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 :انذراست يهخص 
، يف : )االستشراف ، وتفكَت النظم ادلتمثلةو ، أبعاد الذكاء االسًتاتيجي  دورهتدف ىذه الدراسة اىل التعرف على     

والرؤية ادلستقبلية ، والدافعية ، والشراكة( بصفة امجالية كمتغَت وسيط تداخلي يف مسار العبلقة ادلباشرة بُت شلارسة 
وتطبيق ادلعرفة( من ، وتوزيع ادلعرفة ، وتوليد ادلعرفة ، وٗتزين ادلعرفةوادلتمثلة يف : )تشخيص ادلعرفة، ، عمليات إدارة ادلعرفة 

، ولتحقيق ىذا اذلدف مت تصميم قائمة زلل الدراسة من جانب أخربـــ ج.م.ع احلكومية جانب واألداء باجلامعات 
اليت تقع يف اقليم ، بـــ ج.م.ع احلكومية من اجلامعات وتألف رلتمع الدراسة  .صاء لقياس متغَتات الدراسة بدقة استق

: اسوان(، وكانت وحدة ادلعاينة ىي : )جامعة سوىاج ، وجامعة جنوب الوادي ، وجامعةوادلتمثلة يف ، جنوب الصعيد 
، ورئيس القسم العلمي كلية ، الكلية ، ووكيل الامعة أو من ينوب عنو ، وعميد اجلنائب رئيس و امعة، اجلرئيس 

وائية الطبقية يف اختيار مفردات واعتمد الباحث على أسلوب العينة العش الدراسة،زلل بـــ ج.م.ع احلكومية باجلامعات 
 الدراسة.العينة من رلتمع 

: مستوى وكل منشلارسة عمليات إدارة ادلعرفة بُت مرتفعة نسبيًا وأظهرت نتائج الدراسة وجود عبلقة ارتباط إغلابية     
مرتفعة نسبيًا أيضاً ابية ، إضافة اىل وجود عبلقة ارتباط إغلوالذكاء االسًتاتيجي بـــ ج.م.ع احلكومية األداء باجلامعات 

 الذكاء االسًتاتيجي، وأخَتًا بينت النتائج أن بـــ ج.م.ع احلكومية باجلامعات ومستوى األداء بُت الذكاء االسًتاتيجي 
بـــ ج.م.ع احلكومية شلارسة عمليات إدارة ادلعرفة ومستوى األداء باجلامعات يلعب دور الوسيط التداخلي يف العبلقة بُت 

 ، وبناًء على النتائج اليت مت التوصل اليها مت تقدًن رلموعة من التوصيات العلمية والعملية .   دراسة زلل ال

الحكومية الجامعات ،  الجامعي، األداء  الذكاء االستراتيجي ،عمليات إدارة المعرفة ممارسات   :الدالة الكلمات
 .الحكومية بـــ ج.م.ع 
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Abstract 

The Impact of Strategic Intelligence as a Variable Mediator in 

the Relationship between the Knowledge Management processes 

Practice and Performance of the University – Applied Study on 

the Egyptian Universities 

    This study aims to identify the role of strategic intelligence dimensions of: 

(Foresight, System Thinking, Visioning, Motivating, and Partnership) in total 

as variable of interventional mediator in the direct relationship between 

knowledge management processes practice of: (Knowledge Identification, 

Knowledge Generating, Knowledge Storing, Knowledge Distribution, and 

Knowledge Application) and the performance of Egyptian universities , and to 

achieve this goal are designed questionnaires to measure variables of the study 

accurately, and consisted of the study population of the Egyptian universities 

of: (Sohag University, South valley University, Aswan University), and the 

sample unit was: university president, president vice, Faculty Dean, deputy 

dean, Head of the Department, researcher depends on a stratified random 

sample method to choose The sample, and the study results showed a positive 

correlation between knowledge management processes practice relationship and 

each of: the performance of Egyptian universities and strategic intelligence, in 

addition to the existence of a positive correlation relationship between strategic 

intelligence and the performance of Egyptian universities and, finally, the 

results showed that intelligence strategic play the role of interventional 

mediator in the relationship between knowledge management processes practice 

and the performance of Egyptian universities, then the researcher presented a 

set of scientific and practical recommendations. 

Key Words: Knowledge management processes practice, Strategic 

intelligence, University performance, The Egyptian 

government universities. 
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 وتساؤالتها ويشكهت انذراست  تأوالً: يمذي
اجلامعات ادلعاصرة على اختبلف انواعها ، موجة من التحوالت والتغَتات ادلتسارعة ، اليت ٕتتاح عامل اليوم ، ويف تواجو    

ات النإتة عن التقدم الكبَت واالستخدام األمثل للمعلوم، مقدمتها الثورة ادلعلوماتية والتقنية ، اليت تعتمد ادلعرفة العلمية ادلتقدمة 
لتحوالت أصبحت ادلعرفة ٘تثل ادلصدر االسًتاتيجي تلك ا( ، ونتيجة لInternetيف احلاسب اآليل وشبكة االتصاالت العادلية )

 .(Schwandt & Marqurdt,2003:7)االكثر أعلية ، واألقوى تأثَتاً يف صلاح اجلامعات أو فشلها 
ساعد يف تكوين عناصر بشرية مؤىلة وقادرة على استقطاهبا وتسخَتىا خلدمة اجملتمعات بشكل عام وتلك الثورة ادلعلوماتية ت   

لؤلغراض العامة واخلاصة ، لتكون قادرة على مواكبة ىذه التطورات واستخدامها بأعلى كفاءة شلكنة ، خاصة وأنو أصبح من أىم 
ات اليت يشهدىا عصر النهضة التكنولوجية وادلعلوماتية ، نتيجة مقومات صلاح أي جامعة ىو مقدرهتا علي اللحاق بأحدث ادلتغَت 

وبالتزامن مع الثورة ادلعلوماتية واالتصاالت اذلائلة أدركت اجلامعات أن ادلعرفة ىي ادلوجود غَت  .تطور اذلائل الذي طرأ عليها ال
م ، أو ــلوب غَت مبلئـــــتخدمت بأســـــم أو ُاسادللموس األكثر أعلية ، حيث أن أغلب اجلامعات ٘تتلك معرفة ، لكنها مل ُتستخد

)الظاىر ،  ائل ادلبلئمة لذلكــرفون الوســــأن العاملُت فيها ال يستطيعون اكتشافها والوصول اليها وال تطبيقها ، ألهنم ال يع
2008 : 1) . 

 اإلدارةات ، إلدراك ادلنظمات أن ادلعرفة بدون فعل ادلعرفة ٖتتل مكانة كبَتة بوصفها تطورًا فكريًا مهمًا يف اجلامع إدارةوبدأت    
ليست ذات فائدة ، لكون ادلعرفة معظمها ضمنية ، وٖتتاج اىل الكشف عنها وتشخيصها وٗتطيطها وتوليدىا من جديد 

بالتطبيق وإعادة ادلعرفة ، ومن مث استعماذلا  إدارةواجراءات ادلتابعة لعمليات ، واجراءات الرقابة والتقوًن ، وتنظيمها ونشرىا 
 استعماذلا عدة مرات .

: زيادة الكفاءة ، امة ، ػلقق عديد من الفوائد منهاادلعرفة يف ادلنظمات بصفة ع إدارةعديد من الدراسات أن تبٍت الوتؤكد    
يزة تنافسية ، وسرعة ، وزيادة االنتاجية ، وٖتسُت االبداع ، وٖتقيق م األداءعالية ، وٖتسُت عملية اٗتاذ القرارات ، وٖتسُت فوال

 ( .12:  2004العمري ،  ؛ 19: 2002، واألثري ، )المالك  االستجابة للتغَتات يف البيئة احمليطة
ادلعرفة يف مؤسسات التعليم العايل، يعد أمرًا مهمًا وجوىريًا ،   إدارةوأشارت دراسة أخري ايل أن تبٍت اسًتاتيجيات وتقنيات    

ال ، واذا ما مت تطبيقو بفعالية ، فإنو سيؤدى حتمًا ايل ٘تيز ىذه ادلؤسسات التعليمية يف قدراهتا يف قطاع االعماحلال كما ىو 
ية ، وتقدًن خدمات أكادؽلية )ادلناىج ، واألْتاث العلم مثل :، والعمل على تقصَت دورة تطوير ادلنتجات ، على اٗتاذ القرارات 

 .Kidwell & Johnson , 2000:29) ؛ 90:  2004حمدان ، ) (، إضافة ايل ٗتفيض التكاليفأفضل
ونتيجة للظروف وادلتغَتات اليت رافقت التنوع والتقييد يف عوامل البيئة الداخلية والبيئة اخلارجية دلنظمات العصر احلايل ،    

على اسس تنمية من ذوى القدرات الفكرية وادلهارات غَت التقليدية ، اليت تعتمد ، استلزم ذلك وجود قادة ومفكرين أذكياء 
ادلعرفة واخلربة ؤتبادئها وتكوين التصورات والرؤي ذات العبلقة بادلستقبل وسبل مواجهة احلاضر اليت غدت تتصف بالتغَتات 

للبحث يف امكانية احتوائها وٕتاوزىا ، مث زلاولة السيطرة عليها ، السريعة ادلتبلحقة ، شلا زاد من أعلية متابعتها وٖتليلها باستمرار 
  . (34: 2010)العبيدي ،  و التأثَت فيها لضمان النجاح والتفوق والبقاءأ
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كأداة فاعلة لتوجيو ادلنظمة ضلو ٖتقيق أىدافها على ادلدي  Strategic Intelligence (SI) وبرز الذكاء االسًتاتيجي   
ص ادلتاحة ، والتكيف مع التغَتات اليت ٖتيط البعيد ، واحملافظة على مكانتها ، وقراءة مستقبلها و٘تكُت القادة من استشعار الفر 

، وبدأت ادلنظمات تكيف حاجاهتا اىل ىذا النمط من الذكاء ، مع سعيها لتحقيق التوأمة بينو وبُت االظلاط األخرى للذكاء  هبا .
كما أن تعدد   و بفاعلية .ى تنمية عناصره وادارتمثل : الذكاء العاطفي ، والذكاء التنافسي ، وذكاء االعمال . وتدريب قيادهتا عل

استخدامات ىذا النمط من الذكاء كانت االساس يف رسم معامل ىذا ادلوضوع ، ال سيما بعد أن شهد العقد األخَت من القرن 
 . (133:  2010) صالح وآخرون ،  العشرين تطوراً وزيادة بالغة يف مستلزمات الذكاء وامكاناتو

نوع شليز من القدرات العقلية اليت ػلتاجها ادلدير أو القائد وادلفكر االسًتاتيجي ، اليت ب(SI)  ويرتبط الذكاء االسًتاتيجي   
ومواجهة حاالت عدم التأكد وزلدودية ادلعلومات ، شلا يستوجب فهمًا واسعاً ، تتيح لو امكانية التفكَت ادلستقبلي للمنظمة 

اليت توفر استحضارات مناسبة ، تستهدف ٖتقيق ادلكانة ادلرموقة  والبحث عن أفضل السبل واالمكانات، دلتطلبات البيئة احمليطة 
من خبلل التفوق على ادلنظمات ادلنافسة . وال بد من توافر القدرات ادلتفردة لدى شاغل ادلوقع يف رلال ، وادلوقع ادلتميز للمنظمة 

 اآلخرينيصعب على ، يها فرصًا مستقبلية وفق منظور اسًتاتيجي ػلقق لو وللمنظمة اليت يعمل ف، استخدام القدرات العقلية 
 (.170:  2008)النعيمي ،  الوصول اليها بذات ادلستوى

والذي ؽليز قادة ادلنظمات ، وأن (SI) والسبب الذي جعل كثَت من القادة ناجحُت ، ىو أهنم ؽللكون الذكاء االسًتاتيجي   
لقياديُت يف الوقت ادلناسب ، وىذا بدوره يؤدى اىل اٗتاذ القرار الصحيح ىذا الذكاء يوفر ادلعلومات الضرورية وادلناسبة للمديرين وا

 . (Maccoby , 2001 : 1 ; Clar , 2008: 10) وادلناسب

شكل من اشكال التطور الفكري االقتصادي ، فحىت ؽلكن ألى منظمة أن تبدع ، وتنتج (SI)  ويعترب الذكاء االسًتاتيجي   
علومات مؤكدة ، وكاملة ، وذات مصداقية وجودة عالية ، فاحلصول على ادلعلومة وٖتليلها وتسوق ، فهي ْتاجة دائمة اىل م

وتنظيمها واستغبلذلا أصبح ىام ، وبادلوازاة مع ادلعرفة اجليدة لكل من البيئة الداخلية واخلارجية ، فللمعلومة دور ىام يف مجيع 
أن تتطور أو حىت ٖتافظ على مكاهنا ، ومكانتها وقدراهتا التنافسية يف  مراحل ظلو وتطور ادلنظمة، فبل ؽلكن ذلا مهماً كان نشاطها

 ( .2: 2010)الياس وحمزة ،  سوق ادلنافسة
ادلعرفة بشكل مستمر ، دلا ذلا من أعلية  إدارةْتاجة ماسة اىل ٖتديث يف شلارسة عمليات  بـــ ج.م.ع احلكومية وألن اجلامعات    

ادلعرفة ، وما ؽلكن  إدارة، فإن ذلك يتطلب منها التعرف على طبيعة تلك ادلمارسات لعمليات  األداءيف ٖتقيق مستوى مرتفع يف 
الدراسة ، وكذلك التعرف على طبيعة وتأثَت زلل بـــ ج.م.ع باجلامعات احلكومية  األداءأن تؤثر بو ىذه ادلمارسة على مستوى 

زلل بـــ ج.م.ع باجلامعات احلكومية  األداءادلعرفة و  إدارةرسة عمليات الذكاء االسًتاتيجي كمتغَت وسيط يف العبلقة بُت شلا أبعاد
 الدراسة .

ات الدراسة الثبلثة االساسية ، زلل الدراسة ، دلتغَت بـــ ج.م.ع باجلامعات احلكومية وهبدف التعرف على ادراك ادلسئولُت    
اجلامعي، قام الباحث بدراسة استطبلعية ٘تثلت  األداءومستوى الذكاء االسًتاتيجي ،  أبعادادلعرفة ، و  إدارة: شلارسة عمليات وىي

، استخدم الباحث خبلذلا ( مفردة 02يف اجراء مقاببلت شخصية مع عينة ميسرة من ادلسئولُت باجلامعات زلل الدراسة قوامها )
 وقد كشفت الدراسة االستطبلعية عن اآليت: اطاراً للمقابلة .
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 .احلكومية اجلامعاتأو فشل ادلعرفة مصدر ىام وزلدد لنجاح  -
 .احلكومية اجلامعات أداءللمعرفة يزيد من كفاءة وفعالية  إدارةتبٌت  -
ادلعرفة يف القدرة واالستجابة السريعة يف عملية اٗتاذ القرارات اخلاصة باجلامعات واليت تؤدى اىل ٖتسن يف  إدارةتساعد  -

 . احلكومية اجلامعات أداءمستوى 
 ضلو ٖتقيق أىدافها طويلة ادلدى ، وٖتسُت يف مستوى أدائها . احلكوميةاة فاعلة لتوجيو اجلامعات الذكاء االسًتاتيجي أد -
 ويف الوقت ادلناسب . احلكومية يوفر الذكاء االسًتاتيجي ادلعلومات ادلناسبة والضرورية للمسئولُت باجلامعات -

 ومما سبق ، يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية :   

 ادلعرفة،وٗتزين  ادلعرفة،)تشخيص ادلعرفة، وتوليد  يف:وادلتمثلة  ادلعرفة، إدارةا طبيعة العبلقة بُت كل من شلارسة عمليات م -1
 زلل الدراسة ؟بـــ ج.م.ع باجلامعات احلكومية  األداءوتطبيق ادلعرفة( وبُت  ادلعرفة،وتوزيع 

وادلتمثلة يف : )تشخيص ادلعرفة، وتوليد ادلعرفة ، وٗتزين ، رفة ادلع إدارةما طبيعة العبلقة بُت كل من شلارسة عمليات  -0
الذكاء االسًتاتيجي وادلتمثلة يف : )االستشراف ، وتفكَت النظم ،  أبعادادلعرفة ، وتوزيع ادلعرفة ، وتطبيق ادلعرفة( وبُت 

 الدراسة ؟زلل ع بـــ ج.م.باجلامعات احلكومية والرؤية ادلستقبلية ، والدافعية ، والشراكة( كإمجايل 
فكَت النظم ، والرؤية وادلتمثلة يف : )االستشراف ، وت، الذكاء االسًتاتيجي  أبعادما طبيعة العبلقة بُت كل من  -3

 الدراسة ؟زلل بـــ ج.م.ع باجلامعات احلكومية  األداء، والدافعية ، والشراكة( وبُت ادلستقبلية
يف : )االستشراف ، وتفكَت النظم ، والرؤية ادلستقبلية ، والدافعية ،  وادلتمثلة، الذكاء االسًتاتيجي  ألبعادىل ؽلكن  -4

وادلتمثلة يف : ، ادلعرفة  إدارةيف مسار العبلقة ادلباشرة بُت شلارسة عمليات  أن تلعب دورًا وسيطًا تداخلًياوالشراكة( 
باجلامعات  األداءادلعرفة( من جانب و )تشخيص ادلعرفة ، وتوليد ادلعرفة ، وٗتزين ادلعرفة ، وتوزيع ادلعرفة ، وتطبيق 

 الدراسة من جانب أخر؟زلل بـــ ج.م.ع احلكومية 

 ثانًُا: أهذاف انذراست 
 التالية : سعت ىذه الدراسة الى تحقيق األىداف   

وٗتزين  ،ادلعرفةوتوليد  ادلعرفة،)تشخيص  يف:وادلتمثلة  ، ادلعرفة إدارةدراسة واختبار العبلقة بُت كل من شلارسة عمليات  -1
 الدراسة.زلل بـــ ج.م.ع باجلامعات احلكومية  األداءوتطبيق ادلعرفة( وبُت  ادلعرفة،وتوزيع  ادلعرفة،

