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المستخلص :
يهػػتـ الثحػػح الحػػالر اظهػػار الػػدور الػػذي تمعثػػل ممارسػػاي الػػتعمـ التنظيمػػر الػػتعمـ المسػػتمر ا الح ػوار والمناقتػػةا تطػػوير
انظمػػة المتػػاركة لمػػتعمـ ا تمكػػيف العػػامميفا االتصػػاؿ ثالثيتػػةا تتػػجيل التعػػاوف لةػػرؽ الػػتعمـا القيػػادة االسػػتراتيجية لمػػتعمـ و
استراتيجية ادارة المعرفة استراتيجية التوجل نحو النظاـا استراتيجية التوجل نحػو االفػراد فػر اداء ادارة المعرفػة اتتيػري

عينػػة الثحػػح ثػ ػ  66عضػػو هيتػػة تػػدريس لكميػػة الهندسػػة – جامعػػة القادسػػية – واعتمػػد الثحػػح عمػػا اسػػتثانة اعػػدي مػػف
مقػػاييس جػػاهزةا وثدسػػتتداـ مجموعػػة مػػف االسػػالين االحصػػاتية منهػػا معامػػؿ االرتثػػاط الثسػػيط لقيػػاس ع قػػة االرتثػػاط ثػػيف

المتغي ػراي واتتثػػار  Tلمعرفػػة معنويػػة هػػذ الع قػػةا وتحميػػؿ االنحػػدار المتعػػدد واتتثػػار  Fلتحديػػد معنويػػة معادلػػة
االنحػػداراومعامؿ تجزتػػة كوتمػػاف النصػػةية وتحميػػؿ التثػػايف االحػػادي  ANOVAكمػػا تػػـ اسػػتتداـ  R2لتةسػػير مقػػدار

تاثير المتغيراي المستقمة فر المتغير المعتمدا توصؿ الثحح اف الثعػد االعمػا تػدثي انر مػف اثعػاد ممارسػاي الػتعمـ التنظيمػر
تمثػػؿ فػػر ثعػػد رثػػط المنظمػػة ثيتتهػػا واف مسػػتو االدراؾ االدنػػا تمثػػؿ فػػر ثعػػد القيػػادة االسػػتراتيجية لمػػتعمـا واف تصػػوراي

المثح ػػوثيف لجمي ػػل اثع ػػاد ممارس ػػاي ال ػػتعمـ التنظيم ػػر ايجاثي ػػة وذاي ارتثاط ػػاي عالي ػػة م ػػل اس ػػتراتيجية ادارة المعرف ػػةا كم ػػا

اظهري النتاتج اف ممارساي التعمـ التنظيمر واستراتيجية ادارة المعرفة لها اثر ايجاثر عما اداء ادارة المعرفة

Abstract:
the current research Interested in show the role played the organizational learning practices (continuous
learning, dialogue and discussion, the development of systems to participate for learning, enabling

employees, contact the environment, encourage cooperation teams learning, strategic leadership for
learning) and knowledge management strategy (system orientation strategic),(Human orientation
strategic) in the performance of knowledge management. Selected sample(66) faculty member of the

لسنة (( 921 )) ---------- 4192
العدد ) ( 91
مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية المجلد )(2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
College of Engineering - University of Qadisiyah - adopted search to identify prepared from
measurements ready, and using a variety of statistical techniques including simple correlation coefficient
to measure the correlation between variables and test (T) to see the moral of this relationship, and

regression analysis Multiple test (F) to determine moral regression equation, the coefficient of
segmentation Kautaman midterm and analysis of variance (ANOVA) was also used (R2) to explain the
amount of the effect of the independent variables in the dependent variable, research found that the
dimension of the highest impact of the dimensions of the practices of organizational learning represented
in the following link Organization environment and the level of cognition Near represent in after driving the
strategy for learning, and that the perceptions of the respondents of all the dimensions of the practices of
organizational learning is positive and relevant links with high knowledge management strategy, and the
results showed that the practices of organizational learning and knowledge management strategy have a

المقدمة :

positive impact on the performance of knowledge management

لمػػا كػػاف الػػتعمـ يمعػػن دو انر مهمػان فػػر تعزيػػز قػػدرة المػػتعمـ عمػػا التكيػػؼ ومسػػاعدتل عمػػا التػػدقمـ مػػل الثيتػػة التػػر يعػػيش فيهػػا

ليحافظ عمػا وجػود وليحقػؽ االهػداؼ التػر يصػثوا اليهػا كػاف ل ازمػان عمػا منظمػاي االعمػاؿ اف تػوفر لمعػامميف فيهػا فػرص
تػػراكـ التثػ ػراي م ػػف تػ ػ ؿ التواص ػػؿ الت ػػارجر لممنظم ػػاي والتثػ ػراي العممي ػػة التتص ػػية والعم ػػؿ الجم ػػاعر ا واس ػػتت ص

الػػدروس مػػف االتطػػاء التػػر تحصػػؿ فػػر العمػػؿ وحتػػا يمكػػف تحقيػػؽ هػػذ االهػػداؼ الثػػد مػػف رثطهػػا ثرؤيػػة ورسػػالة ادارة
المعرفة وانعكاس اثرها االيجاثر عمػا انمػاط وسػموؾ االفػراد متجسػد ثعمميػاي نقػؿ المعرفػة ثاسػتتداـ اسػتراتيجياي التوجػل

نحػو النظػاـ  System oriented strategyواسػتراتيجية التوجػل نحػو الةػرد  Human oriented strategyا وثػذلؾ
يتجاوز هدؼ عممية التعمـ ثالمحافظة عما ماهو موجود والقدرة عما التكيؼ الا تعميمان أثداعيان لل القدرة عما االستم اررية
والتنافس فر ظؿ ثيتة غير مستقرة ا ومما التؾ فيل اف تةاعؿ التعمـ مػل إسػتراتيجية إدارة المعرفػة سيسػهـ فػر رفػل كةػاءة

وفاعميػػة اداء ادارة المعرفػػة وانط ق ػان مػػف اهميػػة هػػذيف الموضػػوعيف ودورهمػػا الكثيػػر فػػر أداء إدارة المعرفػػة ا جػػاء هػػذا

الثحح ليقؼ عما اهـ المرتكزاي والمةاهيـ المتعمقة ثمةهوـ ممارساي الػتعمـ التنظيمػر تواسػتراتيجية إدارة المعرفػة وانعكػاس
إثرهما عما اداء ادارة المعرفة تػـ عػرض الثحػح تػ ؿ ارثعػة مثاحػح ل تنػاوؿ المثحػح ا وؿ منهجيػة الثحػحا وتصػص

المثحح الثانر لعرض الجانن النظري لمتغيراي الثححا فيما تصص المثحح الثالح التتثار الةرضياي واتي انر تصص
المثحح الراثل هـ االستنتاجاي والتوصياي التر تـ التوصؿ إليها

المبحث االول :منيجية البحث

اوالً :مشكللة البحككث  :نػػدرة الد ارسػاي والثحػػوح التػر تناولػػي ممارسػاي الػػتعمـ التنظيمػر واسػػتراتيجية ادارة المعرفػة واثرهمػػا
عم ػػا اداء ادارة المعرف ػػة وتاص ػػة ف ػػر مج ػػاؿ الد ارس ػػاي العرثي ػػة ا م ػػر ال ػػذي ح ػػح الثاحث ػػة عم ػػا فكػػرة ه ػػذا الثح ػػح واثػ ػراء

الموضػػوع ثتػػرء مػػف التةصػػيؿ مرك ػزة ثػػذلؾ عمػػا متػػكمة الثحػػح والمتمثمػػة فػػر ىكككل تكككارر ممارسكككات الكككت لم التنظيمككك
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واسكتراتيجية ادارة الم رةكة ىلكد اداد ادارة الم رةكة ت واتسكا ا مكق مكا تقكدم يملكن طكرح مجموىكة اسكللة تو ك مشكللة

البحث باالت :

 -3هؿ ترتثط ممارساي التعمـ التنظيمر واستراتيجية ادارة المعرفة واداء ادارة المعرفة ثع قاي ذاي داللة معنوية؟
 -2هؿ تؤثر ممارساي التعمـ التنظيمر فر اداء ادارة المعرفة ؟
 -1هؿ تؤثر استراتيجية ادارة المعرفة فر اداء ادارة المعرفة ؟

 -4هؿ يؤثر ك ن مف التعمـ التنظيمر واستراتيجية ادارة المعرفة مجتمعةن فر أداء إدارة المعرفة؟
رانياً:اىمية البحث :

 -3اغن ػػاء المكتث ػػة العرثي ػػة والعراقي ػػة ثت ػػكؿ ت ػػاص ثثح ػػح يع ػػرؼ ثطثيع ػػة الع ق ػػة ث ػػيف ممارس ػػاي ال ػػتعمـ التنظيم ػػر
واسػػتراتيجياي إدارة المعرفػػة وأثرهمػػا الةاعػػؿ فػػر أداء إدارة المعرفػػة وذلػػؾ فػػر ضػػوء النتػػاتج التػػر سيتوصػػؿ إليهػػا

الثحح واالستةادة منها فر مجاؿ التطثيؽ

 -2تكمػػف أهميػػة الثحػػح فػػر محاولػػة إثػػارة اهتمػػاـ منظمػػاي الػػتعمـ الجامعػػاي فػػر تنػػاوؿ هك ػذا مواضػػيل والمتمثمػػة

ثممارسػػاي الػػتعمـ التنظيمػػر تواسػػتراتيجية إدارة المعرفػػة ودورهػػا الةاعػػؿ فػػر زيػػادة قػػدرة المنظمػػاي ثتعزيػػز موقةهػػا

التنافسر فر ظؿ التحدياي التر تواجهها منظماي اليوـ
رالرا" :أىداف البحث:

 -3الكتؼ عػف مسػتو ممارسػاي الػتعمـ التنظيمػر وتحديػد أولوياتهػا ثالنسػثة لعينػة الثحػح ومػد ارتثاطهػا ثنػوعر
إستراتيجية إدارة المعرفة لتوظيةهما فر تعزيز أداء إدارة المعرفة

 -2اتتثار ع قة االرتثػاط وا ثػر ثػيف ممارسػاي الػتعمـ التنظيمػر تواسػتراتيجية إدارة المعرفػة كمتغيػر مسػتقؿ وأداء
إدارة المعرفة كمتغير تاثل

 -1اعتمػػاد منظمػػاي الػػتعمـ كركي ػزة أساسػػية فػػر تثنػػر مةػػاهيـ حديثػػة منهػػا إسػػتراتيجية إدارة المعرفػػة لتعزيػػز ا داء
المعرفر فر تمؾ المنظماي
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المخطط الفر

للبحث :يثيف ع قة االرتثاط واالثر ثيف ممارساي التعمـ التنظيمر واسػتراتيجية ادارة المعرفػة واداء ادارة

المعرف ػ ػ ػ ػ ػػة
الفر

 :من اىداد الباحرة

المخطكككككككككككط

راب ا" :ةر يات البحث:

الفر ية الرليسية األولد :
توجد ع قة ارتثاط ذاي داللة معنوية ثيف التعمـ التنظيمر واداء ادارة المعرفة

الفر ية الرليسة الرانية :

توجد ع قة ارتثاط ذاي داللة معنوية ثيف استراتيجية ادارة المعرفة واداء ادارة المعرفة

الفر ية الرليسة الرالرة :

توجد ع قة ارتثاط متعدد ذاي داللة معنوية ثيف ممارساي التعمـ التنظيمر واستراتيجية ادارة المعرفة مجتمعة واداء ادارة
المعرفة

الفر ية الرليسة الراب ة :
توجد ع قة تاثير ذاي داللة معنوية لممارساي التعمـ التنظيمر فر اداء ادارة المعرفة

الفر ية الرليسة الخامسة :

