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   جامعة االزهر-كلية االقتصاد المنزلي -ارة مؤسسات األسرة والطفولةمدرس بقسم إد1

  ٢٠١٥ ديسمبر٣١، الموافقة على النشر في ٢٠١٥ نوفمبر ١٦استالم البحث فى 

 الملخص العربى

 المعرفة  مورديهدف البحث إلي دراسة العالقة بين إدارة
 من خالل ات األسريةوقدرة ربة األسرة علي اتخاذ القرار

 الحصول الممثلين في مصادروإلدارة مورد المعرفة محورين 
متطلبات إدارة المعرفة ودارسة عالقته بالقدرة ، وعلي المعرفة

حصر تحديد المشكلة، و،  بأبعادهات األسريةعلي اتخاذ القرار
 البديل، وتقييم تنفيذواختيار البديل المناسب، والبدائل المتاحة، 

سة ابين بعض متغيرات الدرهدف لدارسة العالقة ي، كما النتائج
ات اتخاذ القرار لمورد المعرفة ووكل من إدارة ربة األسرة

، كذلك االختالف بين ربات األسر عينة الدارسة في األسرية
 تبعا لمستوي تعليم ات األسريةاتخاذ القرار مورد المعرفة وإدارة

 الريفيات تحديد أوجه االختالف بين ربات األسر، وربة األسرة
 المعرفة غير العامالت في كل من إدارةيات، العامالت ووالحضر

  . واتخاذ القرار
 العامالت من ربات األسر) ٣٠٤(علياشتملت عينة الدارسة 

نتي دسوق الحضريات في مديوغير العامالت الريفيات و
حافظتي كفر الشيخ، بعض القري التابعة لهما بموالمنصورة و

ويات صدفية من مستتم اختيار العينة بطريقة الدقهلية وو
اسة علي اشتملت أدوات الدراجتماعية واقتصادية مختلفة، و

استبيان  المعرفة، واستبيان إدارةاستمارة البيانات العامة، و
  .اتخاذ القرار

 بين إدارة ةكانت أهم نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطيو
ات بين اتخاذ ربة األسرة القرار ومورد المعرفة بمحوريه 

 بين إدارة ة، كما وجدت عالقة ارتباطيالخمسة ا بأبعادهةاألسري
وبعض متغيرات  مورد المعرفة واتخاذ ربة األسرة القرار

، كذلك عدم وجود فروق بين جتماعياالالمستوى االقتصادي و
والحضريات في متوسط درجات كل من ربات األسر الريفيات 

ل من ، ووجود فروق بين متوسط درجات كإدارة مورد المعرفة
ربات األسر الريفيات والحضريات في اتخاذ القرار لصالح ربات 

جات كل من بين متوسط درمعنوية ، وجود فروق  الريفياتاألسر
غير العامالت في إدارة مورد المعرفة ربات األسر العامالت و

بين معنوية ، بينما ال يوجد  فروق  العامالتلصالح ربات األسر
وغير العامالت  في سر العامالت متوسط درجات كل من ربات األ

عدم وجود تباين دال إحصائيا بين ربات األسر و ،اتخاذ القرار
 المعرفة واتخاذ عينة الدراسة تبعا لمستوى التعليم في إدارة

وجود تباين دال إحصائيا بين ربات األسر عينة البحث في ، القرار
 حيث لمدة زواج ربة األسرة تبعاً مصادر الحصول على المعرفة

 )٠,٠٠١( وهي قيمة دالة عند مستوى داللة٠,٦٩كانت قيمة ف 
 وجد أن متوسط درجات ربات األسر Tukeyوبتطبيق اختبار 

المتمثلة في مدة ) ٢٧,٤٢(عينة البحث في هذا البعد تتدرج من
المتمثلة مدة ) ٢٩,٣٠(إلى)  سنوات٥اقل من ( زواج صغيرة

 األكبر، وال يوجد  سنوات لصالح مدة الزواج١٠زواج أكثر من 
تباين دال إحصائياً بين ربات األسر عينة البحث في إجمالي 
اتخاذ القرار تبعاً لمدة زواج ربة األسرة حيث بلغت قيمة 

 .وهي قيمه غير دالة إحصائيا) ٣,١٥(ف

 ضرورة أن وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات منها
ها بتأسيس تتبني الحكومة ثقافة إدارة المعرفة والمشاركة في

الخبرات بيئة تنظيمية تقوم علي أساس المشاركة بالمعرفة و
، علي وسائل اإلعالم وضع برامج لتنمية وعي ربة الشخصية

األسرة بأهمية مورد المعرفة وكيفية إدارته لمساعدتها في حل 
مشكالتها حتى يتثني لها اتخاذ القرار السليم في الوقت 

م فكرة إدارة المعرفة المناسب، ضرورة تبني وسائل اإلعال
داخل كمدخل للتطوير وتحسين األداء الفردي والجماعي 

مؤسسات األسرة والطفولة مؤسسات المجتمع بصفة عامة و
وسائل اإلعالم إعداد خطة علي الحكومة وبصفة خاصة، و

إستراتيجية محددة وواضحة إلدارة المعرفة تحدد فيها ما ترغب 
والمعرفة التي يمتلكها أفراد انجازه، حسن استثمار المعلومات 

المجتمع ككل وجعلها ذات قيمة من خالل مشاركتهم واألخذ 
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علي الحكومة تصميم وتوفير قواعد بيانات يتم فيها . بارئهم
بيانات عن كافة المجاالت حفظ كل ما تم جمعه من معلومات و 

البيانات متاحة لكافة أفراد المجتمع وتكون هذه المعلومات و
ل فرد علي المعلومات التي يريدها في أي مجال حتى يحصل ك

وفي أي وقت يريده وتكون سهلة في نقلها وتداولها بما يسهم 
في التطوير الذاتي باستمرار، ضرورة إتباع األساليب العلمية 

   .الحديثة عند اتخاذ القرارات

   اتخاذ القرارات االسريه-موارد المعرفة: كلمات مفتاحية

  لبحثيـةالمشكلة اوالمقدمة 
إدارة المعرفة العصب الحقيقي ألي عملية إداريـة        تعد  

تقوم بها ربة األسرة إذا أن المعرفة هـي المـورد األكثـر             
لوغ األهداف المنـشودة     أهمية في تحقيق التميز واإلبداع وب     

 ,Stetter (20:2002)    وقد أشار)٥٤، ٢٠١٠(خضير حمود

Morey        لمجموعة من   أن المعرفة هي عملية تراكمية تكاملية
امتداد فترات   الخبرات والقيم والبيانات تتكون وتحدث على     

إلى ) ٤٧: ٢٠٠٤(ة نسبيا ويشير  يوسف  على        زمنية طويل 
أن إدارة المعرفة عبارة عن الجهد المنظم الواعي للخبرات         

رفع مستوى كفاءة ربة األسـرة       والبيانات  الموجه من أجل    
    في  اتخاذ القرارات

أبرز األسـباب التـي   )  ١٣: ٢٠٠٠ (Prusakوقد حدد 
أدت إلى  التطور المعرفي وتزايد االهتمام بإدارة  المعرفة          
والمتمثلة  في التطور التكنولوجي الكبير والتقنيات العاليـة         

 الهائل ، التطورة الحواسيب واألجهزة اإللكترونيةفي صناع

 اكتشاف خاصة المعطيات وتراسل االتصاالت تكنولوجيا في

 اإلنترنت، واالتصاالت الالسلكية كاألجهزة  العالمية الشبكة
األسـواق   الخلوية واألقمار الصناعية، االنفتاح الكبير على

بأبعادهـا   العولمـة  العالمية وتزايد حدة المنافسة ،وظـاهرة 
المعلومـات  و فقد  مهـدت ثـورة االتـصاالت     .المختلفة

 لتبـادل  الـسبل  ويسرت المسافات وقربت والتقنيات الطريق

أن  في ظل هذه الثـورات ً وتجديدها، وليس غريبا المعرفة
) ٤٦: ٢٠٠٤(حجم المعرفة وكمها  عامر الكبيسي     يتضاعف  
اكتساب وتخـزين   ) ١١: ٢٠٠٥( موفق الكبيسي  و يعرفها   

لتنعكس على األعمال للوصول إلى أفـضل   وتوزيع المعرفة
 مع الظـروف    التكيفائج بقصد المنافسة طويلة المدى و     النت

عمليـة  ) ٦،  ٥: ٢٠٠٩( وتراها زينب السحيمي  . ةالمحيط
تنظيمية متكاملة من أجل توجيه النشاطات الشركة للحصول        

واسـتخدامها   على المعرفة وتخزينها ومشاركتها وتطويرها
هـداف  من قبل األفراد والجماعات مـن أجـل تحقيـق األ          

: ٢٠٠٩(عبد الستار العلي وآخـرون  ، ويعبر عنهاالمرجوة
تغالل األمثل للمعلومات والبيانات من خالل      ، بأنها االس  )٢٦

وتهـدف إدارة   .توظيف مهارات األفراد وقدراتهم وأفكارهم
إلـي بنـاء     )٢٧: ٢٠٠٨(األكلبـي المعرفة كما يراها علي     

قواعد معلومات لتخزين المعرفة وتوفيرها واسترجاعها عند       
الحاجة إليها، تسهيل عمليات تبادل ومشاركة المعرفة بـين         

مـن خـالل    مما تحسن و تسهل عملية اتخاذ القراراألفراد 
توفير المعلومات بشكل دقيق وفي الوقت المناسـب، ممـا          

في تحقيق أفضل النتائج، اإلسهام في حل المـشكالت   يساعد
التي تواجه ربة األسرة والتي قد تؤدي إلى نقص كفاءتها أو           

 المستغرق الزمن تقليل خالل إهدار للوقت والجهد والمال من

محمـود   فالمطلوبـة، وأضـا   الخدمات إنجاز األعمال  في
أن من أهداف إدارة المعرفة تحسين      ) ٦٠ :٢٠٠٨(الزيادات  

نشر وتبادل التجارب   طوير مستوى األعمال  باستمرار، و     وت
  .والخبرات وأفضل الممارسات الداخلية والخارجية

 أن ,Kidwell & Johnson (2000: 26)    وتؤكد دراسة 
ة تساعد على القدرة في اتخاذ القرارات والعمل إدارة المعرف

على تقصير دورة العمل مما يؤدى إلى المهارة أثناء تأدية 
  .العمل

 احمد &     وقد أشارت دراسة كال من ساهرة المالك 
) ١٢: ٢٠٠٨(ودراسة نوال الغامدي ) ١٩ :٢٠٠٢(ألثريا

إن إدارة المعرفة تعمل على زيادة الكفاءة وتحسين األداء 
  .               ما يؤدى إلى السرعة في اتخاذ القرارم

إلى أن Stettner  (2002: 23)ويرجع ذلك كما يرى 
المعرفة عملية تراكمية للمعلومات على فترات زمنية طويلة 
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                     نسبيٍا كي تصبح متاحة للتطبيق واالستخدام ويؤكد
) Harris & Henderso (1991: 102  المعرفة تعد أن إدارة

هناك  و.أساس في تنمية المهارة على اتخاذ القرار الرشيد
ارتباط وثيق بين فاعلية اتخاذ القرار وكفاءة ادارة المعرفة 
عبـر مختلف مراحل اتخاد القرار من تحديد المشكلة إلى 

فكل قرار يتخذ يعكس لنا صورة ورؤية  غاية تقيم النتائج
 .(Loïc Cardin  2002:56)متخذ القرار

الكم من اليوم تمثل المعرفة الرصيد أو وفي عالم
حث العلمي أوالتفكير المنطقي المعلومات الناتج من الب

والقابل لالستخدام  الدراسات التطبيقية والتطويرية وغيرهاأو
وهذه المعرفة يمكن الحصول عليها من  .في مجال معين

اف نوخالل التعلم واالستفادة من خبرات اآلخرين وتجاربهم 
  .)١٨٢ -١٨١: ٢٠٠٣(كنعان 

قد ة لدى ربة األسرة معرفة ظاهرة أووقد تكون المعرف
تكون ضمنية والمعرفة الظاهرة هي التي يمكن نقلها إلى 
اآلخرين وكتابتها أما المعرفة الضميه فهي التي تعتمد على 
الخبرة الشخصية واالستدالل والحكم الشخصي فهي مزيج 

،  الكبيسىعامرمدركات الحسية بين المعلومات والخبرة وال
١١: ٢٠٠٤(.  

ظاهرة فان االستخدام     وسواء كانت المعرفة ضميه أو
الجيد لها يساعد على مواجهه مواقف الحياة على نحو 
ايجابي والتمكن من اتخاذ القرارات وحل المشكالت التي 
أصبحت احد المالمح الرئيسية لأللفية الثالثة وقد اجمع 

ين على أن الهدف الحقيقي من إدارة العديد من الباحث
المعرفة تطوير قدرة ربة األسرة على فهم المشاكل بصوره 
               فعالة مما يساعد على اتخاذ القرار الرشيد

Benoit (2004: 201).  
على أنه ) ١٦: ٢٠٠٥(الذي يعرفه  محمد ياغى    و

دائل اختيار واعي ألحد البدائل من بين مجموعة من الب
وعلى . لمعالجة مشكلة قائمةمتاحة لتحقيق هدف معين أوال

ذلك ترجع المهارة في اتخاذ القرار إلى مدى قدرة ربه 

األسرة على االختيار من بين البدائل المتاحة وهذا ال يتحقق 
إال إذا تم استخدام أكبر قدر من المعرفة المتوفرة لدى ربة 

إلقدام على األسرة عن المشكلة وعن البدائل المتاحة قبل ا
اتخاذ القرار وتظهر تلك المهارة في جوده القرار ومدى 

 :Simon &Thompson (2003قبوله والتوقيت المالئم التخاذه

 وتبرز أهمية المهارة في اتخاذ القرار إلى كون  (173
القرارات التي تتخذها ربة األسرة قد تمسها أو تمس أسرتها 

  .)٢٦٢: ٢٠٠٦(تمس عالقتها باآلخرين  رمزي ذكىأو
    فالحياة قرار والقرار فرصة وربة األسرة الناجحة هي 
التي تغتنم الفرصة بقرار صائب وهذا ال يتأتي إال بالمعرفة 

 فقد أكدت دراسة  )٣٤ -٣٣: ٢٠١١(لبوالخبرة  سيد تغ
وجود عالقة ذات داللة إحصائية ) ٢٠٠٤(خالد  القطناني

ويشير  أحمد  معنوية بين توافر المعرفة واتخاذ القرارات
إلى أن عملية اتخاذ القرارات تعتمد في ) ٤: ٢٠٠٠(زامل

القرار من معارف  كل مراحلها على ما يتوافر لدى متخـذ
مع العلم بأن درجة جودة المعرفة المتوافرة لمتخذ القرار لها 