، وتوليد ادلعرفة ، وٗتزين ادلعرفةوادلتمثلة يف : )تشخيص ادلعرفة ، ، ادلعرفة  إدارةٖتليل العبلقة بُت كل من شلارسة عمليات  -0
، والرؤية وتفكَت النظموادلتمثلة يف : )االستشراف ، ، الذكاء االسًتاتيجي  أبعادوبُت  وتوزيع ادلعرفة ، وتطبيق ادلعرفة(

 الدراسة.زلل بـــ ج.م.ع باجلامعات احلكومية ادلستقبلية ، والدافعية ، والشراكة( كإمجايل 
، لنظم، والرؤية ادلستقبليةتفكَت اوادلتمثلة يف : )االستشراف ، و ، الذكاء االسًتاتيجي  أبعادٖتديد العبلقة بُت كل من  -3

 الدراسة.زلل بـــ ج.م.ع باجلامعات احلكومية  األداءوالدافعية ، والشراكة( وبُت 
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وادلتمثلة يف : )االستشراف ، وتفكَت النظم ، والرؤية ادلستقبلية ، والدافعية ، ، الذكاء االسًتاتيجي  أبعاداختبار تأثَت  -4
وادلتمثلة يف : )تشخيص ، ادلعرفة  إدارةالعبلقة ادلباشرة بُت شلارسة عمليات والشراكة( كمتغَت وسيط تداخلي يف مسار 

ــ باجلامعات احلكومية  األداءادلعرفة ، وتوليد ادلعرفة ، وٗتزين ادلعرفة ، وتوزيع ادلعرفة ، وتطبيق ادلعرفة( من جانب و  بـ
 الدراسة من جانب أخر.زلل ج.م.ع 

ادلعرفة ، ومن مث  إدارة تسهم يف االرتقاء ٔتستوي جودة شلارسة عمليات تقدًن وصياغة رلموعة من التوصيات اليت -5
الدراسة ، وكذلك التوصل لبعض الدالالت العلمية زلل بـــ ج.م.ع باجلامعات احلكومية  األداءامكانية تعظيم العائد من 

 الدراسة.دراسة يف فهم أكرب دلوضوع الزلل بـــ ج.م.ع باجلامعات احلكومية والعملية اليت قد تفيد الباحثُت وادلسئولُت 

 ثانثًا: أهًُت انذراست 
تستمد ىذه الدراسة أعليتها شلا قد يًتتب عليها من اسهامات ذات نفع على الصعيدين العلمي والعملي ، ويربز ذلك من    

 خبلل النقاط التالية :

تفيد الدارسُت والباحثُت والقائمُت على التدريس  فوسو  اجملال،تعترب الدراسة احلالية إضافة جديدة للرصيد ادلعريف يف ىذا  -1
 الصلة.وغَتىا من اجملاالت ذات  التنظيمي،ادلوارد البشرية والسلوك  إدارةيف رلال 

باجلامعات  األداءمن خبلل شلارسة رلموعة عمليات يف  ادلعرفة، إدارةوتتجلي أعلية ىذه الدراسة يف التعرف على دور  -0
الدراسة ، وكذلك التعرف على تأثَت الذكاء االسًتاتيجي كمتغَت يتوسط العبلقة بُت شلارسة  زللبـــ ج.م.ع احلكومية 
 الدراسة . زلل بـــ ج.م.ع باجلامعات احلكومية  األداءادلعرفة و  إدارةعمليات 

، على فهم أوضح زلل الدراسة  بـــ ج.م.ع احلكومية من ادلتوقع أن تساعد نتائج الدراسة احلالية ادلسئولُت يف اجلامعات  -3
وادلتمثلة يف : )تشخيص ادلعرفة ، وتوليد ادلعرفة، وٗتزين ادلعرفة ، وتوزيع ادلعرفة ، وتطبيق ، ادلعرفة  إدارةدلمارسة عمليات 

ادلعرفة( ، ٔتا يسهم يف تدعيم ورفع مستوى أدائها ، ؤتا يعطى صورة واضحة عن اجلوانب اليت غلب زيادة االىتمام هبا 
ادلعرفة  إدارةوية ، وذلك من خبلل إبراز دور الذكاء االسًتاتيجي كمتغَت وسيط يف العبلقة بُت شلارسة عمليات األولومنحها 

 .باجلامعات احلكومية بـ ج.م.ع األداءو 
: )جامعة سوىاج ، يف اقليم جنوب الصعيد ، وادلتمثلة يف بـــ ج.م.ع مت تطبيق ىذه الدراسة علي اجلامعات احلكومية  -4

تفتقر دلثل ىذه الدراسات لفًتة زمنية طويلة ، ومن مث فإن ىذه وب الوادي ، وجامعة أسوان( ، وىي منطقة وجامعة جن
 الدراسة سوف ٗتدم اجملتمع احمليط . 

 أدبُاث وفزوض انذراست  رابؼًا:
النظرية دلتغَتات  لفيةاخليغطي ىذا اجلزء من الدراسة اجلهود البحثية ذات الصلة ٔتوضوع الدراسة ، وذلك هبدف الوقوف على    

الدراسة ، وكذا أىم النتائج اليت توصلت اليها جهود الباحثُت السابقُت دلوضوع الدراسة ، وادراك ما ؽلكن أن تسهم بو الدراسة 
ا : التعرف على مقيق بعض األىداف اذلامة ، منهاويتوقع الباحث من ىذا العرض ٖت .الدراسات السابقة احلالية إضافة اىل نتائج 

مت التوصل اليو من نتائج بشأن متغَتات الدراسة احلالية ، ومقارنة نتائج الدراسات السابقة ٔتا مت التوصل اليو من نتائج هبذه 
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ىذه الدراسة وخطواهتا  ٔتا يضمن تصميمًا جيدًا دلنهجية، الدراسة ، وأخَتًا تساعد الباحث يف اكتشافو للفجوة البحثية 
 اجلزئية من الدراسة على النحو التايل :، ويتم عرض ىذه االجرائية

 املؼزفت: ئدارةممارست ػًهُاث  ( أ)
 على ىاذيتنف يةوكيف،  ادلعرفة إدارة فهم إىل يؤدى الذي ادلفتاح تقدم اليت العمليات من لعدد كنتيجة ادلعرفة إدارة تتشكل    

 مصادرىا ومن  ادلعلومات من ادلشتقة ادلعرفة أن إىل،  ادلعرفة إدارة حقل يف الباحثُت أكثر ويشَت  .ةادلنظم داخل وجو أفضل
 وتوزيعها وخزهنا فيها وادلشاركة إليها الوصول من و٘تًكن ، تغذيها اليت العمليات تلك دون شيئاً  تعٍت ال،  واخلارجية الداخلية
   .االستخدام إعادة أو التطبيق بقصد،  واسًتجاعها عليها واحملافظة

 , Alavi) ادلعرفة ، منهم إدارةأنو مت بذل جهود كثَت من الباحثُت لتحديد عمليات ايل  باحثيشَت ال، ويف ىذا الصدد    

، ادلعرفة ٗتزين، و  ادلعرفة تنظيم، و واقتناؤىا ادلعرفة تكوين (:ىي ، عمليات مخس إىل ادلعرفة إدارة عملياتوالذي قسم  (1997
 ست من يتكون ادلعرفة إدارة لعمليات مدخل (Marquardt ,2002) ( ، بينما اقًتحادلعرفة تطبيق، و  ونشرىا ادلعرفة توزيعو 

( ، بينما وادلصادقة التطبيق، و والنشر  النقلو  ، وٖتليلها ادلعلومات استخراجو  ، اخلزنو  ، التوليدو  ، االكتسابىي : )، عمليات 
نظيم ادلعرفة ، وتوليد ادلعرفة ، يف )تادلعرفة ُٖتدد  إدارة، أن عمليات  (2010، عودة ،  2010)بدر ،  ذكرت دراسة كل من :

 ( .ادلعرفة تطبيق، و  ادلعرفة يف التشاركو 

 Fraunhofer)ادلعرفة وفق ظلوذج منظمة دارةفتناول مخسة عمليات إل (Heising & Vorbeck , 2000) أما   

IPK , 2000)  ( : وكذلك ادلعرفة تطبيقو ، ادلعرفة  توزيع، و ادلعرفة خزن، و  ادلعرفة توليد، و  ادلعرفة تشخيصوىي ، )قسم 
( نفس التقسيم ، وىذا التصنيف ىو الذي اعتمد عليو الباحث يف دراستو احلالية ، وذلك على النحو 2014)زرقون وعرابة ، 

 التايل :

 Knowledge Identification  املؼزفت:تشخُص  -1

 وبرامج سياسات وضع يتم التشخيص ىذا ضوء علىو  ادلعرفة، دارةإل برنامج أي يف ادلهمة األمور من ادلعرفة تشخيص يعد   
 ؽلكن مطلوب ىو ٔتا مقارنتها خبلل ومن ادلتوافرة، ادلعرفة أنواع معرفة التشخيص عمليات نتائج من ألن ،األخرى العمليات

 ذلا احلاملُت األشخاص وٖتديد ادلنظمة، معرفة اكتشاف ىو منها اذلدف ألن حتمي أمر التشخيص وعملية  .الفجوة ٖتديد
 على يتوقف ادلعرفة إدارة يف النجاح ألن،  األعمال منظمات تواجو اليت التحديات أىم من التشخيص عملية وتعد .ومواقعهم

 . التشخيص دقة

 الغامض إن بل، الغامضة ىي ذاهتا ْتد ليست ادلعرفة أن إىل (Alvesson, 1993 : 1003) ويف ىذا الصدد يشَت   
 عملية يف وتستخدم  .للمشكلة احللول لوضع ادلبلئمة ادلعرفة لنا ٖتدد التشخيص فعملية ، ادلنظمة يف تؤديو الذي الدور ىو جداً 

 ، ادلعرفة دارةإل برنامج ألي مفتاحاً  ادلعرفة تشخيص عملية تعد وهبذا،  والوصول البحث وآليات االكتشاف آليات التشخيص
  .وعمقها األخرى العمليات شكل ٖتديدو  إطبلق يف مباشرة مساعلة تساىم ةيرئيس جوىرية وعملية
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 منيعد  ادلعرفة تشخيص أن يبلحظ لذلك ادلطلوبة، ادلعرفة إىل الوصول صعوبة ،للمنظمات بالنسبة ومن ادلعوقات اذلامة   
 .ادلعرفية ادلنظمات مشكلة جوىر ىو وغيابو للمعرفة، بو يقدم الذي التشخيص دقة على يتوقف صلاحها ألن ادلهمة، األمور
 تتمثل اليت الداخلية ادلعرفة : التعرف على وعلا،  زلورين يف تتحرك أن عليها ، ادلعرفية قدراهتا ترصد أن ادلنظمة أرادت إذا لذلك

 علي والتعرف ، ومستقبلها للمنظمة فائدة ذات وخربات معلومات من أفرادىا ؽلتلكو وما ، اتيإمكان من ادلنظمة لدى ما يف
 يف ادلنظمة الىتمامات وفقا بدقة رصدىا غلب واليت ، بادلنظمة احمليطة ادلعرفية البيئة يف تتمثل اليت ارجيةاخل مصادرىا من ادلعرفة
  . (8:  2004 ، العمري) معها لبلرتباط ادلنظمة سعي إطار
، ادلعرفة تلك وجود مكان عن والبحث ، ادلعرفة بتحديد مفهوم تبدأ واليت ، ادلعرفة إدارة عمليات أىم من العملية ىذه تعتربو    
 ،ادلنظمة يف احلالية ادلعرفة موجودات بُت ادلقارنة ٖتقيق إىل إضافة ؟اإلجراءات يف أم؟  النظم يف أم ؟العاملُت رؤوس يف ىي ىل

 .كاراالبت إىل للوصول ادلنظمة ٖتتاجها اليت ادلبذولة اجلهود مقدار ؽلثل الفارق ىذا أن حيث للمنظمة، ادلطلوبة ادلعرفة وموجودات

  Knowledge Generating املؼزفت:تىنُذ  -2

 رأس لتوليد،  الداعمة العمل ومجاعات العمل وفرق األفراد مشاركة خبلل من ذلك ويتم ، ادلعرفة إبداع ادلعرفة توليديقصد ب   
 ابتكارية ةبصور  ذلا اجلديدة احللول وإغلاد،  ادلشكبلت تعريف يف تساىم،  جديدة وشلارسات قضايا يف جديد معريف مال

 شلارسة : مثل،  سلتلفة مساحات يف عالية سوقية مكانة وٖتقيق اإلصلاز يف التفوق على بالقدرة ادلؤسسة تزود كما مستمرة،
، ادلهنيُت مهارات وتطوير،  جليدةا ادلمارسات ونقل،  ادلشكبلت حل يف والتسريع،  جديدة عمل خطوط وبدء، االسًتاتيجية 

 ذات مزدوجة عملية واالبتكار ادلعرفة أن فهم ضرورةمن  يعزز وىذا  .هبا واالحتفاظ ادلواىب يفتوظ يف اإلدارة ومساعدة
 الضمنية ادلعرفة بُت تفاعللل نتيجةو ،  جديدة دلعرفة مصدراً ح يصب يعود عندما واالبتكار،  لبلبتكار مصدر فادلعرفة، إتاىُت
وذلك على النحو ،  ادلعرفة ٖتويل أظلاط عليهاق يطل أشكال أربعةب ذلك دحدتوي .(196:  2008)عليان ،  الصرػلة وادلعرفة
 التايل :

 التطبيع وتسمى،  ضمنية معرفة إىل ضمنية معرفة من ٖتويبلً  تتضمن اليتوىي  Socialization : المشتركةالمعرفة  2/1
 الفنية وادلهارات العقلية جالنماذ  مثل،  ضمنية معرفة إغلاد مث ومن،  اخلربات يف االشًتاك عملية وىي االجتماعي،

 خبلل من ذلك ويتم،  اللغة استخدام بدون اآلخرين من مباشرة الضمنية ادلعرفة يكتسب أن للفرد وؽلكن ، ادلشًتكة
 أن حيث،  ذاتو ادلبدأ الوظيفة أداء على العملي التدريب يطبق األعمال سياق ويف . ادلمارسة أو احملاكاة أو ادلبلحظة

 الفرد على الصعب من يصبح ادلشًتكة اخلربة أشكال من شكل وجود وبدون ، اخلربة ىو الضمنية عرفةادل اكتساب مفتاح
 من جرد ما اإذ،  الغالب يف اجلدوى ضئيل يكون ادلعلومات نقل ورلرد،  آخر فرد تفكَت لعملية شلارساً  نفسو يتخيل أن

 .(72:  2002)الكبيسي ،  ادلشًتكة تاخلربا فيها ادلطمورة اخلاصة بالسياقات الصلة ذات االنفعاالت

 وتسمى،  ظاىرة معرفة إىل ضمنية معرفة من ٖتويبلً  تتضمن اليتوىي  Externalization الخارجية:المعرفة  2/2
 عملية وىي ، ظاىرة مفاىيم إىل خبلذلا من تتحول الضمنية للمعرفة لفظي ٖتديد عملية وىي ، اإلخراج أو اإلظهار

 التغَتات أن غَت ، الكتابة أو باللغة جوىرىا عن ربع  يُـ  ظلاذج ، فروض ومفاىيم ، رلازات شكل تأخذ جوىرية معرفة إغلاد
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 تنشيط يف تساعد اليت والتعبَتات الذىنية الصور بُت والفجوات لبلختبلفات نتيجة متسقة وغَت كافية غَت تكون ما كثَتاً 
 .(127:  2004)توفيق ،  األفراد بُت والتفاعل التأمل

 وتسمى الظاىرة ادلعرفة إىل الظاىرة ادلعرفة من ٖتويبلً  تتضمن اليتوىي  Combination التجميعية:المعرفة  2/3
 دمج ادلعرفة لتحويل النمط ىذا ويتضمن،  معريف نظام إىل ػلوذلا بشكل للمفاىيم ادلنهجي التنظيم عملية وىي ،"الدمج"

 واالجتماعات كالوثائق وسائط خبلل من ويدرلوىا ادلعرفة فراداأل ويتبادل ، الظاىرة ادلعرفة من سلتلفة رلموعات
 من،  القائمة ادلعلومات تشكيل إعادة يؤدي أن وؽلكن  .اآليل احلاسب عرب االتصال شبكات أو اذلاتفية واحملادثات

 خبلل من ادلعرفة خلق يأخذ ما وعادة  .جديدة معرفة نشوء إىل ظاىرة معرفة وتبويب ودمج وإضافة تصنيف خبلل
 (.48:  2004)العمري،  والتدريب التعليم

 ذلك ويرتبط الضمنية،فة ادلعر  إىل الظاىرة ادلعرفة من ٖتويبلً  تتضمن اليتوىي  Internalization المعرفة الداخلية : 2/4
 ضمن والدمج واإلخراج ادلشًتكة بادلعرفة ادلتصلة اخلربات إدخال يتم وعندما،  العمل طريق عن بالتعلم وثيقاً  ارتباطاً 
 .قيمة أصوالً  ادلعرفة تصبح تقنية معرفة أو مشًتكة عقلية ظلاذج صورة يف،  لؤلفراد الضمنية ادلعرفة قواعد

 Knowledge Storing املؼزفت:ختشَن  -3
 يسهل ْتيث،  معينة قواعد يف وخزهنا وأعماذلا ادلنظمة بنشاطات ادلتعلقة البيانات وٕتميع تنظيم إىلٗتزين ادلعرفة  تشَت   

 اليت ادلختلفة والوسائل الطرق من رلموعة عن عبارة أهنا آخرون يرى، يف حُت ادلنظمة  يف العاملُت قبل من إليها الوصول
 ، احلاالت وقاعدة،  البيانات وقواعد،  ادلعرفة قاعدة مثل ، فيها العاملُت لؤلفراد وعرضها ادلعرفة لتخزين ادلنظمة تستخدمها

