.577)   عــار  الســعيــاال
حخافات واالن يةبدــاالستؽسطات الح  دــاحث بحبــاقا  ال 9 البعج الياني )السهارة(

 9يمي ســاكلمبعج الثاني  يةر ســعيــاال
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 ( ( الستؽسطات الحدــابية واالنحخافات الســعيــارية لمبعج الثاني )السيارة5) رقػ ججول

 اىَتىسظ اىثاٍّ  اىتؼذػـتــاراح  ً
 االّذراف

 اىَــؼُــارٌ

ٍستىي 

 اىتىافر
 اىتـــرتُب

 Chi-squareاختتــار اىتطاةق 

 0مــا
 الىجاىــذ

P-value 

3 

َسككككتخذً ػَـككككـاه وٍـككككـىافى 

شرمكككككـج اىتــرَقكككككـج ىتسكككككىَق 

اىْفظ ٍــؼــارفهـٌ وٍهاراتهكـٌ 

فـككـٍ تطىَككـر أسـككـاىُب اىؼَككو 

 وٍخرجــاته3

 23223 53243 2 متُـر 23340 03530

3 

تذرص شرمـج اىتــرَقـج ػيـً 

ػقككذ دوراح تذرَتُككج وىقككاءاح 

ةُِ ٍْسكىةُها ةغكرت تتـكـاده 

ـٌ وّقككو ٍهاراتهككـٌ ٍــؼــارفهكك

 إىـــً ةؼضهـ3ٌ

 23243 33233 0 متُـر 23335 03553

3 

تشجككككككـغ شرمككككككـج اىتــرَقككككككـج 

ىتسىَق اىْفظ ٍْسىةُها ػيـً 

ّقككو ٍــؼــارفهككـٌ وٍهاراتهككـٌ 

 إىـــً غُـرــ3ٌ

 23222 533334 5 ٍتىسظ 23323 03223

3 

ََتيككككل اىؼــاٍيككككـىُ ةشرمككككـج 

اىتــرَقككككككـج ىتسككككككىَق اىككككككْفظ 

ُكككككج وٍــؼـكككككـارف ٍهكككككاراح فْ

تســاػذـكككـٌ ػيكككـً أداء ٍهكككاً 

 ػَيهـٌ ةشنــو أفضو3

 23222 33404 4 ٍتىسظ 23325 03253

 ٍتىسظ 23333 03042 اىَتىسظ اىنــيٍ ىيتؼذ   

 ( 5...دالة عشج مدتـه ) 
ــــجرجت الستؽســــطات الح  ســــــاك، (1.227 -1.261( بــــيؼ ) ةلبعــــج ) السيــــار  يةبدــــــات
ــــتــــجرجت االنحخافــــات ال ـــــاو ، (0.608 - 0.731بــــيؼ ) يةر ـاســعيـ ن مدــــتؽ  التــــؽافخ كـ

ـــاو ، متؽســ  ( -يـــخ) كب يتــجرج بــيؼ ـــان الستؽســ  الكـ واالنحــخا  ، (1.130  لمبعــج )عـ
 .   ) متؽس  (عــاومدتؽ  التؽافخ ال، (0.675  )عــار  الســعيــاال
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واالنحخافات  يةبدــاالستؽسطات الح  دــاحث بحبــاقا  ال البعج اليالث )التفكيـر(:
 كـؼيسو  ،يةالزسش ةفســعــخ ال قائسة استقراءمؼ  (يـخلمبعج الثالث )التفك يةر ســعيــاال
 9يمي فــيســاح ذلغ ضـيتؽ 

 ( الستؽسطات الحدــابية واالنحخافات الســعيــارية لمبعج الثالث ) التفكيـخ( 6) رقػ ججول

 (5...دالة عشج مدتـه ) 