توجد ع قة تاثير ذاي داللة معنوية الستراتيجية ادارة المعرفة فر اداء ادارة المعرفة

الفر ية الرليسة السادسة :

توجد ع قة تاثير متعدد ذاي داللػة معنويػة لممارسػاي الػتعمـ التنظيمػر واسػتراتيجية ادارة المعرفػة مجتمعػة فػر اداء ادارة

المعرفة

خامسا" :مجتمق البحث وىينتو:
تدلةي عينة الثحح مف جميل اعضاءهيتة التدريس فر كمية الهندسة – جامعة القادسية ا وتـ توزيل االستثانل عما جميػل
مةػػرداي العينػػل الثػػالا عػػددها  68فدسػػترجعي  66وتػػـ اسػػتثعاد  8لعػػدـ ص ػ حيتها لمتحميػػؿ االحصػػاتر وتػػكمي

النسثة ثػ  %88مف اجمالر االستثاناي الموزعة ا وهر نسثة جيدة لتحميؿ الثياناي
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اسلوب جمق البيانات ل اعتمدي الثاحثة عما نوعيف مف المصادر لجمل الثياناي ال زمػة النجػاز الثحػحل النكوع االول ل
المصادر الثانوية التػر تػـ الحصػوؿ منهػا عمػا نتػاتج االثحػاح والد ارسػاي السػاثقة النكوع الركان ل االسػتثانل ا وقسػمي الػا
ث ثػػة اج ػزاء تنػػاوؿ الجػػزء االوؿ ممارسػػاي الػػتعمـ التنظيمػػر والتػػر اعتمػػد فيهػػا عمػػا اسػػتثانل مصػػممة ومطػػورة مػػف قثػػؿ
 Watkins &Marsick 3991, 3996ا امػا الجػزء الثػانر تنػاوؿ اسػتراتيجية ادارة المعرفػة والتػر اعتمػد فيهػا اسػتثانل

مصػػممة ومطػػورة مػػف قثػػؿ  Choi,2662ا امػػا الجػػزء الثالػػح تنػػاوؿ اداء ادارة المعرفػػة والتػػر اعتمػػد فيهػػا عمػػا اسػػتثانل
مصممة ومطورة مف قثؿ  Choi,2662و Cheng,2669

سادسكككا" :االسكككاليب االح:كككالية  :م ػػف اج ػػؿ قي ػػاس واتتث ػػار فرض ػػياي الثح ػػحا ت ػػـ االس ػػتعانل ثمجموع ػػة م ػػف االس ػػالين
االحصػػاتيةا وثدعتمػػاد الثرنػػامج االحصػػاتر V26Spssا واهػػـ االسػػالين المسػػتتدمة هػػر  3معامػػؿ االرتثػػاط الثسػػيط

لقيػػاس ن ػػوع ودرج ػػة الع قػػة ث ػػيف متغيػ ػراي الثحػػح  T-test 2التتث ػػار معنوي ػػة االرتثػػاط الثس ػػيط  1تحمي ػػؿ االنح ػػدار

المتعػػدد وقػػد اسػػتتدـ فػػر قيػػاس التػػاثير المعنػػوي لممتغيػراي المسػػتقمة مجتمع ػةن فػػر المتغيػػر المعتمػػد  F-test 4التتثػػار
معنوية إنموذج االنحدار التطر الثسيط والمتعدد لمعرفة تػاثير المتغيػراي المسػتقمة ثتػكؿ متةػرد ومجتمعػة عمػا اداء ادارة

المعرفة المتغيػر المعتمػد  R 5معامػؿ التةسػير التحديػد لتوضػيد مقػدار مػا يةسػري المتغيػراي المسػتقمة عمػا المتغيػر

المعتمد

المبحث الران  :االطار النظري لمتغيرات البحث
اوالً  :الت لم التنظيم organizational Learning
أ -مفيوم الت لم التنظيم -:

ي ػرتثط مةهػػوـ الػػتعمـ التنظيمػػر ثػػددارة المعرفػػة ارتثاط ػان وثيق ػان ثػػؿ اف جممػػة مػػف الثػػاحثيف اكػػدوا اف الػػتعمـ هػػو احػػد

اهػػداؼ ادارة المعرفػػة وقاعػػدتها االسػػتراتيجية 32لPallavi,2632
قدمان ثالمنظماي نحو التوسل والنمو 31لLangerud,2632

وانػػل مثػػادرة متطػػورة وفعالػػل تمضػػر

ومف منظور اسػتراتيجر لمػتعمـ دور فػر تحقيػؽ

المي ػزة التنافسػػية وذلػػؾ ثزيػػادة قػػدرة المنظمػػة عمػػا التكيػػؼ مػػل ظػػروؼ الثيتػػة التارجيػػة ثالطريقػػة التػػر تمكػػف مػػف
اكتتاؼ المتك ي المعروفة والمتك ي التر يصعن حمها 93لVasconselos etal,2667
مف هذا المنطمؽ فاف لمصطمد التعمـ التنظيمر ٍ
معاف كثيرة وظةها الثاحثوف عما النحو الذي يتوافؽ مػل غايػاتهـ
وتوجهاتهـ الثحثية وهذا ما يتـ م حظتل ثالجدوؿ ادنا

جدول ر م ( )1مفيموم الت لم التنظيم من وجية نظر ب ض الباحرين
ت
1
2

اسم الباحث والسنة
336لArgyris,3977
etal,2666:

المفيوم
العمميػ ػػة التػ ػػر تمػ ػػند المنظمػ ػػة فرصػ ػػة عػ ػػدـ تك ػ ػرار اتطػ ػػاء الماضػ ػػر والعمػ ػػؿ عمػ ػػا

تصحيحها ثدعادة هيكمة االعماؿ

 Schwandtنظاـ مف االجراءاي ا الرموزا العممياي والتر تمكف المنظمة مف تحويػؿ المعمومػاي
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41

3
4
5

Chio&Lee ,2662 :371
236لDecenzo, 2662

8
9

11
11
12
13
14

اداة مناسػػثة لتحديػػد الكيةيػػة التػػر توظػػؼ فيهػػا مػوارد المنظمػػة المتتمةػػة ثهػػدؼ تعزيػػز

كمية ونوعية المعرفة وصوالن لمنتاتج المرغوثة

مةهػػوـ حركػػر يعكػػس الطثيعػػة التحةيزيػػة عمػػا المسػػتو المنظػػر او التتصػػر والػػذي
عادة ما يستند عما التغذية العكسية

41لVon, 2661

تطوراي متزايدة عما نحو االمثمية ونظاـ معرفر ل عماؿ عند حػدوح التوافػؽ ثتقػديـ

534لWeick, 2666

مةهوـ يتعمؽ ثمستو يقضة العامؿ وادراكل ل حداح والمعارؼ الجديػدة وقدرتػل عمػا

الم حظاي واالحداح
االثداع والتمؽ

6
7

الا معرفة ذاي قيمة عما المد الطويؿ

Kane etal,2667 :797

عممية ديناميكية اجتماعية تهدؼ تمؽ معارؼ جديدة وتحويمها الا حيح الحاجة لها
ثدعتماد آلياي التواصؿ والتةاعؿ والتعاوف

نجـ ا 2668ل 287

انتقػػاؿ المعرفػػة والتثػ ػرة ثطريقػػة التث ػػادؿ والتةاعػػؿ والتت ػػارؾ ثػػيف ط ػػرفيف فػػر ع ق ػػة
تتجاوز الجانن الرسمر الا الجانثال رسمر ومف النقؿ اآللر الا التةاعؿ االنسانر

الحكيـ واتروفا 2669ل98

نظاـ يتمؿ الرؤية واالستراتيجيةوالثقافة والقيـ والقيادة والهيكؿ واالنظمة والعممياي

22لChi,2636

عممية اكتسان وتكامؿ وتنمية لموارد وقدراي المنظمة تحقيقان لمةاعمية

Senior etal,2633 :864

التغيي ػػر ف ػػر ح ػػدود وامكان ػػاي الس ػػموؾ ثاس ػػتتداـ تقني ػػة التص ػػور الةس ػػيولوجر لد ارس ػػة

وتعمـ االفراد وتكيةهـ مل الظواهر التنظيمية
Jashapara,2633 :311

تحسيف االنتطة التنظيمية مف ت ؿ العممياي المعرفية والةهـ لضماف االستم اررية

Rivera etal,2632 :194

مجموعة الدروس التر يمكف تعممها مف كؿ تجرثة ثاكتسان التثراي العممية

Idowu,2631

االستت ػػعار ع ػػف ثع ػػد ويحػ ػػدح عن ػػد م حظ ػػة االحػ ػػداح ذاي الصػ ػػمة ث ػ ػ التغي ػ ػرايا
التكنموجياا الروح المعنويةا اجراءاي المنافسة فر الثيتة الداتمية والتارجية

المصدرل إعداد الثاحثة وفقان لممصادر اع

ثعػػد مراجعتنػػا الدثيػػاي الػػتعمـ التنظيمػػر فػػدف عػػدد مػػف المةكػريف والثػػاحثيف قػػد حػػددوا مةهػػوـ الػػتعمـ التنظيمػػر كنظػػاـ يتػػمؿ

الرؤية واالسػتراتيجية والثقافػة والقػيـ والتمكػيف واالنظمػة واالتصػاؿ ثالثيتػة ثمػا يتػكؿ مجموعهػا مػا يػدعا اممارسػاي الػتعمـ
التنظيمرا

وقد اتار السالـا 2669ل 69الا جممة تصاتص لمتعمـ التنظيمر لتصها ثمايمرل
 -3انل عممية مستمرة تحدح تمقاتيان كجزء مف نتاط وثقافة المنظمة

 -2يعتثر وجود رؤية متتركة ثيف اعضاء المنظمة حوؿ هدؼ ومستقثؿ المنظمة عنص انر اساسيان فر عممية التعمـ

 -1هػػو عمميػػة تتضػػمف عػػدد مػػف العمميػػاي الةرعيػػة المتمثمػػة فػػر اكتسػػان المعمومػػاي وتتزينهػػا فػػر ذاك ػرة المنظمػػة ثػػـ
الوصػػوؿ الػػا هػػذ المعمومػػاي وتنقيحهػػا ل سػػتةاد منهػػا فػػر حػػؿ المتػػك ي الحاليػػة والمسػػتقثمية فػػر اطػػار ثقافػػة

المنظمة
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 -4هو نتاج التثرة والتجارن الداتمية والتارجية

 -5يحقؽ التعمـ النتاتج المرغوثة اعتمادان لدعـ االدارة العميا

وتص 22ل Chi,2636التعمـ التنظيمر ثػ ل

 -3ييمثؿ التعمـ تقييمان لنجاحاي واتةاقاي العمؿ المنظمر
 -2هػػو تسػػجيؿ ل حػػداح والػػدروس المسػػتةادة لتمكػػيف العػػامميف ثكونهػػا عمميػػاي ممموسػػة تتػػاح فيهػػا المعمومػػاي لجميػػل
العامميف

 -1الػػتعمـ داتػػؿ المنظمػػاي ينثػػل مػػف تػػرطيف اولهمػػا اف الػػتعمـ يدتػػذ مكان ػان عنػػدما يػػتـ انجػػاز االعمػػاؿ المتطػػط لهػػاا
وثانيهما التحقؽ مف إنجاز االعماؿ المتطط لها ومعرفة اسثان عدـ المطاثقة واسثان االنحراؼ

 -4تندرج عممية التعمـ ثتمسة م ارحػؿ تثػدأ ث ػ التحضػير لمػتعمـا تثػادؿ المعمومػايا اكتسػان المعرفػة والممارسػةا نقػؿ
المعرفة والتكامؿا المسؤولية واالنجاز