 (.374:  2009المعاني ،  ؛ 298:  2009،  والخليلي،  سنةكرا) ةالرقمي والوثائق
  Knowledge Distribution املؼزفت:تىسَغ  -4

 إىل ادلناسبة ادلعرفة إيصال ادلعرفة توزيع عمليةيقصد بو  ادلعرفة، استخدام عملية يف األويل اخلطوة ادلعرفة توزيع عملية تعترب   
 عملية ىو ادلعرفة توزيع نوضمن ىذا السياق إ ادلناسبة.ة تكلفالوب ،دلناسبا شكلوبال ادلناسب، الوقت يف ادلناسب الشخص

 وتعٍتيف العمل ،  وىريةاجل هامادلب القيام هبدف،  ادلناسب الوقت يف إليها ػلتاجون الذينعاملُت ، ال إىل ونقلها للمعرفة تداول
 يعرفونو ما واستعمال ، ببعض بعضهم ُتالعامل اتصال يتطلب الذي األمر،  العاملُت بُت وادلمارسات واخلربات األفكار تبادل
 أن حيث  .وتشاركها،  هاونقل،  ونشرىا،  ادلعرفة تقاسم كل من : ادلعرفة توزيع عملية وتشمل  ، مبدع ضلو على ادلشكبلت حلل

 اليت للمنظمة حيويا أمراً  ، اهب ادلهتمُت كافة على بتوزيعها تسمح،  وإجراءات نظام إطار يف وضعها أو ادلعرفة يف ادلشاركة إتاحة
 ، العامة ادلصلحة تتحقق مث ومن منها، جزء بأي أو هبا عبلقة لو من كل استفادة إىل ذلك يؤدي حيث ، ادلعرفة ىذه ٘تتلك

 .(Coakes , 2003 :42 ; Dalkir , 2005 : 22) ا واستعماذل تقامسها يتم عندما تنمو حقيقة فادلعرفة
 واالجتماعات والتدريب العمل وأدلة التقارير : مثل،  رمسية تكون أن ؽلكن ، فعالة آليات وجود على ةادلعرف توزيع ويعتمد    

 طابعاً  تأخذ اليت،  النقاشية واحللقات والندوات االجتماعاتمثل : ،  رمسية غَتتكون  أو ، العمل أثناء والتعلم ادلخططة الرمسية
 صغَتة اجلماعات يف فعالة تكون أن ؽلكن الرمسية غَت اآلليات ىذهالرمسية ، و  عملال أوقات غَت يف عادة وتتم،  مقنناً  رمسياً 
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 من سليم بشكل ادلعرفة تنتقل ألن ضمان ىناك يكون ال حيث،  ادلعرفة من جزء فقدان إىل تؤدي أن شأهنا من أن إال احلجم،
 اآلخر اجلانب وعلى ، ادلرجعي اإلطارى بقاً ط وتفسَتىا وتنقيتها،  هاتشغيل على ادلتلقي قدرة مدى جانب إىل آلخر، شخص

 اجلمع فإن ولذا .االبتكار عملية تعوق قد أهنا إال،  للمعرفة أكرب نقل تضمن وأن فاعلية أكثر تكون أن الرمسية لآلليات ؽلكن
  (.124: 2014رابة ، )زرقون وع وتقامسها ادلعرفة نقل يف أكرب فعالية إىل يؤدي أن شأنو من الرمسية وغَت الرمسية اآلليات بُت
 Knowledge Application املؼزفت:تطبُك  -5
 وتطبيقها من، رفة اىل مدى قدرة ادلنظمة على استعمال ادلعرفة ادلبدعة أو ادلكتسبة عادل إدارةوتشَت ىذه العملية من عمليات     

 لقرارات وترمجتها اىل سلع وخدماتٗتاذ اخبلل ربطها بالواقع العملي من خبلل االفادة منها يف حل ادلشكبلت واغتنام الفرص وا
 (.303: 2009 ، والخليلي، ة ن)كراس وعمليات

 أمور ال تعد كافية ،، وادلشاركة فيها  ادلعرفة ، وتعٌت استثمار ادلعرفة ، فاحلصول عليها وخزهنا إدارةويعد تطبيق ادلعرفة ىو غاية     
 ادلعرفة إدارة برامج يف منظمة أي صلاح وأن، تعد رلرد تكلفة ، عكس يف التنفيذنت اليت الاىل التنفيذ ، فادلعرفة  هافادلهم ٖتويل

 أىم أحد يعد ، تعرفو شلا نفذتو وما تعرفو ما بُت فالفجوة ، لديها متوافر ىو دلا قياساً  ادلنفذة ادلعرفة حجم على يتوقف ،لديها
 (.104: 2008)الزيادات ،  اجملال ىذا يف التقييم معايَت

 ٔتا، ب االفادة الفعلية من ادلعرفة ، تفويض العاملُت صبلحيات واسعة ، واعطائهم احلرية الكافية لتطبيق معارفهم وتتطل   
 & Nonaka) ت دراسةوقد أشار  (.377: 2009)المعاني ،  بكفاءة وفاعلية هاىدافأليضمن ٖتقيق ادلنظمة 

Takeuchi , 1995 : 17)  ىي :، ادلعرفة  لتطبيق لياتآاىل انو ؽلكن التمييز بُت ثبلث 
 يتم وضعها لتحويل ادلعرفة اليتوىي رلموعة زلددة من القواعد واالجراءات والتعليمات : ( (Directives التوجيهات 5/1

ويشَت  لغَت اخلرباء . (Explicit Knowledge) اىل معرفة صرػلة للخبراءTacit Knowledge) ) لضمنيةا
 والبديهية احلدس إىل تشَتاليت و ، األفراد  وسلوك عقول يف القاطنة ادلعرفة ووى منيةالمعرفة الض الباحث ىنا اىل مفهوم

 بالتفاعل تنتقل ىي بل ، بالتكنولوجيا ٖتويلها ويصعب اخلربة على تعتمد خفية معرفة إهناو  ، الداخلي واإلحساس
 مث ومن ، عنها والتعبَت الوصول إليها سهلي واليت، لآلخرين ادلتاحة ادلعرفةىو  المعرفة الصريحة أما مفهوم . االجتماعي

  .وتناقلهاا ٖتويله التكنولوجيا وتتيح والتحدث والكتابة بالرسم عنها ويعرب ، نقلها
بتطبيق ودمج  لؤلفرادتسمح ، ومواصفات للعمليات  داءلؤلتشَت اىل وضع اظلاط : ((Routine االجراءات النمطية 5/2

 . اآلخرينباالتصال معرفتهم ادلتخصصة دون احلاجة اىل 

حيث يتم استخدامها يف :  (Self-Contained Task Teams) فرق العمل ذات المهام المحددة ذاتياً  5/3
و االجراءات النمطية أوال ؽلكن استخدام التوجيهات ، وتتسم بقدر من عدم التأكد  ،تكون ادلهام معقدة اليتادلواقف 

اعوري، ف)ال رفة والتخصصات ادلطلوبة التصدي حلل ادلشكبلتــــرق ذات ادلعــــة تتويل الفــليذه اآلـــبشأهنا ، ويف ى
2005  :64). 
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ة ـــهايـــيف الن واليتكبلت ، ـــــل ادلشــــلدعم القرارات والعمليات وح، تشتمل مرحلة تطبيق ادلعرفة على استعادة واستخدام ادلعرفة و    
،  المدلل) خري ، وتستمر الدورةأايل التقاط ىذه ادلعرفة ومشاركتها وتطبيقها مرة وبالت، ديدة ـلق معرفة جـــؤدى اىل خــــت

2012 : 38.) 
 Organizational Performance انتنظًٍُ: األداء ( ب)

 األداء يعد لذا ادلنظمات، إطار يف والعاملُت اإلدارة قبل من ادلبذولة اجلهود جلميع ادلشًتك القاسم التنظيمي األداء يعترب    
  .اإلدارية ادلعرفة وحقول فروع لكافة الشمولية الظاىرة يكون يكاد بل عام، بشكل للمنظمات بالنسبة وجوىرياً  ىاماً  هوماً مف

 زلدد مفهوم حول اتفاق أو إمجاع إىل التوصل يتم مل أنو إال ، األداء مفهوم تناولت اليت والدراسات البحوث كثرة من وبالرغم
 ترتبط واليت ، وقياسو األداء دراسة يف وادلدراء ادلنظمات عليها تعتمد اليت وادلعايَت ادلقاييس ختبلفال ذلك ويعود ادلفهوم ، ذلذا

 .لتحقيقيها ادلنظمة تسعى اليت واالٕتاىات باألىداف وثيق بشكل
 األداءيقتضي  لذا الية،وفع بكفاءة ادلوارد باستخدام التنظيمية األىداف إصلازتنظيمي ىو ال األداءوأشار احد الباحثُت اىل أن    

 وبالتايل،  للتقييم زلوراً  تكون واليت ، األخرى ادلنشآت من غَتىا عن ادلنشأة ٘تيز اليت،  الفريدة العناصر على الًتكيز تنظيميال
 نظيميتال داءلؤل العريضة اجلوانب وتشمل ، ادللموسة وغَت ادللموسة ادلوجودات وقياس،  ادلالية وغَت ادلالية ادلؤشرات تشمل
 .( 29-28:  2012،  الفاعوري) والنظم البشرية وادلوارد والعمليات االسًتاتيجيات على ادلرتكزة

ادلؤشرات ادلالية فقط للمنظمات ، وقلما ما مت اخذ  أداءالتنظيمي على قياس  األداءومنذ فًتة زمنية طويلة كان الًتكيز يف قياس    
ت ادلالية ، وإذ أن البيئة التنافسية للمنظمات تزداد يومًا بعد يوم ، ولذا فكان البد ٓتبلف ادلؤشرا األداءمؤشرات أخري لقياس 

 .(Eccles,1998:37) التنظيمي األداءمن التفكَت يف مؤشرات أخري لقياس 
وىذا كمؤشر غَت مايل ،   األداءالتنظيمي ، ظهر مؤشر اجلودة كمنهج حديث لقياس  األداءوّتوار ادلؤشرات ادلالية لقياس    

انطلق من داخل ادلنظمات ، للتغلب على الرؤية اليت تفكر يف التكلفة لتقًتب اكثر من قضايا ،  األداءالتحول يف قياس مؤشرات 
 مثل : التقنيات اخلاصة ، والعاملُت ، والتغَتات يف االقتصاد ، واالسواق ، والعمبلء ، واألىداف االسًتاتيجية ادلستقبلية للمنظمة

(Drucker, 1998: 14). 
التنظيمي بادلؤشرات ادلالية ، مل يعط الفرصة الكافية للمديرين التنفيذيُت الٗتاذ القرارات ادلناسبة ، ألهنا  األداءإن نظام قياس    

 Collins) ال تعكس ادلستوى الذي تكون عنده ادلنظمة ، ذلا القدرة على الوصول اىل ٖتقيق األىداف االسًتاتيجية من عدمو

& Clark,2003:744).  للعناصر التالية األداءوتحتاج المنظمات لقياس  (Michael ,2006:75 ; Noe et 

al. , 2006: 98) :  والسيطرة على عملية  الىتمام بأنظمة احلوافز للعاملُت ،وا للمنظمة ،السيطرة على األنشطة التشغيلية
 التخطيط .

ءًا من عملية ادلراقبة ، اليت تنطوي على التخطيط ومستويات التشغيل للمنظمات البد وأن يكون جز  األداءوعليو فإن قياس    
العمليات ، والعمبلء ، وادلتعاونُت ، : والتقييم ادلستمر واالجراءات ، اليت يتم تنفيذىا يف اطار سلتلف وجهات النظر ، مثل 

 عة .ادلنظمة ذو اجلودة ادلرتف أداءوادلساعلُت ، وغَتىا ، واليت ؽلكن أن تتداخل مع 



- 12 - 
 

متضمنًا ادلنهج  للدراسة،غَت ادلايل كمتغَت تابع  األداءادلنظمات على  أداءمت االعتماد يف ىذه الدراسة عند قياس  عليو،وبناًء    
 اخلدمة،وجودة  العاملُت،ورضا  ،بالعاملُتمن حيث اجلودة متمثلة يف العناصر التالية: االحتفاظ  ،األداءاحلديث دلؤشرات 

 .ىمورضا اخلدمة،قي ٔتتلواالحتفاظ 

 :األداءواملؼزفت  ئدارة)ج( انؼاللت بني ممارست ػًهُاث  
 Barroso & Gomes تعرضت دراسةالتنظيمي ،  األداءادلعرفة و  إدارةيف رلال دراسة العبلقة بُت شلارسة عمليات    

، الكتساب ادلنظمة ادلعرفة الضمنيةكون ادلهم ادلنظمي، وكانت ثقافة ادلعلومات ادل األداءادلعرفة ودورىا يف  إدارةألعلية  (2001)
مع ىذه  Soo & Ot (2001) ألهنا ادلفتاح احلقيقي لئلصلاز وخلق قيمة جديدة يف منظمات االعمال ، واتفقت دراسة

افة اعتمادًا على ثقيتمثل بادلخرجات االبداعية االبتكارية  األداءادلعرفة يف ٖتسُت  إدارةالدراسة حيث توصلت اىل أن دور 
ٖتليل العبلقة بُت  Kalling (2003) كما تناولت دراسة . Darroch (2005) دراسة واتفقت معهما، ادلعلومات 

، يف زيادة ارباح الشركات (ايداع ادلعرفة ، وتوظيف ادلعرفة ، وتطبيق ادلعرفة)يف : إدارة ادلعرفة ، وادلتمثلة ، وبيان دور  األداءادلعرفة و 
مقاسًا بالرْتية . واوضحت الدراسة ان تطوير معرفة  األداءادلعرفة و  إدارةو ال يوجد عبلقة مباشرة بُت وتوصلت الدراسة اىل ان

  جديدة وامتبلكها ال يعٌت بالضرورة ان ىذه ادلعرفة سوف يتم استغبلذلا واستخدامها يف تنفيذ انشطة وعمليات ادلنظمة .

، إداريت ادلعرفة واجلودة الشاملة اىل التعرف على مدي التكامل بُت،  (2006سردة )يا ىدفت دراسة، وعلى نفس السياق    
شركات ؽلنية تعمل يف قطاع الصناعات  12وتوضيح دورعلا يف ٖتسُت أداء ادلنظمات وتعزيزه . وتكونت عينة الدراسة من 

 إدارةلشاملة ووجود اثر كبَت للتكامل بُت اجلودة ا إدارةادلعرفة و  إدارةالغذائية . وتوصلت الدراسة اىل وجود عبلقة ارتباط قوية بُت 
، باجلامعات ادلاليزية Mohayidin et al.(2007) بينما أجريت دراسة اجلودة الشاملة على أداء ادلنظمات. إدارةادلعرفة و 

على مستوى الفرد  تساىم يف فعالية شلارسة ادلعرفة اليتوٖتديد العوامل ، وىدفت اىل تقييم مستوى شلارسة ادلعرفة بُت االكادؽليُت 
، وثقافة ادلعلومات ، والبنية اذليكلية للمعلومات ، وتوصلت الدراسة اىل ان الطاقة االستيعابية للبنية التحتية واجلامعة. والكلية 

ك ادلتغَتات . اضافة اىل وجود عبلقة اغلابية بُت تل األداءوتوزيع ادلعرفة تؤدي اىل تعزيز ، وٗتزين، وخلق ادلعرفة ، واكتساب ادلعرفة 
 على مستوى الفرد والكلية واجلامعة. األداءو 

ادلعرفة ولكن بدرجة منخفضة .  إدارةأن ادلؤسسات وادلنظمات غَت الرْتية تطبق  Matzkin (2008) وأظهرت دراسة   
 الدراسة.لك ادلؤسسات زلل وقلة برامج التدريب ادلتاحة للعاملُت صفتُت شليزتُت لت، ادلعرفة  دارةإلادلخصصة وتعترب قلة ادلوازنات 

يف منظمات االعمال يف  األداءادلعرفة و  إدارةبتحليل العبلقة بُت  Boumarafi & Jabnoun (2008) وقامت دراسة
، لتنظيميةالثقافة التنظيمية ، والبنية التحتية ا)يف : إدارة ادلعرفة ، وادلتمثلة  أبعاداالمارات العربية ادلتحدة . واعتمدت الدراسة على 

وجودة  من حيث الكفاءة ورضا العميل واٗتاذ القرار األداء، يف حُت مت قياس  (العليا ، واحلافز ، ووضوح الرؤية اإلدارةودعم 
 مت استخدامها يف ىذه الدراسة تؤدي اىل تعزيز اليتادلعرفة  إدارة أبعادوتوصلت نتائج الدراسة اىل ان مجيع العمل والفوائد ادلالية . 

 دراسة وكشفت.  األداءادلعرفة باستثناء احلافز ووضوح الرؤية ذات ارتباط مهم بتحسُت  إدارة أبعادوكذلك مجيع  ، اءاألدوٖتسُت 
ادلتمثلة يف : )التشخيص ، والتوليد ، واخلزن ، ، ادلعرفة  إدارةادلعرفة وعمليات  إدارةعن العبلقة بُت متطلبات  (2008دروزة )

ايل وجود عبلقة ذات  وتوصلت زارة التعليم العايل االردنية ،ادلؤسسي يف و  األداءذه العبلقة على ٘تيز والتوزيع ، والتطبيق( ، وأثر ى
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، وتوليد ادلعرفة ، وخزن ادلعرفة ، وتوزيع ادلعرفة ، وتطبيق ادلعرفة ، وكل من : تشخيص ادلعرفة إدارةداللة احصائية بُت متطلبات 
 ادلؤسسي. األداءادلعرفة ومستوى  إدارةحصائية بُت متطلبات وجود عبلقة ذات داللة اكذلك ادلعرفة ، و 

بادلنظمات  التنظيمي األداءادلعرفة على  إدارةعمليات عن تأثَت مباشر دلمارسة  Zack et al. (2009) وكشفت دراسة   
 الصناعية للشركات يميالتنظ األداء يف ادلعرفة إدارة تأثَت مدى على التعرف إىل (2009الخشالي ) دراسة أشارتو التجارية. 