فكلما . على درجة جودة القرار الذي يتخذه تأثير كبيـر
في   متخذ القـرارزادت درجة جودة تلك المعلومات كان

فالمعرفة الجيدة وحسن استخدامها  وعلى دلك. وضع أفضل
: ٢٠١٠(قرارات شهرزاد موسى تعد قاعدة هامة في اتخاذ ال

٣٤(.  
ومن هنا فإن اتخاذ ربة األسرة للقرار المناسب يترتب 
على ما هو متوافر لديها من معرفة وكلما تمكنت ربة 

 جيدة واستطاعت األسرة من الحصول على المعرفة بصورة
ترتيبها واستدعائها عند الحاجة كلما تمكنت تحديد المشكلة 
التي تواجهها بصورة أفضل وجمع البدائل المتاحة لحل 
المشكلة ثم القدرة على اختيار أفضل البدائل المتاحة ثم اتخاذ 

  .قرارات أسرية مناسبة
من هنا جاءت مشكلة الدراسة الحالية لإلجابة علي 

 مورد المعرفة لدي   ما العالقة بين إدارة:الي التالتساؤل
  ربة األسرة واتخاذها للقرارات األسرية؟
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  الدراسة أهداف
دراسة العالقة بين تهدف الدراسة بصفة رئيسية إلي 

خاذ القرارات ات مورد المعرفة لدي ربة األسرة و إدارة
،  وذلك من خالل مجموعة من األهداف الفرعية األسرية
  :فيما يلي

يد مستوى إدارة ربة األسرة لمورد المعرفة تحد -١
 .بمحوريه

 .تحديد مستوى اتخاذ القرار بأبعاده لدي ربة األسرة -٢

 مورد المعرفة لدي ربة  دراسة العالقة بين إدارة -٣
  .األسرة واتخاذ القرارات األسرية

مستوى ( بعض متغيرات الدراسة بيندراسة العالقة   -٤
ل من إدارة مورد  وك)تعليم ربة األسرة، الدخل الشهري

  .المعرفة واتخاذ القرار لدي ربة األسرة

الريفيات  بين ربات األسر  دراسة الفروق -٥
ة مورد المعرفة، واتخاذ والحضريات في كل من إدار

  .القرار
دراسة الفروق بين ربات األسر العامالت وغير  -٦

إدارة مورد المعرفة، واتخاذ العامالت في كل من 
  .القرار

ربات األسر عينة  االختالفات بين الكشف عن طبيعة -٧
اتخاذ القرار اسة في كل من إدارة مورد المعرفة، والدر

 .تبعاً لمستوى تعليم ربة األسرة

ربات األسر عينة الكشف عن طبيعة االختالفات بين  -٨
في كل من إدارة مورد المعرفة، واتخاذ القرار الدراسة 

 .تبعاً لمستوي الدخل

ربات األسر عينة  بين الكشف عن طبيعة االختالفات -٩
اسة في كل من إدارة مورد المعرفة، واتخاذ القرار الدر

 .تبعاً لمدة الزواج

بحث في كل عينة ال بين ربات األسر دراسة الفروق -١٠
ار تبعا للمشاركة ، واتخاذ القرمن إدارة مورد المعرفة

 .في مصروف البيت

  :الدراسةاهمية 
  :  سيين هماتكمن أهمية البحث الحالي في اتجاهين رئي

إلقاء الضوء على أهم المتغيرات التي تساعد في  -:أوالً
 طريقها يمكن حل تنمية مهارة اتخاذ القرار والتي عن

  .المشاكل األسرية
تعد إضافة في مجال التخصص من خالل التوصل  -:ثانياً

إلى توصيات قد تكون بداية لبحوث جديدة في هذا 
افة أدوات جديدة المجال، كما قد تسهم الدراسة في إض

لمكتبة إدارة المنزل تتمثل في استبيان يربط بين قدرة 
إدارة موارد المعرفة ومهارتها في ربة األسرة علي 

  .اتخاذ القرار
  :فروض الدراسة

ال توجد عالقة ارتباطيه بين إدارة مورد المعرفة  .١
 متطلبات –مصادر الحصول على المعرفة (بمحوريه

 القرار اتخاذ ربة األسرةوبين ) إدارة مورد المعرفة
 اختيار البديل – حصر البدائل–تحديد المشكلة(بأبعاده
 .)تقيم النتائج – تنفيذ القرار –سبالمنا

إدارة مورد المعرفة كل من توجد عالقة ارتباطيه بين  ال .٢
متطلبات  – مصادر الحصول على المعرفة(بمحوريه

 وبين اتخاذ ربة األسرة القرار) إدارة مورد المعرفة
اختيار البديل  – حصر البدائل – تحديد المشكلة(بأبعاده 
وبعض متغيرات ) تقيم النتائج– تنفيذ القرار – المناسب

 ربة مستوى تعليم(االجتماعيالمستوى االقتصادي و
  .)األسرة، فئات الدخل الشهري

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  ربات األسر  .٣
   رة مورد المعرفة في كل من إداالريفيات والحضريات 

 .اتخاذ القرارو

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  ربات األسر  .٤
في كل من إدارة مورد العامالت وغير العامالت 

 .المعرفة واتخاذ القرار
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ة البحث ربات األسر عين يوجد تباين دال إحصائياً بين ال .٥
لمستوى تعليم  تبعاً اتخاذ القرارفي إدارة مورد المعرفة و

 .بة األسرةر

يوجد تباين دال إحصائياً بين ربات األسر عينة البحث  ال .٦
 لمدة زواج اتخاذ القرار تبعاًارة مورد المعرفة وفي إد

 .ربة األسرة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ربات األسر  .٧
اتخاذ في كل من إدارة مورد المعرفة، وعينة البحث 

 .تبعا للمشاركة في مصروف البيت القرار

  االسلوب البحثى
  -:المصطلحات العلمية والمفاهيم اإلجرائية للدراسة: أوالً
على    Sivan ) 2001 182:( يعرفها Knowledge(معرفة -

أنها الرصيد المتكون لدى الفرد من المفاهيم واألفكار 
والمعلومات والتصورات عبر الزمان، وتعرف إجرائيا 

تتكون لدى ربة علي أنها هي المعلومات واألفكار التي 
  .األسرة وتساعدها على الفهم واتخاذ القرار السليم

   96:(يعرفها  (Knowledge Management  إدارة المعرفة  -
2002:Wiig  ( على أنها تخطيط وتنظيم ورقابة وتنسيق

وتوليف للمعلومات بهدف اتخاذ قرار سليم لحل المشاكل 
تنظيم  بأنهاتعرف إدارة المعرفة إجرائيا و .القائمة

للمعلومات واألفكار بشكل يمكن ترجمته إلى قرارات 
  .جادة تساهم في تحقيق األهداف المنشودة

 عملية عقلية واعية ونوع من التفكير المنظم :اتخاذ القرار
الهادف والذي يسعى إلى تحديد المشكلة موضوع القرار 
وتحديد الحلول الممكنة حالًيا ومستقبال، بهدف تحقيق 

ألغراض المحددة بأقل تكلفة ممكنة في الوقت الغرض أو ا
طارق البدري  والجهد، وبأفضل وأوسع كفاءة وعائد إيجابي

 ، ويعرف اتخاذ القرار إجرائيا علي انه )١٥٩: ٢٠٠١(
  . اختيار البديل األمثل من بين البدائل المتاحة

 المرأة المتزوجة ولديها أبناء والتي تعمل أو ال :ربة األسرة
  .تعمل

  -:منهج الدراسة: اثاني
اتبعت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي وهو 
المنهج الذي يقوم على وصف ظاهرة أو موضوع اعتماداً 
على جمع الحقائق والبيانات وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها 
تحليالً كافياً ودقيقاً؛ الستخالص داللتها والوصول إلى نتائج 

بشير "(وضوع محل البحثأو تعميمات عن الظاهرة أوالم
  ).٥٩: ٢٠٠٠الرشيدي، 

  :وتشمل: حدود الدراسة: ثالثاً
  :الحدود البشرية  -
ن تضمنت شاملة البحث ربات األسر من سكا: الشاملة  - أ

  . ريف وحضر محافظتي كفر الشيخ والدقهلية
 من ٣٠٤اشتملت عينة الدراسة على :  عينة الدراسة - ب

ل من ربات األسر العامالت وغير العامالت في ك
الحضر والريف من مستويات اجتماعية واقتصادية 

من بعض مختلفة وتم اختيارهن بطريقة صدفية 
،  العامة، والجيران، والمعارفالمؤسسات الحكومية

  . وأصدقاء العمل
 أربعةاستغرقت الدراسة الميدانية حوالي :  الحدود الزمنية-

  .٢٠١٥/ ١/٩ حتى ٢٠١٥/ ١/٥شهر ابتداًء من أ
أجريت الدراسة في مدينة دسوق : مكانيةالحدود ال -١

سنهور (القرى التابعة لهامحافظة كفر الشيخ وبعض 
مدينة و ،) محلة دياي– الشهداء شباس–المدينة

      المنصورة محافظة الدقهلية وبعض القري التابعة لها 
 .) صبساط–ديسط (

  -:أدوات الدراسة:      ًرابعا 
  )لباحثتان ادوجميعها من إعد:(تكونت أدوات الدراسة من

 استمارة البيانات العامة .١

 .استبيان إدارة مورد المعرفة .٢

 .استبيان اتخاذ القرار .٣
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 :استمارة البيانات األولية لألسرة .١

 : تم إعداد استمارة البيانات األولية لألسرة والتي تضمنت

 ). حضر–ريف (مكان السكن قُسم المكان إلى  -

 ٣٠أقل من (ات سن ربة األسرة، وتم تقسيمه إلي ثالث فئ -
سنة  ٤٥ – سنة ٤٥ > ٣٥ من – سنة ٣٥> سنة 
 ).فأكثر

 ٥أقل من (مدة الزواج وتم تقسيمها إلي ثالث فئات -
  )   سنوات فأكثر١٠ – سنة ١٠ >٥ من –سنوات

عمل ربة األسرة  وقد تم تقسيم المهن التي ربة األسرة  -
 .) تعمل–ال تعمل (إلى فئتين  

بة األسرة وقد تم تقسيمه إلى المستوى التعليمي لرب ور -
 : ثالث مستويات

، حاصل على ُأمي، يقرأ ويكتب(منخفض: المستوي األول
  ).االبتدائية

حاصل على اإلعدادية، حاصل (متوسط : المستوي الثاني
  .ما يعادلهاعلى الثانوية أو
، مؤهل جامعي، ماجستير(مرتفع : المستوي الثالث

 ).دكتوراه

المصري وقد تم تقسيمه إلى ثالث الدخل الشهري بالجنيه  -
 :مستويات

  ).٢٠٠٠  >٨٠٠>(منخفض : المستوي األول
    ). ٤٠٠٠> : ٢٠٠٠من ( متوسط :المستوي الثاني
  ). فأكثر٤٠٠٠(مرتفع : المستوي الثالث

مدي مشاركة الزوجة بجزء من دخلها وتم تقسيمه إلي  -
  ). ال–نعم (فئتين 

 :استبيان إدارة المعرفة -٢

إدارة   التعرف على مفهوم من هذا االستبيانكان الهدف
وحتى يتم إعداد تلك األداة ، ربات األسرمورد المعرفة لدى 

  :لتحقق هذا الهدف تم إتباع الخطوات التالية

االطالع على الدراسات والقراءات والبحوث السابقة  -١
لالستفادة منها في إعداد بإدارة مورد المعرفة المرتبطة 
عانت الباحثتان ببعض المقاييس حيث است، االستبيان

 .واالستبيانات التي تناولت ذلك

سؤال  ٢٠تحتوي على  إعداد استمارة استطالع رأي -٢
ربة األسرة تم تطبيقهم إدارة المعرفة  ل مفتوح حول

  . من ربات األسر١٠على عينة قوامها 
 تحليل وتفريغ محتواها حيث تم االعتماد على نتائج هذا  -٣

  .ستبيان غير المقيدالتحليل في إعداد اال
 في ضوء المراحل السابقة تم إعداد استبيان مفتوح  -٤

 سؤال من األسئلة المفتوحة ١٤يتكون من ) غير المقيد(
  .إدارة المعرفةالتي تناولت المعلومات المتعلقة ب

على عينة ) غير المقيد( تم تطبيق االستبيان المفتوح -٥
 ربة أسرة وبعد تفريغها ٢٠استطالعية مكونة من

وتحليل محتواها تم االستقرار على محاور االستبيان 
 .والمعلومات التي البد أن يشتمل عليها

 عبارة مقسمة ٣٢وقد اشتمل على ، إعداد استبيان مقيد -
 :إلى محورين

، و قد تكون مصادر الحصول علي المعرفة: ولالمحور األ
  . عبارة١٤من 
 ١٨ون من ، و قد تكمتطلبات إدارة المعرفة: لثانيالمحور ا
  .عبارة

 ربة ٤٠ تم تطبيق االستبيان على عينة مبدئية بلغت  -٦
أسرة  للتأكد من وضوح العبارات لربات األسر أفراد 

وتم جمعها وتحليل االستجابات وتم تعديل ، العينة
 .العبارات التي تبين عدم وضوحها

وذلك بعرضه في صورته : اختبار صدق المحتوى -٧
تخصصين في مجال  محكم من  الم١٣األولية على 

  .إدارة المنزل بكليات االقتصاد المنزلي
وقد تم حساب صدق المحتوى عن طريق قياس نسبة  -٨

اتفاق المحكمين على كل عبارة من حيث مناسبتها لما 
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وذلك من وضعت له وهو ما يعرف بصدق المحكمين 
خالل حساب تكرارات االتفاق لدى األساتذة المحكمين 

االستبيان وتم تعديل على كل عبارة من عبارات 
صياغة بعض العبارات ُبناء على آراء األساتذة 
المحكمين، وبذلك يكون االستبيان قد خضع لصدق 
المحتوى في قياس أسلوب ربة األسرة في إدارتها 

 .  لمورد المعرفة

تم حساب صدق ): الصدق العاملي(صدق التكوين -٩
االتساق الداخلي الستبيان أسلوب ربة األسرة في 

تها لمورد المعرفة وذلك عن طريق إيجاد معامل إدار
ارتباط بيرسون بين درجة كل عبارة من عبارات 

  المحور والمجموع الكلي للمحور 
 تم تطبيق االستبيان على -:اختبار ثبات االستبيان -١٠

 ربة أسرة تتوافر فيها نفس شروط عينة ٤٠عينة قوامها
 :الدراسة وبعد التطبيق تم حساب الثبات بطريقتين
 .طريقة معامل ألفا كرونباخ، اختبار التجزئة النصفية