 -5عممية تحسيف وتطوير مستمر مف ت ؿ المثادراي الجديدة
ب -ممارسات الت لم التنظيم
لمػػتعمـ التنظيمػػر دور فػػر تحةيػػز المعرفػػة ويمكػػف التعثيػػر عنػػل ثػػاالدراؾ والسػػموؾ متضػػمنان معرفػػة ضػػمنية وص ػريحةا اي
الج ػػزء الروتين ػػر المت ػػزوف ثال ػػذاكرة التنظيمي ػػة او المت ػػزوف ف ػػر مس ػػتودعاي االفػػراد 3324لetal.,2633

Argote

وتتتمػػؼ ممارسػػاي الػػتعمـ ثػػدتت ؼ مسػػتو اليقضػػة واالدراؾ ل حػػداح والمعػػارؼ الجديػػدة والقػػدرة عمػػا التمػػؽ واالثػػداع
534ل Weick etal,2666وتتمؿ تمؾ الممارساي عممياي حواريػة واسػتدالؿ منطقػر متضػمف المقارنػل ثػيف الحػاالي

والممتصاي ذاي المثاديء المتتركة 943ل Tsoukas,2669وتظهر ممارساي التعمـ ثمستو مػنتةض عنػدما تكػوف
االعمػػاؿ رتيثػػة وهكػػذا ثالصػػعود كممػػا زادي االعمػػاؿ عمػػا غيػػر عادتهػػا الرتيثػػة والتحػػوؿ مػػف التػػدف االج ارتػػر الػػا التػػدف

التمقػ ػ ػ ػػاتر المحةػ ػ ػ ػػز عمػ ػ ػ ػػا االثػ ػ ػ ػػداع 562لetal.,2666

 Levinthalوثالترتيػ ػ ػ ػػن الػ ػ ػ ػػذي اعتمػ ػ ػ ػػد مػ ػ ػ ػػف قثػ ػ ػ ػػؿ

 Watkins&Marsick,3991;2661اعتمػػدي سػػثعة اثعػػاد كممارسػػاي لمػػتعمـ التنظيمػػرا وكممػػا اتجهػػي عمميػػة الػػتعمـ

مف االعما الا االسةؿ استندي عما التثرة تعمـ عما مستو فردي ا ثينما اذا اتجهي مف االسةؿ الا االعما اعتمدي

تةاع ي اجتماعية واتصاؿ ثالثيتة تعمـ عما مستو جماعر وحدوح التكامؿ ثيف المستوييف يحقؽ تعممػان عمػا مسػتو

تنظيمر 864ل Senior etal.,2633ويتعامؿ التعمـ مل الطثيعػة النظاميػة لممعرفػة الوثػاتؽ الرسػمية ضػمف المحػيط

المنظمػرا ومػل المعرفػة الضػمنية ثدعتمػاد الةػرد رمػ انز لمػتعمـ الجمػاعر 799ل Kane etal.,2667وثػدمت ؾ المنظمػػة
لممارسػ ػػاي الػ ػػتعمـ التنظيمػ ػػر يعنػ ػػر اف لػ ػػديها مهػ ػػاراي تمكنهػ ػػا مػ ػػف نتػ ػػر معرفتهػ ػػا وتغييػ ػػر مواقةهػ ػػا ثتػ ػػوفر فػ ػػرص الػ ػػتعمـ

الذاتر 68لNaqvietal,2633

 -3التطور المستمر لةرص التعمـ ل يتير هذا الثعد لةرص التعمـ والتدرين المتطورة لمعمؿ الريادي
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 -2تت ػػجيل المناقت ػػة والحػ ػوار ل يعتم ػػد ه ػػذا الثع ػػد عم ػػا مه ػػاراي التةكي ػػر لمتعثي ػػر ع ػػف اآلراء والق ػػدرة عم ػػا االس ػػتماع
وثاعتماد الثقافة المتجل نحو التغيير لدعـ االستجاثاي وردود االفعاؿ وكسن التثراي

 -1تتػػجيل التعػػاوف وفػػرؽ الػػتعمـ ل يػػتـ الوصػػوؿ الػػا طػػرؽ متتمةػػة فػػر التةكيػػر تعػػود لةػػرؽ العمػػؿ ومجموعػػاي العمػػؿ
التعاونية

 -4تطػوير نظػػـ الػػتعمـ والمتػػاركة ل انتػػاء نظػػـ تعمػػؿ عمػػا اكتسػػان وتتػػارؾ التثػراي والتوافػػؽ ثػػيف المهػػاـ التنظيميػػة
والعوامؿ المساندة لها كاالستراتيجية والثقافة والهيكؿ

 -5تمكيف االفراد مف رؤية متتركة ل تتير الا اتتراؾ اعضاء المنظمة فػر مسػؤولية وضػل وتنةيػذ الرؤيػة المتػتركة
لصنل القرار ودفل االفراد لمتعمـ ومعرفة المزيد عف اعمالهـ

 -6رثػػط المنظمػػة ثالثيتػػة ل تتػػير الػػا الوسػػاتؿ والطػػرؽ المسػػتتدمة فػػر التواصػػؿ مػػل متتمػػؼ فتػػاي المتعػػامميف داتػػؿ
وتارج المنظمة

 -7القيادة االستراتيجية لمتعمـل مجموعة مهاراي المدراء والتتارؾ ثاالفكار واحداح التغيير فر المنظمة والتكيؼ معل
وصوالن ل عتراؼ والتمييز وتغيير سموؾ العامميف 99لSahaya,2632

وتحمػػؿ تمػػؾ الممارسػػاي مجتمعػػة مجموعػػة مػػداتؿ لةهػػـ واسػػتيعان الػػتعمـ التنظيمػػر فػػر المنظمػػاي

 :46ل

Ogunsiji,2631

 -3مدتؿ معرفر ل يتير لمتحوؿ مف معرفة فردية وجماعية الا معرفة تنظيمية

 -2مدتؿ سموكر ل ينطوي مف تطثيؽ عممية التعمـ الا التوجل نحو السموؾ المرغون
 -1مدتؿ فنر ل يهدؼ لمعالجة وتةسير المعموماي داتؿ وتارج المنظمة

 -4مدتؿ اجتماعر ل يعثر عف ممارساي التعمـ ثانها حالة غير منةصمة وتةاعؿ اجتماعر
رانياً :إستراتيجية إدارة الم رةةKnowledge Management strategy
أ -مفيوم إستراتيجية إدارة الم رةة -:

انل مف الثديهياي اف تدمج استراتيجية ادارة المعرفة ضمف استراتيجية المنظمة كوسيمة حديثة وفعالػة لتحقيػؽ النتػاتج التػر
تصثوا إليها منظماي اليوـا غير اف الممارساي المعرفية واداراتها تتتمؼ مف منظمة آلتػر وتعمػؿ المنظمػاي الػا تثنػر
مجموعة مف استراتيجياي وسياساي متتمةة فر ادارة معرفتها ثحسن اتت ؼ االهػداؼ المرسػومة وطثيعػة عمػؿ المنظمػة

والمػػدتؿ الػػذي تتثنػػا وفػػر هػػذا االطػػار يتػػير 18ل Kasten,2669الػػا اسػػتراتيجية ادارة المعرفػػة كونهػػا مجموعػػة مػػف
المثاديء والةمسةاي توجل انتطة المنظمة الا تزف وتطوير واستتداـ المعرفة كمػا وصػةها 273ل Zack,2662عمػا
انه ػػا تط ػػة عالي ػػة المس ػػتو تص ػػؼ وتح ػػدد العممي ػػاي وا دواي والثني ػػة التحتي ػػة التنظيمي ػػة والتكنموجي ػػة المطموث ػػة الدارة

الةجػواي المعرفيػة فػر حػػيف يؤكػد 371ل Chio etal.,2662كونهػػا االدارة المناسػثة لتحديػد الكيةيػػة التػر توظػؼ فيهػػا

موارد المنظمة لتعزيز كميػة ونوعيػة المعرفػة وصػوالن لمنتػاتج المرغوثػة مػل المسػاهمة فػر تمػؽ تناسػؽ ثػيف مػوارد المنظمػة
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وقػػدراتها المعرفيػػة 325ل Zack,3999وفػػر اتػػارة مػف 343ل Herdy,2633ثضػػرورة تػػوفير انظمػػة تتػػارؾ معرفػػر
وتعزي ػ ػ ػػز ت ػ ػ ػػثكاي ال ػ ػ ػػتعمـ ثدعتم ػ ػ ػػاد قص ػ ػ ػػص وتج ػ ػ ػػارن االتػ ػ ػ ػريف وجعمه ػ ػ ػػا موض ػ ػ ػػل اهتم ػ ػ ػػاـ وم ػ ػ ػػف اولوي ػ ػ ػػاي التغيي ػ ػ ػػر

وركػػز 828ل Wen,2668عمػػا ضػػرورة تحقيػػؽ المواتمػػة ثػػيف اسػػتراتيجية ادارة المعرفػػة واسػػتراتيجية المنظمػػة وتتتمػػؼ

منظماي االعماؿ فر اعتمادها الستراتيجية ادارة المعرفة المناسثة فقد اتار 56ل Nikabadi,2632الا اف استراتيجية
ادارة المعرفة تتجسد فر استراتيجية حةظ واستراتيجية مغامرة وثالمواتمػة ثػيف االسػتراتيجيتيف يمكػف الحصػوؿ عمػا االمثميػل

فر االداء

وحدد 319ل Schulz etal., 2663ارثل استراتيجياي هما ل

االس ػ ػػتراتيجية الترمي ػ ػػز strategy

 codificationا اي االعتم ػ ػػاد عم ػ ػػا المعرف ػ ػػة الض ػ ػػمنية المحول ػ ػػة ال ػ ػػا معرف ػ ػػة

صريحة االسػتراتيجية الضػمنية  Tacitness strategyااي االعتمػاد عمػا المعػارؼ الضػمنية كمػا هػرا االسػتراتيجية

المرك ػزة الدارة المعرفػػة  Focused knowled Management Strategyااي االعتمػػاد عمػػا جميػػل المعػػارؼ
المرم ػزةا االسػػتراتيجية غيػػر المرك ػزة الدارة المعرفػػة  unfocued knowledge Management Strategyا اي

االعتمػاد عمػا المعرفػة المرمػزة وركػز 197ل Story etal,2636اف اسػتراتيجية ادارة المعرفػة تعتمػد فػر طثيعػة عممهػا
عما ثعديف لتصهمال

 -3التركيز ل الذي يتير الا االستراتيجية المستندة الا معرفة ضمنية او معرفة صريحة
 -2المورد المعرفر ل اي اتثاع المعرفة الداتمية او المعرفة التارجية

والجدوؿ رقـ  2لػ ) Chio etal.,2636يتير فية الا اثعاد استراتيجية ادارة المعرفة
جدوؿ رقـ  2اثعاد استراتيجية ادارة المعرفة
التركيػػز عمػػا اكتسػػان المعرفػػة مػػف التث ػراء
معرفة ضمنية

التركيػػز عمػػا تػػثكاي التواصػػؿ والمحادثػػاي
التارجية التركيز عما اكتسان المعرفػة مػف

التركيز

تتص – تتص
معرفة صريحة

المورد المعرفر

والزم ء

معرفة داتمية

التركيز عما اداء الوثاتؽ

اكتس ػ ػػان المعرف ػ ػػة وتوثيقه ػ ػػا والتت ػ ػػارؾ ثه ػ ػػا
ثدعادةا ستتداـ

الثقة ثيف المنظماي لمحصوؿ عمػا المعرفػة

التركيػ ػػز عمػ ػػا اسػ ػػتتداـ المعرفػ ػػة المتػ ػػتركة

لتمؽ المعرفة الجديدة
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معرفة تارجية

التركيز عما اكتسان المعرفة مف العم ء
اكتسان المعرفة مف ت ؿ النقاثاي

المصدر)Chio etal.,2636 :461
وثػػالرغـ مػػف تعػػدد اسػػتراتيجياي ادارة المعرفػػة إال أف معظػػـ الد ارسػػاي فػػر هػػذا المجػػاؿ تركػػز عمػػا ثعػػديف همػػا اسػػتراتيجية