 إىل الدراسة توصلتو  مفردة من العاملُت بالشركات الصناعية االردنية . 064قوامها  عينة على الدراسة أجريت وقد ، األردنية
( للمعرفة واالستجابة ادلعرفة، نشرو  ،ادلعرفة امتبلك) يف:وادلتمثلة  ادلعرفة،إدارة  عمليات بُت إحصائية داللة ذات عبلقة وجود

 وتعزيزه ، األداء مستوى ٖتسُت يف ادلعرفة إدارة على دور التعرف إىلىدفت  (2010الفارس ) دراسة وكذلك .التنظيمي األداءو 
مفردة  150على عينة قوامها ،  1991تشجيع االستثمار  شركات حديثة أنشئت وفقًا لقانون وقد طبقت الدراسة على عشر

 ادلعرفة إدارة بُت قوية ارتباط عبلقة وجود إىل الدراسة بدمشق . وتوصلت اخلاصة التحويلية الصناعات من العاملُت بشركات
 الدراسة.زلل بالشركات  األداءو 

 يف العاملة ادلتوسطة التقنية وادلعاىد الكليات يف األداء بتميز وعبلقتها ادلعرفة إدارة دور (2011الزطمة ) دراسة بينتكما    
 . ادلتفرغُت اإلدارية األقسام ورؤساء التدريسية اذليئة أعضاء مجيع مفردة من 079ينة قوامها ، وذلك بالتطبيق على ع غزة قطاع

 ٘تيز على وأثرىا ادلعرفة إدارة لدور الدراسة عينة تقديرات متوسطات بُت إحصائية داللة ذات عبلقة وجود إىل الدراسة توصلتو 
 األداءادلعرفة لتعزيز  إدارةنفيذ مفهوم مل اليت تشارك يف تاىل فهم العوا Emadzade (2012) ىدفت دراسةكما  األداء.

ٖتديد الثغرات احملتملة الدراسة اىل ، وتوصلت ادلعرفة  دارةالتنظيمي ، وتوفَت أداة تقييم تساعد ادلؤسسات على تقييم قدراهتا إل
 Jayasingam et دراسة ىدفتبينما . يالتنظيم األداءلتعزيز واقًتاح بعض الطرق ادلمكنة ادلعرفة ،  إدارةالقائمة يف نظم 

al. (2012) وجود اثر  إىل الدراسة نتائج وتوصلت  .دلنظماتا اداءو  ادلعرفة إدارة شلارسة بُت ارتباط وجود من التحقق إىل
 بينما  .ماتادلنظ يف والتشغيلي ياالسًتاتيج التحسُت يف ادلعرفة واستخدامادلعرفة متمثلة يف : اكتساب ادلعرفة ،  دارةاغلايب إل

ادلعرقة متمثلة يف  إدارة بُت عبلقة وجود وعدم فقط . ياالسًتاتيج التحسُت يف ادلعرفة نشرادلعرفة متمثلة يف  دارةإل تأثَت يوجد
  .األداءو  ادلعرفة شلارسة بُت العبلقة تعديل يف مهًما دورًا يلعب ادلنظمة حجم أن إىل إضافةالتنظيمي .  األداءو  ادلعرفةاكتساب 

واجراءات ادلعرفة يف جامعة القدس ادلفتوح  إدارةعن واقع تطبيق عمليات  (2012االغا ، وأبو الخير ) دراسة واشارت   
ادلعرفة  إدارةعلى ان تطبيق عمليات  تطويرىا ، وطبقت على ادلشرفيُت االكادؽليُت ّتامعة القدس ادلفتوحة ، واسفرت الدراسة

عن وجود أثر ذي داللة احصائية دلمارسة  (2013سليمان والمحاميد ) كشفت دراسةو  .ّتامعة القدس ادلفتوحة متوسط نسبياً 
، وتطبيق ها واسًتجاعها ، ومشاركة ادلعرفةخلق واكتساب ادلعرفة ، وٗتزين ادلعرفة ، وتوثيق)يف : إدارة ادلعرفة ، وادلتمثلة عمليات 

يف الشركات الصناعية متوسطة وصغَتة احلجم ، واعتمدت ىذه الدراسة  ادلتوازنة األداءباستخدام بطاقة تقييم  األداءيف  (ادلعرفة
 إدارةعن اثر ( 2014) زرقون وعرابة دراسةأيضًا كشفت و  شركة من الشركات العاملة يف قطاع ادلبلبس . 649على عينة من 

الفعالة للمعرفة على  اإلدارةوابراز تأثَت ، ادلعرفة ومنهجيتها  إدارةبيف ادلؤسسة االقتصادية من خبلل التعريف  األداءادلعرفة على 
، ٔتا يضمن داخلية واالبداعغَت ادللموس يف ادلؤسسة وادلتمثلة يف العاملُت والتعلم والرضا الوظيفي والعمليات ال األداءمكونات 

 ادلتميز يف النهاية بالنسبة للمؤسسة. األداءٖتقيق 
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: للدراسة ، على النحو التايل األولأمكن للباحث صياغة الفرض ،  سابقةمن عرض لنتائج الدراسات ال وبناًء على ما تقدم  
)تشخيص المعرفة ، وتوليد المعرفة،  : فيإدارة المعرفة ، والمتمثلة توجد عالقة ايجابية معنوية بين ممارسة عمليات 

محل بـــ ج.م.ع الحكومية بالجامعات  األداءوتخزين المعرفة ، وتوزيع المعرفة ، وتطبيق المعرفة( من جانب ، وبين 
 الدراسة من جانب آخر.

  Strategic Intelligence (SI) )د( انذكاء االسرتاتُدٍ : 
، وظهرت عدة مؤشرات نظمات تدرك ىذا النوع من الذكاءيلعب الذكاء االسًتاتيجي دورًا رئيسيًا يف ادلنظمات ، وبدأت ادل   

لتوفَت اء االسًتاتيجي يف داخل ادلنظمات، وكاالت بإنشاء رلموعات للذكعلى تطور ىذا الذكاء ، فقد بدأت العديد من ال
 . (McDowell , 2009 :3) ادلعلومات دلتخذي القرار ، وبرامج تدريب لبلكادؽليُت على ىذا النوع من الذكاء

 يفهىو انذكاء االسرتاتُدٍ : -1
أنو ىو ذلك الذكاء الذي يتمتع بو ب (Quarmby , 2003 :3) تعددت ادلفاىيم اخلاصة بالذكاء االسًتاتيجي ، فيعرفو   

 يعرف بينما مستوي معُت من ادلديرين من أجل صياغة السياسات واخلطط االسًتاتيجية طويلة االجل للمنظمة .

(Maccoby et al. , 2004 : 3 ; Maccoby , 2001 : 1)  اتيجي بأنو ىو ذكاء يتسم بو قادة الذكاء االسًت
 يف : االستشراف ، وتفكَت النظم ، والرؤية ادلستقبلية ، والشراكة ، والقدرة علي ٖتفيز العاملُت . وعرفو ادلنظمات وعناصره تتمثل

(Finland et al. ,2005: 12)  بأنو عملية منهجية ومستمرة إلنتاج ادلعلومات الضرورية يف شكل عملي لتسهيل اٗتاذ
السًتاتيجي ىو وصول ادلعلومات الصحيحة اىل ا  ان الذكاءاىل (Xu , 2007 : 1) القرارات على ادلدي الطويل . ويشَت

 ايدي االشخاص ادلناسبُت يف الوقت ادلناسب حىت يتمكنوا من اٗتاذ القرارات الصائبة والعملية حول مستقبل عمل ادلنظمة . 

بحث عن ادلعلومات مفهومًا للذكاء االسًتاتيجي بأنو رلموعة عمليات تستهدف ال (Clar et al. , 2008:10) وتناول   
 واشارالصائب. ومعاجلتها مث نشرىا ومحايتها ، لتكون يف متناول الشخص ادلناسب ويف الوقت ادلناسب لتمكنو من اٗتاذ القرار 

اىل ان الذكاء االسًتاتيجي يشكل احد مكونات صناعة القرار ويقود اىل التميز من خبلل توافر  (172:  2008)النعيمي ، 
يف تعريفهما للذكاء  (231:  2009)الطائي والخفاجي ،  احللول دلشكبلت العمل ادلعقدة . بينما ذكرا ادلقدرة على وضع

االسًتاتيجي بأنو ؽلثل أحد مكونات العقل االسًتاتيجي الذي يتفاعل مع مكوناتو كاإلدراك والتفكَت والتعلم االسًتاتيجي مثبًل ، 
بأنو ( 142:  2010)صالح وآخرون ،  در القوة االسًتاتيجية . وكذلك يعرفووىو احد انواع ادلوارد غَت ادللموسة واحد مصا

والقدرة على ٖتفيز ، والشراكة ، وتفكَت النظم ، واالستشراف ، ذكاء يوسم بو قادة ادلنظمات شلن يتمتعون بالرؤية ادلستقبلية 
صاء ادلعلومات ومعاجلتها ليتسٌت ذلم توظيف ادلادة ويرتكزون اىل نظام معلومايت يتيح ذلم استق، واالبداع ، واحلدس ، العاملُت 

 الفكرية النإتة يف صناعة قرارات فاعلة .   

جزءًا من الشخصية اليت يتمتع هبا القادة يف ادلنظمات ، وأن ىذا الذكاء ؽلثل قوة  يعد ويري الباحث ان الذكاء االسًتاتيجي   
وادلتمثلة يف : ، ادلنافسة العادلية ، وذلك بتجمع عناصره اخلمسة  ضاربة بيد القائد ٘تكنو من الوصول اىل اعلى مراتب

: ، والشراكة ، وىذا ما تضمنو كل من  )الدافعية( ، وتفكَت النظم ، والرؤية ادلستقبلية ، والقدرة على ٖتفيز العاملُتاالستشراف
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(Maccoby et al. , 2004 : 3 ; Clar, G., 2008: 75 ; Maccoby , 2001 : 1 وآخرون ، ،  لحصا ؛
 يف تعريفاهتم للذكاء االسًتاتيجي . (142:  2010

 أهًُت انذكاء االسرتاتُدٍ :  -2
ادلخاطر  إدارةيلعب الذكاء االسًتاتيجي دورًا ىامًا يف كل مرحلة من مراحل اسًتاتيجيات وعمليات ادلنظمة ، وتربز أعليتو يف    

، وغلعل ادلنظمة فرص بطريقة تساعد ادلديرين يف ٖتديد برامج وسياساتاليت تواجو ادلنظمة ، ووصف ادلخاطر والتهديدات وال
الذكاء االسًتاتيجي ادلنظمة قادرة على التعامل مع التحديات ادلستقبلية ، ويوفر الفرص لتعزيز ادلنظمة وصلاحها ، كما انو يعمل 

 مة وادارهتا ، ويساىم بشكل كبَت يف ظلوىاعلى اعداد القادة ومساعدهتم يف قيادة ادلنظمة ، ويساعد أيضًا يف بناء ادلنظ
(Wong & Chiu , 2008 : 35 ; Lehane , 2011: 1-2 ; Liebowitz , 2006 : 22 ; Maccoby & 

Scudder , 2011 : 32 ; Quarmby , 2003; 3 ; Reigle , 2008 :31).  

 , Tham & Kim ؛ 234-231 : 2009والخفاجي ، ، وتبرز أىمية الذكاء االستراتيجي في اآلتي )الطائي     

2002 : 2-3 ; Pirtimaki , 2007 : 8 ; Bray , 2007 : 10 ; Degenaro et al. , 2000 : 3; 

Arnold ,2005 : 4) : 

 ٖتليل االىداف ادلستقبلية للمنافسُت ، ومعرفة اسًتاتيجياهتم احلالية ، والوعي بافًتاضاهتم وقدراهتم ونوع استجاباهتم . 0/1
 لضمان النجاح االسًتاتيجي )اجلودة والتفوق االسًتاتيجي(. التمكُت 0/0
 تشخيص الفرص االسًتاتيجية وما يتبلزم معها من اخطار وهتديدات يف بيئة االعمال االلكًتونية. 0/3
اكرة ، و٘تثيبلً التفكَت االسًتاتيجي وما يتصل بو من نوافذ وسيناريوىات اسًتاتيجية وتكوين ادلعرفة االسًتاتيجية ابداعًا ، وذ 0/4

 وىيكلة واستجابة مؤثرة يف زلفظة خياراهتا االسًتاتيجية اليت تنظم القيم ادلعرفية وعوائدىا .
 دعم القدرات التفاوضية واالبداعية دلنظمات االعمال العادلية والدولية واحمللية . 0/5
واغلاد منهجيات ، عتماده لتقنيات متطورة يف تقييمها وا، للذكاء االسًتاتيجي دوراً فاعبًل يف صلاح صياغة سياسات االبداع  0/6

 جديدة يف رلاهبة ما يعًتضها من مشكبلت ، وتكوين الرؤي بصددىا .
بتزويدىم بادلعلومات ذات العبلقة ، يساند الذكاء االسًتاتيجي متطلبات صناعة القرار لدي كبار ادلديرين يف ادلنظمة  0/7

 عتها .بأقسامهم ومدىم برؤي جديدة يف صنا
 الذكاء االسًتاتيجي جزء من ثقافة ادلنظمة . 0/8
 يساعد ادلنظمة يف احملافظة على وضعها التنافسي يف ظل التحديات ادلستقبلية على ادلدى البعيد . 0/9

 ػناصز انذكاء االسرتاتُدٍ : -3
، تمثل عناصر الذكاء االسًتاتيجيوتفهم وتشكيل ادلستقبل ،  عليالذكاء االسًتاتيجي من عدة عناصر تشجع القائد  يتكون    

، والشراكة( ، وىذه العناصر  )الدافعية(االستشراف ، وتفكَت النظم ، والرؤية ادلستقبلية ، والقدرة على ٖتفيز العاملُت)يف : 
، وٖتفيز مًتابطة مع بعضها البعض ، وتساعد القادة يف التطلع اىل ادلستقبل ، وٖتديد الفرص والتهديدات اليت تواجو ادلنظمة 
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العاملُت يف ادلنظمة، وٖتقيق نتائج عظيمة للمنظمة ، وذلا دور كبَت يف االرتقاء بقدرات قادة ادلنظمات ، ويعرض الباحث دلفهوم  
 كل عنصر من عناصر الذكاء االسًتاتيجي على النحو التايل : 

 Foresightاالستشراف :  3/1

شراف قابلية الفرد على التفكَت باالعتماد علي قوى غَت مرئية وغَت انو يقصد باالست (173:  2008)النعيمى ،  يري    
ان االستشراف ىو امكانية اسقاط حالة العامل  (178: 2010)صالح واخرون ،  مدركة وتساىم يف صنع ادلستقبل . ويري

 , .Maccoby et al) ويشَت ليو .والسيطرة ع و٘تييز ما ؽلكن ٕتنبو والتأثَت فيو، الراىنة على ادلستقبل بأبصار تطوره مستقببًل 

اىل ان االستشراف يعٌت القدرة على رؤية االٕتاىات ادلستقبلية عرب اجراء مسح للعوامل الديناميكية يف ادلاضي  ( 3 : 2004
 واحلاضر .

 Maccoby et) من خبلل اآليت، وتكمن أعلية االستشراف كأحد عناصر الذكاء االسًتاتيجي للقياديُت يف ادلنظمات    

al. , 2004 : 3; Clar et al. , 2008 :31-32 ; Okkonen , 2001:12; Reigle , 2008:76; 

Gonzales & Zaima , 2008 : 43 179:  2010وآخرون ، ، صالح  ؛:) 

ذكاء توفَت معلومات اسًتاتيجية للمديرين تتعلق بادلستقبل ، لتساعدىم يف اٗتاذ القرارات يف الوقت ادلناسب ، ويزيد ال 3/1/1
 .رفة التحديات اليت تواجو ادلنظمةومع، والتقليل من ادلخاطر ، االسًتاتيجي من وعى ادلديرين يف اقتناص الفرص 

وىو يعتمد بدرجة كبَتة على خربهتم يف  ادلستقبل،تساعد يف دراسة ادلاضي وفهم ادلستقبل لتمكُت ادلديرين من معرفة  3/1/0
 القرار.رلال العمل واٗتاذ 

 اعد ادلديرين يف التنبؤ بالفرص وادلخاطر احمليطة بادلنظمة واليت تؤثر على عملها .تس 3/1/3
تعمل على تنسيق القدرات العقلية للمديرين ومنحهم رؤية وابداعاً بقضايا السوق وادلنافسُت ، وىو ما يعد أمراً مهماً يف  3/1/4

ا ، وتبادذلم اآلراء مع بعضهم البعض كخرباء أكثر صناعتهم للقرارات بصدد تلك القضايا ، وتوسيع آفاق ٖتليلهم ذل
، من ر لتحديد معامل ادلستقبل ما أمكنمن كوهنم مديرين لكل منظمة على حدة ويعقد االستشراف ادلاضي باحلاض

 خبلل التخمُت العقبلين والتنبؤ واعداد السيناريوىات ادلتعددة .