 اىَتىسظ اىثاىج اىتؼذ ػـتــاراح  ً
 االّذراف

 ــارٌاىَــؼُ

ٍستىي 

 اىتـىافر
 اىتـــرتُب

-Chiاختتــار اىتطاةق 

square 

 0مــا

 اىــذالىج

 P-

value 

3 

تشجكككـغ اإلدارث اىؼيُـكككـا ةشرمكككـج 

اىتــرَقككككككككـج ىتسككككككككىَق اىككككككككْفظ 

ٍْسكككىةُها ػيكككـً إّتكككا  أفنـكككـار 

جذَذث تسهـٌ فـكـٍ تطىَكـر اىؼَكو 

 ةــاىشرمـج3 

 23222 333433 0 ٍتىسظ 23303 03220

22 

َشارك ٍْسىةٍ شرمـج اىتــرَقـج 

ىتسككككىَق اىككككْفظ اإلدارث اىؼيُـككككـا 

ةــافنــارـككككـٌ اىتْككككاءث اىَتؼيقككككـج 

 ةــاىؼَو ةــاىشرمـج3 

 23222 533333 5 ٍتىسظ 2334 03232

22 

تككىفر شرمككـج اىتــرَقككـج ىتسككىَق 

اىْفظ وســائو اتصــاالح ٍتطىرث 

داخيُككككككككج ةــاىشرمككككككككـج تسككككككككهو 

ُِ اىتىاصككككككو ةككككككُِ اىَــىافـككككككـ

وتسهككككـٌ فـككككـٍ ّقككككو اىَــؼـككككـرفج 

 ةُْهـ3ٌ

 23222 323323 2 ٍتىسظ 23323 03233

20 

تذرص شرمـج اىتــرَقـج ىتسىَق 

اىْفظ ػيكـً ّشكر اىَــؼـكـرفج ةكُِ 

ٍْسككككىةُها ةَـككككـا َسهككككـٌ فـككككـٍ 

تذسككُِ قذرتهككـٌ ػيككـً اىتفنُكككـر 

 واإلةذاع3

 23222 323332 4 ٍتىسظ 23332 23333

 ٍتىسظ 23344 03242 اىَتىسظ اىنــيٍ ىيتؼذ
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ـــــيؼ ) ـــــجرجت الستؽســـــطات الحدـــــــابية لبعـــــج )التفكيــــــخ( ب    (، كســـــــا2.746 -1.245ت
(، وكــــــان مدــــتؽ  التـــــؽافخ 0.506 -0.580تــــجرجت االنحخافــــات الســعيــــــارية بــــيؼ )

حــــخا  (، واالن1.032وكــــــان الستؽســــ  العــــــا  لمبعــــج ) ،لجسيــــ  العـبــــــارات )متؽســــ  (
 (، ومدتؽ  التؽافخ العــا  ) متؽس  (. 0.533الســعيــار  العــا  )

 
( مــا واقع إدارة االبتكـــار بذركــة البــريقــة لتدـهيق الـشفط قطـاع 2مشاقذة الدؤا  )

 بشغازي؟ 
لمتعــخ  عمـ  واق  إدارة االبتكــار لــج  العــامميؼ بذخكـة البــخيقـة لتدؽيق الشف  قطاع  
فقـخة،  (15)مكــؽنة مـؼ  قائسـة استقرـاء  بجولة ليبيــا، فقج قا  البـــاحث بـــاعجاد بشغاز 

مــا  قائسة استقراءوقج أشارت نتائ  التحميل اإلحرــائي لمبيــانات الـؽاردة مؼ تطبيق 
 يمي9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االبتكــارإدارة  قائسة استقراوالستهسطات الحدــابية واالنحرافات الســعيــارية  (8) رقم ججو 
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ً 

 

 ) ادارث االةتنار( ـتــاراحػ
 اىَتىسظ

االّذراف 

 اىَــؼُــارٌ

 

 