التوجػػل نحػػو النظػػاـ  system Oriented strategyواسػػتراتيجية التوجػػل نحػػو االف ػراد
strategy

Human Oriented

واف ك االستراتيجيتيف تعتمداف عما المعرفة الصػريحة و المعرفػة الضػمنية حيػح تتعامػؿ اسػتراتيجية التوجػل نحػو النظػاـ

مػػل الطثيعػػة النظاميػػة لممعرفػػة امػػا اسػػتراتيجية التوجػػل نحػػو االفػراد فتركػػز عمػػا تمػػؽ واسػػتغ ؿ كػػؿ معرفػػة جديػػدة مػػف قثػػؿ
المنافسيف 44لChoi etal.,2636

والجدوؿ رقـ) 1يوضد وجهاي النظر المتتمةة لجممة مف آراء الثاحثيف حوؿ استراتيجية التوجل نحو النظاـ والتوجل نحو

االفراد

جدوؿ رقـ  1مةهوـ استراتيجية التوجل نحو النظاـ واستراتيجية التوجل نحو االفراد
ت
1

اسم الباحث والسنة

استراتيجية التوجو نحو النظام

Hansen,

تػ ػػدويف المعرفػ ػػة المكتسػ ػػثة لثنػ ػػاء تضيؼ لممنظمة حموؿ واقعية تمكنها مػف

– 336

وهػػدفها الػػتعمـ مػػف الماضػػر لحػػؿ فػػر اطػػار منظمػػر يسػػمد ثتثػػادؿ االفكػػار

:369

إستراتيجية التوجو نحو األةراد

 etal,3999قاع ػػدة معرفي ػػة ثمحت ػػو رس ػػمرا المنافس ػػةا وتعن ػػر تواص ػػؿ ث ػػيف الع ػػامميف
المت ػ ػػاكؿ الحالي ػ ػػة والس ػ ػػعر وراء والتث ػراي وثنػػاء تػػثكة اجتماعيػػة ومػػدتؿ

التػ ػ ػ ػ ػ ػػكمياي الدقيق ػ ػ ػ ػ ػ ػػة وادت ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ اثػ ػ ػػداعر – فػ ػ ػػردي لممهػ ػ ػػاـ المعقػ ػ ػػد ذاي
التجارن كوثاتؽ رسمية
2

الحموؿ التاصة

4ل MCElroy,2666معالج ػ ػػة المت ػ ػػكمة عم ػ ػػا جانػػ ػػن تجاهػ ػ ػػؿ الم ػ ػػدتؿ التقنػ ػ ػػر والتوجػػ ػػل نحػ ػ ػػو

3

العػػرض لممػػدفوعاي وكثي ػ انر مػػايتـ العممي ػ ػػة والتػ ػ ػػر يحركه ػ ػػا جانػػ ػػن الطمػػ ػػن

المتػ ػ ػ ػػاركة فػ ػ ػ ػػر تنةيػ ػ ػ ػػذ الحمػ ػ ػ ػػوؿ والمثػ ػػادراي وهػ ػػذا يتطمػ ػػن تجػ ػػاوز تػ ػػدويف
التكنولوجيػػة ثدعتمػػاد مسػػتودعاي المعرفػػة المصػػممة لتسػػهيؿ تمػػؽ المعرفػػة

المتازفا ادارة الوثاتؽ
3

235لEarl, 2663

4

66لVon, 2661

الجديدة والثيتة المحةزة ل ثداع

تسػػما ثدقتصػػاد االسػػتثمار ويقػػوـ تسػػما ثاقتصػػاد التث ػرة مػػف ت ػ ؿ توجيػػل

عمػػ ػػا اعػػ ػػادة اسػػ ػػتتداـ المعرفػػ ػػة تثرة الةرد الا االتريف االقؿ تثر
مراي عدة

مدتؿ الوثاتؽ -االفراد يمكف مف تركػػز فػػر عممهػػا عمػػا الح ػوار والعصػػؼ

لسنة (( 921 )) ---------- 4192
العدد ) ( 91
مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية المجلد )(2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعادة استتداـ المعرفة

الذهنر وتمرير االفكار مف فرد – فرد

5

Scheepers

6

الكثيس ػػرا

7

379ل Hsieh,2667اكتس ػ ػ ػ ػ ػػان المعرف ػ ػ ػ ػ ػػة التارجي ػ ػ ػ ػ ػػة اكتسان المعرفة الداتمية والتتارؾ ثطرؽ

etal.,2664 :263

مػدتؿ مركػزي يرتكػز عممػل عمػػا م ػ ػػدتؿ ال مرك ػ ػػزي يرك ػ ػػز عم ػ ػػا التغذي ػ ػػة
االسػ ػػتتداـ النػ ػػاجد لمسػ ػػتودعاي العكس ػ ػػية م ػ ػػف تػ ػ ػ ؿ عممي ػ ػػاي التت ػ ػػارؾ

المعرفة التقنية
366

ثالمعرفة الضمنية

2665ل تص ػ ػ ػ ػػمد لممنظم ػ ػ ػ ػػاي المص ػ ػ ػ ػػنعة تصػ ػػمد لممنظمػ ػػاي االسػ ػػتثمارية او التػ ػػر
لممنتػ ػ ػ ػ ػ ػػوج حس ػ ػ ػ ػ ػ ػػن الطم ػ ػ ػ ػ ػ ػػن او يطم ػ ػػؽ عميه ػ ػػا ثي ػ ػػوي التثػ ػ ػرة وع ػ ػػادة م ػ ػػا
المتػػاريل االعتياديػػة التػػر يمكػػف تسػػتتدمل المنظمػػاي ذاي معػػدالي تغييػػر
االسػػتةادة فيهػػا ممػػا تػػـ ممارسػػتل عالية او المتروعاي الةريدة ذاي الحموؿ

تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ؿ التج ػ ػ ػ ػ ػ ػػارن الماض ػ ػ ػ ػ ػ ػػية الةريدة
المحةوظة لد المنظمة
والتتارؾ ثطرؽ رسمية
8

Jennex,2111:195

غير رسمية

اطمقػػػي عمػ ػػا هػػػذ االسػ ػػتراتيجية اطمقػ ػ ػػي عمػ ػ ػػا هػ ػ ػػذ االسػ ػ ػػتراتيجية عػ ػ ػػدة
عدة مسمياي مثمػي محػور عمػؿ مسمياي مثمػي محػور عمػؿ االسػتراتيجية

االس ػ ػ ػ ػ ػػتراتيجية منه ػ ػ ػ ػ ػػال نم ػ ػ ػ ػ ػػوذج منهػػال نمػػوذج التػػثكاي المجتمعيةامػػدتؿ
التػػثكة المعرفيػػةا مػػدتؿ عػػرض العمميػ ػػة ا نم ػ ػػوذج االس ػ ػػتق ليةا الم ػ ػػدتؿ
المن ػػتجا نم ػػوذج التح ػػوؿا م ػػدتؿ التعاونرا معرفة تنظيمية -اجتماعية

التوثيؽ ا لكترونر
المصدرلاعداد الثاحثة وفقان لممصادر اع

اف تحقيػػؽ التػوازف ثػػيف اسػػتراتيجية التوجػػل نحػػو النظػػاـ واسػػتراتيجية التوجػػة نحػػو االفػراد مػػف تػػدنل احػػداح قيمػػة اسػػتراتيجية

تدتر عما تكؿ ق ارراي تصػاغ ثافضػؿ الطػرؽ او تمػؽ ل فكػار االثداعيػة والتػر تػنعكس عمػا اداء ادارة المعرفػة
1643لetal.,2633

وير

551ل Kannika,2633اف التوازف ثيف اإلستراتيجيتيف ياتر ثدمور عدة منهال-

 -3التركيز عما نقؿ المعرفة الضمنية والصريحة
 -2التوجل نحو العقمية المتةتحة

 -1المعرفة ذاي القيمة المتكاممة

ب -اىمية استراتيجية ادارة الم رةة:

Liefa
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اف اكثر االصوؿ قيمة فػر منظمػاي القػرف الحػادي والعتػروف هػـ المعرفػة وعمػاؿ المعرفػة وضػمف هػذا السػياؽا اصػثحي

قدرة المنظمة عما استثمار اصولها المعرفية اكثر حسمان مف قدرتها عما االستثمار وادارة اصػولها الماديػةا ومػف اجػؿ اف
تكػػوف المنظمػػاي ناجحػػة فػػر اسػػتثمار اصػػولها المعرفيػػة يجػػن اف يحصػػؿ تطػػاثؽ ثػػيف مهمػػة اهػػداؼ المنظمػػة واسػػتراتيجية

أدارة المعرف ػػة 297لetal.,2661

 Kimوأت ػػار 361ل Tiwana,2666عم ػػا وج ػػود ارث ػػط ومنس ػػؽ واض ػػد ث ػػيف

اسػػتراتيجية ادارة المعرفػػة واسػػتراتيجية ا عمػػاؿا وعمػػا واضػػعر االسػػتراتيجياي وهػػـ مػػدراء العمػػؿ االسػػتراتيجر ومػػدراء

المعرفة تػدويف الم حظػاي فيمػا يتعمػؽ ثالتػدثير االساسػر لممعرفػة فػر دمػج االسػتراتيجية ثالنجػاح المنظمػرا وفضػ ن عػف
ذلػػؾ تحتػػاج المنظمػػاي الػػا ضػػماف اف تكػػوف اسػػتراتيجية ادارة المعرفػػة لػػديها وثرنامجهػػا المعرف ػر متناسػػثيف مػػل اسػػاليثها

التكنموجيػة وثقافػة الػتعمـ واضػاؼ 236ل Snyman etal.,2664اف اسػتراتيجية ادارة المعرفػة تعمػؿ كدطػار عمػؿ فػر
المنظم ػػاي يس ػػاعد عم ػػا ادارة المث ػػادراي الجدي ػػدة الت ػػر تس ػػتهدؼ تعمي ػػة الموج ػػوداي غي ػػر الممموس ػػة لممعرف ػػةا كم ػػا تح ػػدد

العممياي والتقنياي المطموثة لتدفؽ المعرفة ثةاعميػةا مػل ذلػؾ فػاف ادارة المعرفػة لػف تػدار ثمػوازاة ادارة اسػتراتيجية االعمػاؿ
ثؿ يجن اف تكوف جزءان متممان وفر حاؿ العكس لف تنجد استراتيجية ادارة المعرفة فر تحقيؽ االهداؼ المادية الممموسػة

وينثغػػر اف تعكػػس اسػػتراتيجية ادارة المعرفػػة فػػر عممهػػا اسػػتراتيجية تنافسػػيةا ثتمػػؽ قيمػػة لمعم ػ ء والزثػػاتف داعمػػة لنمػػوذج

اقتصادي يمكف افراد المنظمة فر المتاركة ثنقؿ تمؾ القيمة الثغدادي واتروفا 2636ل286

أما 9ل Carrillo etal., 2633لتص الحاجة لإلستراتيجية إدارة المعرفة ثاالترل

 -3ادراؾ أهمي ػػة دور ادارة المعرف ػػة عم ػػا الهيك ػػؿ التنظيم ػػر وممارس ػػاي االعم ػػاؿ سػ ػواء ف ػػر المنظم ػػاي الحقيقي ػػة او
االفتراضية

 -2صياغية استراتيجية ادراة المعرفة ثطريقة استثاقية تتجاوز الثقافة الحالية
 -1تطوير الثنية التحتية لتكنموجيا المعموماي لتت تـ مل تةاصيؿ ادراة المعرفة وثطريقة يتحقؽ منها النجاح المنظمر

رالركاً :ممارسككات الككت لم التنظيمك واسككتراتيجية ادارة الم رةككة
organizational Learningand