 System Thinking : تفكير النظم 3/2

)صالح  متقدم للتكيف مع احلياة والبيئة كأسلوبَت النظم منهجًا قدؽلًا ، ومت اعادة استخدامو حديثًا  يعد مدخل تفك   
يقصد بو القدرة على توليف أو دمج العناصر ادلختلفة أنو  (173:  2008)النعيمى ، يري ، و  (180:  2010وآخرون ، 

. ويرى يتم التعامل معها اليتبشأن االشياء  واضحةأو صورة  تتفاعل ٔتوجبها لتشكل نظاماً  اليتلغرض ٖتليلها وفهم الكيفية 
(Maccoby et al. , 2004 : 3)  لفهم كيفية ، أن التفكَت بالنظم يقصد بو القدرة على تركيب وتكامل العناصر ادلتنوعة

كل ، وتقييمها من تفاعلها مع بعضها البعض للوصول اىل اىداف ادلنظمة ، ْتيث يتم دراسة االجزاء من حيث عبلقتها بال
 حيث صلاحها يف خدمة اىداف النظام . 
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، ومع التعلم واخلربة ادلًتاكمة سينجحون يف ادراك  عقلية ٖتليليةن الذين يتسمون هبذا النمط من التفكَت وؽلتلكون ادلديرو    
اسباهبا. وارتكاز ىذا  ما كانت أياً الًتابط بُت أجزاء النظام وعبلقتها بالكل ، وحينما سيشخصون السبب احلقيقي ألية مشكلة 

ا التفكَت على مفهوم النظام غلعلو قاببلً للتأثر بعوامل البيئتُت الداخلية واخلارجية ، ؤتا يوجب ٖتليل التفاعل بُت عناصره يف اطارعل
 لغرض االرتقاء بفاعلية النظام .

كونو طريقة ، و لتعلم أشياء جديدة بسهولة أكرب  طريقة يف أنووتربز أعلية التفكَت بالنظم كأحد عناصر الذكاء االسًتاتيجي    
يعترب اطار للتفكَت ، و دة ضمن بيئة النظم وديناميكيتها للتعلم واكتساب ادلعرفة بصدد التكامل االسًتاتيجي لؤلفكار اجلدي

ادلنظمة والعبلقات بُت أنظمتها ؽلثل رؤية اوضح وتقييم ادق جملريات االحداث يف ، و اسلوبًا جملاهبة تعقيدات البيئة االسًتاتيجي و 
  . (Haines , 2007 : 84-85) ونتائج تلك العبلقات

 Visioning:  الرؤية المستقبلية 3/3
نب أو أكثر من جوانب ويقصد هبا وصف لصورة مستقبلية أفضل تتطلع إليها ادلنظمة وتتفوق هبا علي أوضاعها الراىنة يف جا   

نبؤ لصورة معينة عن الظروف أو االحداث ادلستقبلية ذات العبلقة بإطار أو سياق معُت ، وتشكل الرؤية حالة ت .ىذه الصورة 
ووصفت على أهنا فن رؤية  .لتشمل علي الفهم واالدراك أيضًا ، وىذه العملية تتجاوز رلرد عملية النظر إىل ما وراء األحداث 

ادلهمات العظيمة اليت يقوم هبا كبار القادة يف ادلنظمة ،  األشياء غَت ادللموسة ، كما اعتربت شكل من أشكال القيادة واحدي
وينظر للرؤية علي أهنا ٔتثابة أداة وقدرة تستند ايل امكانات وخربة ودراسة عقبلنية لواقع ومستقبل ادلنظمة ، ٔتا غلعلها ٖتقق 

:  2008وإدريس ، ، لغالبي ا ؛ 39:  2009)عبيد ، اذلدف ادلطلوب يف توحيد العاملُت بإتاه أغراض ادلنظمة العليا 
 (.49-48:  2003النعيمي ،  ؛ 208

: 2010وآخرون ، ، صالح ؛ 145-143:  2008، النعيمي)من خبلل ما يلي ، يربز دور الرؤية للقادة الناجحُتو    
 : (Maccoby et al. , 2004 : 4 ؛ 51:  2009عبيد ،  ؛ 211:  2008وإدريس ، ، الغالبي  ؛184

 طريق للعاملُت ، ٘تكنهم من اٗتاذ القرارات وتوجيو سلوكهم يف ادلنظمة . رسم خارطة 3/3/1

وسبل هتيئة ادلناخ ادلناسب لتطوير ، ٖتديد التوجهات ادلرغوبة للمستقبل اليت تتطلب فهمًا مبكرًا للتغَتات احملتملة  3/3/0
 امكانات ادلنظمة استعداداً للمرحلة القادمة .

بإتاه ما ػلقق طموحات ، ان يساىم يف قيادة ادلنظمة على مستوى االدارات واالفراد  تقدًن رؤية ناجحة شلكن 3/3/3
سعيًا ضلو تعزيز حالة البقاء واحلصول علي مركز ، وكيفية مواجهة االحتماالت ادلتعددة واالوضاع العامة ، ادلستقبل 

 تنافسي أفضل .

 منظمة االعمال ، وبالتايل فإن عمليات االبداع واالصلاز والتحفيز تبٍت حالة من التفاعل االغلايب بُت مجيع العاملُت يف 3/3/4
على وتساعد الرؤية  .صال ىذه الرؤية دلختلف العاملُت تصبح مرتبطة ٔتدي قدرهتا يف اي، وادلرونة وبناء قوة ادلنظمة 

الٗتاذ االفعال الصحيحة وفق  توضيح االٕتاه العام للتغيَت ، وتبسط الرؤية آالف القرارات التفصيلية ، وٖتفز العاملُت
 ؤلعمال.االٕتاه ادلعلن ، وتبعد منظمة االعمال عن حاالت الفشل ادلصاحبة لعدم امتبلك منظور أصيل ل
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 .موحهاتعد الرؤية ٔتثابة التزام وتعهد ػلول دون اضلراف ادلنظمة ، وتصور مستقبلي للطريق ادلوصل اىل حلم ادلنظمة وط 3/3/5

نصر من عناصر الذكاء االسًتاتيجي ، ال بد أن تكون رؤية تعطي صورة شاملة دلستقبل مثايل يصف كل ولنجاح الرؤية كع   
ة ٗتاطب مشاعر العاملُت ، وأن تكون رؤية واقعيأجزاء ادلنظمة )القيم ، واالنظمة ، والعاملون ، والقيادة ، واذليكل التنظيمي(

للمنظمة ، ينبغي عليو أن يكون قادرًا علي ذكر رؤيتو بوضوح ، وعلي  وكل قيادي يدعي امتبلكو كفاءة يف ادارتو .وذكاءىم 
القائد أن يتمسك برؤيتو إؽلاناً بأنو يري يف ادلستقبل ما ال يراه غَته ، وأن رؤيتو ستحقق األىداف ادلرسومة ، لكن عليو أن يتقبل 

آل  ؛147-146:  2008فاجي ، )الخنفيذىا االنتقاد مستعدًا للدفاع عن رؤيتو ، وتذليل الصعاب اليت ؽلكن أن تعًتض ت
 . Maccoby et al. , 2004 : 4) ؛11: 2006،  مكتوم

 Motivatingالدافعية :  3/4
عن  ويعرب،  العاملُتمن خبلل تأثَتىا يف توجهات األفراد ، ٘تثل الدافعية أداة فعالة يف تعزيز األىداف االسًتاتيجية للمنظمة     

غبة الفرد يف اظهار اجملهود البلزم لتحقيق االىداف التنظيمية ، ْتيث ؽلكن ذلك اجلهد من اشباع حاجات دافعية العاملُت بأهنا ر 
دد إتاه تتعلق بالفرد ذاتو ، وعوامل خارجية ، واليت ٖت أيوتعترب الدافعية زلصلة تفاعل بُت رلموعة عوامل ذاتية ،  .الفرد ىذا 

تميز بالتطور والتغَت افعية لتشمل دافعية االصلاز واالنتماء والسيطرة واجلدارة ، كما توتتنوع أظلاط الد .السلوك دلدي زمٌت معُت
وتعٌت الدافعية أيضاً  .، كما اهنا ٗتتلف من موقف آلخر  ومن مستوى اداري آلخر ألخروٗتتلف الدافعية من فرد  .ادلستمرين 

، عامر ، 215-214:  2011)جالب ، اليت وضعها  قدرة القائد الذكي على ٖتفيز العاملُت لتنفيذ الرؤي والتصورات
2011  ،255 ،(Maccoby et al. , 2004 : 5.   

: ادلكافآت  4R'sوالستخدام عنصر الدافعية بشكل فعال ، ينبغي ضرورة تقدًن احلوافز للعاملُت ، وادلتمثلة يف    
Rewards وادلسئوليات ،Responsibility  ،سباب واألReasons والعبلقات ، Relationships  . والقائد الذكي

 , .Maccoby et al)والرؤي اليت مت وضعها  التصوراتىو الذي يستطيع استخدام الوسائل ادلختلفة لتحفيز العاملُت لتنفيذ 

2004 : 5). 
 Partnershipالشراكة :  3/5

الذكاء الشعوري  الوقت الذي يقيم فيو ذو ري ، ففييف امكانية اقامة التحالفات االسًتاتيجية مع منظمات أخ الشراكةتتمثل    
ات الذكاء االسًتاتيجي اىل تكوين شراكات وٖتالف لكسب دعمهم ، ؽليل االشخاص ذو اآلخرينأو العاطفي صداقات مع 

أو أكثر للمشاركة ٔتواردىم والتحالف االسًتاتيجي ىو اتفاق يلزم رلموعتُت من ادلنظمات  .للوصول اىل االىداف ادلشًتكة 
 .(258: 2009، الطائي والخفاجي ، 174-173:  2008)النعيمي ، طوير مشروع مشًتك الستثمار فرص االعمال لت

، والقادة الذين م اىداف واسًتاتيجيات ادلنظمة األخرىوكل منظمة تفه، ادلنظمتان ادلتحالفتان معًا دلنفعة متبادلة  وتعمل    
غالبًا عند تكوين شراكة مع شراكات خارجية ، يبحث القادة االذكياء يكونون شراكات يظهرون ذكاءىم االسًتاتيجي ، و 

اسًتاتيجيًا عن الشركاء الذين يضيفون قيمة للمنظمة ورؤيتها ، وليس فقط زيادة حجم ادلنظمة ، ويدرك القادة االذكياء 
من سيكملهم من االشخاص او اسًتاتيجيًا أهنم قد ال يستطيعون ٖتقيق الرؤية احملددة ٔتفردىم وأهنم سيكونون أقوى مع 

  . Maccoby et al. , 2004 : 6-7))دلساعدهتم يف احراز النجاح وٖتقيق االىداف ، ادلنظمات 
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يف  ومشاركتهميف ادلعلومات ،  قد تربز بينهم ، ومشاركتهم درة الشركاء على حل الصراعات اليتعد الثقة وااللتزام ، وقوتُ    
نمو ادلنظمات ادلنطوية ٖتت لواء ، وذلك لتعزيز دور الذكاء االسًتاتيجي من خبلل الشراكة تصميم ادلنتج ، مقومات رئيسية ل

 . (188:  2010وآخرون ، ، )صالح استفادهتا من ادلزايا اليت ٖتققها األعمال الشريكة ، وكذلك الشراكة 

 املؼزفت وانذكاء االسرتاتُدٍ : ئدارة)ه( انؼاللت بني ممارست ػًهُاث 
، ىا اخلمسة زلل الدراسة يف الذكاء االسًتاتيجي أبعادادلعرفة ب إدارةاسة طبيعة الدور الذي تلعبو شلارسة عمليات حظيت در    

اىل التعرف على العبلقة بُت  Yaghoubi et al. (2011)فهدفت دراسة  بادلزيد من االىتمام البحثي يف الوقت الراىن ،
لسلكية مفردة من العاملُت بشركة الكهرباء واالتصاالت ا 540ك على عينة قوامها ادلعرفة والذكاء التنظيمي، وذل إدارةعمليات 

يف: )احلصول على إدارة ادلعرفة ، وادلتمثلة وتوصلت الدراسة اىل وجود عبلقة جوىرية بُت عمليات  .والبلسلكية بشَتاز ايران 
كاء التنظيمي ، وخلصت الدراسة للحصول على معادلة االضلدار ادلعرفة ، واستخدام ادلعرفة ، وتعلم ادلعرفة ، ومساعلة ادلعرفة( والذ 

 التالية:
Organization Intelligence = 39.31+ 2.73 (use knowledge) + 1.35 (knowledge) + 1.52 

(get knowledge) + 1.52 (learn knowledge). 

ادلتمثلة ، ه أبعادتيجية يف دعم الذكاء االسًتاتيجي بٖتليل تأثَت ادلعرفة االسًتا (2012الكواز وآخرون )وتناولت دراسة      
ل لبلتصاالت : االستشراف ، والرؤية ادلستقبلية ، وتفكَت النظم ، والشراكة ، والدافعية من ادلديرين العاملُت بشركة آسيا سييف

ه ، أبعادجية والذكاء االسًتاتيجي باالسًتاتي ادلعرفةوتوصلت الدراسة اىل وجود عبلقة ارتباط معنوية بُت  .ادلتنقلة يف العراق 
وتفسر ىذه العبلقة الدور الذي ٘تارسو ادلعرفة االسًتاتيجية يف ٖتديد رؤية الشركة للمستقبل ، وتعزيز الذكاء االسًتاتيجي لصناع 

دي مديرين الشركة زلل القرار فيها ، و٘تارس ادلعرفة االسًتاتيجية تأثَتًا معنويًا يف ٖتديد مستوى الذكاء االسًتاتيجي ادلتولد ل
وجود عبلقة اغلابية ذات داللة  من حيث (Albrecht, 2003) وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسةالدراسة . 

وجود عبلقة  توصلت اىلاليت و  Yaghoubi et al. (2012)وكذا دراسة  .ادلعرفة والذكاء االسًتاتيجي إدارةاحصائية بُت 
 ادلعرفة والذكاء التنظيمي يف ادلنظمات زلل الدراسة.  دارةاتيجية إلمعنوية بُت العمليات االسًت 

ادلعرفة يف ذكاء ادلنظمة يف الشركات الصناعية ادلدرجة  إدارةعن اثر شلارسة عمليات  (2013المصالحة )دراسة  كشفتكما      
كات الصناعية ادلدرجة يف سوق عمان مفردة من العاملُت بالشر  130على عينة قوامها بالتطبيق وذلك  ادلايل،يف سوق عمان 

 ادلعرفة يف ذكاء ادلنظمة .  إدارةلدراسة اىل ان ىناك أثراً ذا داللة احصائية لعمليات نظم اوتوصلت  ادلايل.

 Business اىل ٖتليل العبلقة بُت ذكاء االعمال (Rostami , 2014) ىدفت دراسةوعلى نفس السياق     
Intelligence  على  ادلؤسساتادلعرفة ، واظهرت الدراسة ان ذكاء االعمال يوفر االفكار اذلامة اليت تساعد  ةإدار بادلنظمات و

ػلسن من خبلذلا الفهم  ادلعرفة عملية منهجية إلغلاد واختيار وتنظيم وتقدًن ادلعلومات بطريقة إدارةاٗتاذ قرارات صحيحة ، وان 
ٖتسُت د الكمية والنوعية للمعلومات ادلتوافرة لصنع القرار ، وبالتبعية تؤدى اىل يف ٖتدي اً ىام اً دور ادلعرفة  إدارةوتلعب  .للعاملُت 

وتتفق نتائج  .ادلعرفة لتوليد ونقل ادلعرفة  إدارةوتوصلت الدراسة اىل ان تقنيات ذكاء االعمال تستخدم يف  .مستوى اداء ادلنظمة 
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 Shehzad & Ahmed Khan (2013) ; Khan & Quadri ىذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من : 

(2012); Zarghamifard & Behboudi (2012). 

  Business Intelligence لاالعمااىل توضيح دور ذكاء  Muhammad et al. (2014)ىدفت دراسة كما     
راسة اىل ان ذكاء الد وتوصلت. ية للقطاع ادلايلادلعرفة ، ؽلكن ان تساعد االستشاريُت يف رلال تقدًن اخلدمات ادلهن دارةكأداة إل

 . اٗتاذ القرارات السليمة ٘تكنهم منساعدىم يف ٖتليل البيانات التنظيمية اليت لتاالعمال ؽلثل ميزة تنافسية لبلستشاريُت 
ادلعرفة يف العمل دلصلحة القطاع ادلايل يف ظل بيئة السوق سريعة  دارةن ذكاء االعمال يلعب دوره كأداة إلايل أ وتوصلت كذلك

تغطية ادلعرفة الضمنية والصرػلة داخل ادلنظمات ، أي انو ىناك عبلقة ذلا دور يف ادلعرفة  إدارة، فإن  ما سبقوعبلوة على  . التغَت
 ادلعرفة يف ادلنظمات زلل الدراسة. إدارةاغلابية بُت ذكاء االعمال و 

 :رض الثاين للدراسة ، على النحو التايلأمكن للباحث صياغة الف لدراسات السابقة ،لنتائج ا من عرض ما تقدم علىوبناًء    
)تشخيص المعرفة ، وتوليد المعرفة،  : فيإدارة المعرفة ، والمتمثلة توجد عالقة ايجابية معنوية بين ممارسة عمليات 

والمتمثلة في :  ، الذكاء االستراتيجي أبعادوتخزين المعرفة ، وتوزيع المعرفة ، وتطبيق المعرفة( من جانب ، وبين 
بـــ ج.م.ع بالجامعات الحكومية ستشراف ، وتفكير النظم ، والرؤية المستقبلية ، والدافعية ، والشراكة( كججمالي )اال

 الدراسة من جانب آخر.محل 

 : األداء)و( انؼاللت بني انذكاء االسرتاتُدٍ و
اىل   Sherehiy et al. (2007) ىدفت دراسة ، بادلنظمات األداءو  االسًتاتيجيالذكاء دراسة العبلقة بُت ويف رلال     

 التنظيمي الذكاء خصائص توفر التنظيمي ، وتوصلت الدراسة اىل أن األداءوعبلقتها ب، على خصائص الذكاء التنظيمي  التعرف
  .تنظيميال األداء تعزز أن ؽلكن أقل ، أكرب وتعقيد تكامل ودرجة التغيَت، والسرعة ، وثقافة ادلرونة ، واالستجابة ، : يف ادلتمثلة
واالستباقية ،  ، ، واالستجابة السرعة  :ىي،  أساسية اسًتاتيجيات ثبلث الذكاء التنظيمي إىل Zhang (2011) وقسم
،  ادلنتجات السائدة ، وخصائص وادلنافسة األسواق طبيعة على يعتمد ىذه االسًتاتيجيات من أي اختيار أن أوضح حيث

 Roberts وكما يري .بالشركات  األداء، ويؤثر الذكاء التنظيمي اغلابًيا يف مستوى الشركات يف  السائدة السوقية والتوجهات
& Grove (2012) حاجات يف استشعار االستجابة على والقدرة االستشعار على ذكاء ادلنظمة متمثبًل يف : القدرة أن 

  Yang and  Liu) : سة كل من التنظيمي ، ويتفق مع ىذه الدراسات درا األداء يف واضح أثر ذلما العمبلء ورغبات

(2012) , Gong & Janssen (2012) , Huang et al. (2012). 
وأداء مديري التعليم يف جامعات غرمسار يف العام  التنظيميالعبلقة بُت الذكاء  Gholami (2012)تناولت دراسة و    

 وجود عبلقة ذات ىلوتوصلت الدراسة ا.  ةمفردة من ادلديرين زلل الدراس 42م ، ومشلت العينة على 1999 -89الدراسي 
 واكدت الدراسة على ان تطبيق ادلعرفة، العام واداء مديري اجلماعات التعليمية زلل الدراسة  التنظيميداللة احصائية بُت الذكاء 

نتاجية يف ادلنظمات اال وبالتايل زيادة، اداء ادلديرين زلل الدراسة يف  ٘تيزمؤشر كبَت على  )كعنصر من مكونات الذكاء التنظيمي(
،  (Akgun et al. , 2007 ; Khodamoradi, 2011)دراسة كل من : مع ىذه الدراسة كما اتفقت   .زلل الدراسة

 .بادلنظمات  األداءوذلك يف وجود عبلقة اغلابية ذات داللة احصائية بُت الذكاء التنظيمي ومستوى 



- 21 - 
 

لبًتول الوطنية فرع ايران يف شركة ا األداء الذكاء التنظيمي و العبلقة بُتعن Marjani (2012) دراسة  كشفتكما      
وتوصلت الدراسة اىل وجود عبلقة  .ن العاملُت بالشركة زلل الدراسة مفردة م 115على عينة قوامها بالتطبيق ، وذلك والصُت

معنوية ادلوظفُت( وأداء ادلوظفُت بالشركة ة ، و الذكاء التنظيمي وادلتمثلة يف : )الرؤية االسًتاتيجية ، وتطبيق ادلعرف أبعادجوىرية بُت 
   زلل الدراسة .

