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 مدي تأثير إدارة المعرفة في تطبيق نظام اإلدارة البيئية
 رواش  دراسة تطبيقية علي شركات المنطقة الصناعية بأبو

 
 (2) السيسينجوى أحمد  -(2) رفاعيممدوح عبد العزيز  -(1)عبيدمحمد إبراهيم الدسوقي 

 (3) الشحاتنهال محمد فتحي 
( معهد الدراسات 3جامعة عين شمس  ارة،التج( كلية 2شركة النصر للكيماويات الوسيطة  (1

 جامعة عين شمس  البيئية،والبحوث 
 

 المستخلص
التعرف على طبيعة االرتباط بين إدارة المعرفة وعناصرها ونظام اإلدارة  الدراسة إلى: تهدف

البيئية وعناصره، ومدي تأثير إدارة المعرفة وعناصرها في نظام اإلدارة البيئية وعناصره، 
( شركات 8( من العاملين في المستويات اإلدارية المختلفة لعدد )120الدراسة عدد )واستهدفت 

من إجمالي عدد  %10في المنطقة الصناعية بأبورواش تطبق نظام اإلدارة البيئية، بنسبة 
واتبعت الدراسة المنهج الوصفي، وتم جمع البيانات عن طريق المقابلة وقائمة  العاملين بها،

متغيرات  (4)منها إلدارة المعرفة كمتغير مستقل يحتوي على  األول زءجء خصص الاستقصا
فرعية هي المحتوى المعرفي، التكنولوجيا، عمليات إدارة المعرفة، األفراد العاملين، والجزء 

( متغيرات فرعية هي 4الثاني خصص لنظام اإلدارة البيئية كمتغير تابع يحتوي على )
، وتمت الدراسة %94.17 تطوير، وكانت نسبة االستجابةالتخطيط، التطبيق، المراجعة، ال

وجود  :النتائج التالية وتوصلت الدراسة إلى ،12/2/2020وحتى  19/6/2019الفترة  خالل
ذو داللة  تأثير وجودو ونظام اإلدارة البيئية،  عالقة ذات داللة إحصائية بين إدارة المعرفة

ئية، وأن المتغير الفرعي األكثر تأثيرا على نظام نظام اإلدارة البي في المعرفة معنوية إلدارة
ضرورة العمل بإدارة المعرفة  ت الدراسة:ياوصهم توأ اإلدارة البيئية هو عمليات إدارة المعرفة،

في الشركات الصناعية لتشترك وتتفاعل وتتكامل مع نظام اإلدارة البيئية في هذه الشركات 
األداء البيئي، واالستغالل األمثل للتكنولوجيا التخاذ  لتحقيق الجودة والفاعلية المرجوة وتحسين

القرارات األسرع واألمثل لإلدارة البيئية، وزيادة االهتمام بالعاملين القادرين على اإلبداع 
واالبتكار، والتركيز على التحسين المستمر لألداء البيئي، واإلفصاح والتصريح عن عمل 

دراج ذلك با صورة مضيئة للجهات المهتمة  لسياسة البيئية للشركة لتقديمالشركة بإدارة المعرفة وا 
 ومحفزة للشركات المنافسة.
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 الدراسة  مقدمة
مع وجود كثير من الشركات الصناعية المختلفة دائمة التطور، والتي تمثل الدعائم 
الرئيسية واألساسية للتنمية االقتصادية في مختلف البلدان، ظهرت المشاكل البيئية وتنوعت، 

صبحت تشكل خطرا له األثر الملموس على حياة اإلنسان وعلى جودة واستمرار الحياة بكل وأ
صورها، وأدت التحوالت والتطورات في البيئة االقتصادية المحلية والدولية إلى زيادة أنواع 
المنافسة وحدتها، بما أدي إلى زيادة تأثير أنشطتها بطرق مباشرة أو غير مباشرة على البيئة 

(، ونتيجة لالعتبارات البيئية التي تم التوافق الدولي عليها لمنع أو 2007ام )الخرجي، بوجه ع
الحد من التأثير المضر بالبيئة أو إساءة استغالل الموارد البيئية مع اإلنتاج لتلبية متطلبات 
رشادات اإلدارة  األسواق الداخلية المحلية وبأسواق التصدير الخارجية؛ ظهرت أسس ومعايير وا 

، كأسلوب إدارة لدعم الحماية البيئية، ومنع التلوث، والتوازن ISO:14000البيئية ومنها سلسلة 
مع الحاجات االقتصادية واالجتماعية، مع االستغالل األمثل للموارد البيئية التي يتم استخدامها 

 (. 2006والحفاظ عليها كأحد أهم آليات التنمية المستدامة )الحجار، 
ت الصناعية المصرية على تطبيق تلك األسس، أصبحت كثير من وبتشجيع الشركا

بعناصره التي تشمل؛ التخطيط  ISO:14001 الشركات تقوم بتطبيق نظام اإلدارة البيئية
والتطبيق والمراجعة والتحسين المستمر لألداء البيئي، كأسلوب لاللتزام بالمعايير البيئية وتحقيقا 

 (.2007نجاتي، اتها )للقدرة التنافسية إلنتاجها وصادر 
بسهولة دمجه وتكامله مع السياسات  ISO:14001ويتميز نظام اإلدارة البيئية 

واالستراتيجيات، والنظم والمتطلبات اإلدارية األخرى التي تطبق في هذه الشركات لتطبيق نظام 
اء البيئي اإلدارة المتكامل، سبيال لتحقيق النجاح واألرباح والميزة التنافسية، مع تحقيق األد

 (.2007سيفر، )المستدامة  ةالجيد والمساهمة في التنمي
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في العديد من الشركات الصناعية، إال  ISO:14001ومع تطبيق نظام اإلدارة البيئية 
انه من المالحظ أن العائد من تطبيقه مازال دون المستوى المرجو، ولم يحقق التقدم المنشود 

 في األداء البيئي لتلك الشركات.
يجة لثورة المعلومات والتطور المستمر الذي هو سمة هذا العصر، وظهور إدارة ونت

المعرفة كأحد التطورات الفكرية المعاصرة، التي اقترحت كإطار ومدخل جديد في دراسة وفهم 
والشركات، وتحولت في كثير من المنظمات والشركات إلى ممارسة عملية  أعمال المنظمات

يرات المتسارعة في عالم األعمال، وتعاظم دورها بعد إدراك أن بناء لإلدارة أكثر مالئمة للتغ
دامتها يعتمد أساسا على الموجودات الفكرية، وتحديدا على األصول المعرفية  الميزة التنافسية وا 
التي تحولت ألحد أنواع رأس المال المستخدم، واالستثمار فيها لتعزيز اإلبداع المستمر في 

داراتها أساسا منطقيا في 2005، لكبيسياالمنتج أو العملية ) (، أصبحت الحاجة إلى المعرفة وا 
ومن ثم تحسين وتطوير نتائجه،  ISO:14001تطبيق وتفعيل نظم اإلدارة البيئية وخاصة 

 مستخدم أنها كما للمعرفة وكذا أي نظام إدارة آخر، العتبار أن أي منظمة أو شركة هي منتج
 (.2009لها )رفاعي، 

ة المعرفة على االستغالل األمثل للموارد البشرية، والتكنولوجيا لخلق واستخدام وتعمل إدار 
األفكار الجديدة والحلول اإلبداعية والتطوير والتحسين المستمر في اإلدارة وعمليات اإلنتاج 
وبالتالي تساعد في تراكم الخبرة واتساع الذاكرة التنظيمية، مما يعمل على تقليل الوقت الالزم 

دارة األزمات التي قد Matteo, 2008لمشكالت، بما فيها المشاكل البيئية )لحل ا (، وا 
تواجهها، باإلضافة إلى مساعدتها على البقاء في المنافسة، فضال عن الحصول على الميزة 

 التنافسية في مجال العمل واألسواق ومن ثم المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
ين المعرفة المتاحة للشركات الصناعية وبين فاعلية وجودة وألنه ما زالت هناك فجوة ب

استخدامها في إطار النظام البيئي، تم اختيار موضوع الدراسة مدى تأثير إدارة المعرفة في 
تطبيق نظام اإلدارة البيئية، للوقوف على مختلف المفاهيم والرؤى النظرية المتصلة بنظام 

دارة المعرفة إجما ال، من خالل مراجعة ما كتب من األدبيات والدراسات اإلدارة البيئية وا 
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والبحوث والتجارب في هذا المجال الهام في الشركات الصناعية، ومن ثم الوقوف على واقع 
دارة المعرفة في شركات المنطقة الصناعية بأبورواش بمحافظة  تطبيق نظام اإلدارة البيئية وا 

ة بجمهورية مصر العربية، والوصول إلى نتائج الجيزة، باعتبارها أحد أكبر المناطق الصناعي
 وتوصيات مبنية على تشخيص ودراسة هذا الواقع.

