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امين ااي لسس يا  ه ه  أتق دب بل الك ش عر مل  ي  رس اليي  ءتع ال  لل   هاه اه ي لل بعد حمد

سديد ماص ائ  ييم ة  لل الفاضل الدكيور مراد سلي  لطيااي ألشرافه لل  رساليي مما قدمه لي من 

ه ه  رس اليي حي   هتم اب م بداي ة رحل ة البح    م ن بدؤم بهله من جه د  لل  مااافعة ألثراء رساليي م 

حق  ه  ئ  هل  اج ع ل  ن هيفاماليق  دير متبق    علم  ات الر  عره ا   تف  ي بفإارات مهم  ا لل  ت ان كياب ة البب  ام 

 .خير الج اء مجعل  لك في موازين حسناته النالله  فج ا  

 اإلس   راءف   ي جامع   ة ج ي   ل الر  عر ماليق   دير ألل    اء هي    ة الي  دري  يس   راي أن أتق   دب بكم  ا 

 سية ماإلداريين فيها.مأل اء الهي ة اليدري ا لمال ماخك بالهكر لميد الكلية

 أق  دب ش  عري متق  ديري لسس  اتهع الك  راب أل   اء لجن  ة المناقر  ة الم  وقرع لل    تف   له مأخي  را 

 .لل  ما أبدم  من اصائ  اثرت هه  الرسالة جميعًا كل شعر متقديرمني فله  هه ، رساليي مناقرة 
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رفة متطويرها، اكيساب المع)الميمثلة في لمليات هدارع المعرفة الدراسة هل  يياس أثر هه  هدفت 
بأبعاد  جودع صنع القرار في  (تل ين المعرفة تن ي  المعرفة متقييمها، اقل المعرفة ماسيلدامها،

شركات في ( الميابعة ماليقيي ، م اخيبار البديل األاسب، م تطوير متقيي  البدائل، م تحديد المرعلة)
، صنالة ا دمية األرداية شركاتتكّون مجيمع الدراسة من جميع حي  . األردايةصنالة ا دمية 

( من المديرين العاملين 167تكوات من )مجيمع الدراسة جرى سحب لينة لروائية بسيطة من م 
األرداية، مليحقيق اهداف الدراسة مغاياتها قاب الباح  بيطوير اسيبااة  في شركات صنالة ا دمية

من األساليب اإلحصائية  ماسيلدمت العديد ( فقرع.51تكوات من )أداع لجمع البيااات كخاصة 
، متحليل ا احدار مسيقلةلعينة  (t) المبيارية، ماخيبار منها: الميوسطات الحسابية، ما احرافات

توصلت الدراسة هل   فقد بيااات الدراسةلا حصائي اليحليل  ات. مبعد هجراء لمليالميعددالبسيط م 
اكيساب ) عمليات هدارع المعرفةحصائية لمجود تأثير  م د لة هاليي كان من بين ابرزها النيائج 

في جودع ( تل ين المعرفةو اقل المعرفة ماسيلدامها،م تن ي  المعرفة متقييمها، م المعرفة متطويرها، 
لعمليات هدارع اثر دال احصائيا  مجودكهلك ، م صنع القرار في شركات صنالة ا دمية األرداية

عمليات هدارع المعرفة جود تأثير  م د لة هحصائية ل، مم في تحديد المرعلةبجميع ابعادها المعرفة 
عمليات هدارع المعرفة في اخييار البديل ، ممجود تأثير  م د لة هحصائية لفي تطوير متقيي  البدائل

، ممجود عمليات هدارع المعرفة في تطوير متقيي  البدائل، ممجود تأثير  م د لة هحصائية لا اسب
الميابعة ماليقيي  للقرار في شركات صنالة  عمليات هدارع المعرفة فيتأثير  م د لة هحصائية ل

 .ا دمية ا رداية
.األردنية األدويةصناعة  ، شركاتجودة صنع القرار، عمليات إدارة المعرفة :ةالكلمات المفتاحي