 يف:ه ادلتمثلة أبعادب، الذكاء االسًتاتيجي  أثراىل التعرف على   Agha et al. (2014)ىدفت دراسة  نفس السياق وعلى   
مفردة من ادلديرين  78 نة قوامهاعيعلي أداء الشركات ، وذلك بالتطبيق على  (، والرؤية ادلستقبلية ، والدافعية االستشراف)

وتوصلت الدراسة اىل ان االمريكية. يا والواليات ادلتحدة العاملُت بشركات التكنولوجيا احليوية يف الصُت واسبانيا واالردن وادلان
صعوبات او  أي يف مواجهةيستخدم  (، والرؤية ادلستقبلية ، والدافعيةاالستشراف)ادلتمثلة يف :  هأبعادب،  االسًتاتيجيالذكاء 

وٖتمل ، وتشجيع ادلوظفُت على ادلساعلة يف اٗتاذ القرارات بالشركات ، مضاعفات ٖتدث يف ادلستقبل واالٕتاه للعمل 
واتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة سئوليات، والذي يؤثر بدوره باإلغلاب ٕتاه ٖتسُت مستوى اداء الشركات ادل

Atwa (2013). 

توجد عالقة ايجابية معنوية  : أمكن للباحث صياغة الفرض الثالث للدراسة ، على النحو التايل نتائج السابقة ،ال قراءةمن و    
والمتمثلة في : )االستشراف ، وتفكير النظم ، والرؤية المستقبلية ، والدافعية ، ، الذكاء االستراتيجي  أبعادبين 

 الدراسة من جانب آخر.محل بـــ ج.م.ع مية بالجامعات الحكو  األداءمن جانب ، وبين والشراكة( 

 : األداءاملؼزفت و ئدارة)س( تأثري انذكاء االسرتاتُدٍ كًتغري وسُط يف انؼاللت بني ممارست ػًهُاث 
 األداءادلعرفة و  إدارةيعد الذكاء االسًتاتيجي من ادلتغَتات احلامسة اليت تلعب دورًا زلوريًا يف العبلقة بُت شلارسة عمليات     

 Liao (2009)دراسة  ، فمنهميلقي اىتمام بعض الباحثُت الذي بادلنظمات ، ولذا كان من الضروري دراسة ىذا ادلوضوع ، و 
التنظيمي ، وذلك بالتطبيق على العاملُت بقطاع الصناعات  األداءادلعرفة والتعلم التنظيمي و  إدارةعن العبلقة بُت واليت كشفت 

ادلعرفة  إدارةوتوصلت الدراسة اىل وجود عبلقة ارتباط اغلابية بُت  مفردة من العاملُت بالقطاع . 340 التحويلية على عينة قوامها
وأيضًا وجود  .التنظيمي األداءادلعرفة يظهر قدرة عالية على تعزيز  إدارةويعٌت ذلك ان العمل مع مزيد من  ،التنظيمي  األداءو 

اعلي يف تعزيز  اكثر معرفة تظهر قدرة إدارةم التنظيمي ، ويعٌت ذلك ان العمل مع ادلعرفة والتعل إدارةعبلقة ارتباط اغلابية بُت 
التنظيمي ، ويعٌت ذلك ان العمل مع مزيد من  األداءوأيضًا وجود عبلقة ارتباط اغلابية بُت التعلم التنظيمي و  .التعلم التنظيمي 

 إدارةاستنتاج ان التعلم التنظيمي يلعب دور الوسيط بُت خَتًا مت يمي ، وأالتنظ األداءالتعلم التنظيمي يظهر قدرة اعلي يف تعزيز 
 التنظيمي بالقطاع زلل الدراسة . األداءادلعرفة و 

 اإلنشائية للصناعات شركات الببلستيك أداء على ادلعرفة إدارةو  التحويلية القيادة أثر عن (2011العطوى ) دراسةوكشفت    
 تيك لصناعاتالوسطى والدنيا بشركات الببلس اإلدارةمفردة من موظفي  135قوامها األردنية ، وذلك بالتطبيق على عينة 

 إدارةكمتغَت وسيط يف العبلقة بُت  التحويلية للقيادة إحسائية داللة ذي وتوصلت الدراسة اىل وجود أثر االنشائية االردنية .
 Haque and Shamyla  (2012)ناولت دراسة كما ت. ة األردني اإلنشائية للصناعات الببلستيك شركات ادلعرفة وأداء

 ، وتوليدىا ادلعرفة يف ادلشاركة يف التنظيمية الثقافة تأثَت حيث من الباكستانية ، البنوك شركات يف ادلعرفة إدارة شلارسات اختبار
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 رين ومديري العمليات ومديريادلديمن وذلك بالتطبيق على عينة  .ادلؤسسي األداء يف ادلعرفة وتوليد التنظيمية الثقافة من كل واثر
 اثر اغلايب ىناك وان،  ادلعرفة توليد يف اغلايب اثر التنظيمية للثقافة ان الدراسة اىلت وتوصل  .باكستان يف العاملة الفروع بالبنوك

 أناىل  Chung et al. (2012)دراسة  وتوصلت  .ادلؤسسي األداءو  ادلعرفة إدارة أبعاد مجيع بُت وسيط كدور ادلعرفة لتوليد
 أبعادادلعرفة كأحد  عملية خلق بُت وسيطاً  دورًا التنظيمي ادلتمثلة يف: ذكاء العميل والذكاء التشغيلي يلعب الذكاء عملياتل

 التنظيمي. األداءو  ادلعرفة إدارةشلارسة عمليات 

 األداءفة واالبتكار و ادلعر  إدارةاىل ٖتليل العبلقات بُت عمليات  Al-Hakim & Hassan (2012)كما ىدفت دراسة     
ادلعرفة كان ذلا اثر اغلايب وذات داللة  إدارةوتوصلت الدراسة اىل ان عمليات  اع االتصاالت ادلتنقلة العراقية .التنظيمي يف قط

نهما بقطاع االتصاالت العراقية . وكذلك من خبلل تأثَت االبتكار كمتغَت وسيط يف العبلقة بي ، التنظيمي األداءاحصائية يف 
من خبلل تطبيقها ، ادلعرفة واالبداع االداري واثرعلا يف أداء ادلنظمة  إدارةالعبلقة بُت عمليات  (2012العلى )دراسة  اوضحت

مفردة من ادلديرين العموم ورؤساء ىيئة ادلديرين او من ينوب عنهم ٔتنظمات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا  46على عينة قوامها 
من خبلل الدور ، ادلعرفة واداء ادلنظمة  إدارةوصلت الدراسة اىل وجود عبلقة جوىرية بُت عمليات وت.  ادلعلومات يف االردن

 الوسيط لئلبداع االداري يف ىذه العبلقة .

التنظيمي يف  األداءادلعرفة يف العبلقة بُت ذكاء االعمال و  إدارةثر أعن  (2014الزغير )كشفت دراسة   وعلى نفس السياق   
موثوقية البيانات ، العمليات ادلختلفة لذكاء االعمال وادلتمثل يف : )من خبلل رصد عبلقة تطبيق ، ية االردنية البنوك التجار 

وادلتمثل يف : )احلصة ، التنظيمي  األداءووصول ادلستخدم ، وتفاعل النظام مع النظم األخرى ، والقدرات التحليلية( على 
وادلتمثلة يف : )اكتساب ادلعرفة ، وتوثيق ادلعرفة ، ونقل ادلعرفة ، ، ادلعرفة كمتغَت وسيط  رةإداالسوقية ، والرْتية ، والسيولة( بوجود 

مفردة من ادلديرين ورؤساء االقسام العاملُت يف ادارات  022، وذلك بالتطبيق على عينة قوامها  وخلق ادلعرفة ، وتطبيق ادلعرفة(
الدراسة اىل وجود عبلقة ارتباط ذات داللة احصائية لتطبيق ذكاء االعمال البنوك التجارية العاملة يف مدينة عمان . وتوصلت 

 التنظيمي للبنوك التجارية االردنية .  األداءادلعرفة يف  إدارةو 

 ودور،  ادلؤسسي األداء ٖتسُت يف للتعلم الساعية ادلنظمة أبعاد أثر وٖتليل قياس إىل (2014صبيح )دراسة  ىدفت كما  
 شركة يف العاملُت ادلديرين( مفردة من 121ومت التطبيق على عينة قوامها )،  األثر ىذا تعزيز يف التنظيمية رفةادلع توليد عمليات

 اغلادادلتمثلة يف :  للتعلم الساعية ادلنظمة ألبعاد إحصائية داللة ذو تأثَت وجود إىل الدراسة توصلتو  .اورانج  االردنية االتصاالت
 يف ادلؤسسي األداءمستوى  ٖتسُت يف للتعلم الداعمة االسًتاتيجية والقيادة ، واالستفسار احلوار وتشجيع ادلستمر، لتعلما فرص
 توليد عمليات يفىا أبعادب للتعلم الساعية ادلنظمة ألبعاد إحصائية داللة ذو تأثَت ووجود ، اورانج االردنية االتصاالت شركة
 ٖتسُت يف التنظيمية ادلعرفة توليد لعمليات إحصائية داللة ذو تأثَت ووجودنج ، اورا االردنية االتصاالت شركة يف التنظيمية ادلعرفة
 ٖتسُت يف رلتمعة للتعلم الساعية ادلنظمة ألبعاد إحصائية داللة ذي تأثَت ووجود،  االردنية االتصاالت شركة يف ادلؤسسي األداء
 . اورانج االردنية تصاالتاال شركة يف التنظيمية ادلعرفة توليد عمليات بوجود ادلؤسسي األداء

 اىل ٖتليل العبلقة بُت التعلم االسًتاتيجي وادلتمثل يف : توليد ادلعرفة االسًتاتيجية ، وتوزيع (2014الفايز )وأشارت دراسة    
كات االردنية احلاصلة ادلعرفة االسًتاتيجية وبُت الفاعلية التنظيمية للشر  ، وتنفيذ ادلعرفة االسًتاتيجية ، وتفسَت ادلعرفة االسًتاتيجية
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ف والرؤية، والتفكَت ٔتنطق على جائزة ادللك عبداهلل الثاين للتميز ، وتوضيح دور الذكاء االسًتاتيجي ادلتمثل يف : االستشرا
مفردة من العاملُت بالشركات زلل  121، وذلك بالتطبيق على عينة قوامها ، واحلدس ، كمتغَت وسيط يف العبلقة بينهما النظم
ه ، أبعادلو تأثَت معنوي يف العبلقة بُت التعلم االسًتاتيجي ب هأبعاد. وتوصلت الدراسة اىل ان الذكاء االسًتاتيجي بسة الدرا

 .والفاعلية التنظيمية للشركات االردنية زلل الدراسة 

أمكن  ،لثبلثة االساسية اليت تناولت العبلقة بُت متغَتات الدراسة ا، و من نتائج الدراسات السابقة وبناًء على ما تقدم    
إدارة المعرفة ، ممارسة عمليات بين توجد عالقة ايجابية  : للباحث صياغة الفرض الرابع للدراسة ، على النحو التايل

في : )تشخيص المعرفة ، وتوليد المعرفة ، وتخزين المعرفة، وتوزيع المعرفة ، وتطبيق المعرفة( من جانب والمتمثلة 
، الذكاء االستراتيجي  أبعاددور من خالل ،  الدراسة من جانب أخرمحل بـــ ج.م.ع لحكومية بالجامعات ا األداءو 

كمتغير وسيط   ةإجماليبصفة ، والشراكة( والرؤية المستقبلية ، والدافعية والمتمثلة في : )االستشراف ، وتفكير النظم ،
 تداخلي في مسار العالقة المباشرة بينهما. 

لفية النظرية للدراسة ، ونتائج الدراسات السابقة ، فقد توصل الباحث اىل ظلوذج للدراسة ، والذي يربز ويف ضوء مراجعة اخل   
 ( :1العبلقات ادلباشرة وغَت ادلباشرة اليت تضمنتها فروض الدراسة ، وذلك كما يصورىا الشكل التايل رقم )

 

 

               
 

       H3                                                H2                                                                                    
 
 

    
     

 

             
 

 عبلقة غَت مباشرة  عبلقة مباشرة                          
 (1شكل رقم )

 ظلوذج العبلقات بُت متغَتات الدراسة
 ، اعتماداً على اخللفية النظرية دلتغَتات الدراسة ، ومراجعة الدراسات السابقة . : الشكل من إعداد الباحثادلصدر 

 

H1 

 

H4 H4 

 المتغير المستقل()
 ممارست ػًهُاث ئدارة املؼزفت

 تشخيص المعرفة -
 فةتوليد المعر  -
 تخزين المعرفة -
 توزيع المعرفة -
 تطبيق المعرفة -

 (التابع)المتغير 
 

األداء 
باجلايؼاث 

احلكىيُت بـ 
 ج.و.ع 

 (الوسيطالمتغير )
 انذكاء االسرتاتُدٍ

 االستشراف -
 تفكير النظم -
 الرؤية المستقبمية -
 الدافعية  -
 الشراكة -
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 خايسًا : ينهح انذراست وخطىاتها االخزائُت 
كتب   من ادلراجعاعتمد الباحث يف الدراسة احلالية على ادلنهج الوصفي والتحليلي يف تناول متغَتاهتا ، وذلك باالعتماد على    

، والرسائل العلمية ، وٖتليل متغَتات الدراسة  (Internet)ودراسات علمية من الدوريات ادلنشورة وشبكة ادلعلومات العادلية 
من خبلل اعداد قائمة استقصاء موجهة لعينة الدراسة ، واليت تعد احد اساليب القياس ادلعتمد عليها يف مجع ، واختبار فروضها 

 ألساليب العلمية ادلتعارف عليها، وذلك كما يلي:احث يف الدراسة ادليدانية ابيانات الوصفية . وقد اتبع البادلعلومات يف حالة ال

 لُاسها:يتغرياث انذراست وكُفُت  ( أ)

، حيت ٘تثل شلارسة ثبلثة متغَتات اساسية ، ناول الباحث يف ىذا اجلزء من الدراسةت، الدراسةظلوذج و على فروض الدراسة  بناءً    
 األداءالذكاء االسًتاتيجي ادلتغَت الوسيط ، وأخَتًا ؽلثل  أبعادادلعرفة ادلتغَت ادلستقل للدراسة ، يف حُت ٘تثل  إدارةت عمليا

 ادلتغَت التابع للدراسة ، وفيما يلي التعريفات االجرائية ذلذه ادلتغَتات وكيفية قياسها :بـــ ج.م.ع باجلامعات احلكومية 

 (:املتغري املستمم)زفت املؼ ئدارةممارست ػًهُاث  -1
مد الباحث يف ادلتغَتات اليت مت قياسها يف الدراسات السابقة العربية منها واالجنبية ، أما الدراسة احلالية فقد اعت تعددت    

 ;Fraunhofer IPK , 2000; Alavi , 1997 على الدراسات التالية : ادلعرفة إدارةٖتليل وقياس شلارسة عمليات 

Heising & Vorbeck , 2000;  Matzkin , 2008 ; Boumarafi & Jabnoun , 2008 ; 

Emadzade, 2012 ; Jayasingam et al. , 2012;  دارة، واليت اعتمد الباحث منها على مخس عمليات إل 
 02قياسها من خبلل ، ومت وىي )تشخيص ادلعرفة ، وتوليد ادلعرفة ، وٗتزين ادلعرفة ، وتوزيع ادلعرفة ، وتطبيق ادلعرفة( ، ادلعرفة 
مت عبارات ادلقياس مجيعها على غرار مقياس ليكرت اخلماسي ، موقد ص، ستقصاء ادلرفقة االقائمة من  بالقسم األولعبارة 