 :معامل ألفا كرونباخ  - أ

تم حساب معامل ألفا لعبارات كل محور من محاور 
حيث بلغ معامل ألفا االستبيان وكذلك لالستبيان ككل، 

لعبارات محور مصادر الحصول علي المعرفة ككل هو 
حصول ، وبلغ معامل ألفا لعبارات محور متطلبات ال٠,٧٥٣

 وبلغ معامل ألفا لعبارات ،٠,٨٧٦علي المعرفة ككل هو 
محور وقيمة معامل ألفا لعبارات محور إدارة مورد 

عالية مما يؤكد وتعتبر هذه القيم ، ٠,٨٢٢المعرفة ككل هو
  .االتساق الداخلي لالستبيان

   : اختبار التجزئة النصفية لالستبيان-ب
ية وأخرى وذلك على أساس تقسيمه إلى عبارات فرد

زوجية وذلك من خالل حساب قيمة معامل االرتباط 
وكذلك حساب  ،)٦٢٧,٠( براون وكانت قيمته -سبيرمان

قيمة معامل االرتباط بطريقة جتمان وبلغت قيمته 
)٦٠٢,٠.(  

وبناءاً على ما سبق أصبح االستبيان في صورته  -١١
، وتتحدد عبارة مقسم على محورين) ٣٢(ئيةالنها

رة على كل عبارة وفق ثالث استجابة ربة األس
 ال – تنطبق إلي حد ما –تنطبق تماما (استجابات 

وذلك ) ١-٢-٣(وعلى مقياس متصل) تنطبق إطالقا
 ).إيجابي، سلبي(حسب اتجاه كل عبارة 

وقد تم تقسيم استجابات ربات األسر عينة الدراسة على 
  : عبارات االستبيان بإتباع الخطوات التالية

ستبيان ومحاوره المختلفة من المعادلة حساب المدى لال) أ(
  :التالية

  . أقل درجة–أكبر درجة = المدى 
  ٣/ المدى= طول الفئة 

  :تقسيم قيم االستجابات إلى ثالث مستويات كاآلتي) ب(
طول + أقل درجة (من أقل درجة إلى : مستوى منخفض

  ).١ –الفئة 
المستوى ( إلى) ١+المستوى المنخفض(من: مستوى متوسط

  ).١+طول الفئة + خفضالمن
  .إلى أكبر درجة) ١+المستوى المتوسط(من: مستوى مرتفع

درجة ) ١٣٢(وبذلك تصبح الدرجة الكلية للمحور
  .درجة) ٤٤(والدرجة الصغرى 

  :ستبيان اتخاذ القرارات األسرية -٣
كان الهدف من هذا االستبيان التعرف على تأثير إدارة 

 . للقرارات األسريةمورد المعرفة على اتخاذ  ربة األسرة

  :التالية وحتى يتم إعداد تلك األداة تم إتباع الخطوات
االطالع على الدراسات والقراءات والبحوث السابقة  -١

لالستفادة منها في إعداد باتخاذ القرار المرتبطة 
حيث استعانت الباحثتان ببعض المقاييس ، االستبيان

 .واالستبيانات التي تناولت ذلك
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اتخاذ القرار الدراسة االستطالعية حول إعداد استمارة  -٢
 سؤال تم ٢٠لدى ربات األسر تكونت االستمارة من 

 . من ربات األسر١٠تطبيقهم على عينة قوامها 

تحليل وتفريغ محتواها حيث تم االعتماد على نتائج هذا  -٣
  .التحليل في إعداد االستبيان غير المقيد

فتوح  في ضوء المراحل السابقة تم إعداد استبيان م -٤
 سؤال من األسئلة المفتوحة ٢٠يتكون من ) غير المقيد(

 .التي تناولت المعلومات المتعلقة باتخاذ القرار

على عينة ) غير المقيد(  تم تطبيق االستبيان المفتوح -٥
 ربة أسرة وبعد تفريغها ٢٠استطالعية مكونة من

وتحليل محتواها تم االستقرار على أبعاد االستبيان 
 . ي البد أن يشتمل عليهاوالمعلومات الت

إعداد االستبيان المقيد وفق أبعاد خاصة بموضوع  -٦
 عبارة مقسمة إلى خمس ٤٧ تمثلت في،وأهداف الدراسة

  :محاور
  . عبارات١٠وقد تكون من ، تحديد المشكلة :المحور األول
 ٧ائل المتاحة، وقد تكون منحصر البد: المحور الثاني
 .عبارات

 ١٠قد  تكون من، ولبديل األمثلاختيار ا:  المحور الثالث
 .عبارات

 ١١التنفيذ البديل األمثل، وقد تكون من: المحور الرابع
 .عبارة

  . عبارات٩تقييم النتائج، وقد تكون من : المحور الخامس
 ربة ٤٠تم تطبيق االستبيان على عينة استطالعية بلغت  -٧

أسرة للتأكد من وضوح العبارات لربات األسر أفراد 
 جمعها وتحليل االستجابات وتم تعديل وتم، العينة

  .العبارات التي تبين عدم وضوحها
وذلك بعرضه في صورته : اختبار صدق المحتوى -٨

 في مجال إدارة  محكم من المتخصصين١٣األولية على 
وطلب منهم الحكم المنزل بكليات االقتصاد المنزلي، 

من حيث مناسبة كل عبارة من عبارات ، على االستبيان
 المحدد في ضوء التعريف اإلجرائي محوران للاالستبي

وتحديد اتجاه كل عبارة ومدى صحة صياغة  لكل محور
العبارة وإجراء أي تعديالت أو مالحظات على 

 .العبارات

وقد تم حساب صدق المحتوى عن طريق قياس نسبة  -٩
اتفاق المحكمين على كل عبارة من حيث مناسبتها لما 

وذلك من حكمين وضعت له وهو ما يعرف بصدق الم
المحكمين خالل حساب تكرارات االتفاق لدى األساتذة 
وتم تعديل على كل عبارة من عبارات االستبيان، 

صياغة بعض العبارات ُبناء على آراء األساتذة 
المحكمين، وبذلك يكون االستبيان قد خضع لصدق 

 .المحتوى في قياس اتخاذ القرار

ب صدق تم حسا): الصدق العاملي(صدق التكوين -١٠
االتساق الداخلي الستبيان اتخاذ القرار وذلك عن طريق 
إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين درجة كل عبارة من 

  .عبارات المحور والمجموع الكلي للمحور
تم تطبيق االستبيان على عينة : اختبار ثبات االستبيان -١١

 ربة أسرة تتوافر فيها نفس شروط عينة ٤٠قوامها
:  تم حساب الثبات بطريقتينالدراسة وبعد التطبيق

 .طريقة معامل ألفا كرونباخ، اختبار التجزئة النصفية

 :معامل ألفا كرونباخ  - أ

تم حساب معامل ألفا لعبارات كل بعد من أبعاد 
حيث بلغ معامل ألفا االستبيان وكذلك لالستبيان ككل، 

، وبلغ معامل ٦٨٠,٠ ككل هو تحديد المشكلةلعبارات بعد 
، ٧٤٦,٠ حصر البدائل المتاحة  ككل هو ألفا لعبارات بعد

وبلغ معامل ألفا لعبارات اختيار البديل األمثل ككل هو 
 تنفيذ البديل األمثل  ، وبلغ معامل ألفا لعبارات بعد٦٩٩,٠

، وبلغ معامل ألفا لعبارات تقييم النتائج ٦٣٧,٠ككل هو 
، و بلغ معامل ألفا لعبارات محور اتخاذ ٦٣٧,٠ككل هو 
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عالية مما يؤكد  وتعتبر هذه القيم ٦٣٣,٠كل هو القرارات ك
  .االتساق الداخلي لالستبيان

 :اختبار التجزئة النصفية للمقياس - ب

وذلك على أساس تقسيمه إلى عبارات فردية وأخرى 
زوجية وذلك من خالل حساب قيمة معامل االرتباط 

كذلك حساب  ،)٨٤١,٠( براون وكانت قيمته -سبيرمان
 بطريقة جتمان وبلغت قيمته قيمة معامل االرتباط

)٧٧٤,٠.(  
وبناءاً على ما سبق أصبح االستبيان في صورته 

عبارة مقسمة إلي خمس محاور، وتتحدد ) ٤٧(النهائية
استجابة ربة األسرة  على كل عبارة وفق ثالث استجابات 

)  ال تنطبق إطالقا – تنطبق إلي حد ما –تنطبق تماما (
حسب اتجاه كل وذلك ) ١-٢-٣(وعلى مقياس متصل 

  ).إيجابي، سلبي(عبارة 
وقد تم تقسيم استجابات ربات األسر عينة الدراسة على 

  :  الخطوات التاليةعبارات االستبيان بإتباع
 حساب المدى لالستبيان ومحاوره المختلفة

  :التاليه من المعادلة
  . أقل درجة–أكبر درجة = المدى 

  ٣/ المدى= طول الفئة 
  :جابات إلى ثالث مستويات كاآلتي  تقسيم قيم االست–أ 

طول + أقل درجة (من أقل درجة إلى : مستوى منخفض
  ).١ –الفئة 

المستوى ( إلى) ١+المستوى المنخفض(من: مستوى متوسط
  ).١+طول الفئة + المنخفض
  .إلى أكبر درجة) ١+المستوى المتوسط( من:مستوى مرتفع

درجة درجة وال) ١٢٥(وبذلك تصبح الدرجة الكلية للمحور
    .درجة) ٦٩(الصغرى 

  
 

  :خامساً أسلوب تطبيق األدوات على العينة
بعد االنتهاء من إعداد أدوات الدراسة تم إعداد وطبع 
االستبيان في صورة كتيب يحتوى على استمارة البيانات 

واستبيان أسلوب إدارة المعرفة واستبيان اتخاذ ، العامة
ربة أسرة من  ٤٠٠وبعد ذلك تم توزيع الكتيب على ، القرار

محافظتي كفر الشيخ مركز دسوق وبعض القرى التابعة 
للمركز، محافظة الدقهلية مركز المنصورة وبعض القرى 
التابعة لها وتمت إجراءات تطبيق االستبيان في الفترة من 

 وتمت إجراءات تطبيق ١/٩/٢٠١٥ حتى ٢٠١٥/ ١/٥
االستبيان عن طريق الباحثة وبعض المعاونين لها مع 

ح كيفية اإلجابة على تساؤالت الكتيب ثم بعد ملئ توضي
االستمارات تم تجمعها من ربات األسرة وبعد مراجعتها 

، ونظراً لعدم ٥٠ كتيب حيث فقد ٣٥٠كان إجمالي الكتيبات 
استمارة لعدم  ٤٦ اهتمام بعض ربات األسر وتم استبعاد

استكمال بعض البيانات الخاصة بهم وبالتالي أصبح نهائي 
  ).٣٠٤(ة العين

  :المعامالت اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: سادساً
بعد تصحيح االستبيان تم تفريغ البيانات على برنامج 

بعد إعداده  Spssثم تم نقل البيانات على برنامج ، اإلكسيل
ثم تم تحليل البيانات ، الستقبال البيانات من برنامج اإلكسيل

  .ومعالجتها إحصائياً
لمعامالت اإلحصائية المستخدمة وفيما يلي بعض ا

لكشف العالقة بين متغيرات الدراسة واختبار صحة 
  :الفروض

حساب معامل ألفا لحساب االتساق الداخلي لالستبيان  .١
والتجزئة النصفية لعبارات كل من أسلوب ربة األسرة 
في إدارة مورد المعرفة وقدرتها علي اتخاذ القرار 

 .تكوينوصدق ال، لحساب ثبات االستبيانين

حساب التكرارات والنسب المئوية لكل متغيرات  .٢
الدراسة وحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 .المعيارية لمتغيرات الدراسة الكمية
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حساب مصفوفة معامل االرتباط بطريقة بيرسون بين  .٣
كل من متغيرات المستوى االجتماعي واالقتصادي 

 المعرفة واستبيان أسلوب ربة األسرة في إدارة مورد
 .وقدرتها علي اتخاذ القرار

 للوقوف على داللة الفروق T.testاستخدام اختبار ت  .٤
الريفيات (بين متوسط درجات ربات األسر لكل من 

 العامالت – المشاركة في دخل األسرة-والحضريات
في أسلوب ربة األسرة  في إدارة ) وغير العامالت

 .مورد المعرفة وقدرتها علي اتخاذ القرار

 ANOVA Oneساب تحليل التباين في اتجاه واحدح .٥

Way لمعرفة داللة الفروق بين عينة الدراسة في كل 
من أسلوب ربة األسرة في إدارة مورد المعرفة 

 -مهنة ربة األسرة(وأقدرتها علي اتخاذ القرار تبعاً
  مستوى تعليم - مدة الزواج-الدخل الشهري لألسرة

ف دال إحصائيا تم وفى حالة وجود اختال) ربة األسرة
 للتعرف على طبيعة الفروق بين Tukeyاستخدام اختبار 

 . الفئات المختلفة للعينة

 ومناقشاتهانتائج الدراسة 

   :وصف عينة الدراسة: أوالً
اشتمل هذا الجزء على وصف شامل لعينة الدراسة 

 ربة أسرة وفقاً لبعض المتغيرات ٣٠٤المكونة من 
  .االجتماعية واالقتصادية

عن ارتفاع عدد أفراد العينة من ربات ) ١(شف جدوليك
 ٪٥٢,٣األسر الآلتي يسكن في الحضر حيث بلغت نسبتهن 

  . ٪٤٧,٧في حين أن نسبة الذين يسكنون الريف بلغت 
   التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً لمكان السكن. ١جدول 

 النسبة المئوية العددمكان السكن
 ٤٧,٧ ١٤٥ ريف
 ٥٢,٣ ١٥٩ حضر

 ١٠٠ ٣٠٤ المجموع

عن ارتفاع عدد أفراد العينة من ربات ) ٢(يكشف جدول
األسر الآلتي يقل أعمارهن عن خمس وثالثون عام حيث 

وقد كانت نسبة سن ربات التي تتراوح  ٪٤٥,٥بلغت نسبتهن
٪، في حين أن ٣١,٢ ٤٥ الى اقل من ٣٥أعمارهن من 

 بلغت  فأكثر٤٥كانت سن ربات األسر التي تجاوزن سن 
  .٪٢٣,٤نسبتهن 
التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً فئات سن . ٢جدول 

  ربة األسرة
 النسبة المئوية العدد فئات السن
٣٥أقل من    ٤٥,٥ ١٣٨ 

٤٥ الى أقل من ٣٥  ٣١,٢ ٩٥ 
 ٢٣,٤ ٧١  فأكثر٤٥

 ١٠٠ ٣٠٤ المجموع

عن ارتفاع عدد أفراد العينة الآلتي ) ٣(يكشف جدول
حيث بلغت نسبتهن  سنة ١٠ > ٥اجهن بين يتراوح مدة زو