ٍستىي 

 اىتىافر

-Chiاختتــار اىتطاةق 

square 

 0مــا
-Pاىــذالىج 

value 

2 
تجككككرٌ اىشرمككككـج تغُُككككـراح ٍهككككـَج فـككككـٍ ـُنـككككـيها 

 اىتْظٍَُ
ب23222 2543333 متُـر 23433 03322

0 
وّظكككككٌ دـكككككـذَج إلدارث  تكككككذخو اىشرمكككككـج أسـكككككـاىُب

 ػَيُــاتها3 
 23222 303253 متُـر 23323 03303

5 
تستذـكككككـذث اىشرمكككككـج وسـكككككـائو وأسـكككككـاىُب ىتفؼُكككككو 

 االتصــاه وّقو اىَــؼــرفج ةُِ اىؼــاٍيُِ ةها 
 23222 333233 متُـر 23330 03320

4 
تهكككتٌ اىشرمكككـج ةتؼسَكككس ٍرمسـكككا اىتْافسكككٍ وتتخـكككـ  

 َـر خذٍــاتها3 اإلجراءاح اىالزٍج ىتطى
 23222 333333 ٍتىسظ 23333 03022

3 
تشجككككككـغ اىشرمككككككـج ػيككككككـً استذـككككككـذاث أسـككككككـاىُب 

 واستـــراتُجُــاح خذٍــاتها وّظٌ اىرقاةج ػيُها3 
 23222 343305 متُـر 23333 03440

3 
تَكككككْخ اىشرمكككككـج ىَْسكككككىةُها اىذرَكككككج فـكككككـٍ دكككككو 

 اىَشنــالح اىطارئج اىتٍ تىاجــههـ3ٌ 
 23222 433303 متُـر 23344 03533

3 
تهككتٌ اىشرمككـج ةتطتُككق ّظككٌ اىذاسككىا فـككـٍ إجككراء 

 ػَيُــاتها اإلدارَج3 
 23222 253433 ٍتىسظ 23333 03232

3 
تغُككككـر اىشرمككككـج ٍككككِ طككككرا تقككككذٌَ خذٍـككككـاتها وفقككككا 

 ىيتغُـراح اىؼــاىَُج3 
 23253 33233 ٍتىسظ 23333 03235

3 
يُـككككـاتها تتتنككككر اىشرمككككـج طرقككككا جذَككككذث ىتطىَككككـر ػَ

 اىخذٍُج3 
 23242 33233 ٍتىسظ 23333 03232

22 
تؼتَذ اىشرمـج تقُْــاح دــذَثج فــٍ تصٌَُ وتقذٌَ 

 خذٍــاتها تتَــاشً ٍــغ اىتقُْــاح اىذــذَثج3 
 23223 33340 متُـر 23330 03553

22 
تشجـغ اىشرمـج ٍْسىةُها ػيـً تقذٌَ اىَقـتـــرداح 

 يُــاتها اىخذٍُج3 اىتٍ تسهـٌ فــٍ تطىَـر ػَ
 23202 43333 ٍتىسظ 23333 03243

20 
تسَخ اىشرمـج ةــاىَشارمـج اىَجتَــؼُج اىتْاءث فــٍ 

 تطىَـر خذٍــاتها3 
 23240 23533 ٍتىسظ 23323 03250

25 
 تقذً اىشرمـج خذٍــاح إضافــُج ٍتَُسث ىسةــائْها3 

 23253 53302 ٍتىسظ 23350 23332

24 
ــاىغ ٍْاستج ىتطىَـر خذٍــاتها تْفق اىشرمـج ٍت

 وتصٌَُ ةــراٍجــها3 
 23203 33402 ٍتىسظ 23333 23333

23 
تتؼــاوُ اىشرمـج ٍــغ ٍؤسســاح وجــهاح خارجُج 

 ىتطىَـر خذٍــاتها3 
 23232 53302 ٍتىسظ 23344 23332

 ٍتىسظ 23352 03230 اىَتىسظ اىؼــاً

 (5...دالة عشج مدتـه ) 
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ـــــــــا  ال  ــــــــــاق ــــــــــاححث ببـ ــــــــــا  الستؽســـــــــطات الحدـ ـــــــــات ال يةبدـ ــــــــــاواالنحخاف  يةر ســعيـ
ــــــال ــــــارات استعـبـ ــــــااالبت ةنو إدار بـ ــــــجر كـ ــــــا  اللـ لتدـــــؽيق الـــــشف   قــــــةيبــخ ال كــــــةمميؼ بذخ عـ