Knowledge Management strategy

تساعد عممية التعمـ فر تمؽ ونتر المعرفة ثيف افراد المنظمة مما يحسف مف تةاعؿ االفراد ثعضهـ مل ثعض ويدفل نحو
ايجاد الحموؿ وتحديد االهػداؼ ثطريقػة اسػتراتيجية تيمكػف ثػالنظر الػا فػوؽ مػاهو معػروؼ وتمػؽ الحمػوؿ الجديػدة ثمتػاركة
المعرفة الضمنية والصػريحة عمػا حػد سػواء  Joudah,2631 :237كمػا يمكػف اعتثػار نتػاطاي الػتعمـ ثمثاثػة معيػار
يتـ تنةيذ عما انواع متتمةة مػف التػدريثاي فػر المنظمػة وثهػذ الطريقػة سيحسػف مػف عمميػاي االتصػاؿ والتعػاوف والتثػادؿ

الح ػػر لرفك ػػار واآلراء 65ل Walid,2633وت ػػنعكس ممارس ػػاي ال ػػتعمـ ثالمرحم ػػة المعرفي ػػة م ػػف تول ػػد االفك ػػار الجدي ػػدة

ثاستتداـ نظـ المعمومايا امػا مرحمتػل السػموكية فتظهػر ثاالسػتيعان وتقثػؿ حػواراي الطػرؼ اآلتػر وصػوالن لتغييػر السػموؾ
28لHerdy,2633

وقد اتار  Campbell etal.,2668 :28اف مكوف استراتيجية ادارة المعرفة ماهو إالل
 -3االفراد ثقافة تنظيميةا سموؾا مهاراي
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 -2العممية الهيكؿ
 -1التكنولوجيا

وتظهػر حاجػػة المنظمػة لمعمميػػاي والتكنموجيػػا ودورهػا الكثيػػر فػر دعػػـ اسػػتراتيجية ادارة المعرفػة كػػدورة حيػاة لممعرفػػة تغطػػر

فيها ك ن مف المعرفػة الترميزيػة اسػتراتيجية التوجػل نحػو النظػاـ او تمػؾ المعرفػة التػر تتواجػد داتػؿ العقػوؿ اسػتراتيجية

التوجل نحو االفراد ا ثالتالر فالتعمـ يمثؿ قاعدة تضـ فر داتمها ك ن مف نتاتج االعماؿ والتغييراي المعرفيةا ويظهر فتؿ
المنظماي التر ال تجعؿ مف التعمـ قاعدة لها لمواكثة التغييراي ويتجما ذلؾ الةتؿ فر مجاالتها االسػتراتيجية ثدسػتناد قػوة
العمؿ االستراتيجر عما قوة ادارة المعرفة التحميمية والمهاراي االثداعية )31لMartinette,2662

راب اً  :أداد ادارة الم رةة Knowledge Management performance :

مػػف الضػػروري تحديػػد فتػػؿ او نجػػاح اداء ادارة المعرفػػة فػػر المنظمػػاي ثدعتمػػاد عػػدد مػػف المؤت ػراي الماليػػة وغيػػر الماليػػة
335ل Allen etal.,2662والمؤتػػر المػػالر الداءادراة المعرفػػة هػػو مػػد أسػػتةادتها مػػف االصػػوؿ المعرفيػػة فػػر زيػػادة

ارثاحها وتةض التكاليؼ 67ل Kalling,2661وتتمؿ تمؾ المؤتراي الثياناي المالية المتمثمة ثالعاتد عما االستثمارا
والعات ػػد عم ػػا الموج ػػودايا وص ػػافر القيم ػػة الحالي ػػة وغيره ػػا م ػػف االدواي المالي ػػة 4-32لetal.,2665

 Chenام ػػا

مؤت ػراتها غيػػر الماليػػة فتعتمػػد عمػػا تحسػػيف ع قػػاي العمػػؿ والتػػر تعػػود ثرضػػا العم ػ ء ورضػػا العػػامميف وتحسػػيف جػػودة

التػػدماي والمنتج ػػايا عممػ ػان اف المؤتػ ػراي غي ػػر المالي ػػة م ػػف الص ػػعوثة قياس ػػها وتتطم ػػن آلي ػػة محػػددة واقت ػػرح

Chen

844ل etal.,2669ثضػػرورة الت ػوازف كمػػدتؿ لقيػػاس ادراة المعرفػػة ويعتثػػر اسػػمون الت ػوازف احػػد طػػرؽ تقيػػيـ اداء ادارة

المعرف ػ ػػة ث ػ ػػالتحقؽ م ػ ػػف الةج ػ ػػوة ث ػ ػػيف االداء المطم ػ ػػون واالداء الح ػ ػػالرا اف ه ػ ػػذا االس ػ ػػمون وال ػ ػػذي ت ػ ػػـ تط ػ ػػويرة م ػ ػػف قث ػ ػػؿ
 Kaplan&Norton,3992والمتضػػمف مقػػاييس ماليػػة وغيػػر ماليػػة مػػل تصػػنيؼ االداء الػػا ارثعػػة اثعػػاد منهػػا الماليػػةا

العم ءا العممياي الداتميةا التعمـ والنمو واف كػؿ ثعػد مػف االثعػاد يقػيس اداء ادارة المعرفػة فػر حقػؿ معػيف مػف المنظمػة
 Chen etal.,2665:32ويظهر دور مؤتراي اداء ادارة المعرفة فر تحسيف قػدرة المنظمػة تػ ؿ عمميػاي اسػتقطان

وت ػ ػػدرين وتط ػ ػػوير ق ػ ػػدراي الع ػ ػػامميف ثثػ ػ ػرامج تعم ػ ػػيـ مس ػ ػػتمر 69لetal.,2636

564ل etal.,2633اف أثعاد أداء إدراة المعرفة

تتحدد ث ػ ل

 Storeyوات ػ ػػار

Nicola

 -3االداء المالر والذي يتمؿ اداء السوؽ الرثحيةا النموا رضا العم ء
-2عممية االداء الجودةا الكةاءة

-1القدراي الةردية التدهؿا التعميـ المستمرا االثداع
وفر دراسة أجراها 48ل Ogunsiji etal.,2631عكػس فيهػا اسػهاماي الػتعمـ واسػتراتيجية ادارة المعرفػة فػر ادارة العقػؿ

الثتري وتحويؿ االنتاج الةكري الا مجموعة تدماي مػف تػ ؿ تةػاع ي اجتماعيػة او معرفػة ترميزيػة لمتحػوؿ الػا مهػارة
تنةيذية حاسمة تصؿ لمتنافسية
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المبحث الرالث :اختبار انموذج البحث وةر ياتو.
ياس ربات االستبانة

لقد تـ استتداـ مقياسيف لغرض معرفة مد ثثاي االستثانة وهما معام الةا كرونثاخ وتجزتة كوتماف النصةية التػر تثػيف
قيمهما فر الجدوؿ ادنا ثاف هناؾ ثثاتا ومصػداقية لةقػراي االسػتثانة اذ ثمغػي قيمػة معامػؿ الةػا كرونثػاخ لممارسػاي الػتعمـ

التنظيمر ) 6 95وثعدد فقراي مساوي الا  23ثينما ثمغي قيمة معامؿ تجزتة كوتمػاف النصػةية ) 6 88وثمغػي قيمػة

معامػػؿ الةػػا كرونثػػاخ السػػتراتيجياي ادارة المعرفػػة  6 82وثعػػدد فق ػراي مسػػاوي الػػا  8ثينمػػا ثمغػػي قيمػػة معامػػؿ تجزتػػة
كوتمػػاف النصػػةية ) 6 62وثمغػػي قيمػػة معامػػؿ الةػػا كرونثػػاخ اداء ادارة المعرفػػة ) 6 88وثعػػدد فق ػراي مسػػاوي الػػا 5

ثينما ثمغي قيمة معامؿ تجزتة كوتماف النصػةية ) 6 76امػا فقػراي االسػتمارة الكميػة فقػد ثمغػي قيمػة معامػؿ الةػا كرونثػاخ

لها ) 6 94وثعدد فقراي مساوي الا  14ثينما ثمغي قيمة معامػؿ تجزتػة كوتمػاف النصػةية ) 6 81وهػذ القػيـ تػدعونا
الا قثوؿ المعموماي التر افرزتها استمارة االستثياف وثالتالر استتداـ فقراتها لغرض الثحح
جدوؿ رقـ  3قياس ثثاي االستثانة
ىدد الفقرات

المحور
التطوير المستمر
لفرص الت لم

تشجيق المنا شة
والحوار

ممارسات الت لم
التنظيم

21

تملين االةراد من
راية مشترلة

اللل

ربط المنظمة
بالبيلة

القيادة

االستراتيجية للت لم
استراتيجية التوجو
نحو النظام

استراتيجيات ادارة
الم رةة

استراتيجية التوجو

اداد ادارة الم رةة

1.95

1.71

34

1.62

1.72

1.88

1.61
1.75

1.94

3

1.87

1.66

3

1.86

1.76

4

1.76

1.65

1.82

8
4

نحو االةراد

1.81

1.77

3
3

1.78

1.91

3

وةرق ال مل
والمشارلة

1.87

3

تشجيق الت اون
تطوير نظم الت لم

الفا-لرونباخ

3

تجزلة لوتمان الن:فية

1.62
1.81

5

1.83

1.88

1.69
1.76

التحليل االح:ال لمتغيرات البحث :
ممارسات الت لم التنظيم :

يثيف الجدوؿ رقـ  2فر ادنا االحصاءاي التاصة ثالتك ارراي ونسثها لمحور ممارساي التعمـ التنظيمر ثتكؿ عاـ ل
جدول ر م ( )2التل اررات ونسبيا لممارسات الت لم التنظيم
ال اتفق
تماما

التل اررات

14

ال اتفق
77

غير

متالد
599

اتفق
445

اتفق

تماما
125
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النسبة%

1

48

6

35

11

اذ ن حظ اف اتجا اجاثاي االتتاص الذيف تممتهـ الدراسة يميؿ نحو االتةاؽ وعدـ التاكد لجميل فقراي المحور اف عدد

االجاث ػػاي الكم ػػر يس ػػاوي ع ػػدد الةقػ ػراي ) 23مض ػػروثا ف ػػر حج ػػـ العين ػػة  66حي ػػح كان ػػي النس ػػن االعم ػػا عن ػػد ه ػػاتيف
االجاثتيف وهذا ما يوضحل ايضا التكؿ فػر ادنػا الػذي يثػيف اف تجمػل قػيـ اتجػا االجاثػاي تقػل فػر منطقػة االتةػاؽ وعػدـ

التاكد

تكؿ رقـ  3اتجاة االجاثاي لممارساي التعمـ التنظيمر

استراتيجية ادارة الم رةة

يثيف الجدوؿ رقـ  1فر ادنا االحصاءاي التاصة ثالتك ارراي ونسثها لمحور استراتيجية ادارة المعرفة ثتكؿ عاـ ل
جدوؿ رقـ  1تك ارراي استراتيجياي ادارة المعرفة
ال اتفق
تماما

ال اتفق

غير

متالد

اتفق

اتفق

تماما

التل اررات

2

16

112

314

46

النسبة

1.4

3.3

21.3

65.4

9.6

اذ ن حظ اف اتجا اجاثاي االتػتاص الػذيف تػممهـ الثحػح يميػؿ نحػو االتةػاؽ لجميػل فقػراي المحػور اف عػدد االجاثػاي
الكمػػر يسػػاوي عػػدد الةق ػراي ) 8مضػػروثا فػػر حجػػـ العينػػة  66حيػػح كانػػي النسػػن االعمػػا عنػػد هػػذ االجاثػػة وهػػذا مػػا
يوضحل ايضا التكؿ فر ادنا الذي يثيف اف تجمل قيـ اتجا االجاثاي تقل فر منطقة االتةاؽ
تكؿ رقـ  2اتجاة االجاثاي االستراتيجياي ادارة المعرفة
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اداد ادارة الم رةة:
يثيف الجدوؿ رقـ  4فر ادنا االحصاءاي التاصة ثالتك ارراي ونسثها لمحور اداء ادارة المعرفة ثتكؿ عاـ ل