 

 وأسئلتها  مشكلة الدراسة
 :الحالية من خالل الدراسةتم تحديد مشكلة 

جود عالقة و  التي أوضحت؛ االطالع على الدراسات والبحوث السابقة في مجال الدراسة أوال:
ضرورة  بما يعززدارة المشاريع وتكاملهما في العديد من الجوانب، قوية بين إدارة المعرفة وا  

(، 2019، )الغامديعملياتها اختالف أنواعها في ظل إدارة العرفة بمختلف بتنفيذ المشاريع 
حل الصناعية و تعاملها مع البيئة  عندتنمية القيادات اإلدارية  فيإدارة المعرفة  نجاح

 تكنولوجيا اإلنتاج األنظف للحفاظ على البيئة عة وابتكاربالصناالمشكالت البيئية المحيطة 
(، 2014، التنافسية )السيد تلتعزيز القدراالمعرفة كمدخل  (، فاعلية إدارة2015، )مهدلى

والمتوسطة، نظم قياس األداء واستدامة الشركات الصغيرة و  بين إدارة المعرفةوضوح العالقة 
قدرة المنظمات على المعرفة، و إلدارة  متماسك عتماد نهجقيمة عند االتولد و التأثير اإليجابي و 

تأثر استراتيجي، وأيضا بشكل  غير الملموسةالموارد  إدارة عندالوصول إلى أداء أعلى 
 مهمةاليجابية و اإلنتائج ، ال(Cardoni, 2020) القرار اتخاذ األنشطة إلى حد كبير بأساليب

إنشاء حيث أن عمليات  والمتوسطة،ت الصغيرة تأثير على أداء الشركافي الدارة المعرفة إل
المتوازن، بطاقة األداء  ها، مع تطبيق أساليبواستخدام ها،تقاسمو  المعرفة، وتخزينها، ونقلها

وعمليات  ،وجهات نظر العمالءوتلبية  المنظور المالي، المنظور الداخلي للعمليات التجارية،
كما أوضحت ،  (Apriliadi, 2019)لمتوسطةأداء الشركات الصغيرة واوالنمو، ترفع التعلم 
 تطبيق البيئي للمؤسسات، حيث ال يقتصر األداء تحسين في البيئية اإلدارة أهمية نظام أيضا؛
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تخفيض التكاليف، كما  في يساهم بل فقط، للشركة البيئي األداء تحسين على ةنظام اإلدارة البيئي
 السلبية التأثيرات من النهائي التخلص بيئي، يؤدي إلى كمنهج أن اعتماد اإلنتاج األنظف

 عوائد يحقق المستدام الطاقة المستهلكة، كما أن األداء لألنشطة الصناعية، ويقلل تكلفة

لبرامج البيئية المتكاملة (، وان ا2011ديمومة النشاط )بروش، جابر،  على ويحافظ اقتصادية
تحسين معدالت استغالل طريق؛  للعمل عنتضيف قيمة استراتيجية  إدارة المعرفةب المدعومة
الغرامات، وتجنب  التكاليفوتنقية  الخطر،واستخدام إدارة  التالف،وتقليل  والكفاءة،الموارد 

ويتم ذلك عند فهم دور تكنولوجيا المعلومات في تنفيذ وصيانة نظام اإلدارة  تخفيض التامينو 
مكانية الوصول إلى المعلومات البي ئية ومشاركتها عند الحاجة، البيئية، وتحديد كيفية وا 

ومساعدة العاملين لتحديد مهماتهم ومعلوماتهم الالزمة، وتشكيلهم لمكان عملهم، ورفع مستوى 
 (.2009أحمد،  اإلدارة وتحسين أدائها البيئي بصورة ذكية )الهاشمي،

ركات بشون قام بها الباحث لهذه الدراسة، والتي ما أظهرته نتائج الدراسة االستطالعية ثانيا:
محافظة الجيزة، للتعرف على مدي تأثير إدارة المعرفة في تطبيق  –المنطقة الصناعية أبورواش

نظام اإلدارة البيئية وتكوين فكرة مبدئية عن مشكلة الدراسة وتحديد متغيراتها وفروضها مع 
 من العاملين في المستويات اإلدارية والتنظيمية المختلفة في شركات عينة عشوائية بسيطة

وجود محتوي معرفي في صورة  ، حيث اتضح من خاللهاالمنطقة الصناعية بأبورواش
معلومات كثيرة ال يتم استخدامها أو االستفادة منها على الرغم من الوعي باعتبارها من 

في نظام  ماألصول االستراتيجية للشركات، ضعف دراية األفراد العاملين بأدوارهم ومسؤولياته
لشركات وضعف التشجع على استخدام المعرفة الخاصة عند تنفيذ عناصر اإلدارة البيئية با

التطوير، كذلك ضعف توفر قدر من  –المراجعة  -التطبيق  -نظام اإلدارة البيئية؛ التخطيط 
االستقاللية لهم التخاذ القرار لحل مشاكل العمل، ضعف البرامج البيئية بعدم تضمينها كافة 

لبات البيئية الداخلية والخارجية، وجود االستعداد من اإلدارة في القضايا واالشتراطات والمتط
كثير الشركات الصناعية إلدارة المعرفة لتحسين وزيادة فاعلية نظام اإلدارة البيئية المطبق بها، 

ذلك فالعائد من تطبيقه  ، ومعISO:14001من الشركات تقوم بتطبيق نظام اإلدارة البيئية
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وجود و  ،و، ولم يحقق التقدم المنشود في األداء البيئي لتلك الشركاتمازال دون المستوى المرج
فجوة بين المعرفة المتاحة للشركات الصناعية وبين فاعلية وجودة استخدامها في إطار النظام 

  .وبذلك تحددت مشكلة الدراسة الحالية .البيئي
 

 أسئلة الدراسة
نظام اإلدارة البيئية بإدارة  ما هي درجة وعي ودراية الشركات الصناعية التي تطبق -1

 المعرفة؟

ما هو مستوي العلم والدراية بعناصر إدارة المعرفة: المحتوى المعرفي، التكنولوجيا  -2
 المستخدمة، العمليات المستخدمة، األفراد العاملين؟

إدراك إدارة الشركات ألهمية إدارة المعرفة لتحسين نظام اإلدارة البيئية المطبق  ما مدي -3
 بها؟ 

هو مستوى العائد من تطبيق نظام اإلدارة البيئية بتنفيذ عناصر: التخطيط، التطبيق،  ما -4
 المراجعة، التطوير في الشركات الصناعية التي تطبقه؟

هل عناصر إدارة المعرفة، تشترك وتتفاعل وتتكامل مع عناصر نظام اإلدارة البيئية  -5
 رة البيئية في الشركات الصناعية؟لتحقيق الجودة والفاعلية المرجوة من تطبيق نظام اإلدا

ما هي العالقة بين إدارة المعرفة ونظام اإلدارة البيئية في الشركات الصناعية؟ وما هي  -6
 طبيعة هذه العالقة؟

ما هو تأثير إدارة المعرفة في نظام اإلدارة البيئية في الشركات الصناعية؟ وما هو  -7
 مستوى ونوع هذا التأثير؟
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 الدراسةأهداف  
 أهمية إدارة المعرفة في الشركات الصناعية.توضيح  -1

كشف عالقة وطبيعة االرتباط ذات بين إدارة المعرفة ونظام اإلدارة البيئية في الشركات  -2
 الصناعية.

 كشف مستوى ونوع التأثير إلدارة المعرفة في نظام اإلدارة البيئية في الشركات الصناعية. -3
ور إدارة المعرفة في تحقيق فاعلية وجودة وضع االقتراحات والتوصيات الالزمة لتفعيل د -4

 والعائد من نظام اإلدارة البيئية في الشركات الصناعية. التطبيق
 

 الدراسةأهمية  
 للنقاط التالية: الدراسةترجع أهمية 

 .ا ونظام اإلدارة البيئية وعناصرهتوضح طبيعة االرتباط بين إدارة المعرفة وعناصره -1
 وعناصرها في نظام اإلدارة البيئية وعناصره.  توضح مدى تأثير إدارة المعرفة -2
 تقديم تصور للعالقات بين عناصر إدارة المعرفة وعناصر نظام اإلدارة البيئية.  -3

 

 ةالدراسفرضيات  
ونظام  المعرفة إدارة معنوية بين داللة ذات ارتباط عالقة ال توجد األول: الرئيسي الفرض

 اإلدارة البيئية. 
 :اآلتية رعيةالفروض الف ويتفرع منه

 المحتوى المعرفي ونظام اإلدارة البيئية. بين معنوية داللة ذات ارتباط عالقة توجدال  -1

معنوية بين التكنولوجيا المستخدمة إلدارة المعرفة ونظام  داللة ذات ارتباط عالقة ال توجد -2
 اإلدارة البيئية.

 فة ونظام اإلدارة البيئية.معنوية بين عمليات إدارة المعر  داللة ذات ارتباط عالقة ال توجد -3
 بين األفراد العاملين ونظام اإلدارة البيئية. معنوية داللة ذات ارتباط عالقة ال توجد -4
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ونظام اإلدارة  المعرفة إدارة عناصر بين إجمالي معنوية داللة ذات ارتباط عالقة ال توجد -5
 البيئية.

نظام اإلدارة  في المعرفة رةمعنوية إلدا ذو داللة تأثير ال يوجد الثاني: الرئيسي الفرض
 .الدراسةالبيئية في الشركات الصناعية عينة 

 :اآلتية الفروض الفرعية ويتفرع منه
 نظام اإلدارة البيئية. معنوية للمحتوي المعرفي في ذو داللة تأثير يوجدال  -1

 نظام اإلدارة معنوية للتكنولوجيا المستخدمة إلدارة المعرفة في ذو داللة تأثير ال يوجد -2
 البيئية.