ـــــــايببــمقطــــــاع بشغــــــاز   ـــــــا، و يـ ـــــــان الستؽســــــ  الحكـ ـــــــابي الدـ ( واالنحــــــخا  1.281  )عـ
ـــــــاال ـــــــار  الســعيـ ـــــــاو ، (0.622)  عـ ـــــــاؽســــــ  الن الستكـ ـــــــمال رحـــــــؽ   لمسعـ  ) متؽســــــ  يكـ

، مـــــــؼ الفقـــــــخات ةفقـــــــخ  كـــــــــلبي لدـــــــــارات وفـــــــق الستؽســـــــ  الحعـبـــــــــاتي  التــــــــــخ وتـــــــػ ، (
 . (0.04)  لةعشج مدتؽ  دال لةرات داعـبــانت جسي  الكــاو 

ه  تهجج عالقـة ارتبــاطيه بين الســعــرفة الزسشية وردارة االبتكــار ( 3مشاقذة التدــاؤ  )
 ـالذركـة؟ بـ

ـــخ لمت  ـــااإلرت قـــةالعبل عمـــ   عـ ـــخ بــيؼ ال يةطبـ ـــااالبت ةإدار ية و الزــسش ةفســعـ ـــجر كـ   لـ
مبلت مــعــــا  دــــاحث بحبــــافقــج قــا  اليــــا، يببــملتدــؽيق الــشف   قـــةيبــخ ال كـــةمميؼ بذخ عــــاال
 ةإدار  اءوقائســـــة استقرـــــية الزـــــسش ةفســعـــــــخ ال قائســـــة استقرـــــاءد عـــــــاط بـــــيؼ أببـــــــااالرت
 9يمي ســانت الشتائ  ككــاو ، ركــااالبت

 العالقـة اإلرتبــاطية بين الســعــرفة الزسشية وردارة االبتكــار (9)رقم ججو  

 السشاخ التشعيسي قائسة استقراءأبعــاد 
 إدارة االبتكــار

 P-valueالــجاللة  ر

 0.000 0.806 الخبــخة
 0.000 0.758 السيارة
 0.000 0.672 التفكيـخ

 0.000 0.726 السجســؽع الكــمي
 (5...دالة عشج مدتـه ) 

ـــامــؼ الجــجول ال ـــاارت قـــةبق يتزــح وجــؽد عبلدـ ـــابــيؼ أب يــةطيو طخدبـ ـــخ د العـ  ةفســعـ
ـــج يةالزــسش ـــايببــملتدــؽيق الــشف  قطــاع بشغــاز   قـــةيبــخ ال كـــةمميؼ بذخ عــــا  اللـ قائســة و يـ
ط بـــامبلت االرتمــعـــا، حيث تجرجت ىـػنعخ  جــيةر مؼ و اكــاالبت ةتحديؼ إدار استقراء
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ــــابـــيؼ أب ، (0.672 - 0.806بـــيؼ ) فـــــيظيلـؽ د السشـــاخ التشعيســـي ومدـــتؽ  األداء اعـ
ـــاو  ـــانت جسيــ  األبكـ ـــاب، (0.04)         لــةعشــج مدــتؽ  دال لــةد داعـ يعشــ  وجــؽد   سـ
  ر.كــااالبت ةإدار ية و شالزس ةفســعــخ د العــابيؼ أب يةطيو قؽ بــاارت قـةعبل
نت كـــار، فقـج كــااالبت ةومدتؽ  إدار  يةالزسش ةفســعــخ ال قائسة استقراءمجسل  فــي
حث أن ذلـغ قـج بــا  اليـخ و . يةطيو قؽ بــاارت قـة( وىي عبل0.726) يةطبــااإلرت قـةالعبل
لتدـؽيق الـشف  قطـاع  قــةيبــخ ال كــةمميؼ بذخ عـــا  اللـــج يةالزـسش ةفســعــخ أن ال إلـــ يعد  