مقابل ما يزيد عن ربع ربات اسر عينة الدراسة قد ٪ ٥١,٣
  . مضي علي زواجهن أقل من خمس سنوات

  لمدة الزواج  التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً . ٣جدول
 النسبة المئوية العدد مدة  الزواج

 ٢٦,٦ ٨١  سنة٥أقل من 
 ٥١,٣ ١٥٦  سنة١٠ > ٥
 ٢٢ ٦٧  سنة فأكثر١٠

 ١٠٠ ٣٠٤ المجموع

عن ارتفاع عدد أفراد العينة الالتي ) ٤(يكشف جدول
٪ مقابل الالتي ال يعملن ٦١,٨يعملن حيث بلغت نسبتهن 

 بعضهن فضلن التفرغ لتربية أبنائهن حيث فضلن ٪٣٨,٢
  .      ً               بناءا  علي رغبة الزوج

 لعمل ربةالتوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً . ٤جدول 
 األسرة

 النسبة المئوية العدد عمل ربة األسرة
 ٦١,٨ ١٨٦ تعمل
 ٣٨,٢ ١١٨ ال تعمل
 ١٠٠ ٣٠٤ المجموع

ارتفاع نسبة المستوى التعليمي ) ٥(يكشف جدول
لألزواج والزوجات حيث أظهرت النتائج أن ما يزيد عن 
نصف عينة لألزواج والزوجات كان مستوى تعليمهن مرتفع 

 في حين أن ،٪ علي التوالي٥٩,٣، ٪٥٥,٣حيث بلغت 
نسبة المستوى التعليمي المنخفض ضئيلة حيث بلغت لدى 



  ... بقدرة  ربة األسرة هعالقت مورد المعرفة و إدارة :إيمان عبده السيد المستكاوي ،آيات عبد المنعم الديسطي أحمد

 

799

٪ على التوالي مما يدل ٨,٥، ٪١٠,٥األزواج والزوجات 
  .على ارتفاع المستوى التعليمي ألفراد العينة بشكل عام

٪ من األسر كان دخلها ٥٦,٩أن ) ٦(يكشف جدول
الدخل ٪ من األسر من ذوى ٢٤,٧متوسط، في حين كان 

المنخفض أما نسبة أسر العينة التي تتمتع بدخل عالي فقد 
  .٪١٨,٤كانت 

عن ارتفاع عدد ربات األسر أفراد ) ٧(يكشف جدول
العينة الالتي يشاركن في دخل األسرة حيث بلغت نسبتهن 

 ال يشاركن في دخل األسرة  ٪٣٨,٢مقابل ٪ ٦١,٨
  .معظمهن غير عامالت
العظمى من ربات أن الغالبية ) ٨(يتضح من جدول

األسر عينة الدراسة لديهن مستوى  متوسط من مصادر 

٪، في ٣٨,٤٨الحصول على المعرفة حيث بلغت نسبتهن
يليها  ٪٣١,٢٦حين بلغت نسبة  المستوى المنخفض 

٪ وهذا يؤكد أن ربات ٣٠,٢٦المستوى المرتفع بنسبة
 األسرعينة الدراسة لديهن مصادر متوسطة بشأن الحصول

 .ةالمعرف على

أن الغالبية العظمى من ربات ) ٩(يتضح من جدول
األسر عينة الدراسة لديهن مستوى  مرتفع من متطلبات 

٪، في حين ٤١,١٢ إدارة مورد المعرفة حيث بلغت نسبتهن
٪ يليها المستوى ٣٠,٥٩المستوى المتوسط  بلغت نسبة

٪ وهذا يؤكد أن ربات األسر عينة ٢٨,٢٨المنخفض بنسبة 
متطلبات ذات مستوى مرتفع بشأن إدارة الدراسة لديهن 
  .مورد المعرفة

  للمستوى التعليمي للزوج و الزوجة التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً .٥جدول
المستوي التعليمي الزوجة  الزوج 

 النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد 
 مستوي منخفض

 ُأمي، يقرأ و يكتب، حاصل على االبتدائية
٨,٥ ٢٦ ١٠,٥ ٣٢ 

 مستوي متوسط
 حاصل على اإلعدادية، أو الثانوية أو ما يعادلها

٣٢,٢ ٩٨ ٣٤,٢ ١٠٤ 

 مستوي مرتفع
 مؤهل جامعي، ماجستير، دكتوراه

٥٩,٣ ١٨٠ ٥٥,٣ ١٦٨ 

  التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً لمستويات الدخل الشهري لألسرة. ٦جدول 
 لمئويةالنسبة ا العدد مستويات الدخل الشهري

  : مستوى منخفض
 ٢٠٠٠  اقل من : ٨٠٠من 

٢٤,٧ ٧٥ 

  :مستوى متوسط
 ٤٠٠٠ اقل من : ٢٠٠٠من 

٥٦,٩ ١٧٣ 

 ١٨,٤ ٥٦  فأكثر٤٠٠٠ : مستوى مرتفع
 ١٠٠ ٣٠٤ المجموع

 لمشاركتهن في دخل األسرة  التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقاً . ٧جدول 
 % العدد المشاركة في دخل األسرة

 ٦١,٨ ١٨٨ نعم
 ٣٨,٢ ١١٦ ال

 ١٠٠ ٣٠٤ المجموع
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  مصادر الحصول على المعرفةالتوزيع النسبي لربات األسر عينة الدراسة وفقاً لمستويات . ٨جدول 
 النسبة المئوية العددالبيان

)٢٣: ١٤(المستوى المنخفض   ٣١,٢٦ ٩٥ 
)٣٢: ٢٤(المستوى المتوسط    ٣٨,٤٨ ١١٧ 
)٤٢: ٣٣(المستوى المرتفع     ٣٠,٢٦ ٩٢ 

 ١٠٠ ٣٠٤ المجموع
  متطلبات إدارة مورد المعرفة التوزيع النسبي لربات األسر عينة الدراسة وفقاً لمستويات .٩جدول 

 النسبة المئوية العدد البيان
)٢٠: ١٢(المستوى المنخفض   ٢٨,٢٨ ٨٦ 
)٢٨: ٢١(المستوى المتوسط    ٣٠,٥٩ ٩٣ 
)٣٦: ٢٩(المستوى المرتفع     ٤١,١٢ ١٢٥ 

مجموعال  ١٠٠ ٣٠٤ 
  :النتائج الوصفية ألدوات الدراسة: ثانياً

 ربات من العظمى الغالبية أن) ١٠(جدول من يتضح
 مورد إدارة في مرتفع  مستوى لديهن الدراسة عينة األسر
  نسبة بلغت حين في ،٪٤٨,٣٦ نسبتهن بلغت حيث المعرفة
 بنسبة المنخفض المستوى يليها٪ ٢٦,٣٢ المتوسط المستوى
 لديهن الدراسة عينة األسر ربات أن يؤكد وهذا٪ ٢٥,٣٣
  .المعرفة مورد إدارة بشأن مرتفع مستوى
التوزيع النسبي لربات األسر عينة الدراسة وفقاً  .١٠جدول

   ككلإدارة مورد المعرفةلمستويات 
 النسبة المئوية العددالبيان

)٧٣: ٤٤(المستوى المنخفض   ٢٥,٣٣ ٧٧ 
)١٠٢: ٧٤(المستوى المتوسط    ٢٦,٣٢ ٨٠ 
)١٣٢: ١٠٣(المستوى المرتفع     ٤٨,٣٦ ١٤٧ 

 ١٠٠ ٣٠٤ المجموع
 ربات من العظمى الغالبية أن) ١١(جدول من يتضح

 حيث القدرة على تحديد المشكلة لديهن الدراسة عينة األسر
 المستوى نسبة بلغت حين في ،٪٤٨,٠٣نسبتهن بلغت

٪ ٨,٢٢ بنسبة المنخفض المستوى يليها٪ ٤٣,٧٥ المتوسط
 مستوى لديهن الدراسة عينة األسر ربات أن يؤكد وهذا
  .المشكلة تحديد على القدرة بشأن مرتفع
  
  
  

التوزيع النسبي لربات األسر عينة الدراسة  .١١ جدول
  تحديد المشكلةوفقاً لمستويات 

 النسبة المئوية العدد البيان
)١٧: ١٣(المستوى المنخفض   ٨،٢٢ ٢٥ 
)٢٢: ١٨(المستوى المتوسط    ٤٣,٧٥ ١٣٣ 
)٢٨: ٢٣(المستوى المرتفع     ٤٨,٠٣ ١٤٦ 

 ١٠٠ ٣٠٤ المجموع
أن الغالبية العظمى من ربات ) ١٢(يتضح من جدول

األسر عينة الدراسة لديهن مستوى مرتفع على حصر 
٪، في حين بلغت ٤٥,٧٣البدائل المتاحة حيث بلغت نسبتهن

 المنخفض ٪ يليها المستوى٣٣,٥٥نسبة  المستوى المتوسط 
٪ وهذا يؤكد أن ربات األسرعينة الدراسة ٢٠,٧٣بنسبة 

  .لديهن مستوى مرتفع بشأن حصر البدائل المتاحة
التوزيع النسبي لربات األسر عينة الدراسة  .١٢جدول 

  لمستويات حصر البدائل المتاحةوفقاً 
  المئوية النسبة  العدد البيان
  ٢٠,٧٣  ٦٣  )١١: ٨(المستوى المنخفض 

  ٣٣,٥٥  ١٠٢  )١٥: ١٢( المتوسط  المستوى
  ٤٥,٧٣  ١٣٩  )٢١: ١٦(المستوى المرتفع   

  ١٠٠  ٣٠٤  المجموع
 ربات من العظمى الغالبية أن) ١٣(جدول من يتضح

 عند اختيار متوسط مستوى لديهن الدراسة عينة األسر
 بلغت حين في ،٪٦٤,٤٧نسبتهن بلغت المناسب حيث البديل
 المرتفع المستوى ليهاي٪ ٢٧,٦٤المنخفض المستوى  نسبة
 الدراسة عينة األسر ربات أن يؤكد وهذا٪ ٧,٨٩ بنسبة
  .المناسب البديل اختيار بشأن متوسط  مستوى لديهن
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التوزيع النسبي لربات األسر عينة الدراسة  .١٣جدول 
      ً                               وفقا  لمستويات اختيار البديل المناسب

  المئوية النسبة  العدد البيان
  ٢٧,٦٤  ٨٤  )١٧: ١٣(المستوى المنخفض 
  ٦٤,٤٧  ١٩٦  )٢٢: ١٨(المستوى المتوسط  
  ٧,٨٩  ٢٤  )٣٠: ٢٣(المستوى المرتفع   

  ١٠٠  ٣٠٤  المجموع
 ربات من العظمى الغالبية أن) ١٤(جدول من يتضح

 تنفيذ القرار في مرتفع مستوى لديهن الدراسة عينة األسر
 المستوى نسبة بلغت حين في ،٪٥٧,٢٣نسبتهن بلغت حيث

٪ ١٤,١٥ بنسبة المنخفض المستوى يليها٪ ٢٨,٦٢ المتوسط
 مستوى لديهن الدراسة عينة األسر ربات أن يؤكد وهذا
  .تنفيذ القرار بشأن مرتفع
عينة الدراسة وفقاً النسبي لربات األسر التوزيع  .١٤جدول

  لمستويات تنفيذ القرار
 النسبة المئوية العدد البيان

)١٩: ١٥(المستوى المنخفض   ١٤,١٥ ٤٣ 
)٢٤: ٢٠(مستوى المتوسط  ال  ٢٨,٦٢ ٨٧ 

)٣٢: ٢٥(المستوى المرتفع     ٥٧،٢٣ ١٧٤ 
 ١٠٠ ٣٠٤ المجموع
 األسر ربات أكثر من نصف أن )١٥ (جدول من يتضح

 حيث النتائج تقييم في منخفض مستوى لديهن الدراسة عينة
 المستوى  نسبة بلغت حين في ،٪٥٣,٦٢نسبتهن بلغت

 ٪٢١,٧١ بنسبة المرتفع وىالمست  يليها٪٢٤,٦٧ المتوسط
مستوى  الدراسة لديهن عينة األسر ربات أن يؤكد وهذا
  .النتائج تقييم بشأن
عينة الدراسة النسبي لربات األسر التوزيع  .١٥ جدول
  لمستويات تقيم النتائجوفقاً 

 النسبة المئوية العدد البيان
)١٦: ١٣(المستوى المنخفض   ٥٣,٦٢ ١٦٣ 
)٢٠ :١٧(المستوى المتوسط    ٢٤,٦٧ ٧٥ 
)٢٦: ٢١(المستوى المرتفع     ٢١,٧١ ٦٦ 

 ١٠٠ ٣٠٤ المجموع
 ربات من العظمى الغالبية أن) ١٦(جدول من يتضح

 اتخاذ القرار في مرتفع مستوى لديهن الدراسة عينة األسر
 المستوى  نسبة بلغت حين في ،٪٤٩,٦٧نسبتهن بلغت حيث

٪ ١٨,٠٩ ةبنسب المنخفض المستوى يليها٪ ٣٢,٢٤ المتوسط

 مستوى لديهن الدراسة عينة األسر ربات أن يؤكد وهذا
  .اتخاذ القرار بشأن مرتفع
    ً وفقا  التوزيع النسبي لربات األسر عينة الدراسة  .١٦جدول

   ككل لمستويات اتخاذ القرار
 النسبة المئوية العدد البيان
)٨٧: ٦٩(المستوى المنخفض   ١٨,٠٩ ٥٥ 
)١٠٥: ٨٨(المستوى المتوسط    ٣٢,٢٤ ٩٨ 
)١٢٥: ١٠٦(المستوى المرتفع     ٤٩,٦٧ ١٥١ 

 ١٠٠ ٣٠٤ المجموع
  النتائج في ضوء فروض الدراسة: ثالثا
 :النتائج في ضوء الفرض األول -١

ال توجد عالقة ارتباطيه "ينص الفرض األول على أنه 
بين إدارة مورد المعرفة بمحوريه واتخاذ ربة األسرة القرار 

 هذا الفرض إحصائياً تم إيجاد وللتحقق من صحة" بأبعاده
وريه معامالت ارتباط بيرسون بين إدارة مورد المعرفة بمح

 متطلبات إدارة مورد  –مصادر الحصول على المعرفة(
وبين اتخاذ )  مورد المعرفة المجموع الكلى إلدارة–المعرفة

 – حصر البدائل–تحديد المشكلة(ربة األسرة القرار بأبعاده 
 المجموع -م النتائجتقيي– تنفيذ القرار–ناسبر البديل الماختيا