 نظام اإلدارة البيئية. معنوية لعمليات إدارة المعرفة في ذو داللة تأثير ال يوجد -3
 نظام اإلدارة البيئية. معنوية األفراد العاملين في ذو داللة تأثير ال يوجد -4
 نظام اإلدارة البيئية. في المعرفة إدارة عناصر معنوية إلجمالي ذو داللة تأثير ال يوجد -5

أفراد العينة في  إجابات إحصائية بين دالله ذات فروق ال توجد الثالث: الرئيسي الفرض
 الشخصية والوظيفية. ترجع للعوامل الدراسةالشركات الصناعية عينة 

 

 االطار النظري للدراسة
المحتوى  ،إدارة المعرفةتناولت الدراسة مجموعة من المفاهيم بالتوضيح والبيان أهمها )

، المواصفة القياسية الدولية األفراد، ليات إدارة المعرفةعم، التكنولوجيا، المعرفي
ISO:14001 ،الميزة التنافسية، اإلبداع(التنمية المستدامة، األداء البيئي ، 

 المعرفة،هي تخطيط وتنظيم ورقابة وتنسيق وتوليف أوضح مفهوم لها  إدارة المعرفة:-1
القدرات واإلمكانات الشخصية والعمليات و  الفكري،وكافة األمور المتعلقة بالرأسمال 

في الميزة التنافسية التي تسعى إليها  اإليجابييمكن من التأثير  ما أكبرلتحقيق  والتنظيمية،



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 
 وآخرون عبيدمحمد إبراهيم الدسوقي 

 

 2021( يناير5جزء )، ولاأل العدد، الخمسون المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

443 

على إدامة المعرفة واستغاللها ونشرها واستثمارها  العمل إلىباإلضافة  ،المنظمة أو الشركة
 .(Wiig,1999) ت والشبكاتمثل أفراد المعرفة والحاسبا لها،وتوفير التسهيالت الالزمة 

البيانات  هو المخزون المعرفي للمنظمة أو الشركة، والذي يشمل المحتوى المعرفي:-2
المعرفة، نماذج إدارة و  تحويل المعرفة والقدرات، وأنماط الخبراتو  المهاراتو  والمعلومات

وهذا المخزون ويحقق المزيد من المنافع والقيم لها وتؤكد تميزها واختالفها عن المنافسين، 
 أداء المنظمات أو الشركات عملية تطوير إدراجها في يمكن التي المعلومات يحدد

 (.2000)السلمي، 
تكنولوجية ال وسائليمكن تعريفها بالكيفية، وهي منظومة متكاملة من ال التكنولوجيا:-3

 مونظ اإللكترونية لحاسباتوا من األجهزة والبرمجيات سريعةالو  متطورةالو  حديثةال
 وتسويقها المعلومات وحيازة الحديثة، واإلجراءات والعمليات المرتبطة بصناعةاالتصاالت 

وعرضها وتوزيعها، بغرض تحسين توليد المعرفة وتنظيمها وتوزيعها  واسترجاعها وتخزينها
 (2007)داودي، فيروز، وآخرون،  وتطبيقها إلدارة المعرفة

لحصول واكتساب المعرفة، أو إيجادها هي مجال كيفية ا عمليات إدارة المعرفة:-4
 التطبيقو  النقل والتوزيعو  االسترجاعو  التخزينو  الجمع والتنظيمو  التشخيصوتحويلها، و 

 والتقييم، وصوال لعملية االبتكار واالستدامة، وتشمل أنماط تحويل المعرفة الحمايةو 
 (.2009)رفاعي، 

المعرفة وعملياتها  ، والذين يتعاملون معيقصد بهم العاملين والموظفين والمديرين األفراد:-5
 (.2010)دراكر، 

المنظمة  طورتها دولية هي مواصفة :ISO:14001المواصفة القياسية الدولية -6
 اإلدارة لتنفيذ نظام ، يتم بها تحديد المتطلبات األساسيةISOالقياسي  للتوحيد الدولية
 في مع األخذ ووضع األهداف، السياسة المنظمة أو الشركة من صياغة لتمكين البيئية،

البيئية المهمة،  القانونية والمعلومات المتعلقة بالجوانب بالمتطلبات االعتبار االهتمام
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وتطبيق وتحسين نظام  تسعى إلى صياغة منظمة أو شركة أية المواصفة على هذه وتطبق
قامة الدليل المعلنة، البيئية مع السياسة إدارتها، والمطابقة الذاتية  المطابقة لى شهادةع وا 

مع  للمطابقة الذاتي المستمر واإلعالن والتقرير من قبل جهة خارجية، البيئية لنظام اإلدارة
 (.2006متطلبات المواصفة.)حامد، 

هو نتائج يمكن قياسها، عن كيفية إدارة المنظمة أو الشركة لعناصرها  األداء البيئي:-7
 (.2006 البيئية )حامد،

الجيل الحاضر دون  احتياجاتتلبي  التيالتنمية تم تعريفها بأنها : مةالتنمية المستدا-8
 تعرضها للمخاطر أو الخاصة، احتياجاتهاالمساس بقدرة األجيال المقبلة على تلبية 

(2013, Harris.) 
بأنها  المستدامة التنمية وعرف المال، هو رأس االستدامة أن أسلوب الدولي البنك واعتبر

 الحالية لألجيال التنموية الفرص نفس إتاحة يضمن الذي التكافؤ المتصلالتي تهتم بتحقيق 
  (.2005عبر الزمن )حميد،  أو زيادته المستمرة المال الشامل رأس ثبات مع ضمان القادمة،

إتباعها  عند تحقيقها يتم للمنظمة أو الشركة تفوق أو عنصر الميزة الميزة التنافسية:-9
ن التوافق بين البيئة الخارجية بفرصها وتهديداتها والبيئة الداخلية استراتيجية للتنافس تنتج ع

 (.1998بجوانب القوة والضعف فيها )مرسي، 
للعقل  حالةزمان، أو هو أو  ملموس ءبشيإيجاد شيء غير مسبوق هو  اإلبداع:-10

بحيث تشكل إضافة  والتفرد، الحداثةإليجاد أفكار أو طرق ووسائل غاية في  البشري
إذا كان الموضوع يرتبط بموضوع  فعليةتكون ذات فائدة اإلنساني، و  لإلنتاجة حقيقي

أو هو التحقيق واإلنجاز الفعلي لكل ما هو جديد ومرتبط بالتكنولوجيا، مثل طرح  تطبيقي،
منتجات جديدة لم تكن معروفة مسبقا، وهو يشمل إجراء التغيير على الفكرة 

 (.Adams, 2005ونتيجتها)
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 ابقة  الدراسات الس
 Knowledge Management and :بعنوان ،(Cardoni, 2020) دراسة:-1

Performance Measurement Systems for SMEs’ Economic Sustainability 

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي، وهدفت الدراسة إلى: استكشاف العالقات بين إدارة 
وتصميم نهج  وسطة كثيفة المعرفة،في الشركات الصغيرة والمت المعرفة، ونظم قياس األداء

ونظم قياس األداء  متماسك إلدارة المعرفة، ومن نتائج الدراسة: وجود العالقة بين إدارة المعرفة
 واستدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتأثير اإليجابي وتولد القيمة عند اعتماد نهج

إلى أداء أعلى عند إدارة الموارد  متماسك إلدارة المعرفة، وكذلك قدرة المنظمات على الوصول
 غير الملموسة بشكل استراتيجي، وأيضا تأثر األنشطة إلى حد كبير بأساليب اتخاذ القرار. 

بعنوان: أثر إدارة المعرفة على تنمية القيادات اإلدارية في ( 2015دراسة: )مهدلى، -2
ت الدراسة إلى: التعرف تبعت الدراسة المنهج الوصفي، وهدف تعاملها مع البيئة الصناعية،

على أثر إدارة المعرفة على تنمية القيادات اإلدارية في تعاملها مع البيئة الصناعية، وتقديم 
النتائج والتوصيات التي تساعد على المحافظة على البيئة الصناعية من خالل إدارة 

 المعرفة. 
ساب المعرفة وتوزيع وتوصلت الدراسة إلى: وجود عالقة ارتباطية معنوية طردية بين اكت

عداد برامج تدريب القيادات، ووجود عالقة ارتباطية معنوية طردية  المعرفة واستخدام المعرفة، وا 
بين تطبيق إدارة المعرفة وتنمية القيادات اإلدارية في حل المشكالت البيئية المحيطة 

تاج األنظف للحفاظ بالصناعة، ووجود عالقة بين تطبيق إدارة المعرفة وابتكار تكنولوجيا اإلن
 على البيئة.