جدوؿ رقـ  4تك ارراي اداء ادارة المعرفة

ال اتفق
تماما

ال اتفق

غير

متالد

اتفق

اتفق

تماما

التل اررات

1

7

147

115

31

النسبة

1.3

2.3

49

38.3

11

اذ ن حظ اف اتجا اجاثاي االتتاص الذيف تممهـ الثحح يميؿ نحو االتةاؽ وعدـ التاكد لجميل فقراي المحػور اف عػدد

االجاثاي الكمر يساوي عدد الةقراي ) 5مضروثا فر حجـ العينة  66حيح كاني النسن االعما عند هاتيف االجاثتيف
وهذا ما يوضحل ايضا التكؿ فر ادنا الذي يثيف اف تجمل قيـ اتجا االجاثاي تقل فر منطقة االتةاؽ وعدـ التاكد
تكؿ رقـ  1اتجا االجاثاي الداء ادارة المعرفة

االوساط الحسابية واالنحراةات الم يارية:
جػػدوؿ رقػػـ  5يوضػػد مقػػاييس االوسػػاط الحسػػاثية واالنح ارفػػاي المعياريػػة واتجػػا االجاثػػاي واهميػػة كػػؿ فق ػرة مػػف فق ػراي
االستمارة ولكؿ محور مف محاور االستثانةل

جدوؿ رقـ  5االوساط الحساثية واالنحرافاي المعيارية لمتغيراي الثحح
المحور

الوسط الحساب

االنحراف الم ياري

اتجاه االجابة

االىمية نسبة الد المحور

التطوير المستمر لةرص التعمـ

1 61

.72637

اتةؽ

3

تتجيل المناقتة والحوار

1 54

.81634

اتةؽ

2

تتجيل التعاوف وفرؽ العمؿ

1 49

.63235

اتةؽ

4

تطوير نظـ التعمـ والمتاركة

1 52

.57164

اتةؽ

1
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تمكيف االفراد مف رؤية متتركة

1 47

.61818

اتةؽ

5

رثط المنظمة ثالثيتة

1 18

.72995

اتةؽ الا حد ما

6

القيادة االستراتيجية لمتعمـ

1 24

.64363

اتةؽ الا حد ما

7

استراتيجية التوجل نحو النظاـ

1 84

.49151

اتةؽ

2

استراتيجية التوجل نحو االفراد

1 77

.51849

اتةؽ

3

ممارساي التعمـ التنظيمر

1 47

.55637

اتةؽ

2

استراتيجياي ادارة المعرفة

1 86

.41993

اتةؽ

3

*X

1 64

.45115

اتةؽ

اداء ادارة المعرفة

1 55

.58959

اتةؽ

* محاور المتغير المستقؿ مجتمعة

يتػير الجػدوؿ رقػـ  5الػا اثعػاد المتغيػر المسػتقؿ االوؿ ممارسػػاي الػتعمـ التنظيمػر والمتكونػة مػف سػثعة اثعػاد وحسػػن

انموذج  Watkins and Marsick,3991.3996 3999ا وقد تراوحي قيـ المتوسطاي الحسػاثية الثعػاد هػذا المتغيػر
ثيف  1.61-1.24عما مقياس ليكري التماسرا مما يتير الا اف هناؾ موافقة مف اعضاء هيتة التػدريس ولكػف لػيس
ثدرجة عالية جدانا اما ثالنسثة لثعد التطوير المستمر لةػرص الػتعمـ فثمػا اعمػا متوسػط حسػاثر  1.61وعنػد اجاثػة اتةػؽ

وثانحراؼ معياري  6.72637ا اي اف فرص التعمـ متػوفرة وثيتػة الكميػة متػجعة السػتمرارها وتػداولها ثطػرؽ الػتعمـ عمػا
المستو الةردي والمستو الجمعر وثدعتماد الحوار والمناقتة

امػػا المتغيػػر المسػػتقؿ الثػػانر اسػػتراتيجية ادارة المعرفػػة فقػػد اتػػاري نتػػاتج االحصػػاء الوصػػةر فػػر تقػػدـ اسػػتراتيجية التوجػػة

نحػػو االف ػراد ثمتوسػػط حسػػاثر  1.84وثػػانحراؼ معيػػاري  4.9151وثدتجػػا اتةػػؽ ممػػا يعػػزز الح ػوار والمناقتػػة وتثػػادؿ
اآلراء ثيف اعضاء هيتة التدريس مما يسهـ فر رفل مستو اداء ادارة المعرفة

تحليل واختبار ةر يات البحث :

االرتباطات

الج ػػدوؿ رق ػػـ  6يوض ػػد االرتثاط ػػاي ث ػػيف المتغيػ ػراي المس ػػتقمة المتمثم ػػة ثممارس ػػاي ال ػػتعمـ التنظيم ػػر واس ػػتراتيجياي ادارة

المعرف ػػة وث ػػيف المتغي ػػر المعتم ػػد المتمث ػػؿ ث ػػاداء ادارة المعرف ػػة ال ػػذي ت ػػـ الحص ػػوؿ عمي ػػل م ػػف تػ ػ ؿ الثرن ػػامج االحص ػػاتر
SPSSل
جدوؿ رقـ  6معام ي االرتثاط  Rثيف ممارساي التعمـ التنظيمر واستراتيجية ادارة المعرفة واداء ادارة المعرفة
التطكككوير المسككككتمر
لفرص الت لم
التطككككككككوير المسككككككككتمر
لفرص الت لم
تشكككككككككجيق المنا شكككككككككة
والحوار

1
**.793

تشكككككككككككككككككككككككككككككجيق
المنا شككككككككككككككككككككككككة
والحوار
**.793
1

تشككككجيق الت ككككاون تطوير نظكم الكت لم تملكككين االةكككراد مكككن ربكككط المنظمكككة
وةرق ال مل

والمشارلة

راية مشترلة

بالبيلة

**.711

**.476

**.819

**.784

**.595

**.453

**.613

**.621

القيككككككككككككككككككككككككككككككككككككادة
االسكككككككككككككككككككتراتيجية
للت لم
**.621
**.611

ممارسككات الككت لم اسككتراتيجية التوجككو اسككتراتيجية التوجككو اسككتراتيجيات ادارة
التنظيم

نحو النظام

نحو االةراد

الم رةة

**.916

**.521

**.595

**.657

**.835

**.373

**.466

**.494

X

اداد

ادارة

الم رةة
**.361** .881
**.337** .752
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تشجيق الت اون وةرق
ال مل
تطكككككوير نظكككككم الكككككت لم
والمشارلة
تملككككككين االةككككككراد مككككككن

**.711

**.595

**.476

1
**.545

**.453

**.545
1

**.648
**.547

**.565
**.461

**.457
*.311

**.781
**.645

**.479
.182

**.481
*.328

**.562
.247

**.416** .752
**.411** .515

**.819

**.613

**.648

**.547

1

**.836

**.621

**.884

**.445

**.647

**.645

**.425** .855

ربط المنظمة بالبيلة **.784

**.621

**.565

**.461

**.836

1

**.717

**.877

*.275

**.573

**.515

**.556** .783

**.621

**.611

**.457

*.311

**.621

**.717

1

**.762

**.452

**.582

**.619

**.441** .763

راية مشترلة
القيككككادة االسككككتراتيجية
للت لم
ممارسككككككككككات الككككككككككت لم
التنظيم
اسكككككككتراتيجية التوجكككككككو
نحو النظام
اسكككككككتراتيجية التوجكككككككو

**.916

**.835

**.521

**.781
**.479

**.373

**.645
.182

**.884
**.445

**.877
*.275

**.762
**.452

1
**.462

**.462
1

**.643
**.453

**.652
**.838

**.511** .931
**.111 .691

**.595

**.466

**.481

*.328

**.647

**.573

**.582

**.643

**.453

1

**.866

**.328* .814

**.657

**.494

**.562

.247

**.645

**.515

**.619

**.652

**.838

**.866

1

**.263* .885

*X

**.881

**.752

**.752

**.515

**.855

**.783

**.763

**.931

**.691

**.814

**.885

1

اداد ادارة الم رةة

**.361

**.337

**.416

**.411

**.425

**.556

**.441

**.511

.111

*.328

*.263

**1 .441

نحو االةراد
اسكككككككككككككككتراتيجيات ادارة
الم رةة

* ارتثاطاي محوري المتغير المستقؿ مجتمعة

والتكؿ رقـ  4يوضد ثيانيا االرتثاطاي ودرجة قوة ارتثاطها ثمحور اداء ادارة المعرفة فر الجدوؿ اع

**.441

والمتعمؽ ثاثعاد

محوري ممارساي التعمـ التنظيمر واستراتيجياي ادارة المعرفةل
تكؿ رقـ  4قوة ارتثاطاي ممارساي التعمـ التنظيمر واستراتيجية ادارة المعرفة مل اداء ادارة المعرفة

مػػف تػ ؿ التػػكؿ اعػ

ن حػػظ اف ارتثػػاط ممارسػػاي الػػتعمـ التنظيمػػر مػػل اداء ادارة المعرفػػة كػػاف معنػػوي تحػػي مسػػتوير

داللة  %3و ) %5حيح كاني قيمتل مساوية الا ) 6 533ممػا يػدعونا الػا قثػوؿ الةرضػية الثديمػة الرتيسػية االولػا
التر تنص عما وجود ارتثاط معنوي طردي ثيف الثعديف هذا يعنر انػل ثزيػادة قيمػة ممارسػاي الػتعمـ التنظيمػر تػزداد قيمػة

اداء ادارة المعرفة
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وفيما يتعمؽ ثاالرتثاط ثيف استراتيجياي ادارة المعرفة واداء ادارة المعرفةفقد كاني ايضا ذاي داللة احصاتية تحي مسػتو

داللة ) %5حيح ثمغي قيمة معامؿ االرتثاط  6 261مما يدعونا الا قثوؿ الةرضػية الثديمػة الرتيسػية الثانيػةالتر تػنص
عما وجػود ارتثػاط معنػوي طػردي ثػيف الثعػديف هػذا يعنػر انػل ثزيػادة قيمػة اسػتراتيجياي ادارة المعرفػة تػزداد قيمػة اداء ادارة

المعرفة

كذلؾ ن حظ اف ارتثاط ممارساي التعمـ التنظيمر واستراتيجياي ادارة المعرفػة مجتمعػة مػل اداء ادارة المعرفػة كػاف معنػوي
تحي مستوير داللة ) %3و  %5حيح كانػي قيمتػل مسػاوية الػا ) 6 443ممػا يػدعونا الػا قثػوؿ الةرضػية الثديمػة
الرتيسية الثالثة التر تػنص عمػا وجػود ارتثػاط معنػوي طػردي ثػيف الثعػديف مجتمعػيف هػذا يعنػر انػل ثزيػادة قيمػة ممارسػاي

التعمـ التنظيمر واستراتيجياي ادارة المعرفة مجتمعة تزداد قيمة اداء ادارة المعرفة

كذلؾ نستنتج اف ارتثاط محور ممارساي التعمـ التنظيمر مل اداء ادارة المعرفة كاف االعما مقارنػة ثارتثػاط اسػتراتيجياي

ادارة المعرفةمل اداء ادارة المعرفة

االنحدار

الجدوؿ رقـ  7فر ادنا يمثؿ تحميؿ التثايف لممارساي التعمـ التنظيمر عما اداء ادارة المعرفة الذي ن حػظ مػف ت لػل
اف نمػوذج االنحػدار المسػػتتدـ هػو نمػوذج م تػػـ لتحميػؿ االنحػدار حيػػح ثمغػي قيمػة  Fالمحسػػوثة ) 26 477وهػر قيمػػة

معنوية تحي مستو داللة معنوية ) %5و %3

جدوؿ رقـ  7تحميؿ التثايف االحادي  ANOVAلممارساي التعمـ التنظيمر عما اداء ادارة المعرفة
Sig.