  .كـةلذخ بــامميؼ عــاػ الىـسبشغاز  تذحح 
 ج :ـــــملخص الشتائ

 متؽســـ  ( )     السعخفـــة الزـــسشية قائســـة استقرـــاء الة التـــؽافخ العـــــا  نت درجـــكـــــا
د عـــاتي  األبتــــخ  وكـان ،( متؽسـ  –يــخد بـيؼ ) كبعـــااألب ت تـؽافخيــاوتجرجت مدتؽ 

ارة ، سهـالخبـرة ، ال)   مؼ حيث درجة التؽافخ كالتـالي9 يةسشالز ةفســعــخ لم ةالثبلث
 ( . تفكيرلا

 بمتؽس () إدارة االبتكار قائسة استقراءلالعــا   ة التؽافخنت درجكــا

   وجــؽد عبلقـــة ارتبــــاطيو طخديــة بــيؼ أبعــــاد الســعــــخفة الزــسشية لــــج  أثبتــت الشتــائ
ـــامميؼ بذخكـــة البــخيقـــة لتدــؽيق الــشف   قائســة استقرــاءقطــاع بشغــاز  بــميبيــــا و  العـ
 .تحديؼ إدارة االبتكــار مؼ وجــية نعخىـػ

 :الجراسة تيــاتهص
 

جية  للية التشفيح التؽصية السختبطة بيا الشتيجة  
 التشفيح

السج  
 الدمشي

 
2 

تؽصـــــــمت الجراســـــــة 
أن ىشـاض تـؽافخ  إل 

فيخ بيئــــة العســــل عمــــ  تــــؽ  *
تشعيسيـــــة مذـــــجعة و داعســـــة 

تشعـــــــــيػ الـــــــــجورات التجريبيـــــــــة و ورش  *
العســـل و المقـــاءات العساليـــة التـــي تدـــيػ 
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بجرجــــــــة متؽســــــــطة 
 9إلبعاد
 
 لسعرفة الزسشيةا

لخبـخات بــيؼ او   لشقـل السعــار 
 العامميؼ
تعديــــــــد مـــــــــا يتستــــــــ  بـــــــــو  *

العــامميؼ بذــخكة البخيقــة مــؼ 
 خبخات عسمية.

 

ـــــة  ـــــخات الشعخيـــــة و العسمي فـــــي نقـــــل الخب
 بيشيػ 
 الزـــسشية لسعخفـــةا تحؽيـــل عمـــ  التخكيـــد *

 يسكــؼ صــخيحة معخفــة إلــ لــج  العــامميؼ 

 الرحيح بالذكل  مشياب واالستفادة تشسيتيا
نذـــــخ روح التعـــــاون بـــــيؼ العـــــامميؼ و  *

االستفادة مـؼ ذو  الخبـخة مـشيػ فـي رفـ  
 كفاءة األداء .

التي تداعج فـي  تؽفيخ التقشية الحجيثة *
  السعخفة الزسشية ومذاركة نقل
لعـــــامميؼ فـــــي اتخـــــاذ زيـــــادة مذـــــاركة ا *

وإتاحـــة الفـــخص أمـــاميػ لتقـــجيػ  القـــخارات
 مقتخحاتيػ . ولرائيػ 

 
 
 

شـــــــــــــــــــــــــــخكة 
ـــــــــــــــــــــــة  البخيق
لتدـــــــــــــــــــؽيق 

 الشف 

 
 
 
ة ــــــبرف
 مدتسخة

 
1 
 

تؽصـــــــمت الجراســـــــة 
ـــــــــــــاض  إلـــــــــــــ  أن ىش
فـي تـؽافخ متؽسـطة 
       قائســـــة استقرـــــاء