  ).١٧(، ويوضح ذلك جدول )الكلى التخاذ القرار
  :ما يلي) ١٧(يظهر جدول 

 ٠,٠١توجد عالقة ارتباطيه موجبة عند مستوى داللة 
بين محور مصادر الحصول على المعرفة وكل من تحديد 
المشكلة وحصر البدائل المتاحة واختيار البديل المناسب 

المجموع الكلى التخاذ القرار  ونفيذ القرار وتقييم النتائج وت
فكلما زادت مصادر الحصول على المعرفة كلما زادت 

وهذا أكدته   .قدرة ربة األسرة على اتخاذ القرار المناسب
 في أن توفير مصادر للحصول  Rasooli  (2006).دارسة

على المعرفة تلعب دورا هاما في االرتقاء بمستوي 
شي لألسرة وتوفير المعلومات الالزمة التي تكفل لها المعي

حياة أسرية سليمة خالية من الصعوبات التي يمكن أن 
توجد  تواجهها األمر الذي يحسن من عملية اتخاذ  القرارات

   بين ٠,٠١عالقة ارتباطيه موجبة عند مستوى داللة 
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  ٣٠٤= اتخاذ ربة األسرة القرار المناسب نمعامالت ارتباط بيرسون بين إدارة مورد المعرفة و  .١٧جدول 

تحديد  المتغيرات
 المشكلة

 حصر البدائل
 المتاحة

اختيار البديل 
 المناسب

المجموع الكلى  تقييم النتائج   تنفيذ القرار
 التخاذ القرار

**٠,٣٠٦ مصادر الحصول على المعرفة  ٠,٣٨٩**  ٠,٤٥٦**  ٠,١٣٥**  ٠,٢٣٧**  ٠,٤٣٧**  
المعرفةمتطلبات إدارة مورد   ٠,٣٨٨**  ٠,٥٩٧**  ٠,٦٦٧**  ٠,٦٢٩٧**  ٠,٥٠٠**  ٠,٦٩٣**  

المجموع الكلى إلدارة مورد 
**٠,٤٣٨ المعرفة  ٠,٥٩٠**  ٠,٦٢٩**  ٠,٢٨٦**  ٠,٤٤١**  ٠,٦٧٥**  

٠,٠٥دالة عند                  * ٠,٠١دالة عند ** 

محور متطلبات إدارة مورد المعرفة وكل من تحديد المشكلة 
واختيار البديل المناسب وتنفيذ  المتاحةوحصر البدائل 

القرار وتقييم النتائج المجموع الكلى التخاذ القرار وهدا ما 
أن ) ٢٠٠٨(حمد عليان& اكدتة دارسة  يوسف أبو فارة 

كثير من إمكانيات توافر متطلبات إدارة المعرفة يوفر ال
جهد ربة األسرة في تجميع المعلومات الالزمة ووقت و

  .ر وتقييم النتائج المترتبة عليةالتخاذ القرا
 ٠,٠١توجد عالقة ارتباطيه موجبة عند مستوى داللة 

بين المجموع الكلى إلدارة مورد المعرفة وكل من تحديد 
المشكلة وحصر البدائل المتاحة واختيار البديل المناسب 
وتنفيذ القرار وتقييم النتائج والمجموع الكلى التخاذ القرار 

األسرة من إدارة مورد المعرفة  كلما فكلما تمكنت ربة 
زادت قدرة ربة األسرة على اتخاذ  القرار المناسب، 

 في أن إدارة Kelley (2004)  واتفقت هدة النتيجة مع دراسة
  .المعرفة تحسن من عملية اتخاذ  القرارات

  :مما سبق يتضح ما يلي
توجد عالقة ارتباطيه بين إدارة مورد المعرفة بمحوريه 

وبالتالي لم تتحقق "خاذ ربة األسرة القرار بأبعاده وبين ات
 صحة 

  الفرض األول
  نتائج في ضوء الفرض الثاني 

توجد عالقة ارتباطيه  ال" ينص الفرض الثاني على أن
مصادر الحصول على (بين إدارة مورد المعرفة بمحوريه

وبين اتخاذ ربة ) متطلبات إدارة مورد المعرفة – المعرفة

 – حصر البدائل – تحديد المشكلة(بأبعاده األسرة القرار 

وبعض  ( تقييم النتائج– تنفيذ القرار – اختيار البديل المناسب
  . " متغيرات المستوى االقتصادي واالجتماعي

 وللتحقق من صحة هذا الفرض إحصائياً تم إيجاد 
 إدارة مورد المعرفة بمحوريه معامل االرتباط بيرسون بين

وبعض متغيرات   القرار بأبعادهبين اتخاذ ربة األسرة
 -ربة األسرة مستوى تعليم(المستوى االقتصادي االجتماعي

  .)١٨(ويوضح ذلك جدول ) الدخل
  ) ١٨(يتبين من جدول

 ٠,٠١توجد عالقة ارتباطيه موجبة عند مستوى داللة 
بين مستوى تعليم ربة األسرة وكل  من مصادر الحصول 
على المعرفة ومتطلبات إدارة مورد المعرفة والمجموع 
الكلى إلدارة مورد المعرفة وتحديد المشكلة وحصر البدائل 
المتاحة واختيار البديل المناسب وتنفيذ القرار وتقيم النتائج 

 أنه كلما والمجموع الكلي  التخاذ القرار، وهذا يدل على
ارتفع المستوى التعليمي لربة األسرة أصبحت علي دراية 
تامة بحسن تنظيم المعلومات والبيانات المتوفرة لديها 
واستدعائها وقت الحاجة إليها مما يساعدها علي اتخاذ 

 .القرار السليم في الوقت المناسب

            واتفقت هدة النتيجة مع دراسة كال من  نضال الزطمة 
،  )٢٠٠٧(، ياسر العتبي)٢٠٠٩(، حمد عليان)٢٠١١(

في وجود عالقة ارتباطيه قوية ذات ) ٢٠٠٤(نعيمة رزوقي
داللة إحصائية بين  الوعي بإدارة المعرفة والمستوي 

  ).  ٠,٠١(التعليمي االعلي عند مستوي داللة 
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عض متغيرات المستوى االقتصادي معامالت ارتباط بيرسون بين إدارة مورد المعرفة واتخاذ القرار وب .١٨جدول 

  ٣٠٤= واالجتماعي لدى ربات األسر عينة البحث ن

 المتغيرات
مصادر 

الحصول على
 المعرفة

 متطلبات
مورد  إدارة

 المعرفة

المجموع الكلى
إلدارة مورد 

 المعرفة

 حصر البدائلتحديد المشكلة
 المتاحة

اختيار البديل 
 المناسب

موع المجتقييم النتائج تنفيذ القرار
الكلى التخاذ 

 القرار
 مستوى 

ربة  تعليم
 األسرة

٠٣٢٠ *٠٤٤٢ **٠٣١٠ **٠,١٤١ **٠,٣٧٢ **٠,٣٥٧ **٠,٦٤١**٠,٣٢٦ **٠,٦١٣** 

 **٠٤٠٢ **٠٣٢٠ **٠,٣٨٤ **٠,٣٠٤ *٠,٣٤٥ **٠,٢٣٣ **٠,٤٦٦**٠,٤٥٤ **٠,٤٤٣ الدخل
  ٠,٠١دال عند  **  ،  ٠,٠٥دال عند  * 

             سة كال من  واثق حيثاويااختلفت هذه النتيجة مع درو
)٢٠٠٩(، Kelley (2004) ذكية طاشكندي  ،)نوال ، )٢٠٠٨

في عدم وجود عالقة بين القدرة علي إدارة ) ٢٠٠٨(الغامدي
المعرفة والمستوي التعليمي قد يرجع ذلك من وجهة نظر 
الباحثتان أن وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي 

لكافة فئاته مما يوفر فة أفراد المجتمع وبحت متاحة لكاأص
  . مصادر دائمة للحصول علي المعرفة في كل األوقات

 ٠,٠١توجد عالقة ارتباطيه موجبة عند مستوى داللة 
بين الدخل وكل من مصادر الحصول على المعرفة 
ة ومتطلبات إدارة مورد المعرفة والمجموع الكلى إلدار

لمتاحة ر البدائل احصمورد المعرفة وتحديد المشكلة و
تنفيذ القرار وتقيم النتائج   واختيار البديل المناسب و

هذا يدل على أنه كلما والمجموع الكلى التخاذ القرار ،و
ارتفع الدخل كلما كان لدى ربة األسرة القدرة على إدارة 
مورد المعرفة حيث يتاح لها اقتناء األجهزة الحديثة الني 

مات الالزمة لها في كافة تيسر لها الحصول علي المعلو
مجاالت الحياة وبالتالي القدرة على اتخاذ القرار السليم في 

 أكدته دراسة كال من  هيثم الوقت المناسب، وهذا ما
  Zack (2009) ، )٢٠٠٩(، شاكر الخشالي )٢٠٠٥(حجازي

في وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين إدارة 
  .٠,٠١وي داللة المعرفة ومستوي الدخل عند مست

  
  

 :مما سبق يتضح ما يلي

توجد عالقة ارتباطيه بين إدارة مورد المعرفة بمحوريه  
بعض متغيرات وبين اتخاذ ربة األسرة القرار بأبعاده و

وبالتالي لم تتحقق صحة " االجتماعيالمستوى االقتصادي و
  .الفرض الثاني

  :النتائج في ضوء الفرض الثالث -٣
ال توجد فروق ذات داللة "ى أنه ينص الفرض الثالث عل

 في كل من إحصائية بين ربات األسر الريفيات والحضريات
إدارة مورد المعرفة بمحوريه  وبين اتخاذ ربة األسرة 

   "القرار بأبعاده
 وللتحقق من صحة الفرض إحصائياً تم استخدام اختبار 

 ربات األسر للوقوف على داللة الفروق بين T.testت 
المعرفة بين إدارة مورد لحضريات في كل من الريفيات وا
ويوضح " بين اتخاذ ربة األسرة القرار بأبعادهبمحاوريه و
  .)١٩(ذلك جدول
  اآلتي ) ١٩(يظهر جدول

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ربات األسر  -
ربات األسر الحضريات عينة البحث في يفيات والر

) ١,٧٠٤ (إدارة مورد المعرفة حيث بلغت  قيمة ت
وهى قيمة غير دالة إحصائيا  وقد يرجع ذلك إلى أن 
مصادر الحصول على المعرفة متاحة لربات األسر من 
الريف والحضر سواء عن طريق  القنوات الفضائية أو 
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وسائل التواصل المختلفة أو األصدقاء وبالتالي يمكن 
   .تنميتها واستدعائها عند الحاجة

ئيا بين ربات األسر صاوجود فروق ذات داللة إح -
ربات األسر الحضريات عينة البحث في الريفيات و

وهى قيمة ) ٠,٠٦٤(اتخاذ القرار حيث بلغت  قيمة ت 
لصالح  ربات ) ٠,٠١(دالة عند مستوى معنوية أقل من 

األسر الريفيات، واختلفت هذه النتيجة مع دارسة  شرين 
التي أكدت وجود فروق ذات ) ٢٠١٣(محمد، عبير علي

لة إحصائية بين ربات األسر الريفيات والحضريات دال
في اتخاذ القرار لصالح الحضريات عند مستوي داللة 

٠,٠٠١  . 

 :مما سبق يتضح اآلتي

عدم وجود فروق بين متوسط درجات كل من ربات  -
 األسر الريفيات والحضريات في إدارة مورد المعرفة 

ر وجود فروق بين متوسط درجات كل من ربات األس -
الريفيات والحضريات في اتخاذ القرار لصالح ربات 

  .األسر الريفيات وبذلك يتحقق الفرض الثالث  جزئياً
  :الرابع ضوء الفرض فيالنتائج 

ال توجد فروق ذات "ينص الفرض الرابع على أنه 
داللة إحصائية بين ربات األسر العامالت وغير العامالت 

 وبين اتخاذ ربة إدارة مورد المعرفة بمحوريهفي كل من 
       ".األسرة القرار بأبعاده

 وللتحقق من صحة الفرض إحصائياً تم استخدام اختبار ت 
T.test ربات األسر العامالت  للوقوف على داللة الفروق بين

وغير العامالت في كل من إدارة مورد المعرفة بمحوريه  
يوضح )  ٢٠(وبين اتخاذ ربة األسرة القرار بأبعاده وجدول

  .لكذ
  اآلتي ) ٢٠(يظهر جدول

وجود فروق ذات داللة إحصائيا بين ربات األسر  -
العامالت وغير العامالت عينة البحث في إدارة مورد 

وهى قيمة دالة ) ٣,٠١-(المعرفة حيث بلغت  قيمة ت 

لصالح ربات األسر ) ٠,٠١(عند مستوى معنوية أقل من
 العامالت وقد يرجع دلك إلى أن خروج ربة األسرة
للعمل يمكنها من االختالط بعدد اكبر من الزمالء 
وتكوين عالقات اجتماعية وصداقات العمل مما يعمل 
على تبادل الخبرات والمعلومات وتكوين رؤيا مشتركة 
ومفاهيم وتبادل للمعلومات واألفكار وبالتالي اكتساب 
معرفة أكثر واستدعائها عند الحاجة واتفقت هذه النتيجة 

 نضال الزطمة ،)٢٠٠٨(د مسعودمحمو مع دراسة
والتي أكدت علي وجود فروق ذات داللة ) ٢٠١١(

إحصائية بين ربات األسر العامالت وغير العامالت  فى 
إدارة مورد المعرفة لصالح العامالت، واختلفت هذه 

 شاكر الخشالي& النتيجة مع دراسة  حسين حريم 
والتي أكدت عدم ) ٢٠٠٩(، دراسة حمد عليان)٢٠٠٦(

ود فروق ذات داللة إحصائية في إدارة مورد وج
  .  المعرفة تبعا للعمل

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ربات األسر   -
العامالت وغير العامالت عينة البحث في اتخاذ القرار 

وهى قيمة غير دالة ) ٢,١٩٢-(حيث بلغت  قيمة ت
إحصائيا، واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة شرين 

التي أكدت علي وجود فروق ) ٢٠١٣(مد، عبير عليمح
ذات داللة إحصائية بين ربات األسر العامالت وغير 
العامالت في قدرتهن علي اتخاذ القرار لصالح ربات 

 . ٠,٠٠١األسر العامالت عند مستوي داللة 

  :مما سبق يتضح اآلتي
وجود فروق بين متوسط درجات كل من ربات األسر  -

لعامالت في إدارة مورد المعرفة العامالت وغير ا
 .لصالح ربات األسر العامالت

عدم وجود فروق بين متوسط درجات كل من ربات  -
األسر العامالت وغير العامالت في اتخاذ القرار وبذلك 

  .يتحقق الفرض الثالث جزئياً
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=  إلدارة المعرفة واتخاذ القرار ن  وفقاًالريفيات والحضرياتداللة الفروق بين متوسطات درجات ربات األسر  .١٩جدول 
٣٠٤  

