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 اإلجابة النموذجية المتحان السداسي األول 
 في مقياس:  إدارة المعارف 

 

 جوابلكل   ن(1) ( فً اإلجابة الصحٌحة Xضع عالمة ) ن( :  12األول )  الجواب 

 )تدخل اإلجابة على السؤال األول ضمن تقييم نقطة التطبيق(
  :أنها على الحكمة تصنف  .1

 
 والمعلومات البٌانات هرم قمة    أ

 البٌانات درجات أعلى   ب
 X    المعرفة هرم قمة   ج
 المعلومات درجات أعلى   د      

 :المعرفة بأن إدارة االقتصاد علماء عتبري   .2
 

 الصناعً لالقتصاد كبدٌل عملت     أ
 الصناعً لالقتصاد كمكمل عملت   ب
     الصناعً لالقتصاد كموازي عملت    ج
 الصناعً لالقتصاد كمضاد عملت    د 
 

 

 :ـب التميز على القدرة لمؤسسةل تعطي التي المعرفة تسمى .3
 
 الصرٌحة المعرفة    أ

 الخالقةالمعرفة   ب
    X الضمنٌة  المعرفة   ج
 األصٌلة المعرفة    د

 :خاللتعمل إدارة المعرفة على بناء القدرات التنافسية من  .4
 
 X باعتبارها مورد استراتٌجً لتدعٌم القدرة التنافسٌة  المعرفة  أ 
 X دعم إدارة المعرفة لعملٌة اإلبداع اإلداري     ب
 Xإدارة معرفة الزبون كمورد لتدعٌم القدرة التنافسٌة     ج
  X على القدرة التنافسٌة    المعرفةتأثٌر إدارة    د 
 

 

  :من مهام  المعرفة إتجاة المؤسسة رؤية تحديد إن .5
 
 الدنٌا تاإلدارا مدٌرو    أ

 الوسطى     تاإلدارا مدٌرو   ب
 X       العلٌا تاإلدارا مدٌرو    ج
 الوسطى و العلٌا تااإلدار مدٌرو    د      

 :تكمن عالقة إدارة المعرفة باإلستراتيجية في .6
 
   لها تخضع و اإلستراتٌجٌة تتبع المعرفة إدارة أ   

   ستراتٌجٌةاإل تحدٌدب تبدأ المعرفة إدارة منهجٌةب   
 بعد ذلك تكون و تهاصٌاغعند  المعرفة إلدارة اإلستراتٌجٌة تخضع   ج

  X    إلنجاز اإلستراتٌجٌة الضرورٌة ةالمعرف تحدٌدلها ل المرشد
 المعرفة إنتاج شئون من شأنهً  نفسها اإلستراتٌجٌة أن د  
 

 عدة على المؤسسة في تطبيقها لنجاح المعرفة إدارة تعتمد .7
 أهمها: دعائم

 
 Xأ    دعامة إدارة الموارد البشرٌة   
 Xب  دعامة تكنولوجٌا المعلومات    
 Xج   دعامة الثقافة التنظٌمٌة        

  X د    دعامة تكنولوجٌا االتصال      
 

 

 :التعاون في إدارة المعرفة هو .8
 

 X  اآلخرٌنالعمل بروح الفرٌق ومساعدة أ    
  البعض بعضنا بقدرات اإلٌمانب  
 رفامعالما ٌُستجد من  اكتساب ج  
 العلٌا السلطات بٌد القراراتعدم تركٌز  د 

 يعتبر تشخيص المعرفة: .9
 

 X أ    الخطوة األولى إلدارة المعرفة
 X ب  الخطوة الهامة إلدارة المعرفة

 X المطلوبةج   المقارنة بٌن المعرفة الموجودة والمعرفة 
    د    االستثمار فً قدرات ومهارات وكفاءات عمال المؤسسة

    
 

 :عممية اكتساب المعرفة تعني .11

 
 االستثمار فً رأس المال البشريأ   
 X فة مختل مصادر من المعرفة على المؤسسة حصولب  

 إبداع المعرفة لتولٌد رأس مال معرفً ج        
 لآلخرٌنتعلٌم المعرفة   د       

 