 إدارة االبتكار

تبشي الســعــخفة الزسشية * 
تكـــــــــــــار إدارة االب لتطؽيــــــــــــخ

بــالقطاعــــــــــــات اإلنتاجيــــــــــة 
 . والخجمية بــالذخكـة

 

عمــــــ  شــــــخكة البخيقــــــة لتدــــــؽيق الــــــشف  *
تحجيــــج االحتياجـــــات التجريبيـــــة لمعـــــامميؼ 

 بجقة .
      تذــــــــــجي  العــــــــــامميؼ عمــــــــــ  اإلبــــــــــجاع* 

واالبتكـــارومشح السبـــجعيؼ مـــشيػ مكافـــ ت 
 مادية و معشؽية مشاسبة .

ضــــــــخورة االىتســـــــــــا  بـــــــــــانذاء قاعـــــــــجة *
ـــــاعج عمـــــ  بي ـــــانات بذخكـــــة البــخيقـــــة تدـ ـ

ــــــخ  ــــــات البلزمـــــة لمتطؽي ــــــخ الســعمـؽمـ تؽفــي
ـــــار، وتســــج السبتكــــخيؼ  ـــــجيث واالبتكـ والتحـ
ــــــــات  بســـــــــا يحتـــــــاجؽن إليـــــــو مـــــــؼ مــعمـؽمـ

   وبيــانات.
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ـــــــــــائ   تؽصـــــــــــمت نت
وجــؽد  الجراســة إلــ 

ــــــــاطيو  عبلقــــــــة ارتبـ
ـــة بـــيؼ أبعـــــاد          طخدي

 ة الزسشيةالســعــرف
ــــــــــــامميؼ  ــــــــــــج  العـ لـ
ـــــــــــة  بذخكـــــــــــة البــخيق
لتدـــــــــــــؽيق الـــــــــــــشف  
قطـــــــــــــاع بشغـــــــــــــاز  

ــــــــــــا  قائســـــــــــة وبــميبيـ
           تحدـــيؼ استقرـــاء

      إدارة االبتكـــــــــــــــــار
 مؼ وجــية نعخىـػ،

 

ــــة  * ضــــخورة االىتســــا  بتشسي
ميـــــــــــارات االبتكـــــــــــار لـــــــــــج  
لمعـــــــــامميؼ بذـــــــــخكة البخيقـــــــــة 
لتدــــــــــؽيق الــــــــــشف  كســــــــــجخل 

 لتطؽيخ األداء
السيــارات الىتســا  بتشسيــة ا *

تذــــكل  حيــــث أنيــــاالتعاونيـــة 
عـــــامبل مدـــــاىسا فـــــي السيـــــدة 

 لمذخكات التشافدية التشعيسية
 

االىتسا  بتشعيػ الشجوات و السـدتسخات  *
التي تدـيػ فـي تشسيـة السيـارات السعخ يـة 

 و االبتكارية العامميؼ .
           اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخجا  وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائل          *

تـجري  العـامميؼ وأسالي  حجيثة مشاسبة ل
و تشسية مياراتيػ االبتكارية ضسؼ تؽجـو 

 خكة ــــــــــــمدسدي معخفي يحقق أىجا  الذ

 
شخكة 
البخيقة 
لتدؽيق 
 الشف 

 
 

برفة 
 مدتسخة
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 :سـةرالــجا جـعمرا
 يةبعــر ال ةللغبــا جـعالسرا
 ( 9 1022بؼ كذخودة، قؽيجر)يـق السيـدة االبتكـــارية دور تدييـخ الســؽارد البذخية فـــي تحق

لمسدسدــات الرغيـخة والستؽسطة دراســة حالـة مدسدـــات صغيــخة ومتؽسـطة ذات القطـاع 
، رســــالة مــاجدتيـــخ )غيـــخ مشذــؽرة(، جــامــــعة قاصــج  مخبــــاح الرــشاعي بؽاليــة غخدايــة