 األداء تحسين في البيئية اإلدارة نظام بعنوان: دور( 2011دراسة: )بروش، جابر، -3
ما  سؤال إجابة اتبعت الدراسة المنهج الوصفي، وهدفت الدراسة إلى: البيئي للمؤسسات،

وتوصلت  ادية؟االقتص األداء المستدام للمؤسسة تحسين في البيئية اإلدارة نظام إسهام مدى
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 فقط، للشركة البيئي األداء تحسين على اإلدارة البيئية نظام تطبيق يقتصر الدراسة إلى: ال
بيئي، يؤدي إلى  كمنهج األنظف اإلنتاج تخفيض التكاليف، وأن اعتماد في يساهم بل

الطاقة  تكلفة الصناعية، كما يقلل لألنشطة السلبية التأثيرات من النهائي التخلص
 وبيئي، وأن األداء مالي عائدين تحقيق في يساهم الصناعية كة، كذلك بيع النفاياتالمستهل
 النشاط. ديمومة على ويحافظ اقتصادية عوائد يحقق المستدام

بعنوان: دعم البرامج البيئية باستخدام إدارة ( 2009دراسة: )الهاشمي، احمد، -4
إلى: االرتفاع بمستوى اإلدارة  اتبعت الدراسة المنهج الوصفي. وهدفت الدراسة المعرفة.

وتحسين أدائها البيئي بصورة ذكية ومساعدة العاملين بنظام اإلدارة البيئية على تحديد 
مهماتهم ومعلوماتهم الالزمة وتشكيلهم لمكان عملهم. وتوصلت الدراسة إلى: يمكن للبرامج 

ويمكن من خالل  البيئية المتكاملة مع عمليات العمل إن تضيف قيمة استراتيجية للعمل
 .تحسين البرامج البيئية بشكل كبيرإدارة المعرفة 

 

   الدراسةمنهج  
وتم كأسلوب للدراسة تم إتباع المنهج الوصفي، بالتتبع االستقرائي واالستنباطي والتحليلي،  -

 بالخطوات التالية:استخدام المقابلة وقائمة االستقصاء، 
اإلدارة ، والتي قد تناولت أيضا المعرفة إدارة التي تناولت واألدبياتجمع وتحليل الدراسات  -1

 الجوانب التالية: في السابقة الدراسات من وتمت االستفادة البيئية
  اإلطار النظري للبحث. صياغة -

  .الدراسة فرضيات صياغة -

 . الدراسة والمراجع بهذه تحديد وتعيين كثير من الكتب -

 .م اإلدارة البيئية وعناصرهبنظا الرتباطات إدارة المعرفة وعناصرها وضع تصور -

 .بنظام اإلدارة البيئية وعناصره لتأثير إدارة المعرفة وعناصرها وضع تصور -
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 صياغة فروض الدراسة. -
 اختيار العينة التي ستجري عليها الدراسة وتحديد حجمها ونوعها. -

 البيانات والمعلومات المناسبة.  اختيار أدوات جمع -

 الدراسة االستطالعية: -2
بدراسة  ونديد وصياغة مشكلة الدراسة وتكوين الفروض قام الباحثفي اطار تح

محافظة الجيزة، للتعرف على مدي تأثير  –استطالعية بشركات المنطقة الصناعية أبورواش
إدارة المعرفة في تطبيق نظام اإلدارة البيئية وتكوين فكرة مبدئية عن مشكلة الدراسة وتحديد 

يق عقد مقابالت شخصية منظمة ومحددة مع عينة متغيراتها وفروضها وتم ذلك عن طر 
( فرد من العاملين في المستويات اإلدارية والتنظيمية المختلفة 30عشوائية بسيطة مكونة من )

في شركات المنطقة الصناعية بأبورواش وتم عمل حوار مفتوح للتعرف على مدي اإللمام 
 بالمفاهيم الرئيسية التي تتناولها الدراسة.

 لدراسة: متغيرات ا
إدارة المعرفة، بالعناصر الفرعية التالية: المحتوي المعرفي والتكنولوجيا  المتغير المستقل:

 المستخدمة إلدارة المعرفة وعمليات إدارة المعرفة واألفراد العاملين.
نظام اإلدارة البيئية، بالعناصر الفرعية التالية: التخطيط والتطبيق والمراجعة  المتغير التابع:

 تطوير.وال
 الخبرة. الوظيفي وسنوات العلمي والمستوى الجنس والعمر والمؤهل المتغيرات الوسيطة:

( شركات تطبق نظام اإلدارة البيئية وتم اختيار عينة عشوائية 8تم اختيار ) عينة الدراسة:
( من العاملين وتم توزيع قائمة استقصاء على مستويات اإلدارة المختلفة العليا والوسطى 120)

( استمارة لكل شركة، 15والتنفيذية أثناء المقابالت واستردادها في حينها ما أمكن، بواقع عدد )
 ( قائمة استقصاء مستردة.113بواقع ) %94.17وكانت نسبة االستجابة 
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 الدراسة  حدود
تم اختيار المنطقة الصناعية بأبورواش بمحافظة الجيزة مجتمعا إلجراء  الحدود المكانية:

 كواحدة من أكبر المناطق الصناعية على مستوى جمهورية مصر العربية.الدراسة، 
من إجمالي عدد العاملين في  %10تم اختيار عينة عشوائية مكونة من  الحدود البشرية:

( فرد في مستويات اإلدارة المختلفة العليا 120( الشركات المختارة وتكونت من عدد )8)
 والوسطى والتنفيذية بها. 

الفترة  خالل الدراسة بهذه المتعلقة البيانات والمعلومات جمع واستيفاء تم منية:الحدود الز 
 .12/2/2020وحتي  19/6/2019

 إجراءات الدراسة
تم استخدام المقابالت الشخصية، وقائمة استقصاء بعبارات مصممة إعداد أداة الدراسة: 

ة بموضوع الدراسة، وتم تعديل من قبل الباحث، باالستعانة بالمراجع والدراسات السابقة المتصل
صياغة بعض العبارات للبحث والوصول لالرتباطات والتأثيرات ذات الداللة المعنوية إن 
وجدت، بين عناصر إدارة المعرفة وعناصر نظام اإلدارة البيئية في الشركات الصناعية عينة 

 ( الخماسي الرتب.Likert Scalesالدراسة، وتم استخدام مقياس ليكرت )
 ونت استمارة االستقصاء من ثالث مجموعات هي:تك

 المجموعة األولي لقياس المتغير المستقل )عناصر إدارة المعرفة(: 
عمليات  ،( عبارات5التكنولوجيا المستخدمة إلدارة المعرفة ) ،( عبارات9المحتوى المعرفي )

 ( عبارات.9األفراد العاملين ) ،( عبارات9إدارة المعرفة )
 نية لقياس المتغير التابع )عناصر نظام اإلدارة البيئية(:المجموعة الثا
التطوير )نتائج التحسين  ،( عبارات7المراجعة ) ،( عبارات9التطبيق ) ،( عبارات8التخطيط )

 ( عبارة.19المستمر لألداء البيئي واإلبداع واالبتكار والمساهمة في التنمية المستدامة( )
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 الوسيطة )المتغيرات الوظيفية(: المجموعة الثالثة لقياس المتغيرات
 الخبرة. سنوات ،الوظيفي المستوى ،العلمي المؤهل ،العمر ،الجنس

تم عرض المقياس على عينة من المستقصي منهم في الشركات محل : صدق المحكمين
الدراسة بعد إعداده وتصميمه للتأكد من مدى مالئمته للغرض الذي أعد من أجله وما إذا 

لعبارات واضحة وتنتمي إلى المحور المحدد لها و إضافة المناسب لكل محور كانت األسئلة وا
وبعد أخذ المالحظات بعين االعتبار تم تعديل صياغة بعض العبارات ثم تم وضع القائمة في 

 صورتها النهائية وتوجيهها إلى المستقصي منهم.
( مفردة من العاملين 30تم تطبيق المقياس على عينة استطالعية قوامها )الصدق اإلحصائي: 

في الشركات محل الدراسة وذلك الختبار صدق المقياس المستخدم، وقد تم استخدام معامل 
Cronach's Alpha  بهدف قياس معامل الثبات، والصدق الذاتي على مستوى جميع

 المتغيرات الخاصة بأبعاد الدراسة.
 معامالت الصدق والثبات :(1جدول رقم )

 معامل الصدق معامل الثبات تعدد العبارا األبعاد
 إدارة المعرفة-1

 0.892 0.797 9 المحتوى المعرفي -1
 0.908 0.825 5 التكنولوجيا المستخدمة إلدارة المعرفة -2
 0.881 0.777 9 عمليات إدارة المعرفة -3
 0.877 0.770 9 األفراد العاملين -4

 0.904 0.818 32 إجمالي إدارة المعرفة
 نظام اإلدارة البيئية-2

 0.883 0.781 8 التخطيط -1
 0.880 0.776 9 التطبيق -2
 0.875 0.767 7 المراجعة -3
 0.878 0.771 19 التطوير -4

 0.901 0.813 43 إجمالي: نظام اإلدارة البيئية
 0.933 0.871 75 إجمالي المقياس
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 ( ما يلي:1يوضح الجدول رقم )
(، ما يدل على الثبات المرتفع الذي انعكس 0.871معامل الثبات إلجمالي المقياس قد بلغ )

 ( طبقا لردود عينة الدراسة.0.933أثره على الصدق الذاتي فبلغ )
( وهي أكبر من 0.825، 0.770قيم معامالت الثبات ألبعاد إدارة المعرفة تراوحت بين )