 على النحو التايل :، ( 1ا )( ايل غَت موافق ٘تامً 5والذي تًتاوح درجاتو من موافق ٘تاًما )

 ، ادلعرفة تلك وجود عن مكان والبحث ادلعرفة ، تبدأ بتحديد مفهوم اليت تلك العمليةيقصد هبا و  تشخيص المعرفة : 1/1
 ؽلثل الفارق ىذا حيث أن ، للجامعة ادلطلوبة ادلعرفة وموجودات اجلامعةيف  احلالية ادلعرفة موجودات بُت ادلقارنة ٖتقيقو 

ىذه العملية بتخصيص اربع عبارات )من  ، وقد مت قياساالبتكار إىل للوصول اجلامعة ٖتتاجها اليت ادلبذولة اجلهود مقدار
 .( يف قائمة استقصاء الدراسة4: 1 رقم

،  العمل وفرق،  أعضاء ىيئة التدريس االداريُت مشاركة خبلل من ادلعرفة إبداع ادلعرفة يقصد بتوليد توليد المعرفة : 1/2
،  تعريف ادلشكبلت يف دة ، تساىمجدي وشلارسات قضايا يف جديد معريف مال رأس لتوليد،  الداعمة ومجاعات العمل

 مكانة وٖتقيق،  اإلصلاز على التفوق يف بالقدرة اجلامعة تزود كما مستمرة ، ابتكارية بصورة ذلا اجلديدة احللول وإغلاد
 األولالقسم  يف( 8:  5وقد مت قياس ىذه العملية بتخصيص اربع عبارات )من رقم  . سلتلفة مساحات يف عالية سوقية

 .استقصاء الدراسة قائمة  من
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معينة،  قواعد يف وخزهنا وأعماذلا اجلامعة بنشاطات ادلتعلقة البيانات وٕتميع تنظيم إىلٗتزين ادلعرفة  تشَت المعرفة:تخزين  1/3
:  9مت قياس ىذه العملية بتخصيص اربع عبارات )من رقم  وقد اجلامعة. يف العاملُت قبل من إليها ْتيث يسهل الوصول

 .قائمة استقصاء الدراسةمن  األولم يف القس( 10

 وبالشكل ادلناسب، الوقت يف ادلناسب الشخص إىل ادلناسبة ادلعرفة ادلعرفة إيصال توزيع ويقصد بعملية المعرفة:توزيع  1/4
من  األوليف القسم ( 16:  13وقد مت قياس ىذه العملية بتخصيص اربع عبارات )من رقم  .ادلناسبةوبالتكلفة  دلناسب،ا

 .ئمة استقصاء الدراسةقا

على استعمال ادلعرفة ادلبدعة أو ادلكتسبة وتطبيقها من خبلل ربطها بالواقع  اجلامعةمدى قدرة ويقصد هبا  تطبيق المعرفة : 1/5
 .وترمجتها اىل سلع وخدمات وعمليات، العملي من خبلل االفادة منها يف حل ادلشكبلت واغتنام الفرص واٗتاذ القرارات 

 .قائمة استقصاء الدراسةمن  األوليف القسم ( 02:  17)من رقم  عباراتاس ىذه العملية بتخصيص اربع وقد مت قي

 املتغري انىسُط(:انذكاء االسرتاتُدٍ ) -2
، ل يف : االستشراف ، وتفكَت النظمتتمث، وعناصره ،  داريُت باجلامعةقادة االالذكاء يتسم بو ، االسًتاتيجي  بالذكاء يقصد    

دراسات السابقة وتعددت ادلتغَتات اليت مت قياسها يف ال . )ادلستقبلية ، والشراكة ، والقدرة علي ٖتفيز العاملُت )الدافعية(والرؤية 
  : على الدراستُت التاليتُت جنبية ، أما الدراسة احلالية فقد اعتمد الباحث يف ٖتليل وقياس الذكاء االسًتاتيجيالعربية منها واأل

(Maccoby et al. , 2004 ; Maccoby , 2001)واليت اعتمد الباحث منها على مخس عناصر أساسية للدراسة ، 
ومت قياسها من  .، والشراكة( تقبلية ، والدافعية، وىى )االستشراف، وتفكَت النظم ، والرؤية ادلس احلالية وردت بالدراسات السابقة

مت عبارات ادلقياس مجيعها على غرار مقياس ليكرت موقد ص، ة ستقصاء ادلرفقاالقائمة من  الثاينبالقسم ( عبارة 05خبلل )
 على النحو التايل :، ( 1ا )( ايل غَت موافق ٘تامً 5اخلماسي ، والذي تًتاوح درجاتو من موافق ٘تاًما )

وتساىم يف على التفكَت باالعتماد علي قوى غَت مرئية وغَت مدركة باجلامعة يقصد باالستشراف قابلية الفرد  االستشراف: 2/1
الثاين من قائمة استقصاء  القسميف ( 5:  1عبارات )من رقم  مخس، وقد مت قياس ىذه العملية بتخصيص صنع ادلستقبل

 .الدراسة

يقصد بو القدرة على توليف أو دمج العناصر ادلختلفة لغرض ٖتليلها وفهم الكيفية اليت تتفاعل ٔتوجبها  تفكير النظم: 2/2
عبارات مخس وقد مت قياس ىذه العملية بتخصيص  . واضحة بشأن االشياء اليت يتم التعامل معهالتشكل نظامًا أو صورة 

 .يف القسم الثاين من قائمة استقصاء الدراسة( 12:  6)من رقم 

وتتفوق هبا علي أوضاعها الراىنة يف  اجلامعةويقصد هبا وصف لصورة مستقبلية أفضل تتطلع إليها  ؤية المستقبلية:الر  2/3
عن الظروف أو االحداث ادلستقبلية ذات  معينةوتشكل الرؤية حالة تنبؤ لصورة  الصورة.نب أو أكثر من جوانب ىذه جا
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يف القسم الثاين ( 15:  11عبارات )من رقم مخس وقد مت قياس ىذه العملية بتخصيص  . العبلقة بإطار أو سياق معُت
 .من قائمة استقصاء الدراسة

، ذلا لعاملُتاخبلل تأثَتىا يف توجهات من ،  جامعةزيز األىداف االسًتاتيجية للافعية أداة فعالة يف تع٘تثل الد الدافعية : 2/4
يف اظهار اجملهود البلزم لتحقيق االىداف التنظيمية ، ْتيث ؽلكن ذلك  عامل باجلامعةدافعية العاملُت بأهنا رغبة الويعرب عن 

( 02:  16عبارات )من رقم مخس وقد مت قياس ىذه العملية بتخصيص  ، عامل باجلامعةالاجلهد من اشباع حاجات ىذا 
 .يف القسم الثاين من قائمة استقصاء الدراسة

أخري ، ففي الوقت الذي يقيم فيو ذوو  جامعاتتتمثل الشراكة يف امكانية اقامة التحالفات االسًتاتيجية مع  الشراكة : 2/5
ذوو الذكاء االسًتاتيجي اىل تكوين  االشخاصلكسب دعمهم ، ؽليل  يناآلخر الذكاء الشعوري أو العاطفي صداقات مع 

أو  امعاتاتفاق يلزم رلموعتُت من اجل والتحالف االسًتاتيجي ىو . فات للوصول اىل االىداف ادلشًتكةشراكات وٖتال
مخس بتخصيص وقد مت قياس ىذه العملية  . أكثر للمشاركة ٔتواردىم لتطوير مشروع مشًتك الستثمار فرص االعمال

 .يف القسم الثاين من قائمة استقصاء الدراسة( 05:  01عبارات )من رقم 

 (:املتغري انتابغ)اجلايؼٍ  األداء -3
 يقتضي يجلامعا األداءف لذا وفعالية، بكفاءة ادلوارد باستخدام اجلامعيةاألىداف  اجلامعي )التنظيمي( إصلاز األداءب يقصد    

 تشمل ادلؤشرات وبالتايل للتقييم زلوراً  تكون واليت األخرى ، امعاتاجل من غَتىا عن امعةاجل ٘تيز اليتالفريدة  العناصر على الًتكيز
 االسًتاتيجيات على ادلرتكزة امعياجل لؤلداء اجلوانب العريضة وتشمل ادللموسة، وغَت ادللموسة ادلوجودات وقياس ادلالية وغَت ادلالية

  (Kidwell et al. , 2000). والنظم البشرية وادلوارد والعمليات

ادلنهج احلديث  متضمناً ، متغَت تابع للدراسةغَت ادلايل ك األداءعلى  اجلامعي، األداءيف ىذه الدراسة عند قياس  االعتمادمت و    
 , Eccles ,1998 ; Drucker التالية:ومت االعتماد يف ٖتليل وقياس ىذا ادلتغَت على الدراسات السابقة  ،األداءدلؤشر 

1998 ; Michael , 2006 ; Noe et al. , 2006 . الدراسة زلل بـــ ج.م.ع باجلامعات احلكومية  األداءومت قياس ،
. وقد صممت عبارات ادلقياس مجيعها على غرار مقياس ادلرفقة قائمة االستقصاء بالقسم الثالث من  ( عبارة10من خبلل )

 .( 1ايل غَت موافق ٘تاًما ) (5٘تاًما )ليكرت اخلماسي ، والذي تًتاوح درجاتو من موافق 

 جمتًغ وػُنت انذراست : )ب(
)جامعة  : ، وعددىا ثبلثة وىي اليت تقع يف اقليم جنوب الصعيدبـــ ج.م.ع احلكومية من اجلامعات يتكون رلتمع الدراسة     

امعة أو من اجلرئيس ونائب ، امعةاجلوكانت وحدة ادلعاينة ىي : رئيس ، وجامعة جنوب الوادي ، وجامعة اسوان( ، سوىاج
ويوضح الدراسة. زلل بـــ ج.م.ع احلكومية  باجلامعات، ورئيس القسم العلمي كلية ، الكلية ، ووكيل الينوب عنو ، وعميد 

 الدراسة:وعينة اجملتمع ( حجم 1رقم ) اجلدول التايل
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 (1جدول رقم )
 حجم اجملتمع وعينة الدراسة

 معاينةوحدات ال                  
 الجامعات   

رؤساء 
 الجامعات

نواب رؤساء 
 الجامعات

عمداء 
 الكلية

وكالء 
 الكلية

رؤساء 
 االقسام

 االجمالي
 النسبة العدد

 جامعة سوىاج
 173 104 31 14 3 1 المجتمع

31% 
 72 52 10 6 1 1 العينة

جامعة جنوب 
 الوادي

 022 131 45 02 3 1 المجتمع
35% 

 82 50 18 8 1 1 العينة

 جامعة أسوان
 193 140 32 17 3 1 المجتمع

34% 
 78 57 10 7 1 1 العينة

 االجمالي
 566 397 126 51 9 3 المجتمع

122% 
 008 159 40 01 3 3 العينة

 %88 021 147 34 16 0 0 )*( العينة المستلمة
 .0215: من سجبلت شئون العاملُت باجلامعات زلل الدراسة ،  المصدر

 ، من خبلل اخلطوتُت التاليتُتزلل الدراسةبـــ ج.م.ع احلكومية من وحدات ادلعاينة باجلامعات عينة المت ٖتديد حجم و     
(Ranjan , 1996 : 127)

 
: 

n= t   التالية:ويتم ذلك باستخدام ادلعادلة  االعتبار،ٖتديد حجم العينة بدون أخذ رلتمع الدراسة يف  -1
2
p(1-p)/d

2 

 حيث أن :
n   ن أخذ رلتمع الدراسة يف االعتبارالعينة بدو = حجم . 

t   عدد الوحدات ادلعيارية وىى =1.96  95دلستوى ثقة.% 

p   52= نسبة عدد ادلفردات اليت يتوافر فيها اخلصائص موضوع الدراسة وىى%. 

d  = 95% دلستوى ثقة 5حدود اخلطأ وىى.% 

 مفردة n ( =1.96)2  ×0.50 ×0.50  /(0.05)2 =384    : العينةوبالتعويض يف ىذه ادلعادلة يكون حجم    

n / [1+(n / N)] n = ٖتديد حجم العينة بأخذ رلتمع الدراسة يف االعتبار ، وذلك باستخدام ادلعادلة التالية : -2
/ 

                                                 

%( تقريبًا من القوائم ادلوزعة على وحدات ادلعاينة باجلامعات ادلصرية زلل 88( قائمة بنسبة )021القوائم ادلستلمة واليت أجريت عليها الدراسة عدد ) )*( 
 الدراسة ، وىى نسبة مقبولة . 



- 28 - 
 

 حيث أن :
  n/حجم رلتمع الدراسة يف االعتبار = حجم العينة ادلطلوب للدراسة بأخذ. 

n   مع البحث يف االعتبار= حجم العينة بدون أخذ رلت . 
 N . حجم رلتمع الدراسة = 

n    : كالتايلوبالتايل يكون حجم العينة ادلطلوب للدراسة    
   . مفردة 228=   ](384/566+ )1[/  384=  /

عينة على ، وقد مت توزيع الالدراسةواعتمد الباحث على أسلوب العينة العشوائية الطبقية يف اختيار مفردات العينة من رلتمع    
 كلية فيهاكل  داخل  وعلى مجيع وحدات ادلعاينة ادلختلفة داخل كل جامعة و  الدراسة،زلل بـــ ج.م.ع احلكومية اجلامعات 

 .باستخدام اسلوب التوزيع ادلتناسب 

 ػُنت انذراست: تىصُف )ج(
 الدراسة:عينة  توصيف( 0يوضح اجلدول التايل رقم )   

 (0جدول رقم )
 ةعينة الدراس توصيف

 النسبة  العدد فئات الخاصية الخاصية
 رئيس جامعة الوظيفة :

 نائب رئيس جامعة
 عميد كلية
 وكيل كلية

 رئيس قسم

0 
0 

16 
34 

147 

1% 
1% 
8% 

1669% 
7361% 

 ذكر : الجنس
 أنثي

187 
14 

93% 
7% 

 سنة 42اقل من  العمر:
 سنة 52: >   42من 
 سنة 62: >  52من 

 سنة 62أكثر من 

8 
87 
98 
8 

4% 
4363% 
4867% 

4% 
 سنة 15اقل من     الخبرة :

 سنة 02: >  15من 
 سنة 32: >  02من 
 سنة فأكثر 32من 

0 
16 
86 
97 

1% 
8% 

4068% 
4860% 

 %100 201 االجمــالي
 .الرابع  القسم -: نتائج التحليل اإلحصائي لقائمة االستقصاء المصدر
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%( من وكبلء 1669%( من رؤساء االقسام ، )7361أن معظم مفردات عينة الدراسة )( 0يتضح من اجلدول رقم )   
رؤساء اجلامعات ، وىذا أمر منطقي بالنسبة للجامعات ، ونواب رؤساء اجلامعات و  عمداء الكلية والباقي يتمثل يفالكليات ، 

%( من الذكور ، ويدل 93ردات العينة )أن معظم مفاكرب عدد من أي منصب اداري باجلامعة . و حيث ؽلثل رؤساء االقسام 
شلا غلعلهم يتقلدون ادلناصب االدارية واليت يزيد فيها عدد االفراد الذكور عن االناث ، امعات ذلك على طبيعة األعمال باجل

 62سنة اىل اقل من  52%( من الذين تًتاوح اعمارىم ما بُت 4867). وأن معظم مفردات العينة باجلامعة اكثر من االناث 
كدرجة   معظمها يشًتط يف شاغلها ان يكون حاصل على درجة أستاذ اليتسنة ، وىذا امر طبيعي لطبيعة ادلناصب االدارية 

اذ بعد سنوات كحد ادىن للحصول على درجة است 12ؽلكث فًتة طويلة للحصول عليها وذلك لوجود شرط  علمية ، واليت
%( من 4860من نشر اْتاث علمية يف رلال التخصص . وان نسبة )لعلمية ، ٓتبلف ادلتطلبات ااحلصول على درجة الدكتوراه

مر طبيعي دلعظم ادلناصب االدارية ومتطلباهتا العلمية أسنة ، وىذا  32ن خربهتم اكثر من مفردات عينة الدراسة من الذي
باجلامعات  األداءاالرتقاء يف  ، وىذا كلو يساعد يفمنصب اداري باجلامعة او بكل كليةوادلتطلبات الفنية ادلطلوبة يف كل 

 الدراسة.زلل بـــ ج.م.ع احلكومية 

 حذود انذراست:)د( 
 احلالية اىل :قسم الباحث حدود الدراسة    

وادلتمثلة يف : )جامعة  ، العاملة ٔتحافظات إقليم جنوب الصعيدبـــ ج.م.ع احلكومية اجلامعات  :الحدود المكانية -1
 جامعة اسوان( .، وجامعة جنوب الوادي ، و سوىاج

ووكبلء ، وعمداء الكليات ، ونواب رؤساء اجلامعات ، تقتصر الدراسة على رؤساء اجلامعات  : الحدود البشرية -0
 ورؤساء االقسام العلمية .، الكليات

ادلعرفة ، شخيص ادلعرفة ، وتوليد )ت: يف إدارة ادلعرفة ، وادلتمثلة تناولت الدراسة متغَتات شلارسة عمليات : العلميةحدود ال -3
 , Fraunhofer IPK ومت االعتماد على الدراسات التالية : وٗتزين ادلعرفة ، وتوزيع ادلعرفة ، وتطبيق ادلعرفة( ،

2000; Alavi , 1997; Heising & Vorbeck , 2000;  Matzkin , 2008 ; Boumarafi & 

Jabnoun , 2008 ; Emadzade, 2012 ; Jayasingam et al. , 2012;  ، الذكاء  عادأبو
 باالعتماد على ()االستشراف ، وتفكَت النظم ، والرؤية ادلستقبلية ، والدافعية، والشراكة : وادلتمثلة يف، االسًتاتيجي 