 ورقمة، كــمية العمـؽ  االقـترــادية والتجــارية وعمـؽ  التدييـخ.
 ـــارة يــة، بــؼرق بؽشؽيذــة  التعمــيػ فــــي اإلبــجاع واالبتكــــار (9أىـــسية1020مشرـــؽر ) أعسـ

 رفـ و     الجدائخيـة االقـترـــادية السدسدــة فـــي االبتكـــار حــؽل الــؽطشي السمتق العـــالي،
   / 2010ديدسبــخ  02، 01سؽ  أىخاس،يؽمي الجــامــعي السخكد التشافدية، القجرة

 (9 أثــخ الـــــجعػ التشعيســي عمــــ  إدارة 1027لعــؽامي ؛ أحســـج ا )جبــــخيل، وائـــل ا، ووا
االبتكـــار دراســـة ميجانيــة عمـــ  عيشـة مــؼ العــــامميؼ بذخكـــة البــخيقــة لتدــؽيق الــشف  بسجيشــة 

ـــا،  ـــاد واإلدارةبشغــاز  ليبيـ ـــاز لبحـــؽث االقـترـ  20، ص ص 2، ع 1، مــ  مجمــة االمتيـ
– 44 . 
 بـــاإلبجاع وعبلقــتيا التشعيسـي خاعالرـ إدارة أســـالي  (1022 ( جسيـل الجـعـــافخة، صـفاء 

 وجـــية مـؼ الكـخض محافعـة فـــي الحكــؽمية السـجارس تاومجيــخ  مجيــخ   لـــج  اإلدار  
 - 1663 :ص ، ص2 العـجد ، 40السجمـــج التــــخبؽية، ،العمــؽ دراســات ، مجمـة"نعخىــػ
1687  . 
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 ( 9 أثــخ تفع1027حخبــي، ســيج مرــمح مخســي) ـــخفة السشيــة عمـــ  دعــػ القــخارات يــل الســعـ
)غيـــــخ  قطــــاع الرشاعــــــات الــــــجوائية، رســــــالة مــاجدتيـــــخاإلداريــــة أدارة تطبيقيــــة عمـــــ  

 مشذؽرة(، كــمية التجــارة، إدارة أعســال، جــامــعة عيؼ شسذ. 
 دراســة :االبتكـــار فـــي الجـؽدة إدارة تطبيقـات أثـخ "(10239) محســـؽد الذعـــار، إسـحق 

 السجمــج اإلدارية، دراســات، العمـؽ  مجمة،  "األردنية الرشاعية الُسشعســات عمـ  تطبيقية
 .  239 - 222 :ص ، ص2 ، العجد41

 ( ـــــالح ا ، 2، ط الســــجخل إلـــــــ  البحــــث فــــــي العمـــــؽ  الدمـــــؽكية(9 1002العدــــــا ، صـ
 .  282مكتبة العبيكــان، الخيــاض، الدعؽدية، ص 

  ــــــالح ا عمـــــي ؛ ومخغبلنـــــي، ا أمـــــيؼ )الذـــــسخ ــــــخفة الزـــــسشية 1027اني، صـ (9 الســعـ
    ودورىـــا فـــــي تشسيـــة الســـــؽارد البذـــخية فـــــي شخكــــة خجمـــــات السبلحـــة الجؽيـــة الدـــعؽدية،

ـــجولي التاســ ، الســــؽسؽ      شبكـــة الســدتسخات العــــخبية ، الســدتسخ العمســي األكــــاديسي الـ
ــــاىات الســ ـــة   السشعقـــج فـــــي االتجـ ــــاعية واإلندـــــانية والطبيعي ــــي العمــــؽ  االجتسـ عـــــاصخة فـ

 ، اسطشبؽل، تـــخكيــا. 1027يؽليؽ  27-26الفـــتـــخة 
 دار السشعســـات، دمذـق9 فـــي ابتكـــاريو بيئـة تخمـق كيـ ( 1002ج حدـؼ )الرـخن، رعـ 

 الخضا. 
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