             البيان ١٥٩=  ن  حضر ١٤٥=  ن  ريف
  

  المحور
  المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة ت
 الداللة

الداللة 
 لصالح

 غير دالة ٠,٥٤٧ ١,٧٠٤ ٠,٥٤٧ ١,٧٠٤ ١٩,١١ ١٠٤,٩٧  إجمالي  إدارة مورد المعرفة
 الريف ٠,٠٤٤ ٠,٠٦٤ ٠,٣٤٤ ٠,٠٦٤ ٨,٨٥ ١٠٥,٣٨ إجمالي اتخاذ القرار

إدارة مورد المعرفة بمحوريه وبين وفقا العامالت وغير العامالت داللة الفروق بين متوسط درجات ربات األسر  .٢٠جدول 
  )٣٠٤= ( ناتخاذ ربة األسرة القرار بأبعاده

             البيان ١١٨=  ن  غير العامالت ١٨٦=  ن  العامالت
  
  

  المحور
  المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 الداللة لصالح

 تعمل ٠,٠٨٧ ٣,٠١- ٠,٠٨٧ ٨٣,١٥ ٢٠,٩٥ ١٠١,٦٠  إجمالى إدارة مورد لمعرفة
 غير دالة ٠,٥٨٠ ٢,١٩٢- ٠,٥٨٠ ٩٧,٨٤ ٩,٩٥ ١٠٤,٠٧  إجمالي اتخاذ القرار 

  : الخامس ضوء الفرض فيالنتائج  .١
يوجد تباين دال  ال " ينص الفرض الخامس على أنه

ة البحث في إدارة مورد ربات األسر عين إحصائياً بين
   " لمستوى تعليم ربة األسرة تبعاً اتخاذ القرارالمعرفة و

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام حساب 
ه التباين باستخدام اختبار تحليل اتجاه التباين في اتجاه أوج
إدارة مورد المعرفة واتخاذ القرار تبعاً  (ANOVA) واحد

لمعرفة  Tukey وتم تطبيق اختبار لمستوى تعليم ربة األسرة
  يوضح ذلك) ٢١(داللة الفروق بين المتوسطات  والجدول

  :اآلتي) ٢١(يظهر جدول 
ئياً بين ربات األسر عينة البحث ال يوجد تباين دال إحصا -

في مصادر الحصول على المعرفة تبعاً للمستوى 
) ٤٢,٩٣(التعليمي لربة األسرة حيث بلغت قيمة ف 

، مما يعني أن مصادر وهي قيمه غير دالة إحصائيا
الحصول على المعرفة متاحة لربات األسر على اختالف 

بكة الش(إلى أن النتمستواهم التعليمي وقد يرجع دلك 
والقنوات الفضائية حاليا متاحة للجميع مما ) العنكبوتية
  .  على الحصول على المعرفة بسهولةيساعد

ال يوجد تباين دال إحصائياً  بين ربات األسر عينة البحث  -
مي لربة في متطلبات إدارة  المعرفة تبعاً للمستوى التعلي

وهي قيمه غير ) ٣٣,١٣(األسرة حيث بلغت قيمة ف
  .ائيادالة إحص

ال يوجد تباين دال إحصائياً بين ربات األسر عينة البحث  -
في إجمالي إدارة مورد المعرفة تبعاً للمستوى التعليمي 

وهي قيمه ) ٥٢,٤٦(األسرة حيث بلغت قيمة فلربة 
غير دالة إحصائيا مما يعنى أن ربات األسر على 
اختالف مستوياتهن التعليمية لديهن القدرة على إدارة 

واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسات .المعرفةمورد 
، واثق )٢٠١١(، نضال الزطمةKelley (2004) كال من 
حيث أكدوا علي عدم وجود فروق دالة  )٢٠٠٩(حثناوي

إحصائيا في إدارة المعرفة تبعا للمستوي التعليمي، بينما 
& اختلفت هذه النتيجة مع دارسات كال من حسن حريم 

 ياسر العتبيRasooli (2006)  ،)٢٠٠٦(شاكر الخشالي
والتي أكدوا علي ) ٢٠٠٩(شاكر الخشالي ،)٢٠٠٧(

وجود فروق ذات داللة إحصائية في إدارة المعرفة 
  .والمستوي التعليمي لصالح المستوي التعليمي األعلى
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   ٣٠٤= سرة ن تحليل التباين أحادى االتجاه  في إدارة مورد المعرفة تبعاً لمستوى تعليم ربة األ .٢١جدول 

 مستوي الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين محاور االستبيان
 ١٥٢٧,٣٥ ٢ ٤٥٨٢,٠٥ بين المجموعات
 ٣٥,٥٧ ٣٠١ ٧٥٧٧,٩٠ داخل المجموعات

مصادر الحصول 
 على المعرفة

  ٣٠٣ ١٢١٥٩,٩٦ الكلي

٤٢,٩٣ 
 

٠,٢٠٢  
 )غيردالة(

 ٦٤٧,٥٠ ٢ ١٩٤٢,٥٢ بين المجموعات
 ١٩,٥٤ ٣٠١ ٤١٦٢,٧٥ داخل المجموعات

 إدارة متطلبات
 المعرفة

  ٣٠٣ ٦١٠٥,٢٨ الكلي

٣٣,١٣ 
 

٠,٤١٢  
 )غيردالة(

 ١٣٧٤٠,٤٥ ٢ ٤١٢٢١,٣٦ بين المجموعات
 ٢٦١,٨٩ ٣٠١ ٥٥٧٨٣,٩٩ داخل المجموعات

اجمالى إدارة 
 مورد المعرفة

  ٣٠٣ ٩٧٠٠٥,٣٥ ليالك

٠,٤٢٢ ٥٢,٤٦  
 )غيردالة(

  :ما يلي) ٢٢(يتضح من جدول
ال يوجد تباين دال إحصائياً بين ربات األسر عينة البحث  -

في تحديد المشكلة تبعاً للمستوى التعليمي لربة األسرة 
وهي قيمه غير دالة ) ١٠,٧٣( قيمة فحيث بلغت

إحصائيا، مما يعني أن قدرة  ربات األسر على اختالف 
ة في تحديد المشكلة التي يمي واحدمستواهم التعل

 نتيجة دارسة  تغريد ، اختلفت هذه النتيجة معتواجهها
التي أكدت علي وجود فروق ذات و) ٢٠٠٧(عمار 

داللة إحصائية بين ربات األسر في تحديد المشكلة تبعا 
 .للمستوي التعليمي لصالح المستوي التعليمي األعلى

بات األسر عينة البحث ال يوجد تباين دال إحصائياً بين ر -
مي لربة في حصر البدائل المتاحة تبعاً للمستوى التعلي

وهي قيمه غير ) ١٤,٩٨(األسرة حيث بلغت قيمة ف
دالة إحصائيا، مما يعني أن قدرة ربات األسر على 
اختالف مستواهم التعليمي واحدة في حصر البدائل 

ات والقنو) الشبكة العنكبوتية(المتاحة وقد يرجع أن النت
الفضائية حاليا متاحة للجميع مما يساعد على الحصول 

  . على المعرفة بسهولة
البحث ال يوجد تباين دال إحصائياً بين ربات األسر عينة -

مي لربة في تنفيذ البديل المناسب تبعاً للمستوى التعلي
وهي قيمه غير دالة ) ١,٦٣(األسرة حيث بلغت قيمة ف 

ألسر على اختالف ، مما يعني قدرة ربات اإحصائيا
، ي واحدة في تنفيذ البديل المناسبمستواهم التعليم

ود اختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دارسة  محم
التي أكدت  علي وجود فروق ذلت و) ٢٠٠٨(مسعود

داللة إحصائية تنفيد البديل المناسب تبعاً للمستوى 
  .التعليمي لربة األسرة لصالح المستوي التعليمي األعلى

د تباين دال إحصائياً بين ربات األسر عينة البحث ال يوج -
في تقيم النتائج تبعاً للمستوى التعليمي لربة األسرة حيث 

وهي قيمه غير دالة إحصائيا، ) ٨,٤٩٦(بلغت قيمة ف 
مما يعني قدرة ربات األسر على اختالف مستواهم 

 .التعليمي واحدة في تقيم النتائج

ن ربات األسر عينة البحث ال يوجد تباين دال إحصائياً بي -
في إجمالي اتخاذ القرار تبعاً للمستوى التعليمي لربة 

وهي قيمه غير ) ١٨,٠٣٧(األسرة حيث بلغت قيمة ف
دالة إحصائيا، مما يعني قدرة ربات األسر على اختالف 
مستواهم التعليمي واحدة في اتخاذ القرار، وهذا ما أكدته 

جود فروق ذات في عدم و) ٢٠٠٩(دارسة  ميسون السقا
داللة إحصائية بين ربات األسر في اتخاذ القرار تبعا 

الذي ) ٢٠٠٠(علي الهجان للمستوي التعليمي، دراسة
أكد علي عـدم وجـود فروق ذات داللة إحصائية بين 

المستوي ة في القدرة علي اتخاذ القـرار وأفراد العين
التعليمي حيث أكد علي أن أبـرز معوقـات اتخاذ 

، وعدم الوقت الكافي لتحديد البدائلعدم توفر القرار 
فيذ تعـاون بين أفراد األسرة وبعضهم البعض في تن

  ، وعدم توفر المعلومـات الكافيـة، القرارات
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  ٣٠٤= تحليل التباين أحادى االتجاه  في اتخاذ القرار تبعاً لمستوى تعليم ربة األسرة ن . ٢٢جدول 

مستوي 
 الداللة

درجات  بعاتمتوسط المر قيمة ف
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 البعد مصدر التباين

 بين المجموعات ٢٥٧,٤٧ ٢ ٨٥,٨٢
 داخل المجموعات  ١٧٠٢,٥٨ ٣٠١ ٧,٩٩

  
٠,١٠٣  

 )دالة غير( 

١٠,٧٣ 

 الكلي ١٩٦٠,٠٥ ٣٠٣ 

 تحديد المشكلة

 بين المجموعات ٢١٣,٩٩ ٢ ٧١,٣٣
 داخل المجموعات  ١٠١٣,٨٣ ٣٠١ ٤,٧٦

٠,٢١٠  
 )دالة غير( 

١٤,٩٨ 

 الكلي ١٢٢٧,٨٣ ٣٠٣ 

حصر البدائل 
 المتاحة

 بين المجموعات ٣٣١,٢٣ ٢ ١١٠,٤١
 داخل المجموعات ٢٠٥٧,٤٤ ٣٠١ ٩,٦٥

٠,٣٠٢  
 )دالة غير( 

١١,٤٣ 

 الكلي ٢٣٨٨,٦٧ ٣٠٣ 

اختيار البديل 
 المناسب

 بين المجموعات ٢٨,١٢ ٢ ٩,٣٧
 داخل المجموعات ١٢٢١,٢٨ ٣٠١ ٥,٧٣

٠,٣١١  
 )دالة غير( 

١,٦٣ 

 الكلي ١٢٤٩,٤١ ٣٠٣ 

 تنفيذ البديل
 المناسب

 بين المجموعات ١٥٦,٥٤ ٢  ٥٢,١٨
 داخل المجموعات ١٣٠٨,٣٣ ٣٠١ ٦,١٤

٠,٢٢١  
 )دالة غير( 

٨,٤٩٦ 

  الكلي ١٤٦٤,٨٨ ٣٠٣ 

 تقيم النتائج

 بين المجموعات ٤٢٥١,٦٤ ٢ ١٤١٧,٢١
 داخل المجموعات ١٦٧٣٦,٣٨ ٣٠١ ٧٨,٥٧

٠,٣٤١  
 )دالة غير( 

١٨,٠٣٧ 

 الكلي ٢٠٩٨٨,٠٢ ٣٠٣ 

لى اتخاذ اجما
 القرار

  
في ) ٢٠٠٠(، دراسة علي السبيعيصعوبة تقييم البدالو    

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة 
الدراسة في أساليب التفكير واتخاذ القرار تبعا المستوى 

  . التعليمـي
رغدة اليافي & ها دارسات كال من إيمان جودة اختلفت مع -

، حيث أكدوا فروق )٢٠٠٧(، عبد القادر مسلم)٢٠٠٢(
ذات داللة إحصائية بين ربات األسر في اتخاذ القرار 
 . تبعا للمستوي التعليمي لصالح المستوي التعليمي االعلي

 :مما سبق يتضح اآلتي

ة عدم وجود تباين دال إحصائيا بين ربات األسر عين
اتخاذ القرار ي إدارة المعرفة والدراسة تبعا لمستوى التعليم ف
  .وبهذا يتحقق الفرض الخامس

  : النتائج في ضوء الفرض السادس

يوجد تباين دال  ال "على أنه ينص الفرض السادس
إحصائياً بين ربات األسر عينة البحث في إدارة مورد 

، وللتحقق "رةربة األس لمدة زواج المعرفة واتخاذ القرار تبعاً

من صحة هذا الفرض تم استخدام حساب أوجه التباين 
 باستخدام اختبار تحليل اتجاه التباين في اتجاه واحد

(ANOVA) لمدة  اتخاذ القرار تبعاًإدارة مورد المعرفة و
لمعرفة داللة  Tukey وتم تطبيق اختبار ربة األسرة زواج

  :ح ذلكتوض) ٢٤) (٢٣( الفروق بين المتوسطات والجداول
  : ما يلي)  ٢٤، ٢٣(جدولييظهر من 

وجود تباين دال إحصائيا بين ربات األسر عينة البحث في 
مصادر الحصول على المعرفة تبعاً لمدة زواج ربة األسرة حيث 

 وهي قيمة دالة عند مستوى داللة ٠,٦٩كانت قيمة ف 
 وجد أن متوسط درجات Tukeyوبتطبيق اختبار ) ٠,٠٠١(

) ٢٧,٤٢(ة البحث في هذا البعد تتدرج منربات األسر عين
إلى )  سنوات٥اقل من (صغيرة المتمثلة في مدة زواج 

 سنوات لصالح مدة ١٠المتمثلة مدة زواج أكثر من ) ٢٩,٣٠(
الزواج األكبر، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة نضال 

ب ،  ربا)٢٠٠٩(             ، حمد عليان)٢٠١١(الزطمة
حيث أكدوا علي وجود ) ٢٠٠٧( العتبيياسر)  ٢٠٠٨( المحاميد
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فروق ذات داللة إحصائية في مصادر الحصول علي المعرفة 
تبعا لطول ممارسة إدارة المعرفة وهذا مردوده لسنوات الخبرة و 
طول مدتها لصالح المدة األكثر، وهذه نتيجة منطقية من وجهة 
نظر الباحثتان فكلما ذادت مدة الزواج وتقدمت ربة األسرة في 
العمر ذاد لديها القدرات التنظيمية للوعي بأهمية إدارة المعرفة 
 .األمر الذي ينعكس ايجابيا علي قدرتها علي اتخاذ القرار السليم