 على تلك المقاييس.( مما يعني القدرة على االعتماد 0.7)
( وهي أكبر من 0.776،0.781قيم معامالت الصدق ألبعاد نظام اإلدارة البيئية تراوحت بين )

 . ( مما يعني القدرة على االعتماد على تلك المقاييس0.7)
 

 نتائج الدراسة
إصدار  SPSSاإلحصائي  التحليل باستخدام برنامجمن خالل تحليل نتائج االستجابات 

 الوصول للنتائج التالية: أمكن 25رقم 
 البيانات الوصفية:

 .%75.2اغلب أفراد عينة الدراسة من الذكور بنسبة: 
 . %43.4بنسبة  45سنة إلى  31اغلب أفراد عينة الدراسة عمر من 

 . %63.7اغلب أفراد عينة الدراسة من ذوي المؤهل الجامعي بنسبة 
 . %58.4ة اغلب أفراد عينة الدراسة من اإلدارة الوسطي بنسب

 .%63.7سنوات بنسبة  10سنوات إلى  6اغلب أفراد عينة الدراسة من ذوي الخبرة 
 عناصر إدارة المعرفة:األهمية النسبية والمتوسطات الحسابية لقياس 

 نتائج ترتيب المتوسط العام ودرجة االتفاق لعناصر إدارة المعرفة: (2جدول رقم )
 درجة االتفاق االنحراف المعياري المتوسط العام عناصر إدارة المعرفة م
يجابيه 1.336 3.63 التكنولوجيا 1  تتفق بدرجة كبيرة وا 
يجابيه 1.372 3.62 المحتوى المعرفي 2  تتفق بدرجة كبيرة وا 
 تتفق بدرجة متوسطة وجيدة 1.131 2.87 عمليات إدارة المعرفة 3
 تتفق بدرجة متوسطة وجيدة 1.127 2.79 األفراد العاملين 4
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(، 3.62المتوسط العام لبعد المحتوي المعرفي بلغ ) ( ما يلي:2ضح الجدول رقم )يو 
(، وهذا يعني أن اتجاهات مفردات العينة نحو بعد المحتوي 1.372واالنحراف المعياري )

يجابيه.  المعرفي تتفق بدرجة كبيرة وا 
واالنحراف  (،3.63المتوسط العام لبعد التكنولوجيا المستخدمة في إدارة المعرفة بلغ )

(، وهذا يعني أن اتجاهات مفردات العينة نحو بعد التكنولوجيا المستخدمة 1.336المعياري )
يجابيه.  في إدارة المعرفة تتفق بدرجة كبيرة وا 

(، 1.131، واالنحراف المعياري )(2.87المتوسط العام لبعد عمليات إدارة المعرفة بلغ )
وهذا يعني أن اتجاهات مفردات العينة نحو بعد عمليات إدارة المعرفة تتفق بدرجة متوسطة 

 وجيدة.
(، وهذا 1.127(، واالنحراف المعياري )2.79المتوسط العام لبعد األفراد العاملين بلغ )

 تفق بدرجة متوسطة وجيدة.نحو بعد األفراد العاملين ت يعني أن اتجاهات مفردات العينة
 عناصر نظام اإلدارة البيئية:األهمية النسبية والمتوسطات الحسابية لقياس 

 نتائج ترتيب المتوسط العام ودرجة االتفاق لعناصر نظام اإلدارة البيئية: (3جدول رقم )
 درجة االتفاق االنحراف المعياري المتوسط العام عناصر اإلدارة البيئية م
يجابية 1.105 3.45 التطبيق 1  تتفق بدرجة كبيرة وا 
يجابية 1.003 3.45 التطوير 2  تتفق بدرجة كبيرة وا 
يجابيه 1.086 3.44 المراجعة 3  تتفق بدرجة كبيرة وا 
 تتفق بدرجة متوسطة وجيدة 1.105 2.86 التخطيط 4

ة بلغ المتوسط العام لبعد التخطيط لنظام اإلدارة البيئي ( ما يلي:3يوضح الجدول رقم )
(، وهذا يعني أن اتجاهات مفردات العينة نحو بعد 1.105(، واالنحراف المعياري )2.86)

 التخطيط لنظام اإلدارة البيئية تتفق بدرجة متوسطة وجيدة.
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(، واالنحراف المعياري 3.45المتوسط العام لبعد التطبيق في نظام اإلدارة البيئية بلغ )
ات العينة نحو بعد التطبيق في نظام اإلدارة البيئية (، وهذا يعني أن اتجاهات مفرد1.105)

يجابية.  تتفق بدرجة كبيرة وا 
(، واالنحراف المعياري 3.44المتوسط العام لبعد المراجعة في نظام اإلدارة البيئية بلغ )

(، وهذا يعني أن اتجاهات مفردات العينة نحو بعد المراجعة في نظام اإلدارة البيئية 1.086)
يجابيه.تتفق بدرجة   كبيرة وا 

(، واالنحراف المعياري 3.45المتوسط العام لبعد التطوير في نظام اإلدارة البيئية بلغ )
(، وهذا يعني أن اتجاهات مفردات العينة نحو بعد التطوير في نظام اإلدارة البيئية 1.003)

يجابية.  تتفق بدرجة كبيرة وا 
 إثبات صحة الفروض: 

ونظام  المعرفة إدارة معنوية بين داللة ذات ارتباط عالقة ال توجد األول: الرئيسي الفرض
 اإلدارة البيئية. 

 :اآلتية الفروض الفرعية ويتفرع منه
 المحتوي المعرفي ونظام اإلدارة البيئية. بين معنوية داللة ذات ارتباط عالقة ال توجد 
 البيئية.معنوية بين التكنولوجيا ونظام اإلدارة  داللة ذات ارتباط عالقة ال توجد 
 معنوية بين عمليات إدارة المعرفة ونظام اإلدارة البيئية. داللة ذات ارتباط عالقة ال توجد 
 بين األفراد العاملين ونظام اإلدارة البيئية. معنوية داللة ذات ارتباط عالقة ال توجد 
 ارة ونظام اإلد المعرفة أدارة عناصر بين أجمالي معنوية داللة ذات ارتباط عالقة ال توجد

 البيئية.
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 ونظام اإلدارة البيئية المعرفة إدارة تحديد قوة واتجاه عالقات االرتباط بين بين
 األسلوب اإلحصائي المستخدم: معامالت االرتباط

 ونظام اإلدارة البيئية المعرفة إدارة مصفوفة االرتباط وترتيبها بين عناصر: (4جدول رقم )
 النتيجة )الداللة( مستوى المعنوية (R) معامل االرتباط عناصر إدارة المعرفة م
 دالة 0.01 0.659 العمليات 1
 دالة 0.01 0.577 المعرفة إدارة إجمالي عناصر 2
 دالة 0.01 0.506 األفراد العاملين 3
 دالة 0.01 0.416 التكنولوجيا 4
 دالة 0.01 0.383 المحتوى المعرفي 5

 ( ما يلي:4يوضح الجدول رقم )
ت داللة إحصائية بين بعد المحتوي المعرفي ونظام اإلدارة البيئية، حيث بلغ توجد عالقة ذا -1

( ويدل على انه كلما زاد 0.01( بمستوى معنوية اقل من )0.383معامل االرتباط )
 المحتوي المعرفي كلما زاد االنعكاس والتأثير إيجابيا على نظام اإلدارة البيئية.

المحتوي المعرفي  بين معنوية داللة ذات ارتباط قةعال ال توجدوبذلك يرفض الفرض الفرعي: 
 ونظام اإلدارة البيئية.

المحتوي المعرفي ونظام  بين معنوية داللة ذات ارتباط عالقة توجد ويتم تصحيحه كالتالي:
 اإلدارة البيئية.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين بعد التكنولوجيا المستخدمة في إدارة المعرفة ونظام  -2
( ويدل 0.01( بمستوى معنوية اقل من )0.416ارة البيئية، حيث بلغ معامل االرتباط )اإلد

على انه كلما زادت التكنولوجيا المستخدمة في إدارة المعرفة كلما زاد االنعكاس إيجابيا 
 على نظام اإلدارة البيئية.

كنولوجيا معنوية بين الت داللة ذات ارتباط عالقة ال توجد وبذلك يرفض الفرض الفرعي:
 المستخدمة في إدارة المعرفة ونظام اإلدارة البيئية.
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معنوية بين التكنولوجيا المستخدمة  داللة ذات ارتباط عالقة توجد ويتم تصحيحه كالتالي:
 في إدارة المعرفة ونظام اإلدارة البيئية.

بيئية، حيث توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين بعد عمليات إدارة المعرفة ونظام اإلدارة ال -3
( ويدل على انه كلما زادت 0.01( بمستوى معنوية اقل من )0.659بلغ معامل االرتباط )

 عمليات إدارة المعرفة كلما زاد االنعكاس إيجابيا على نظام اإلدارة البيئية.
معنوية بين عمليات إدارة  داللة ذات ارتباط عالقة ال توجد وبذلك يرفض الفرض الفرعي:

 اإلدارة البيئية.المعرفة ونظام 
عمليات إدارة المعرفة  معنوية بين داللة ذات ارتباط عالقة توجد ويتم تصحيحه كالتالي:

 ونظام اإلدارة البيئية.
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين بعد األفراد العاملين ونظام اإلدارة البيئية، حيث بلغ  -4

ويدل على انه كلما زادت  (0.01( بمستوى معنوية اقل من )0.506معامل االرتباط )
 األفراد العاملين كلما زاد االنعكاس إيجابيا على نظام اإلدارة البيئية.