F

.666b

26 477

Model

Mean Square

Df

Sum of Squares

5 153

3

5 153

Regression

.263

58

35 358

Residual

59

26 569

Total

3

اما الجدوؿ رقـ  8فيمثػؿ تحميػؿ التثػايف السػتراتيجياي ادارة المعرفػة عمػا اداء ادارة المعرفػة الػذي ن حػظ مػف ت لػل اف
نموذج االنحدار المستتدـ هو ايضا نمػوذج م تػـ لتحميػؿ االنحػدار حيػح ثمغػي قيمػة  Fالمحسػوثة  4 135وهػر قيمػة

معنوية تحي مستو داللة معنوية )%5

جدوؿ رقـ  8تحميؿ التثايف االحادي) (ANOVAaالستراتيجية ادارة المعرفة عما اداء ادارة المعرفة
Sig.

F

.642b

4 135

Mean

of Df

Square

Model

Sum
Squares

3 426

3

Regression 3 426

.129

58

39 689

Residual

59

26 569

Total

3
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ويوضػػد الجػػدوؿ رقػػـ  9تحميػػؿ التثػػايف لممارسػػاي الػػتعمـ التنظيمػػر واسػػتراتيجاي ادارة المعرفػػة مجتمعػػة عمػػا اداء ادارة

المعرفػػة الػػذي ن حػػظ مػػف ت لػػل اف نمػػوذج االنحػػدار المسػػتتدـ هػػو نمػػوذج م تػػـ لتحميػػؿ االنحػػدار حيػػح ثمغػػي قيمػػة F
المحسوثة  34 661وهر قيمة معنوية تحي مستو داللة معنوية  %5و %3
جدوؿ رقـ  9تحميؿ التثايف االحادي  ANOVAaلممارساي التعمـ واستراتيجية ادارة المعرفة عما
اداء ادارة المعرفة

Sig.

F

.666b

34 661

Model

Mean Square

Df

Sum of Squares

1 989

3

1 989

Regression

.285

58

36 523

Residual

59

26 569

Total

3

والج ػػدوؿ رق ػػـ  36يحت ػػوي عم ػػا ثع ػػض المؤتػ ػراي االحص ػػاتية التاص ػػة ثانح ػػدار مح ػػوري ممارس ػػاي ال ػػتعمـ التنظيم ػػر
واستراتيجاي ادارة المعرفة واثرها عما اداء ادارة المعرفةل

جدوؿ رقـ  36انحدار محوري ممارساي التعمـ التنظيمر واستراتيجاي ادارة المعرفة عما اداء ادارة المعرفة
معامػ ػ ػ ػػؿ التحديػ ػ ػ ػػد

المحور

R2
التط ػ ػ ػ ػػوير المس ػ ػ ػ ػػتمر
لةرص التعمـ
والحوار

التنظيمر

%26

تمكػ ػ ػػيف االف ػ ػ ػراد مػ ػ ػػف

رؤية متتركة

رثط المنظمة ثالثيتة
القيػ ػ ػػادة االسػ ػ ػػتراتيجية
لمتعمـ
اسػ ػ ػ ػػتراتيجية التوجػ ػ ػ ػػل
واسػ ػ ػػتراتيجاي ادارة

نحو النظاـ

المعرفة

اسػ ػ ػ ػػتراتيجية التوجػ ػ ػ ػػل

مػػف تػ ؿ الجػػدوؿ اعػ

%25

4 525

%38

%37

.41

1 577

%13

%16

.56

5 698

%39

%38

.44

1 727

%7

%4
%5

%33
%39

%35

.53

%9
%38

.33
.26

%5

.853
2 677

.128

2 646

.44

1 742

و

37

و

%5

و

 %5و %3

%5
%5

و

%5

و

%5

و

%3
%3

36

%3

غيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر
معن ػ ػ ػ ػ ػ ػػوي تح ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
مستو داللة %5

%5

معنوي تحي مستو داللػة  %5و
%3

35

4
ال توجد متكمة

3

5

38

1

23

3

39

%3
معنوي

2

36

%3
و

6

37

%3

1 48
1 413

واتسوف

االرتثاط الذاتر

ا همية

%3

2 724

.42
.43

%5

2 947

.14

%36

%5

نحو االفراد
المحوريف مجتمعة

%37

.16

%36

%37

العمؿ
ممارسػ ػ ػػاي الػ ػ ػػتعمـ

%32

%33

تتجيل التعػاوف وفػرؽ

والمتاركة

المصحد

االنحدار

%31

تت ػ ػ ػ ػ ػػجيل المناقت ػ ػ ػ ػ ػػة

تط ػ ػػوير نظ ػ ػػـ ال ػ ػػتعمـ

معام ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ التحدي ػ ػ ػ ػ ػ ػػد

قيمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة معممػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

قيمة  tالمحسوثة

معنوية قيمة t
معنوي تحي داللة

قيمػ ػ ػ ػ ػػة درثػ ػ ػ ػ ػػف-

القػ ػرار ثوج ػػود مت ػػكمة

ترتي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن

7

36
35

2
ال توجد متكمة

36
35

2
3

ال توجد متكمة

ن حػػظ اف معامػػؿ التحديػػد ومعامػػؿ التحديػػد المصػػحد النحػػدار ممارسػػاي الػػتعمـ التنظيمػػر عمػػا

اداء ادارة المعرفة كانػا ) %26و ) %25عمػا التػوالر ا امػا معممػة االنحػدار فقػد كانػي قيمتهػا مسػاوية الػا )6 53

وقيمة اتتثار ) tالتاص ثها ) 4 525وقد كاني معنويػة تحػي مسػتو داللػة ) %5و  %3وهػذا يػدعونا الػا قثػوؿ
الةرضية الثديمة الرتيسية الراثعة ا كذلؾ اتاري قيمة ديرثف-واتسوف الا عدـ وجود متكمة االرتثاط الذاتر ونةػس الكػ ـ
يمكف اف يقاؿ عما اثعاد ممارساي التعمـ التنظيمػر التػر كانػي جميعهػا معنويػة ا وتتػير النتػاتج اعػ

اف رثػط المنظمػة
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ثالثيتة جاء ثالمرتثة االولا مف ناحية تاثير فر المتغير المعتمد يميل ثعػد المناقتػة والحػوار وجػاء ثعػد القيػادة االسػتراتيجية

لمتعمـ ثالمرتثة االتيرة مف ناحية تاثير عما الرغـ مف اف تاثير كاف معنويا تحي مستوير داللة ) %5و %3

كما ن حظ اف معامؿ التحديد ومعامؿ التحديػد المصػحد النحػدار اسػتراتيجياي ادارة المعرفػة عمػا اداء ادارة المعرفػة كانػا

) %7و  %5عما التوالر ا امػا معممػة االنحػدار فقػد كانػي قيمتهػا مسػاوية الػا  6 26وقيمػة اتتثػار  tالتػاص
ثه ػػا ) 2 677وق ػػد كان ػػي معنوي ػػة تح ػػي مس ػػتو دالل ػػة  %5فق ػػط وه ػػذا ي ػػدعونا ال ػػا قث ػػوؿ الةرض ػػية الثديم ػػة الرتيس ػػية

التامسة ا كذلؾ اتاري قيمة ديرثف-واتسوف الا عدـ وجود متكمة االرتثاط الذاتر ثينما تتير النتاتج فر الجدوؿ أع

ث اف ثعد استراتيجية التوجل نحو النظاـ لـ يكػف لػل تػدثي ار ذو داللػة إحصػاتية عمػا أداءإدارة المعرفػة وانمػا كػاف التػاثير لثعػد
استراتيجية التوجل نحو االفراد الذي كاف تدثير معنويا تحي مستو داللة  %5فقط

كػػذلؾ كػػاف معامػػؿ التحديػػد ومعامػػؿ التحديػػد المص ػػحد النحػػدار ممارسػػاي الػػتعمـ التنظيمػػر واسػػتراتيجياي ادارة المعرف ػػة
مجتمعة عما اداء ادارة المعرفة كانا  %39و  %38عما التوالر ا اما معممة االنحدار فقد كاني قيمتها مساوية الا
 6 44وقيمة اتتثار ) tالتاص ثها ) 1 742وقد كاني معنوية تحي مسػتو داللػة  %5و  %3وهػذا يػدعونا الػا

قثوؿ الةرضية الثديمة الرتيسية السادسة ا كذلؾ اتاري قيمة ديرثف-واتسوف الا عدـ وجود متكمة االرتثاط الذاتر

وفيما يتعمؽ ثاهمية كؿ محور فقد جاء محور ممارساي التعمـ التنظيمػر اوال يػاتر ثعػد محػور اسػتراتيجياي ادارة المعرفػة

ثانيا مف ناحية التاثير فر اداء ادارة المعرفة
المبحث الرابق :االستنتاجات والتو:يات
اوًال :االستنتاجات :

 -3اظهػػري اف ممارسػػاي الػػتعمـ التنظيمػػر ذاي االثعػػاد السػػثعة جػػاءي ثمتوسػػطاي حسػػاثية اعمػػا مػػف الوسػػط الحسػػاثر
المعياري  1عما مقياس ليكري التماسر ا وهذا يتير الا المعتقد االساسر مف حيح مستو االدراؾ العاـ المرتةػل

لمةهوـ ممارساي التعمـ فر منظمة التعمـ الكمية المثحوثة

 -2اظهػػري نتػػاتج الثحػػح اف ممارسػػاي الػػتعمـ ت ػرتثط ثع قػػاي ايجاثيػػة موجثػػة عنػػد مسػػتو داللػػة معنويػػة  %5ا واف
معامؿ االرتثاط  Rلثعد رثط المنظمة ثالثيتػة ذاي المرتثػة االولػا مػف ثػيف ممارسػاي الػتعمـ وثقيمػة  6.556وكمػا

يعرضل التكؿ رقـ  4ا مما يوضد اهتماـ اعضاء هيتة التػدريس ثتثػادؿ االفكػار مػل الثيتػة التارجيػة وتثنػر سػموكان
ثاتجا استراتيجية التوجل نحو المعرفة الةردية المتزونة فر عقوؿ االفراد مف ت ؿ العمؿ فر المكاتن االستتارية

 -1اف ثعد اسػتراتيجية التوجػل نحػو النظػاـ ضػمف محػور اسػتراتيجياي ادارة المعرفػة كػاف تػاثير ثالمرتثػة االتيػرة فػر اداء
ادارة المعرف ػػة مم ػػا يت ػػير اف الكمي ػػة تعتم ػػد سياس ػػة الحػ ػوار وجم ػػل االفك ػػار ثص ػػورة مثاتػ ػرة م ػػف تػ ػ ؿ عق ػػد الن ػػدواي
والمػػؤتمراي العمميػػة ا ذلػػؾ الح ػوار ثػػيف قيػػاداي هيتػػاي التػػدريس لػػل الػػدور المتػػجل فػػر دعػػـ اسػػت ارتيجية التوجػػل نحػػو

االفراد
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 -4توصؿ الثحح الا وجود اثر السػتراتيجية ادارة المعرفػة والػتعمـ التنظيمػر فػر اداء ادارة المعرفػة ا وكتػؼ الثحػح عػف
راثط ػػة قوي ػػة ث ػػيف االداء المعرف ػػر وال ػػتعمـ وه ػػذا يعن ػػر اف عين ػػة الثح ػػح يمك ػػف اف تكس ػػن ميػ ػزة تنافس ػػية مس ػػتدامة