، واثق )٢٠١١(واختلفت مع نتيجة دراسة سمر العلول
 والتي أظهرت عدم وجود Kelley (2004 )، )٢٠٠٩(حثناوي 

لقدرة علي إدارة تباين دال إحصائيا بين سنوات الزواج وا
  .المعرفة

وجود تباين دال إحصائيا بين ربات األسر عينة البحث في 
إجمالي إدارة مورد المعرفة تبعاً لمدة زواج ربة األسرة حيث 

 وهي قيمة دالة عند مستوى داللة ٠,٣٣٦كانت قيمة ف 
 وجد أن متوسط درجات Tukeyوبتطبيق اختبار ) ٠,٠٠١(

) ٩٩,٩٣(هذا البعد تتدرج منربات األسر عينة البحث في 
إلى )  سنوات٥أقل من ( المتمثلة  في مدة زواج صغيرة

 سنوات لصالح مدة ١٠المتمثلة مدة زواج أكثر من ) ١٠٢,٩٢(
، وإتفقت هذه النتيجة مع دارسة كال من نضال الزواج األكبر

، حيث أكدوا )٢٠٠٩(،  حمد عليان )٢٠١١(          الزطمة
اللة إحصائية  بين ربات األسر في علي وجود فروق ذات د

وهذه نتيجة ، إدارة المعرفة تبعا لمدة الزواج لصالح المدة األكثر

أن بزيادة مدة الزواج   منطقية من وجهة نظر الباحثتان حيث
يزداد إدراك ربات األسر  مما يكون لديهن الخبرة الكافية  

 أداء إلدارة المعرفة االمر الذي يسهم بكفاءة عالية في تحسين
س ايجابيا علي حسن ربة األسرة  لواجباتها و أعمالها مما ينعك

 .إدارة المعرفة

ال يوجد تباين دال إحصائياً بين ربات األسر عينة البحث في 
متطلبات إدارة المعرفة تبعاً لمدة زواج ربة األسرة حيث بلغت 

 . وهي قيمه غير دالة إحصائيا) ٠,٥١٠(قيمة ف 

  :ما يلي) ٢٦ ،٢٥(يظهر من جدولي
وجود تباين دال إحصائيا بين ربات األسر عينة البحث فـي           

 حيث كانت   لمدة زواج ربة األسرة    تبعاً   حصر البدائل المتاحة  
 )٠,٠٠١( وهي قيمة دالة عند مـستوى داللـة          ٢,٣٧قيمة ف   

 وجد أن متوسط درجـات ربـات        Tukeyوبتطبيق اختبار   
ـ  ) ١٩,٦١(األسر عينة البحث تتدرج من     ي مـدة   المتمثلة ف

المتمثلـة  ) ٢١,٢٤(إلى )  سنوات   ٥اقل من   (زواج صغيرة   
  . سنوات لصالح مدة الزواج األكبر١٠مدة زواج أكثر من 

وجود تباين دال إحصائيا بين ربات األسر عينة البحث في 
 حيث كانت قيمة ف لمدة زواج ربة األسرة تبعاً تقيم النتائج

)٠,٠٠١( وهي قيمة دالة عند مستوى داللة٩,٥٢

  ٣٠٤= تحليل التباين أحادى االتجاه  في إدارة مورد المعرفة تبعاً لمدة زواج ربة األسرة ن . ٢٣جدول 
مجموع  مصدر التباين البعد

 المربعات
 مستوي الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية

 ٣٨,٩٤ ٢ ٧٧,٨٩ بين المجموعات
 ٥٦,٤٥ ٣٠١ ١٢٠٨٢,٠٦ داخل المجموعات

مصادر 
الحصول على 

  ٣٠٣ ١٢١٥٩,٩٦ الكليالمعرفة

٠,٦٩٠ 
 

٠,٠٠٠ 
٠,٠٠١دالة عند   

 ٢٣,٠٣ ٢ ٤٦,٠٦ بين المجموعات
 ٤٥,١٨ ٣٠١ ٩٦٦٩,٢٨ داخل المجموعات

متطلبات إدارة 
المعرفة

  ٣٠٣ ٩٧١٥,٣٤ الكلي

٠,٥١٠ 
 

)غير دالة (٠,٤٢٢  

 ١٥١,٦٩ ٢ ٣٠٣,٣٨ بين المجموعات
 ٤٥١,٨٧ ٣٠١ ٩٦٧٠١,٩٦ داخل المجموعات

إجمالي إدارة 
مورد المعرفة

  ٣٠٣ ٩٧٠٠٥,٣٥ الكلي

٠,٠٠٠ ٠,٣٣٦ 
٠,٠٠١دالة عند   
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   لمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات إدارة مورد المعرفة تبعاً لمدة زواج ربة األسرةTukeyاختبار  .٢٤جدول 
 مورد المعرفة إدارة إجمالي على المعرفة الحصول مصادر البيان
غيرةص  
) سنوات٥اقل من (  

٩٩,٩٣ ٢٧,٤٢ 

 متوسطة
) سنوات١٠الى اقل من  ٥من (  

١٠٠,٥١ ٢٨,٦١ 

 ١٠٢,٩٢ ٢٩,٣٠  سنوات١٠أكثر من 

  ٣٠٤= تحليل التباين أحادى االتجاه  في اتخاذ القرار تبعاً لمدة زواج ربة األسرة ن  .٢٥جدول 
موع المربعاتمج درجات الحرية متوسط المربعات  قيمة ف  مستوي الداللة  البعد مصدر التباين 

 بين المجموعات ٣,٩٠ ٢ ١,٩٥
 داخل المجموعات ١٩٥٦,١٤ ٣٠١ ٩,١٤

٨٠٨.  
 (غير دالة)

٢١٤.  

 الكلي ١٩٦٠,٠٥ ٣٠٣ 

 تحديد المشكلة

 بين المجموعات ٢٦,٦٠ ٢ ١٣,٣٠
مجموعاتداخل ال ١٢٠١,٢٣ ٣٠١ ٥,٦١  

٠,٠٠٠ 
٠,٠٠١دالة عند   

٢,٣٧ 

 الكلي ١٢٢٧,٨٣ ٣٠٣ 

حصر البدائل 
 المتاحة

 بين المجموعات ٤٢,١٣ ٢ ٢١,٠٦
 داخل المجموعات ٢٣٤٦,٥٣ ٣٠١ ١٠,٩٦

١٤٩.  
 (غير دالة) 

١,٩٢ 

 الكلي ٢٣٨٨,٦٧ ٣٠٣ 

اختيار البديل 
 المناسب

 بين المجموعات ١٨,٣٨ ٢ ٩,١٩
 داخل المجموعات ١٢٣١,٠٢ ٣٠١ ٥,٧٥

٢٠٥.  
 (غير دالة) 

١,٥٩ 

 الكلي ١٢٤٩,٤١ ٣٠٣ 

البديل  تنفيذ
 المناسب

 بين المجموعات ١١٩,٧٢ ٢ ٥٩,٨٦
 ٠,٠٠٠ داخل المجموعات ١٣٤٥,١٥ ٣٠١ ٦,٢٨

٠,٠٠١دالة عند   

٩,٥٢ 

 الكلي ١٤٦٤,٨٨ ٣٠٣ 

 تقيم النتائج

 مصدر التباين ٦٠٠,٣٧ ٢ ٣٠٠,١٨
 بين المجموعات ٢٠٣٨٧,٦٥ ٣٠١ ٩٥,٢٦

٠٤٥.  
 (غير دالة) 

٣,١٥ 

 داخل المجموعات ٢٠٩٨٨,٠٢ ٣٠٣ 

 إجمالي اتخاذ 
 القرار

   لمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات في اتخاذ القرار تبعاً لمدة زواج ربة األسرةTukeyاختبار  .٢٦جدول 
 تقيم النتائج حصر البدائل المتاحة البيان
 صغيرة

) سنوات٥اقل من (  
١٥,٩٦ ١٩,٦١ 

 متوسطة
) سنوات١٠الى اقل من ٥من (  

١٦,٣١ ١٩,٦٩ 

 ١٦,٩٥ ٢١,٢٤  سنوات١٠أكثر من 

ربات   وجد أن متوسط درجاتTukeyوبتطبيق اختبار 
المتمثلة في مدة زواج )١٥,٩٦(األسرعينة البحث تتدرج من

المتمثلة مدة ) ١٦,٩٥(إلى  ) سنوات٥اقل من(صغيرة 
  .لصالح مدة الزواج األكبر  سنوات١٠ اكثر من زواج

ين دال إحصائياً بين ربات األسر عينة البحث        ال يوجد تبا   -
في تحديد المشكلة تبعاً لمدة زواج ربة األسـرة حيـث           

   .وهي قيمه غير دالة إحصائيا) ٢١٤(.بلغت قيمة ف 
ال يوجد تباين دال إحصائياً بين ربات األسر عينة البحث           -

في اختيار البديل المناسب تبعاً لمدة زواج ربة األسـرة          

وهي قيمـه غيـر دالـة       ) ١,٩٢(ة ف   حيث بلغت قيم  
  .إحصائيا

ال يوجد تباين دال إحصائياً بين ربات األسر عينة البحث           -
في تنفيذ البديل المناسب تبعاً لمدة زواج ربـة األسـرة           

وهي قيمـه غيـر دالـة       ) ١,٥٩(حيث بلغت قيمة ف       
  .إحصائيا

ال يوجد تباين دال إحصائياً بين ربات األسر عينة  -
الي اتخاذ القرار تبعاً لمدة زواج ربة األسرة البحث في إجم

  وهي قيمه غير دالة ) ٣,١٥(حيث بلغت قيمة ف 
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 المعرفة واتخاذ القرار وفقاً لمشاركة ربات األسر عينة البحث في إدارة موردداللة الفرق بين متوسط درجات  .٢٧جدول 

  ) تشارك–ال تشارك (ربة األسرة في مصروفات البيت 
١١٦= ن ال تشارك  ١٨٨=  ن تشارك  لبيان ا 

 
  المتغيرات

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة ت
 الداللة

الداللة 
 لصالح

مورد المعرفةاجمالى ادارة   ٧,١٣٠- ١١,٨٢ ١٠٨,٩٤  ٢٦,١٤  ٩٠,١٧  تشارك ٠،٠٠٠ 
٤,٦١٩- ٨,٠٦ ١٠٦,٦٥ ١١,١٢ ١٠٠,٦٥ اجمالى اتخاد القرار  تشارك ٠،٠٣٠ 

إحصائيا،  اتفقت هـذه النتيجـة مـع دراسـة  علـي                  
والتي أكدت علي عدم وجـود فـروق        ) ٢٠٠٠(السبيعي

ذات داللة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة في أساليب         
  . التفكيـر و اتخاذ القرار ومدة الزواج

 :النتائج في ضوء الفرض السابع

توجد فروق ذات ال "ينص الفرض السابع على انه 
داللة إحصائية بين متوسطات درجات ربات األسر عينة 
 البحث في إدارة مورد المعرفة واتخاذ القرار وفقاً لمشاركة

، ) تشارك–ال تشارك(ربة األسرة في مصروفات البيت 
وللتحقق من صحة الفرض تم استخدام حساب الفروق بين 

إدارة مورد ) T. test(المتوسطات باستخدام اختبار ت
اتخاذ القرار وفقا لمشاركة ربة األسرة في المعرفة و

، ويوضح ذلك جدول )  تشارك–ال تشارك(مصروفات البيت
)٢٧.(  

  :)٢٧(يتبين من جدول 
وجود فروق ذات داللة إحصائيا بين ربات األسر عينة  -

البحث في إجمالي إدارة مورد  المعرفة وفقاً لمشاركة  
)  تشارك –ال تشارك(ات البيت ربة األسرة في مصروف
وهى قيمة دالة عند ) ٧,١٣٠-(حيث بلغت  قيمة ت
األسر التي لصالح ربات ) ٠,٠١(مستوى معنوية أقل من

، قد يرجع ذلك إلي توافر تشارك في مصروف البيت
الموارد المادية والتي من خاللها تستطيع ربة األسرة 

كن رفة التي تردها في أي وقت ممالحصول علي المع
  .في أي مجال من المجاالت الحياتيةو

وجود فروق ذات داللة إحصائيا بين ربات األسر عينة  -
البحث في إجمالي اتخاذ القرار وفقاً لمشاركة ربة 

حيث )  تشارك–ال تشارك (األسرة في مصروفات البيت
وهى قيمة دالة عند مستوى ) ٤,٦١٩-(بلغت  قيمة ت
ت األسر التي لصالح  ربا) ٠,٠١(معنوية أقل من

قد يرجع ذلك من وجهة تشارك في مصروف البيت و
التي تستطيع من حثتان إلي توافر المورد المالي والبا

خالله ربة األسرة اتخاذ القرارات حيث تستطيع تحمل 
حالة اتخاذها نتائج قراراها بالتعويض المناسب في 

القرار غير المناسب بمعني أنها تستطيع المخاطرة 
 ال تشارك فهي ال تستطيع المخاطرة ربما بعكس التي

الجراءة والثقة في نفسها، وربما لعدم امتالكها 
األشخاص الذين يمكنهم مساعدتها الختيار القرار 

 .المناسب

  :مما سبق يتضح اآلتي
وجود فروق بين متوسط درجات كل من ربات األسر  -

غير المشاركات  في المشاركات في مصروف البيت و
 . د المعرفة لصالح ربات األسر المشاركاتإدارة مور

وجود فروق بين متوسط درجات كل من ربات األسر  -
المشاركات في مصروف البيت وغير المشاركات في 
القدرة علي اتخاذ القرار لصالح ربات األسر 

  .المشاركات، وبهذا يتحقق صحة الفرض السابع
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 التوصيات

عرفة ضرورة أن تتبني الحكومة ثقافة إدارة الم -
والمشاركة فيها بتأسيس بيئة تنظيمية تقوم علي أساس 

 .المشاركة بالمعرفة والخبرات الشخصية

بة األسرة علي وسائل اإلعالم وضع برامج لتنمية وعي ر -
كيفية إدارته لمساعدتها في حل بأهمية مورد المعرفة و

مشكالتها حتى يتثني لها اتخاذ القرار السليم في الوقت 
 . المناسب

ة إدارة المعرفة كمدخل ة تبني وسائل اإلعالم فكرضرور -
داخل التحسين األداء الفردي والجماعي للتطوير و

مؤسسات المجتمع بصفة عامة ومؤسسات األسرة 
  . الطفولة بصفة خاصةو

ة وسائل اإلعالم إعداد خطة إستراتيجيعلي الحكومة و -
لمعرفة تحدد فيها ما ترغب واضحة إلدارة امحددة و