معنوية بين األفراد العاملين  داللة ذات ارتباط عالقة توجد وبذلك يرفض الفرض الفرعي:
 ونظام اإلدارة البيئية.

األفراد العاملين ونظام  معنوية بين داللة ذات ارتباط عالقة توجد ويتم تصحيحه كالتالي:
 اإلدارة البيئية.

ونظام اإلدارة البيئية،  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إجمالي أبعاد إدارة المعرفة -5
( ويدل على انه كلما 0.01( بمستوى معنوية اقل من )0.577حيث بلغ معامل االرتباط )

 دارة البيئية.زادت عوامل إدارة المعرفة كلما زاد االنعكاس على نظام اإل
 إدارة معنوية بين إجمالي أبعاد داللة ذات ارتباط عالقة ال توجد وبذلك يرفض الفرض الفرعي:

 ونظام اإلدارة البيئية. المعرفة
 ويتم تصحيحه كالتالي:
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 ونظام اإلدارة البيئية. المعرفة إدارة معنوية بين إجمالي أبعاد داللة ذات ارتباط عالقة توجد
معنوية  داللة ذات ارتباط عالقة ال توجد ق يرفض الفرض الرئيسي األول:وبناء على ما سب

 ونظام اإلدارة البيئية. المعرفة إدارة بين
ونظام اإلدارة  المعرفة إدارة معنوية بين داللة ذات ارتباط عالقة توجد ويتم تصحيحه كالتالي:

 البيئية.
نظام اإلدارة البيئية  في المعرفة إلدارةمعنوية  داللة ذو تأثير ال يوجد الثاني: الرئيسي الفرض

 .الدراسةفي الشركات الصناعية عينة 
 :اآلتية الفروض الفرعية يتفرع منه

 نظام اإلدارة البيئية. معنوية للمحتوي المعرفي في داللة ذو تأثير ال يوجد 
 ارة نظام اإلد معنوية للتكنولوجيا المستخدمة إلدارة المعرفة في داللة ذو تأثير ال يوجد

 البيئية.
 نظام اإلدارة البيئية. معنوية لعمليات إدارة المعرفة في داللة ذو تأثير ال يوجد 
 نظام اإلدارة البيئية. معنوية لألفراد في داللة ذو تأثير ال يوجد 
 نظام اإلدارة البيئية. في المعرفة أدارة عناصر معنوية إلجمالي داللة ذو تأثير ال يوجد 

 المعرفة على نظام اإلدارة البيئية  دارةإتأثير تحديد معنوية 
 األسلوب اإلحصائي المستخدم: تحليل االنحدار البسيط 

المعرفة  إجمالي عناصر إدارةتأثير نموذج االنحدار الخطي البسيط لتحديد معنوية : (5جدول رقم )
 على نظام اإلدارة البيئية

 المعلمات المتغير المستقل
 المقدرة

i 

T. TEST F. TEST 2R 
مستوى  القيمة

 المعنوية
مستوى  القيمة

 المعنوية
33.3 0.01 55.525 0.01 10.211 82.380 الجزء الثابت

إجمالي عناصر إدارة  %
 المعرفة

0.571 7.451 
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 ( ما يلي:5يوضح الجدول رقم )
نجد أن المتغير المستقل إجمالي أبعاد إدارة المعرفة يفسر : (R2)معامل التحديد  – 1

( من التغير الكلي في المتغير التابع )نظام اإلدارة البيئية(، وباقي النسبة يرجع 33.3%)
إلى الخطأ العشوائي في المعادلة أو ربما لعدم إدراج متغيرات مستقلة أخرى كان من 

 المفروض إدراجها ضمن النموذج.
متغير المستقل نجد أن ال (t.test)باستخدام اختيار : اختبار معنوية المتغير المستقل –2

ذو تأثير معنوي على )نظام اإلدارة البيئية(، حيث بلغت قيمة ت ، أبعاد إدارة المعرفة
 (.0.01( وذلك عند مستوى معنوية أقل من )7.451)

الختبار معنوية جودة توفيق النموذج  اختبار معنوية جودة توفيق نموذج االنحدار: – 3
( 55.525هي ) (F-test)أن قيمة اختبار ، وحيث (F-test)ككل، تم استخدام اختبار 

(، مما يدل على جودة تأثير نموذج االنحدار 0.01وهي ذات معنوية عند مستوى أقل من )
 على )نظام اإلدارة البيئية(. 

 :التنبؤ للتأثيرمعادلة  – 4
 إجمالي إدارة المعرفة 0.571 - 82.380نظام اإلدارة البيئية = 

 المعرفة إدارة عناصر معنوية إلجمالي داللة ذو تأثير  يوجدال وبذلك يرفض الفرض الفرعي:
 نظام اإلدارة البيئية. في

نظام  في المعرفة إدارة عناصر معنوية إلجمالي داللة ذو تأثير يوجد ويتم تصحيحه كالتالي:
 اإلدارة البيئية.
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وى نموذج االنحدار الخطي البسيط لتحديد معنوية تأثير عنصر المحت: (6جدول رقم )
 نظام اإلدارة البيئية المعرفي في

 المتغير المستقل
 المعلمات
 المقدرة

i 

T. TEST F. TEST 
2R مستوى  القيمة

مستوى  القيمة المعنوية
 المعنوية

 4.373 0.892 المحتوى المعرفي %13.9 0.01 19.125 0.01 15.854 111.492 الجزء الثابت
 ( ما يلي:6يوضح الجدول رقم )

نجد أن المتغير المحتوى المعرفي في نظام اإلدارة البيئية يفسر : (R2)عامل التحديد م – 1
( من التغير الكلي في المتغير التابع )نظام اإلدارة البيئية(، وباقي النسبة يرجع 13.9%)

إلى الخطأ العشوائي في المعادلة أو ربما لعدم إدراج متغيرات مستقلة أخرى كان من 
 ضمن النموذج.المفروض إدراجها 

نجد أن المتغير المستقل  (t.test)باستخدام اختيار : اختبار معنوية المتغير المستقل –2
ذو تأثير معنوي على )نظام اإلدارة البيئية(، ، نظام اإلدارة البيئية المحتوى المعرفي في
 (.0.01( وذلك عند مستوى معنوية أقل من )4.373حيث بلغت قيمة ت )

الختبار معنوية جودة توفيق النموذج  ة جودة توفيق نموذج االنحدار:اختبار معنوي – 3
( 19.125هي ) (F-test)، وحيث أن قيمة اختبار (F-test)ككل، تم استخدام اختبار 

(، مما يدل على جودة تأثير نموذج االنحدار 0.01وهي ذات معنوية عند مستوى أقل من )
 على نظام اإلدارة البيئية. 

 نبؤ للتأثير:معادلة الت – 4
 المحتوى المعرفي  0.892 - 111.492نظام اإلدارة البيئية = 

نظام  معنوية للمحتوي المعرفي في داللة ذو تأثير ال يوجد وبذلك يرفض الفرض الفرعي:
 اإلدارة البيئية.
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نظام اإلدارة  معنوية للمحتوي المعرفي في داللة ذو تأثير يوجد ويتم تصحيحه كالتالي:
 البيئية.

نموذج االنحدار الخطي البسيط لتحديد معنوية تأثير عنصر التكنولوجيا : (7دول رقم )ج
 اإلدارة البيئية المستخدمة في إدارة المعرفة في نظام

 المتغير المستقل
 المعلمات
 المقدرة

i 

T. TEST F. TEST 
2R مستوى المعنوية القيمة مستوى المعنوية القيمة 

17.3 0.01 23.217 0.01 14.690 107.148 الجزء الثابت
 4.818 1.841 التكنولوجيا %

 ( ما يلي:7يوضح الجدول رقم )
نجد أن المتغير المستقل التكنولوجيا المستخدمة إلدارة المعرفة : (R2)معامل التحديد  – 1

( من التغير الكلي في المتغير التابع )نظام اإلدارة البيئية(، وباقي النسبة %17.3يفسر )
ع إلى الخطأ العشوائي في المعادلة أو ربما لعدم إدراج متغيرات مستقلة أخرى كان من يرج

 المفروض إدراجها ضمن النموذج.
نجد أن المتغير المستقل  (t.test)باستخدام اختيار : اختبار معنوية المتغير المستقل –2

دارة البيئية(، حيث ذو تأثير معنوي على )نظام اإل، التكنولوجيا المستخدمة إلدارة المعرفة
 (.0.01( وذلك عند مستوى معنوية أقل من )4.818بلغت قيمة ت )

الختبار معنوية جودة توفيق النموذج  اختبار معنوية جودة توفيق نموذج االنحدار: – 3
( 23.217هي ) (F-test)، وحيث أن قيمة اختبار (F-test)ككل، تم استخدام اختبار 

(، مما يدل على جودة تأثير نموذج االنحدار 0.01ل من )وهي ذات معنوية عند مستوى أق
 على نظام اإلدارة البيئية. 