 

 



 ن(: 4,5الجواب الثاني ) 

 ؟ما هً مكونات رأس المال الفكري، موضحا مكان ارتكاز أنواع المعارف فٌه

 :الجواب
 إن أي مؤسسة تمثل تركيبا من ثالث أنواع من رأس المال الفكري ممثمة كالتالي:

العاممون بالمؤسسة والتي تتضمن الميارات والقدرات يشير الى المعارف التي يمتمكيا االفراد  :ن(  0,5) رأس المال البشري  .1
 .ن(  0,5) المعرفة الضمنيةويرتكز فيو ، ن(  0,5)والتجارب والتعميم...وغيرىا

ىو كل األشياء التي تدعم الراس مال البشري ولكنياا تبقاى فاي المؤسساة عنادما يااادر االفاراد  :ن(  0,5)راس المال الهيكمي .2
المعرفةةة ويرتكااز فيااو  .ن(  0,5) عمااى شااكل دواعااد  يانااات واجااراءات ولرمجيااات عماال ت اال فااي المؤسسااة ويكااون مؤسسااتيم  
 .ن(  0,5)الصريحة 

ويسااامى أيضاااا رأس الماااال الزلاااوني والااالي يمثااال ر يعاااة العالداااات ا ساااتراتيجية التاااي تااارل   :ن(  0,5)راس المةةةال العي  ةةةي .3
المصمحة أو أي ررف  إمكانو تروير األفكار وترجمتياا إلاى منتجاات تصان  المؤسسة  زلائنيا وموردييا ومنافسييا وأصحاب 

 .ن(  0,5)الضمنية والصريحة معاويرتكز فيو المعرفة  .ن(  0,5)ميزة تنافسية لممؤسسة
 

 

 ن(: 5,5الجواب الثالث )

 ؟حتى تتمكن من تحقٌك البقاء والرٌادة فً السوقاالستحواذ على المعرفة  كٌف ٌمكن للمؤسسة
 :الجواب

 المختمفة لالستحوال عمى المعرفة كالتالي:   المصادريلكر الرالب 
 :كما يمي خارجية ومصادر داخمية مصادر إلى المعرفة مصادر تنقسم

 ن(1) البي ة الداخمية: .1
 :ن(  0,5) وىم خ راء ا ستراتيجية والمنافسة القائمة عمى المعرفة في السوق  إستراتيجيو المعرفة. 
  ىله الفئة ىي الخ يرة في أساليب الحصول عمى المعرفة وجعميا دادرة عمى العمل في مجاالت  المعرفة:مينيو

 .ن(  0,5) االستخدام المختمفة
 يصالياعمال المعرفة  .ن(  0,5) : ىم اللين يقومون  جم  المعمومات وتصنيفيا وجدولتيا وخزنيا وا 
 ن(1) البي ة الخارجية: .2
 :فكمما كانت المؤسسة أكثر المنتجات القا مة لمتسويقوىم المصدر المتجدد لمعرفة الحاجات التي ترور  الزلائن  

 .ن(  0,5) أفضل وأسرعددرة عمى االستجابة األسرع كمما ترورت معرفتيا 
 :ىم المصدر األساسي األكثر أىمية لممعرفة المتعمقة بالسوق الصناعية والمواد ومواصفاتيا وخدماتيا الموردون 

 .ن(  0,5) المؤسسة وتأثيراتيا عمى منتجات
 :يعد العاممين من المؤسسات المنافسة  ددومالمنافسة فرصا لمتعمم منيا  كما أن  اتتقدم منتجات المؤسس المنافسون

 .ن(  0,5) معرفةلم ىامامصدرا 
 :التشارك من خالل الخ رات التي يقدمونيا لممؤسسة  والتي تتم بيعت رون مصدرا لممعرفة  الشركاء            

 .ن(  0,5) والتحالف
 