ثالتعرؼ عمػا اداء الةػرد والجماعػة فػر المنظمػة وحمقػاي التعمػيـ المسػتمر والحػوار والنقػاش الةكػري ويمكنهػا اف تحقػؽ
اداء متةوؽ مف انتاء وتزف ونتر المعرفة الجديدة ثكةػاءة وفاعميػة وهػذا مػا يتةػؽ والنتػاتج التػر تػـ التوصػؿ اليهػا مػف

قثؿ لػ Idowu,2631

 -5اظهػري النتػػاتج اف ارتثػػاط ممارسػػاي الػػتعمـ التنظيمػػر مػل اداء ادارة المعرفػػة معنػػوي وتحػػي مسػػتوير داللػػة  3:و
 5:حيح كاني قيمتل مساوية  6.533ا وهذا يعنر اف ثزيادة قيمة ممارساي التعمـ تزداد قيمة االداء المعرفر

 -6اظهػػري النتػػاتج اف اسػػتراتيجية ادارة المعرفػػة ثثعػػديها ت ػرتثط مػػل اداء ادارة المعرفػػة ثع قػػة طرديػػة موجث ػة ذاي داللػػة
احصاتية تحي مسػتو داللػة  5:حيػح ثمغػي قيمػة االرتثػاط ) 6.261ا وهػذا يعنػر انػل ثزيػادة قيمػة اسػتراتيجية

ادارة المعرفة تزداد قيمة االداء المعرفر

رانياً :التو:يات:

 -3ضػػرورة اهتمػػاـ عينػػة الثحػػح ثمتتمػػؼ أثعػػاد ممارسػػاي الػػتعمـ والقيػػاـ ثتطػػوير قػػدراي ثنػػاء فػػرؽ العمػػؿ وتعزيػػز
المتاركاي والرؤ اإلستراتيجية ثيف أفرادها كونها القاعدة لموصوؿ إلا أداء معرفر فعاؿ

 -2ضرورة تثنر مةهوـ إستراتيجية إدارة المعرفة فر منظماي التعمـ التر تر فر التغيير صةة مػف صػةاتها تواجػل
ثل عالماا يرتكز اقتصاد عما المعرفة

 -1الض ػػرورة عم ػػا تح ػػوؿ اهتمام ػػاي عين ػػة الثح ػػح الكمي ػػة المثحوث ػػة ح ػػوؿ ممارس ػػاي ال ػػتعمـ تواس ػػتراتيجية إدارة
المعرفة كونهما الركيزة التػر يتحقػؽ ثهمػا اسػتثماراا كثيػراا فػر ا داء المعرفػر فتكػوف أكثػر إرثاحػاا وتطػوراا فػر

مجاؿ االستثمار الةكري ثالمقارنة مل منافسيها

 -4التدكيد عما تحوؿ المعرفة الضمنية والتر يمتمكها فرد واحد الا معرفػة ضػمنية تمتمكهػا مجموعػة افػراد ويحػدح
التتارؾ ثطريقة غير رسمية ثالتعمـ مف ت ؿ الم حظة والتقميد مما يعزز دور استراتيجية التوجل نحو الةرد

ربت المراجق:

أ -المصادر العرثية ل

 -3الثغػػداديا عػػادؿ هػػادي حسػػيف و العثػػاديا هاتػػـ فػػوزي دثػػاس  2636ا االتعمػػيـ التنظيمػػر والمنظمػػة المتعممػػة وع قتهػػا ثالمةػػاهيـ
االدارية المعاصرةاا ط3ا مؤسسة الوراؽ لمنتر والتوزيلا عماف _ ا ردف

 -2الحكػػيـا ليػػح عمػػر و زويػػفا عمػػار عثػػداالمير والتةػػاجرا حػػاكـ جثػػوري  2669ا ادور ادواي الػػتعمـ التنظيمػػر فػػر تحقيػػؽ االداء
الجامعر المتميزاا مجمة القادسية لمعموـ االدارية واالقتصاديةا مجمة 33ا عدد 2
 -1السػػالـا مؤيػػد سػػعيد  2669ا ا ادارة الم ػوارد الثت ػرية – مػػدتؿ اسػػتراتيجر تكػػاممراا ط3ا مؤسسػػة اث ػراء لمنتػػر والتوزيػػلا عمػػاف _
االردف
 -4الكثيسرا ص ح الديف  2665ا "ادراة المعرفة "االمنظمة العرثية لمتنمية اإلداريةا القاهرة

 -5نجـ عثود نجـ  2668ا "ادراة المعرفة ل المةاهيـ واالستراتيجياي والعمميايا ط3ا مؤسسة الػوراؽ لمنتػر والتوزيػلا ط 3ا عمػاف _
ا ردف
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Allen, R.& Helms, M(2662),(( Employee precptions of the relationship between strategy, Reward

2-
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3-
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and organizational performance)), Journal of Business strategies, VOL.39,No(2).
organization science, VOL,22, No,3.
Education, VOL.23, No(3).
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(chapter1). Retrieved from http://wwidre.calresearch-
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Chen, M &Huang,M(2669),((Measuring Knowledge Management performance using competitive
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ملحق ر م ()1

بسم اهلل الرحمن الرحيم
السيد|السيدة ى و ىيلة التدريس المحترم:
تمرل ىذه االستبانة األداة الت تملن الباحث من اإليفاد بمتطلبات الدراسة الموسومة :
(ممارسات الت لم التنظيم واستراتيجية إدارة الم رةة وىال تيما بأداد إدارة الم رةة)

دراسة تحليلية ألراد ىينة من اى اد الييلة التدريسيو ة للية اليندسة -جام ة القادسية

وان تف للم باإلجابة المناسبة يساىم ة الح:ول ىلد نتالج د يقة بما ي زز تحقيق أىداف البحث ت ىلماً بان اإلجابة تستخدم ح :ارً
ألغراض البحث ال لم دون

رورة لذلر االسم .

شالرين ت اونلم م نا

مالحظات ىامة:

م.م ىناد جاسم محمد ال سلري

 . 1يرجد اإلطالع ىلد الم:طلحات الت ارتأينا إدراجيا
البدد بتأشير موا فلم تجاه ال بارات.

من االستبيان مكن اجكل إزالكة اللكبس والغمكوض ىكن ب كض الم:كطلحات ت بكل

 .2يرجد بيان اتفا ك مق لل ةقرة من الفقرات من خالل و ق إشارة (√) ة المربكق الكذي ي طك د كة و:كفك لمكدق اتفا كك مكق ال بكارات
المطروحو .
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يرجد و ق ىالمة ( √) ىلد ماتراه مناسبا"
أوال"  :ممارسات الت لم التنظيم

 :مجموىة ال وامل المت لقة بالرقاةة التليفية والتملين اإلداري وبناد الراية المشترلة

واختبار النماذج الذىنية للتفلير المنظم وبناد الشبلة االت:الية ورقاةة الت لم االستراتيج

).)Watkins& Marsick ,1993,1996,1999

اتفق تماما

ة ك منظمتنككا يق ك األة كراد و تككا ة ك بنككاد الرقككة مككق ب

الب ض

ككيم

-5

ة منظمتنا الحوار والمنا شة تغذية راج ة :ريحة و:اد ة

-6

ة ك منظمتنككا يسككم بتبككادل وجيككات النظككر وطككرح ا راد دون

-7

ةك منظمتنككا ةككرق ال مككل ىلككد رقككة بككان المنظمككة ت مككل بنككادا

-8

ةككك منظمتنكككا ت مكككل ةكككرق ال مكككل ىلكككد إىكككادة النظكككر بأةلارىكككا

يود

ىلد تو:ياتيم

نتيجة المنا شة أو جمق م لومات
-9

ة منظمتنا ةرق ال مل ليم حرية التليكف مكق أىكداةيم حسكب

-11

ة منظمتنا تتاح الدروس المستفادة لجميق األةراد

-11

ة منظمتنكا و
تطكور األنظمكة لقيكاس الفجكوة بكين األداد الحكال

-12

ة منظمتنا تقاس النتالج باىتمكاد الو كت والمكوارد المسكتيللة

-13

ةكككك منظمتنككككا يمككككن األةككككراد السككككيطرة ىلككككد المككككوارد التكككك

-14

منظمتنكككككا تكككككدىم األةكككككراد اللكككككذين يأخكككككذون مبكككككدأ المخكككككاطرة

احتياجاتيم

والمتو ق

ة التدريب

يحتاجونيا النجاز األىمال
المحسوبة ة ال مل

أتفق

-3

ة منظمتنا يخ:ص لألةراد و تا للت لم

غير متالد

-2

ة منظمتنا يلاةأ األةراد ىلد الت لم

الاتفق

-1

ة منظمتنا يت لم األةراد ب

-4

يم من ب ض

ال أتفق تماما

الفقرات

والطلب ىلد الم رةة
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-15

منظمتنا تحث إةرادىا بالتوجو نحو المبادرة

-16

منظمتنا تشجق األةراد ىلد التفلير من وجية نظر ىالم

-17

منظمتنككا تشككجق إةرادىككا ة ك الح:ككول ىلككد حلككول مككن جميككق

-18

منظمتنككككا ت مككككل مككككق المجتمككككق الخككككارج لتلبيككككة االحتياجككككات

إنحاد المنظمة لحل المشلالت

المتبادلة وتقديم الرةاىية للمجتمق
-19

ة منظمتنا يبحث القادة بشلل مستمر ىن ةرص للت لم

- 21

ة منظمتنا أىمال القادة متسقة مق يميم

-21

ة منظمتنا القادة ىم مرشدون ومدربون لألةراد ال املين

رانيكككا :اسكككتراتيجية أدارة الم رةكككة  :خطكككة ىاليكككة المسكككتوق ت:كككف وتحكككدد ال مليكككات واألدوات والبنيكككة التحتيكككة ( التنظيميكككة

والتلنولوجية ) المطلوبة إلدارة الفجوة الم رةية (.)Chio&Lee,2112
-22

ةككككك منظمتنكككككا الم رةكككككة تشكككككبو م رةكككككة – الليكككككف ت الميكككككارة

-23

ة منظمتنا باإلملان الح:ول ىلد الم رةكة مكن خكالل وركالق

-24

ة ك منظمتنككا يككتم اىتمككاد طريقككة التوريككق ةيمككا يخككص نتككالج

التلنولوجية أو حل المشللة باىتماد طرق مدونة

وأدلة رسمية

األىمال واالجتماىات الرسمية
-25

ة منظمتنا يأخذ التشكارك الم رةك أشكلال مدونكة للتيبكات أو

-26

ة منظمتنا سيولة الح:ول ىلد الم رةة من أ:حاب الخبكرة

-27

ةككك منظمتنكككا يكككتم التبكككادل الم رةككك باالت:كككال المباشكككر مكككق

-28

ةككك منظمتنكككا يسكككتخدم التشكككارك الم رةككك إلجكككراد المحادركككات

ورالق

وزمالد ال مل

أ:حاب الخبرة

وىقد اللقادات
-29

ة منظمتنا يتم الح:ول ىلد الم رةة بالتوجيكو واإلرشكاد مكن

واحد  -واحد

رالرا"  :أداد إدارة الم رةة :تحديكد ةشكل او نجكاح إدارة الم رةكة ةك مكدق اسكتفادتيا مكن األ:كول الم رةيكة ةك زيكادة االربكاح
وخفككض التلككاليف لماش كرات ماليككة وتحسككين ىال ككات ال مككل ور ككا ال ككاملين لماش كرات غيككر ماليككة

))andChen,2119

Chen,Huang
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31

منظمتنا بالمقارنة مق المناةسين ألرر نجاحا "

31

منظمتنككا بالمقارنككة مككق المناةسككين ليككا البككر ح:ككة ة ك مجككال
االسترمار الفلري

32

منظمتنا بالمقارنة مق المناةسين ألرر نموا"

33

منظمتنا بالمقارنة مق المناةسين ألرر إرباحا "

34

منظمتنا بالمقارنة مق المناةسين ألرر إبداىا" وتطورا"