 معادلة التنبؤ للتأثير:  – 4
 التكنولوجيا المستخدمة إلدارة المعرفة 1.841 - 107.148نظام اإلدارة البيئية = 
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تخدمة إلدارة معنوية للتكنولوجيا المس داللة ذو تأثير ال يوجد وبذلك يرفض الفرض الفرعي:
 نظام اإلدارة البيئية. المعرفة في

معنوية للتكنولوجيا المستخدمة إلدارة المعرفة  داللة ذو تأثير يوجد ويتم تصحيحه كالتالي:
 نظام اإلدارة البيئية. في

نموذج االنحدار الخطي البسيط لتحديد معنوية تأثير عنصر عمليات إدارة : (8جدول رقم )
 ارة البيئيةنظام اإلد المعرفة في

 المعلمات المتغير المستقل
 المقدرة

i 

T. TEST F. TEST 2R 
مستوى  القيمة

 المعنوية
مستوى  القيمة

 المعنوية
43.4 0.01 85.255 0.01 11.945 80.656 الجزء الثابت

 9.233 2.298 عمليات إدارة المعرفة %
 ( ما يلي:8يوضح الجدول رقم )

( %43.4نجد أن المتغير المستقل عمليات إدارة المعرفة يفسر ): (R2)معامل التحديد  – 1
 من التغير الكلي في المتغير التابع )نظام اإلدارة البيئية(. 

وباقي النسبة يرجع إلى الخطأ العشوائي في المعادلة أو ربما لعدم إدراج متغيرات مستقلة 
 أخرى كان من المفروض إدراجها ضمن النموذج.

نجد أن المتغير المستقل  (t.test)باستخدام اختيار : المتغير المستقل اختبار معنوية –2
ذو تأثير معنوي على )نظام اإلدارة البيئية(، حيث بلغت قيمة ت ، عمليات إدارة المعرفة

 (0.01( وذلك عند مستوى معنوية أقل من )11.945)
توفيق النموذج  الختبار معنوية جودة اختبار معنوية جودة توفيق نموذج االنحدار: – 3

( وهي 85.255هي ) (F-test)، وحيث أن قيمة اختبار (F-test)ككل، تم استخدام اختبار 
 (، 0.01ذات معنوية عند مستوى أقل من )

 مما يدل على جودة تأثير نموذج االنحدار على نظام اإلدارة البيئية. 
 معادلة التنبؤ للتأثير: – 4

 عمليات إدارة المعرفة 2.298 - 80.656نظام اإلدارة البيئية = 
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 وبذلك يرفض الفرض الفرعي:
 نظام اإلدارة البيئية. معنوية لعمليات إدارة المعرفة في داللة ذو تأثير ال يوجد

 ويتم تصحيحه كالتالي:
 نظام اإلدارة البيئية. معنوية لعمليات إدارة المعرفة في داللة ذو تأثير يوجد

ي البسيط لتحديد معنوية تأثير عنصر األفراد العاملين نموذج االنحدار الخط: (9)رقم جدول 
 اإلدارة البيئية في نظام

 المعلمات المتغير المستقل
 المقدرة

i 

T. TEST F. TEST 2R 
مستوى  القيمة

 المعنوية
مستوى  القيمة

 المعنوية
 %25.6 0.01 38.245 0.01 11.767 93.336 الجزء الثابت

 6.184 1.878 العاملين األفراد
 ( ما يلي:9يوضح الجدول رقم )

( من التغير الكلي %25.6نجد أن: المتغير األفراد العاملين يفسر ): (R2)معامل التحديد  – 1
في المتغير التابع )نظام اإلدارة البيئية(، وباقي النسبة يرجع إلى الخطأ العشوائي في المعادلة 

 ن المفروض إدراجها ضمن النموذج.أو ربما لعدم إدراج متغيرات مستقلة أخرى كان م
المتغير المستقل  نجد أن: (t.test)باستخدام اختيار  اختبار معنوية المتغير المستقل –2

ذو تأثير معنوي على )نظام اإلدارة البيئية(، حيث بلغت قيمة ت ، األفراد العاملين
 (.0.01( وذلك عند مستوى معنوية أقل من )6.184)

الختبار معنوية جودة توفيق النموذج  ة توفيق نموذج االنحدار:اختبار معنوية جود – 3
( 38.245هي ) (F-test)، وحيث أن قيمة اختبار (F-test)تم استخدام اختبار  ككل،

(، مما يدل على جودة تأثير نموذج االنحدار 0.01وهي ذات معنوية عند مستوى أقل من )
 على نظام اإلدارة البيئية. 

 لتأثير: معادلة التنبؤ ل – 4
 األفراد العاملين 1.878 - 93.336نظام اإلدارة البيئية = 
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نظام اإلدارة  معنوية لألفراد العاملين في داللة ذو تأثير ال يوجد: وبذلك يرفض الفرض الفرعي
 البيئية.

 نظام اإلدارة البيئية. معنوية لألفراد العاملين في داللة ذو تأثير يوجد ويتم تصحيحه كالتالي:
 بؤ بأكثر عناصر إدارة المعرفة تأثيرا على نظام اإلدارة البيئيةلتنا

 : تحليل االنحدار الخطى المتعدد التدريجياألسلوب اإلحصائي المستخدم
نموذج االنحدار الخطى المتعدد التدريجي للتنبؤ بأكثر عناصر إدارة : (10جدول رقم )

 المعرفة تأثيرا على نظام اإلدارة البيئية
المتغير 

 تقلالمس
 المعلمات
 المقدرة

i 

 VIF 2R قيمة ف قيمة ت
 مستوى القيمة

 المعنوية
مستوى  القيمة

 المعنوية
 %44.1  0.01 21.291 0.01 10.167 78.862 الجزء الثابت
 المحتوي
 المعرفي

0.081 0.139 0.889 11.969 

 12.889 0.835 0.209 0.239 التكنولوجيا
 3.107 0.01 5.139 2.273 ملياتعال

 2.892 0.693 0.395- 0.179- األفراد
 ( ما يلي:10ويوضح الجدول رقم )

( من %44.1نجد أن المتغيرات المستقلة )إدارة المعرفة(، تفسر ) :(R2)معامل التحديد  –1
سبة يرجع إلى التغير الكلي في المتغير التابع المتمثل في نظام اإلدارة البيئية، وباقي الن

الخطأ العشوائي في المعادلة أو ربما لعدم إدراج متغيرات مستقلة أخرى كان من المفروض 
 عن النموذج الخطي.  إدراجها ضمن النموذج أو الختالف طبيعة نموذج االنحدار

نجد أن المتغيرات المستقلة  (t.test)باستخدام اختيار اختبار معنوية المتغير المستقل:  –2
تأثيرا، )عمليات إدارة المعرفة(، على نظام اإلدارة البيئية، حيث بلغت قيم ت  األكثر

 (.0.01(، وذلك عند مستوى معنوية أقل من )5.139)
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الختبار معنوية جودة توفيق النموذج ككل،  اختبار معنوية جودة توفيق نموذج االنحدار: –3
( وهي 21.291هي ) (F-test)، وحيث أن قيمة اختبار (F-test)تم استخدام اختبار 

(، مما يدل على جودة تأثير نموذج االنحدار على 0.01ذات معنوية عند مستوى أقل من )
 نظام اإلدارة البيئية 

 تحديد مدى وجود ازدواج خطى بين المتغيرات المستقلة وبعضها البعض
 )VIF(: معامل تضخم التباين األسلوب اإلحصائي المستخدم

ير مستقل على حدة مع باقي المتغيرات المستقلة، وقد اتضح لكل متغ (VIF)تم حساب 
أن المتغيرات المستقلة المقبولة ضمن نموذج االنحدار الخطى المتعدد ال تعاني من مشكلة 

( مما يدل على 10أقل من ) VIFاالزدواج الخطى في أي من هذه المتغيرات، حيث إن قيم 
 عدم وجود مشكلة.

 معادلة التنبؤ للتأثير: –4
 المعرفة إدارة عمليات 2.273 +78.862نظام اإلدارة البيئية = 

 معنوية إلدارة داللة ذو تأثير ال يوجد وبناء على ما سبق يرفض الفرض الرئيسي الثاني:
 .الدراسةنظام اإلدارة البيئية في الشركات الصناعية عينة  في المعرفة

نظام اإلدارة البيئية  في المعرفة دارةمعنوية إل داللة ذو تأثير يوجد ويتم تصحيحه كالتالي:
 .الدراسةفي الشركات الصناعية عينة 

أفراد العينة في  إجابات إحصائية بين دالله ذات فروق ال توجد الثالث: الرئيسي الفرض
 الشخصية والوظيفية )الجنس، العمر، المؤهل ترجع للعوامل الدراسةالشركات الصناعية عينة 

 الخدمة(. ي، سنواتالوظيف العلمي، المستوى
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 توجد فروق ذات داللة معنوية لصالح اإلناث في أبعاد: متغير الجنس:
 إدارة المعرفة، عمليات إلدارة المستخدمة المعرفي في إدارة المعرفة، التكنولوجيا المحتوي

المعرفة، التخطيط في نظام اإلدارة البيئية، التطبيق في نظام اإلدارة  المعرفة، إجمالي إدارة
 اإلدارة البيئية.  لبيئية، إجمالي نظاما

األفراد العاملين في إدارة المعرفة، المراجعة في  وال توجد فروق ذات داللة معنوية في أبعاد:
 .نظام اإلدارة البيئية، التطوير في نظام اإلدارة البيئية

المعرفة، توجد فروق ذات داللة معنوية في أبعاد: المحتوي المعرفي في إدارة  متغير العمر:
 التكنولوجيا المستخدمة في إدارة المعرفة.