لتي يمتلكها المعرفة ان استثمار المعلومات وانجازه، حس
جعلها ذات قيمة من خالل أفراد المجتمع ككل و
 . مشاركتهم واألخذ بارئهم

علي الحكومة تصميم و توفير قواعد بيانات يتم فيها حفظ  -
كل ما تم جمعه من معلومات وبيانات عن كافة 
المجاالت وتكون هذه المعلومات والبيانات متاحة لكافة 

اد المجتمع حتى يحصل كل فرد علي المعلومات التي أفر
يريدها في أي مجال و في أي وقت يريده وتكون سهلة 

تداولها بما يسهم في التطوير الذاتي  وفي نقلها
 . باستمرار

 ضرورة إتباع األساليب العلمية الحديثة عند اتخاذ  -
 . القرارات

  المـراجـع
تطبيقات بالحاسب المحاسبة اإلدارية مع ): ٢٠٠٠(أحمد زامل

  .اآللي، الجزء األول، معهـد اإلدارة العامة، الرياض
  

عالقتها ضغوط العمل و): ٢٠٠٢(رغدة اليافي& إيمان جودة 
 جامعة  مجلة–بالتوجه البيروقراطي وعدم الرضا الوظيفي

 – المجلد الثامن عشر–القانونيةدمشق للعلوم االقتصادية و
  .العدد األول
، رؤية تطبيقية مناهج البحث التربوي): ٢٠٠٠(بشير الرشيدي

 .  الكويت– دار الكتاب الحديث –مبسطة 
اثر بعض المتغيرات الداخلية علي مستوي ): ٢٠٠٧(تغريد عمار

ضغط العمل لدي الهيئة اإلدارية واألكاديمية في الجامعات 
 – رسالة ماجستير غير منشورة –الفلسطينية في قطاع غزة 

  . غزة–الجامعة اإلسالمية 
اثر أبعاد ): ٢٠٠٦(حسن محمود حريم، شاكر جاد اهللا الخشالي 

 دارسة ميدانية –الهيكل التنظيمي في بناء المعرفة التنظيمية 
 مجلة الزرقاء للبحوث –في المستشفيات األردنية الخاصة

 .  العدد األول– المجلد الثامن –والدراسات 
 فاعلية دور إدارة المعرفة في): ٢٠٠٩(حمد خليل محمد عليان

 رسالة – في القدس الشرقيةأنشطة المؤسسات األهلية
 .  فلسطين- جامعة القدس–ماجستير غير منشورة 

أثر استخدام المعلومات المحاسبية على ): ٢٠٠٤(خالد القطناني
األداء اإلداري في الشركات المساهمة العامة األردنية، رسالة 

 .ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية
 دار -  الطبعة األولى- أنظمة المعرفة): ٢٠١٠( حمودخضير 

 .  األردن-صفاء للنشر التوزيع
مدي تطبيق عملياتها  المعرفة وإدارة: )٢٠٠٧(ذكية طاشكندي 

من وجهة نظر مديرات اإلدارات والمشرفات اإلداريات 
 –التعليم بمدينة مكة المكرمة بمحافظة جدة ة وبإدارة التربي

  .   السعودية– جامعة أم القرى –منشورة رسالة ماجستير غير 
دور إدارة المعرفة في تحقيق ضمان ): ٢٠٠٨(رباب المحاميد

تطبيقية في الجامعات األردنية   دراسة-جودة التعليم العالي
  جامعة الشرق األوسط للدراسات-  رسالة ماجستير-الخاصة
  األردن–العليا 

از المركزي الجه -عملية اتخاذ القرار ):٢٠٠٦(رمزي زكي 
 .مؤتمر القادة اإلداريين –للتنظيم واإلدارة بالقاهرة 
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جاهزية المنظمات العامة ): ٢٠٠٩( السحيمي زينب عبد الرحمن
 – جامعة الملك عبد العزيز بجدة – حالة تطبيقية –للمعرفة 

المؤتمر الدولي للتنمية اإلدارية نحو أداء متميز للقطاع 
 . الحكومي

إدارة المعرفة ودورها ): ٢٠٠٢( األثري أحمد& لمالك ااهرة س
  مجلة مستقبل -في المنظمات في دعم المهارات التنموية

  . العدد السادس والعشرون- المجلد الثامن -التربية العربية
دور إدارة المعرفة في تنمية الموارد : )٢٠١١(سمر العلول

 رسالة –البشرية األكاديمية في الجمعية الفلسطينية بقطاع غزة
 .  فلسطين– الجامعة اإلسالمية–اجستير غير منشورة م

دار الفكر  نظم دعم اتخاذ القرارات اإلدارية، ):٢٠١١(سيد تعلب 
  .عمان للنشر والتوزيع،

إدارة المعرفة وأثرها في األداء التنظيمي ): ٢٠٠٩(شاكر الخشالي
  المجلة -الشركات الصناعية األردنية دراسة ميدانية في

 – العدد األول- التاسع والعشرون المجلد–ارة العربية لإلد
 .األردن

): ٢٠١٣(عبير عبده محمد علي& شرين جالل محفوظ محمد 
المشاركة السياسية والمجتمعية لربة األسرة وعالقتها باتخاذها 

 للقرارات األسرية 
 دار صفاء -القدرة على اتخاذ القرار): ٢٠١٠(شهرزاد موسى

 . عمان-للنشر
 التربوي اإلشراف في ومفاهيم تطبيقات :)٢٠٠١( البدري طارق

  -عمان والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر دار -الطبعة األولى
 .األردن

 –المنظمات وتطوير المعرفة إدارة): ٢٠٠٤(عامر الكبيسي
 . القاهرة –الحديث المكتب الجامعي

   غسان العمري &عامر إبراهيم قنديلجي & عبد الستار العلي 
 دار الميسرة للنشر – المعرفةمدخل إلي إدارةال: )٢٠٠٩(

  .  عمان– الطبعة الثانية –الطباعة والتوزيع و
آثارها علي مصادر الضغوط المهنية و): ٢٠٠٧(عبد القادر مسلم 

 رسالة ماجستير غير –الكليات التقنية في محافظات غزة 
  .  غزة– الجامعة اإلسالمية –منشورة

ليلية لضغوط العمل لدي دارسة تح: )١٩٩٩(علي العضايلة
 –العاملين في الشركات العامة الكبرى في جنوب األردن

 العدد – مجلد الرابع عشر–مجلة مؤتة للبحوث والدراسات
 . السابع
إدارة المعرفة في المكتبات ومراكز ): ٢٠٠٨(ألكلبي اعلي ذئب

 . األردن- عمان-للنشر والتوزيع مؤسسة الوراق-المعلومات
أساليب التفكير وعالقتهما باتخاذ : )٢٠٠٠(ي علي محسن السبيع

 الحكومية بمحافظة القرار لدى عينة من مديري اإلدارات
مكة المكرمة، كلية رسـالة ماجـستير غير منشورة، . جـدة
  .، جامعة أم القرىالتربية

واقع عملية اتخاذ القرار على : )٢٠٠٠(حمزة الهجانعلي 
 ميدانية بمنطقة المدينةدراسة . مستوى مدارس التعليم العام 

عشرون، ، العدد الرابع والالتعليمية، مجلة كلية التربيـة
  .، جامعة عين شمسالقاهرة

اتجاهات معاصرة في إدارة ):٢٠٠٨(محمود عواد الزيادات
 -والتوزيعء للنشرصفا دار -الطبعة السادسة -المعرفة
  .  األردن-عمان

 – الطبعة الثالثة – اتخاذ القرارات التنظيمية): ٢٠٠٥(محمد ياغى
  . األردن– عمان –دار ياسين للخدمات الطالبية 

تحليل أسباب الخطأ في اتخاذ القرارات ): ٢٠٠٨(محمود مسعود
 رسالة –طنية العاملة في قطاع غزةفي المصارف الو

 .  غزة– الجامعة اإلسالمية –ماجستير غير منشورة 
األداء تأثيرها علي ضغوط العمل و): ٢٠٠٥(موفق الكبيسي

علي قطاع البنوك القطرية، المجلة الوظيفي دارسة ميدانية 
المجلد الخامس    – العلمية للبحوث والدراسات التجارية

  .   العدد  الثاني–الثالثونو
 العمل علي عملية اتخاذ اثر ضغوط): ٢٠٠٩(ميسون سليم السقا

 دراسة ميدانية علي المصارف العاملة في قطاع –القرارات
 – الجامعة اإلسالمية –الة ماجستير غير منشورة  رس–غزة 
  . غزة

إدارة المعرفة وآثرها علي تميز ): ٢٠١١(نضال محمد الزطمة
 الجامعة – التجارة كلية– رسالة ماجستير غير منشورة–األداء

 . غزة–اإلسالمية 
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رؤية مستقبلية لدور أخصائي ): ٢٠٠٤(نعيمة حسن رزوقي
جلد مكتبة الملك فهد  م– المعرفةالمعلومات في إدارة

  . عدد الثاني– مجلد التاسع –الوطنية
إدارة المعرفة كمدخل لتطوير اإلدارة ): ٢٠٠٨(نوال الغامدي

 رسالة ماجستير غير منشورة –فظة جدةالتعليمية للبنات بمحا
  .  السعودية– جامعة أم القرى–

 دار الثقافة –اتخاذ القرارات اإلدارية): ٢٠٠٣(نواف كنعان
 .عمان -للنشر

قياس اثر إدارة المعرفة وتوظيفها لدي ): ٢٠٠٥( هيثم حجازي 
 كلية – رسالة دكتوراه غير منشورة–المنظمات اإلدارية
 .  األردن- جامعة عمان –الدراسات العربية 

دور المعلوماتية في تنمية األداء المهني ): ٢٠٠٩(ثناويحواثق 
ة في المدارس الثانوية الصناعي للمعلمين المهنيين في

  جامعة النجاح -  رسالة ماجستير غير منشورة-فلسطين
 . فلسطين-الوطنية 
إمكانية تطبيقها في  المعرفة وإدارة): ٢٠٠٧(ياسر العتبي

 – دارسة تطبيقية علي جامعة أم القرى–الجامعات السعودية
 .  السعودية– جامعة أم القرى–رسالة دكتوراه غير منشورة 

دور عمليات إدارة ): ٢٠٠٨(انحمد علي& يوسف أبو فارة 
المعرفة في فاعلية أنشطة المؤسسات األهلية في القدس 

  .  عمان– األردن –الشرقية، المؤتمر العربي الثامن 
 

إدارة المعرفة كأداة من أجل البقاء ): ٢٠٠٤( يوسف على 
 إدارة المعرفة –السنوي الرابع  المؤتمر العلمي: في. والنمو

 .عة الزيتونة األردنية، األردنجام. في العالم العربي
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ABSTRACT 
Resource Management Knowledge and Its Relationship to the Family Head 

Ability to Take Family Decisions 
Ayat A  Ahmed and Eman A. Elmestikawi 

The research aims at studying the relation between 
knowledge resource and the bread winner's ability to 
take family decisions through two pivots for managing 
knowledge resources, represented in the sources of 
getting knowledge and the requirements of knowledge 
management. In addition to studying his ability to take 
the family decisions in its dimensions like determining 
the problem, specifying the available alternatives, 
choosing the appropriate alternatives, carrying out the 
alternatives and assessing the results. It also aims at 
studying the relation between some study variables and 
the bread winner's management of the knowledge 
resource and taking the family decisions. Also, the 
study focuses on the difference amongst the female 
bread winners "study sample" in managing knowledge 
and taking the family decisions according to their 
educational level, and determining the aspects of 
difference amongst the rural and urban female bread 
winners (employed  and unemployed ones) in each of 
managing knowledge and taking decision.   

The study sample included (304) female bread 
winners (employed and unemployed in rural and urban 
areas) in Dosok and Mansura towns and some villages 
following them in Kafr Ash-Shiekh and Dakahlia 
governorates. The sample had been chosen by random 
from various social and economic levels. The study 
tools included a form of public data and knowledge 
management and decision taking questionnaires.  

The most important results there is correlation 
relationship between resource management in its two 
aspects and taking the family decisions in its five 
dimensions by the bread winner. There is also 
correlation relationship between knowledge resource 
management and the bread winner's taking decisions 
and some variables in the social and economic levels. 
There is no difference amongst the average degrees 
scored by all female bread winners- in rural and urban 
areas- in the management of knowledge resource.  
There are also differences amongst the average degrees 
scored by all female bread winners- in rural and urban 
areas- in taking decisions and the high scores were for 
the rural female bread winners. Difference in the 
average degrees scored in the management of 
knowledge resource amongst the employed and 
unemployed female bread winners for the employed e 
female bread winners. No differences in the average 
degrees of all employed and unemployed female bread 
winners concerning taking the decisions. There is no 
statistical indicative contrast amongst the female bread 
winners (study sample) in knowledge management and 
taking decisions according to the educational level.   

There is a statistical indicative contrast amongst the 
female bread winners (study sample) in the sources of 
getting knowledge according to the period of the female 
bread winner's marriage where the value "f" is 0.69 and 
an indicative value at "0.001 indication. By applying 
Tukey test, it became clear that the scores average of the 
female bread winners (study sample) in this dimension 
vary between (27.42) represented in short marriage 
period (less than 5 years) to (29.30) represented in a 
marriage period that more than 10 years and the high 
scores were for those having long period of marriage. 
There is no statistical indicator amongst the female 
bread winners (study sample) in the total number of 
taking decisions according to the period of the bread 
winner's marriage, where F value reached (3.15), it is 
non-indicative statistically.  

The study recommendations: The necessity of the 
government's adopting the culture of knowledge 
management and participating in it by establishing an 
organizational environment basing on the participation 
by knowledge and personal experiences. The media 
shall put programs for the development of the bread 
winner's awareness concerning knowing the importance 
of the knowledge resource and how to manage it for 
helping in solving its problems for taking the sound 
decision in the appropriate time. The mass media shall 
adopt an idea for knowledge management as a means 
for the development and improvement of the individual 
and collective performance inside the institutions of the 
community in general and the institutions of family and 
childhood in particular. The government and mass 
media shall prepare a definite and clear strategic plan 
for managing the knowledge to specify what you want 
to achieve.They also shall improve the investment of the 
information and knowledge the individuals of the 
society have as a whole and to make them valuable 
through participation and accepting their opinions.The 
government shall design and provide databases for 
keeping all what is collected of information and data in 
all fields. These information and data will be available 
for all the individuals of the society until each 
individual gets all the information he needs at any field 
and at any time. Thus, the information will be easy in 
circulation and conveyance and this will contribute 
continuously in the personal development.Necessity of 
following the scientific modern methods when taking 
the decisions.  