المعرفة، األفراد العاملين في إدارة  إدارة عمليات وال توجد فروق ذات داللة معنوية في أبعاد:
المعرفة، التخطيط في نظام اإلدارة البيئية، التطبيق في نظام اإلدارة  المعرفة، إجمالي إدارة

 اإلدارة ارة البيئية، التطوير في نظام اإلدارة البيئية، إجمالي نظامالبيئية، المراجعة في نظام اإلد
 البيئية.

توجد فروق ذات داللة معنوية في أبعاد: المحتوي المعرفي في إدارة  متغير المؤهل العلمي:
التخطيط في نظام ، المعرفة، التكنولوجيا المستخدمة في إدارة المعرفة، إجمالي إدارة المعرفة

 يئية، التطوير في نظام اإلدارة البيئية.اإلدارة الب
المعرفة، األفراد العاملين في إدارة  إدارة عمليات وال توجد فروق ذات داللة معنوية في أبعاد:

 المعرفة، التخطيط في نظام اإلدارة البيئية، التطوير في نظام اإلدارة البيئية، إجمالي نظام
 . البيئية اإلدارة

المعرفي في إدارة  المحتوي توجد فروق ذات داللة معنوية في أبعاد: متغير المستوى الوظيفي:
المعرفة، التخطيط في نظام  المعرفة، إجمالي إدارة إلدارة المستخدمة المعرفة، التكنولوجيا

اإلدارة البيئية، التطبيق في نظام اإلدارة البيئية، المراجعة في نظام اإلدارة البيئية، التطوير في 
 البيئية.  اإلدارة لبيئية، إجمالي نظامنظام اإلدارة ا
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عمليات إدارة المعرفة، األفراد العاملين في إدارة  وال توجد فروق ذات داللة معنوية في أبعاد:
 المعرفة.

  ال يوجد فروق ذات داللة معنوية في كل أبعاد المقياس. متغير سنوات الخبرة:
 إحصائية بين دالله ذات فروق وجدال ت وبناء على ما سبق يرفض الفرض الرئيسي الثالث:

الشخصية والوظيفية  ترجع للعوامل الدراسةأفراد العينة في الشركات الصناعية عينة  إجابات
 الخدمة(. الوظيفي، سنوات العلمي، المستوى )الجنس، العمر، المؤهل
أفراد العينة في  إجابات إحصائية بين دالله ذات فروق توجد ويتم تصحيحه كالتالي:

الشخصية والوظيفية )الجنس، العمر،  ترجع للعوامل الدراسةركات الصناعية عينة الش
 الخدمة(. الوظيفي، سنوات العلمي، المستوى المؤهل

 

 توصيات الدراسة
ضرورة العمل بإدارة المعرفة في الشركات الصناعية لتشترك وتتفاعل وتتكامل مع نظام  -1

 .دة والفاعلية المرجوة وتحسين األداء البيئياإلدارة البيئية في هذه الشركات لتحقيق الجو 
 .االستغالل األمثل للتكنولوجيا التخاذ القرارات األسرع واألمثل لإلدارة البيئية -2
 .زيادة االهتمام بالعاملين القادرين على اإلبداع واالبتكار -3
 .التركيز على التحسين المستمر لألداء البيئي -4
دراج ذلك بالسياسة البيئية للشركة عمل الشركة بإدا داإلفصاح والتصريح عن -5 رة المعرفة وا 

 صورة مضيئة للجهات المهتمة ومحفزة للشركات المنافسة. لتقديم
 

 المراجع
(: المعايير البيئية والقدرة التنافسية للصادرات المصرية، سلسلة 2007أحمد حسام نجاتي)

 ، معهد التخطيط القومي.196قضايا التخطيط والتنمية رقم 
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(: مقدمة في إدارة المعلومات: الدليل اإلرشادي 2009سيفيسيت، تي دي ويلسون)إلينا ما
للبحث عن المعلومات، ترجمة: أسماء أحمد، مجموعة النيل العربية، القاهرة، 

 .1ط
(: تحديات اإلدارة في القرن الحادي والعشرين، ترجمة: توفيق علي منصور، 2010بيتر دراكر)

 .1، ط 1420رة، العدد المركز القومي للترجمة، القاه
 الدار ،1ط شاهين، بهاء ترجمة: المستدامة، التنمية (: مبادئ2000دوجالس موسشيت)
 القاهرة. الثقافية، لالستثمارات الدولية

 البيئي األداء تحسين في البيئة إدارة نظام (: دور2011زين الدين بروش، جابر دهيمي)
 المتميز األداء حول نيالثا الدولي للمنظمات، مجمع مداخالت الملتقى

، نمو المؤسسات واالقتصاديات بين تحقيق األداء 2للمنظمات والحكومات، ط 
 المالي وتحديات األداء البيئي، المنعقد بجامعة ورقلة، الجزائر. 

 القاهرة.  العربي، الفكر دار ،1ط نظام اإلدارة البيئية والتكنولوجية، (:2006)الحجار صالح 
 (: إدارة المعرفة، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر.2005ي)صالح الدين الكبيس

( إدارة التميز نماذج وتقنيات اإلدارة في عصر المعلومات، دار غريب 2005)السلمي علي 
 للطباعة والتوزيع، القاهرة، مصر.

 (: اإلدارة بالمعرفة، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، مصر.2000)السلمي علي 
 العالمية القياسية والمواصفات البيئية اإلدارة نظم (:2006عباس حامد ) الدين صالح محمد

 القاهرة. العلمية للنشر والتوزيع، الكتب ، دار14000أيزو 
، دار وائل، عمان، 2(: أنظمة إدارة الجودة والبيئة، ط 2005محمد عبد الوهاب العزاوي)

 األردن.
(: دعم البرامج البيئية باستخدام 2009الحسين أحمد) محمد علي إبراهيم الهاشمي، داليا عبد

 .20إدارة المعرفة، مجلة المخطط والتنمية، العراق، العدد 
، كلية التجارة، جامعة 3(: اإلدارة االستراتيجية للمعرفة، ط 2009ممدوح عبد العزيز رفاعي)
 عين شمس.

 اإلسكندرية مركز صر،م األعمال، مجال في التنافسية (: الميزة1998)خليل مرسي  نبيل
 للكتاب.
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 والتوزيع، للنشر والعمليات، الوراق واالستراتيجيات المفاهيم - المعرفة إدارة نجم، نجم عبود
 .2008 ،2األردن، ط  عمان،

(: برنامج لتطبيق نظم اإلدارة البيئية في الصناعات الكبيرة 2007نهال محمد فتحي الشحات)
دكتوراه، معهد الدراسات والبحوث البيئية، لتحقيق التنمية المستدامة، رسالة 

 جامعة عين شمس.
(: اليقظة التكنولوجية كأداة لبناء الميزة التنافسية 2007الطيب داودي، شين فيروز، وآخرون)

االقتصادية، الملتقى الدولي العلمي الثاني حول المعرفة في ظل االقتصاد 
لدان العربية، كلية العلوم الرقمي ومساهمتها في تكوين المزايا التنافسية للب

 االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر.
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and Nehal M. F. El- Shahaat (3) 
1) El Nasr Company for Intermediate Chemicals 2) Faculty of 
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and Researches, Ain Shams University  
 

ABSTRACT 

The study aimed to: Identify the nature of the link between 

knowledge management and its components and the environmental 

management system and its components, and the extent of the influence 

of knowledge management and its elements on the environmental 

management system and its components. The study targeted (120) 

workers at different administrative levels for (8) companies in the 

industrial zone in Abu Rawash that apply Environmental management 

system, with a percentage of 10% of the total number of its employees, 

and the study followed the descriptive approach, and data were 

collected through the interview and a Questionnaire list the first part of 

it was devoted to the for knowledge management as an independent 

variable that contains (4) sub-variables which are knowledge content, 

technology, knowledge management processes, The employees, and the 

second part was devoted to the environmental management system as a 

dependent variable that contains (4) sub-variables: planning, 
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implementation, review, development, and the response rate was 

94.17%, and the study was carried out during the period 6/19/2019 to 

12/2/2020.  

The most important recommendations of the study: 

 The necessity of using knowledge management in industrial 

companies to participate, interact and integrate with the 

environmental management system in these companies to achieve 

the desired quality and effectiveness, improve environmental 

performance. 

 Optimize the use of technology to make faster and optimal decisions 

for environmental management.  

 Increase interest in workers who are able Creativity and innovation,  

 Focusing on the continuous improvement of environmental 

performance. 

  Disclosure of the company's work in knowledge management. 

Inclusion of this in the company's environmental policy to present a 

bright image to interested parties and to motivate competing 

companies. 

 