Maccoby et al. , 2004 ; Maccoby , 2001  ، معتمًدا على ، باجلامعات احلكومية بـ ج.م.ع األداءو
 .Eccles ,1998 ; Drucker , 1998 ; Michael , 2006 ; Noe et al. , 2006 الدراسات التالية :

 م.0215-0214خبلل عام : زمانيةالحدود ال -4
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 أداة انذراست:)ه( 
باعتبارىا أنسب أدوات البحث العلمي اليت ٖتقق  الدراسة،مت استخدام االستقصاء كأداة جلمع البيانات البلزمة ذلذه     

ومستفيدًا من اخللفية النظرية واستبيانات ، ية األولاالستقصاء يف صورهتا قائمة  وقام الباحث بتصميم ادليدانية.أىداف الدراسة 
 :اربع اقسام اساسية ، ىيومت تصميم االستقصاء يف  . بادلوضوعذات الصلة الدراسات السابقة 

ورؤساء ،  والوكبلء ،وعمداء الكليات، ونواهبم ، رؤساء اجلامعات يتكون من عبارات خاصة بإدراكات  :األولالقسم  -1
ارة ( عب02، حيث مت استخدام مقياس يتكون من ) زلل الدراسةبـــ ج.م.ع احلكومية باجلامعات ، االقسام العلمية 

، وتوليد ادلعرفة ، وٗتزين ادلعرفة ، وتوزيع ادلعرفة ، تشخيص ادلعرفة): يف إدارة ادلعرفة ، وادلتمثلة دلتغَتات شلارسة عمليات 
شتقاقها من استقصاء دراسات  ، ومت ا ادلعرفة بالًتتيب إدارةعملية من عمليات عبارات لكل  أربعةع ، بواق وتطبيق ادلعرفة(

  ;Fraunhofer IPK , 2000; Alavi , 1997; Heising & Vorbeck , 2000: كل من

Matzkin , 2008 ; Boumarafi & Jabnoun , 2008 ; Emadzade, 2012 ; 

Jayasingam et al., 2012;  ، ك بعد اجراء بعض التعديبلت عليها ٔتا يناسب بيئة اجلامعات وذل
( وغَت موافق 5ومت استخدام مقياس ليكرت ذي الدرجات اخلمس الذي يًتاوح بُت موافق ٘تامًا )، بـــ ج.م.ع احلكومية 

 ( حيث يقوم ادلستقصي منو باختيار احداىا .1٘تاماً )

ورؤساء ، والوكبلء ، وعمداء الكليات ، ونواهبم ، ت رؤساء اجلامعات يتكون من عبارات خاصة بإدراكا : القسم الثاني -2
( عبارة 05زلل الدراسة ، حيث مت استخدام مقياس يتكون من )بـــ ج.م.ع احلكومية باجلامعات  االقسام العلمية

تقبلية ، والقدرة على )االستشراف ، وتفكَت النظم ، والرؤية ادلس : وادلتمثلة يف، دلتغَتات عناصر الذكاء االسًتاتيجي 
ٖتفيز العاملُت ، والشراكة( ، بواقع مخسة عبارات لكل عنصر من عناصر الذكاء االسًتاتيجي بالًتتيب ، ومت اشتقاقها 

 , Maccoby et al. , 2004 ; Maccoby , 2001; Okkonen)  :من استقصاء دراسات كل من

( 1( وغَت موافق ٘تاماً )5لذي يًتاوح بُت موافق ٘تامًا )ومت استخدام مقياس ليكرت ذي الدرجات اخلمس ا،  (2001
 حيث يقوم ادلستقصي منو باختيار احداىا .

، والوكبلء ، وعمداء الكليات ، ونواهبم ، يتكون من عبارات خاصة بإدراكات رؤساء اجلامعات  : القسم الثالث -3
( عبارة 10ياس يتكون من )ة ، حيث مت استخدام مقزلل الدراسبـــ ج.م.ع احلكومية باجلامعات ورؤساء االقسام العلمية 

 Eccles ,1998 ; Drucker , 1998 :باجلامعات ، ومت اشتقاقها من استقصاء دراسات كل من األداء دلتغَت

; Michael , 2006 ; Noe et al. , 2006.  ومت استخدام مقياس ليكرت ذي الدرجات اخلمس الذي ،
 ( حيث يقوم ادلستقصي منو باختيار احداىا .1 موافق ٘تاماً )( وغَت5يًتاوح بُت موافق ٘تاماً )

 .    اخلربةو العمر ، و اجلنس ، و الوظيفة ، :  ىييتكون من بيانات عامة عن مفردات عينة الدراسة ،  : الرابعالقسم  -4
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 صذق وثباث أداة انذراست :)و(  
والذي ، Cornbach Alphaكرونباخ ألفا   مت استخدام مقياس Reliability Analysis الختبار ثبات ادلقياس   

مت استخراج أدوات قياس متعددة األسئلة ، و استخدام ل ػلدد الدرجة اليت يتمتع هبا ادلقياس ادلستخدم يف توفَت نتائج متسقة يف ظ
 Validity أحد أكثر الطرق استخدامًا يف تقييم االعتمادية . أما فيما يتعلق باختبارات الصدقكقيمة )معامل ألفا(  

Analysis  ، والذي يقيس مدي مبلئمة ادلقياس ادلستخدم يف قياس ادلتغَتات زلل الدراسة ، فقد مت استخراج اجلذر الًتبيعي
اجلدول ويوضح  واليت يتحدد بناء عليها مدى صبلحية بنية ادلقياس .، (57، 56:  1999،  العباسي)لقيمة )معامل ألفا( 

 ار:االختب( نتائج ىذا 3ايل رقم )الت
 (3جدول رقم )

 قيم معامبلت الثبات والصدق دلتغَتات الدراسة

 متغــــيرات الدراسة م
اختبار االعتمادية )قيمة 

 ألفا( 
اختبار الصدق )الجذر 

 التربيعي أللفا(

 2687 2676 تشخيص ادلعرفة  1
 2691 2680 توليد ادلعرفة 0
 2693 2686 ٗتزين ادلعرفة 3
 2689 2679 توزيع ادلعرفة 4
 2686 2674 تطبيق ادلعرفة 5

 0,90 0,81 المعرفة كججمالي إدارةممارسة عمليات 
 2694 2688 االستشراف  6
 2686 2674 تفكَت النظم 7
 2693 2686 الرؤية ادلستقبلية 8
 2690 2685 القدرة على ٖتفيز العاملُت 9

 2685 2670 الشراكة 12
 0,91 0,83 أبعاد الذكاء االستراتيجي كججمالي

 0,88 0,78 بـــ ج.م.ع بالجامعات الحكومية  األداء 11

 : التحليل االحصائي لبيانات الدراسة ادليدانية. المصدر
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وتشَت بيانات اجلدول السابق ، اىل أن معامبلت الثبات ادلسجلة دلتغَتات الدراسة تعد مقبولة ، حيث كانت اقل قيمة    
ما فيما يتعلق ٔتعامبلت الصدق، فقد سجلت النتائج معامبلت صدق مرتفعة جلميع أ ( .2670مسجلة دلعامل ألفا تساوى )

 Internalادلتغَتات زلل الدراسة ، ومن مث فإن ىذه النتائج تشَت اىل وجود درجة مبلئمة من االتساق الداخلي
Consistency  اسة منطقيًا وإحصائيًا جلميع بُت البنود ادلستخدمة يف قياس متغَتات الدراسة ، وبالتايل صبلحية أداة الدر

 بيانات الدراسة ادليدانية .

 انبُاناث:أسهىب حتهُم  )س(

،  SPSS(Version 20) بتبويب وجدولة البيانات وٖتليلها باستخدام احلزمة االحصائية للعلوم االجتماعيةقام الباحث   
 : االحصائية التاليةليب استخدام العديد من األساوقد تطلب اجراء التحليل واختبار فروض الدراسة 

، Standard Deviation  ، واالضلراف ادلعياري Meansالوصفية )ادلتوسط احلسايب  مقاييس االحصاء -1
الختبار درجة االرتباط بُت متغَتات   Linear Correlationاالرتباطباإلضافة اىل استخدام اسلوب ٖتليل 

 الدراسة .

، Multiple Linear Regression Analysis ادلتعددضلدار كما قام الباحث باستخدام اسلوب ٖتليل اال -0
شلارسة ، وذلك الختبار العبلقة بُت  Stepwise Regression  وقد اتبع الباحث اسلوب ٖتليل االضلدار ادلتدرج

 ًتاتيجيالذكاء االس أبعاد( ، و األول)الفرض بـــ ج.م.ع احلكومية باجلامعات  األداءادلعرفة وبُت كل من :  إدارةعمليات 
، بـــ ج.م.ع احلكومية الذكاء االسًتاتيجي واألداء باجلامعات  أبعادوكذلك يف اختبار العبلقة بُت ،  )الفرض الثاين(

من ادلعرفة  إدارةيف مسار العبلقة ادلباشرة بُت شلارسة عمليات  االسًتاتيجيالذكاء  ألبعاد يف اختبار الدور الوسيطوأيضاً 
 من جانب اخر )الفرض الرابع( .بـــ ج.م.ع احلكومية ات باجلامع األداءجانب ، و 

ا : نتائح انذراست
ً
 سادس

، نتائج الدراسة تربزاليت من خبلذلا و لتحليبلت االحصائية لبيانات الدراسة ادليدانية ، ا ث يف ىذا اجلزء من الدراسةناول الباحت   
 : وذلك على النحو التايلفروض الدراسة ، ، واختبار مدي صحة  مؤشرات مبدئية للدراسة وذلك من خبلل عرض

 نهذراست:إشزاث يبذئُت ي ( أ)
قبل البدء يف اجراء اختبار مدي صحة فروض الدراسة ، لزم على الباحث ان يعرض لبعض ادلؤشرات ادلبدئية اليت تعكسها    

ت االرتباط اخلطي الثنائي بُت عرضًا لتوصيف متغَتات الدراسة ، وكذا معامبل ناول الباحثتنتائج الدراسة ، ويف ىذا الصدد 
 ( التايل : 4من خبلل اجلدول رقم )متغَتات الدراسة ، 



 (4جدول رقم )

 توصيف متغَتات الدراسة ومعامبلت االرتباط اخلطي البسيط بينها

 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغيرات الدراسة 

             1 تشخيص ادلعرفة  -1
            1 *1,643 توليد ادلعرفة -0
           1 **1,698 *1,612 ٗتزين ادلعرفة -3
          1 *1,687 *1,539 **1,564 توزيع ادلعرفة -4
         1 **1,465 *1,689 **1,776 *1,686 تطبيق ادلعرفة -5
        1 **1,756 *1,687 **1,698 **1,792 *1,632 (كإمجايل)ادلعرفة  إدارة -6
       1 **1,732 **1,723 *1,689 **1,699 **1,732 *1,694 االستشراف  -7
      1 **1,545 **1,697 *1,695 **1,721 *1,687 *1,776 **1,576 تفكَت النظم -8
     1 **1,654 *1,754 **1,721 **1,742 *1,676 **1,698 **1,794 *1,691 الرؤية ادلستقبلية -9

    1 **1,546 **1,523 *1,432 **1,731 **1,798 *1,692 **1,621 **1,784 *1,683 الدافعية -12
   1 *1,698 **1,629 **1,629 *1,634 **1,765 **1,754 *1,684 **1,643 **1,748 *1,614 الشراكة -11
  1 *1,697 *1,675 **1,692 **1,698 *1,742 **1,722 **1,734 *1,631 **1,664 **1,763 *1,698 (إمجايلك) الذكاء االسًتاتيجي -10
 1 *1,639 **1,732 *1,632 *1,732 **1,623 **1,652 **1,669 *1,632 **1,783 *1,643 *1,754 **1,576 احلكومية باجلامعات األداء -13

 3,11 3,71 3,74 3,49 3,85 3,86 3,56 3,69 3,34 3,53 3,94 3,65 3,98 الوسط الحسابي
 8,11 1,87 1,92 1,98 1,86 1,97 1,89 1,95 1,99 1,83 1,86 1,93 1,98 االنحراف المعياري

 2621** معنوية عند   -                                                         2625* معنوية عند    -                                                              Spssسلرجات الربنامج اإلحصائي  المصدر:



  ( ، ما يلي:4ويتضح من جدول رقم )

إدارة ادلعرفة ، وادلتمثلة عناصر شلارسة عمليات جلميع لدي مفردات عينة الدراسة نسبياً  مستوى ادراك مرتفعوجود  -
، حيث بلغ ادلتوسط تشخيص ادلعرفة ، وتوليد ادلعرفة ، وٗتزين ادلعرفة ، وتوزيع ادلعرفة ، وتطبيق ادلعرفة(يف : )

 عينة الدراسةادراك مفردات  ( على الًتتيب ، وكان3634،  3653،  3694،  3665،  3698احلسايب ذلم: )
يدل على  وىذا،  3669، حيث بلغ ادلتوسط احلسايب أيضًا بصفة امجالية مرتفع ادلعرفة  إدارةدلمارسة عمليات 

مفردات عينة بدرجة مرتفعة لدى زلل الدراسة بـــ ج.م.ع احلكومية ادلعرفة باجلامعات  إدارةشلارسة عمليات توافر 
كذلك و لدى مفردات عينة الدراسة ،  الذكاء االسًتاتيجي أبعادتوافر على مستوى ، شلا ينعكس ذلك  الدراسة

 زلل الدراسة . بـــ ج.م.ع احلكومية باجلامعات  األداءعلى مستوى 
وادلتمثلة يف: ،  الذكاء االسًتاتيجي ألبعاد الدراسةعينة فردات ممرتفع لدي ادراك مستوى  أيضًا وجود -

، والرؤية ادلستقبلية ، والقدرة على ٖتفيز العاملُت ، والشراكة( ، حيث بلغ ادلتوسط االستشراف ، وتفكَت النظم )
( على الًتتيب ، وكان ادراك مفردات عينة الدراسة 3674،  3649،  3685،  3686،  3656احلسايب ذلم: )

وكذلك كان ادراكهم  ، 3672الذكاء االسًتاتيجي بصفة امجالية مرتفع أيضاً ، حيث بلغ ادلتوسط احلسايب  ألبعاد
على  3681، حيث بلغ ادلتوسط احلسايب زلل الدراسة بـــ ج.م.ع احلكومية األداء باجلامعات مرتفعًا دلستوى 

بـــ احلكومية باجلامعات بدرجة مرتفعة ادلعرفة  إدارةدلمارسة عمليات الًتتيب ، شلا يؤكد على ادراك مفردات العينة 
 زلل الدراسة.  ج.م.ع 

الذكاء  أبعادادلعرفة ، و  إدارةشلارسة عمليات االضلراف ادلعياري آلراء مفردات عينة الدراسة ، حول تدل قيم  -
زلل الدراسة ، وجود درجة عالية من التوافق يف بـــ ج.م.ع احلكومية باجلامعات  األداءمستوى و االسًتاتيجي ، 

 حد الصحيح.مجيع قيم االضلراف ادلعياري تقل عن الواأن حيث ، اآلراء بينها 
، وتوليد ادلعرفة ادلعرفة،تشخيص ) يف:وادلتمثلة  ادلعرفة،إدارة شلارسة عمليات أن معامبلت االرتباط بُت متغَتات  -

زلل الدراسة كانت بـــ ج.م.ع احلكومية األداء باجلامعات وبُت  وتطبيق ادلعرفة( ادلعرفة،وتوزيع  ادلعرفة،وٗتزين 
( علي الًتتيب ، شلا يدل على أهنا مرتفعة نسبيًا ، ويؤكد 26630 ، 26783،  26643،  26754، 26576)

 (.2621،  2625وجود عبلقة ارتباط جوىرية بينهم ، عند مستوى معنوية )
، وتوليد ادلعرفة ، تشخيص ادلعرفةيف : )إدارة ادلعرفة ، وادلتمثلة شلارسة عمليات أن معامبلت االرتباط بُت متغَتات  -

،  26698كانت )الذكاء االسًتاتيجي بصفة امجالية   أبعاد، وبُت زيع ادلعرفة ، وتطبيق ادلعرفة( وٗتزين ادلعرفة ، وتو 
( علي الًتتيب ، شلا يدل على أهنا مرتفعة نسبيًا ، ويؤكد وجود عبلقة 26734،  26631،  26664،  26763

 (.2621،  2625ارتباط جوىرية بينهم ، عند مستوى معنوية )
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االستشراف ، وتفكَت النظم ، والرؤية وادلتمثلة يف: )، أبعاد الذكاء االسًتاتيجي جوىرية بُت وجود عبلقة ارتباط  -
 الدراسة،زلل بـــ ج.م.ع احلكومية األداء باجلامعات وبُت  ادلستقبلية ، والقدرة على ٖتفيز العاملُت ، والشراكة(

، عند  ( علي الًتتيب26730،  26630، 26730،  26603،  26650)ث بلغ معامل االرتباط بينهم حي
  . (2621،  2625)مستوى معنوية 

بعضها البعض، فسوف يتم استخدام ادلعرفة  إدارةشلارسة عمليات ونظرًا لوجود ارتباط معنوي موجب بُت متغَتات    
فسرة ادلادلعرفة  إدارةشلارسة عمليات لتحديد متغَتات  Stepwise Regressionظلاذج االضلدار ادلتعدد التدرغلي 

، واستبعاد ادلتغَتات األخرى ، وكذلك الوقوف على زلل الدراسةبـــ ج.م.ع احلكومية باجلامعات  األداءللتباينات يف 
باجلامعات  األداءبادلعرفة  إدارةشلارسة عمليات يف عبلقة  ألبعاد الذكاء االسًتاتيجيحقيقة دور الوسيط التداخلي 

 .زلل الدراسةبـــ ج.م.ع احلكومية 

 انذراست:تبار يذٌ صحت فزوض اخ ( ب)

 وذلك على النحو التايل: األربعة،تناول الباحث يف ىذا اجلزء من الدراسة اختبار مدي صحة فروض الدراسة    

 :األولانفزض يذٌ صحت اختبار  -1
 انبلدراسة كمتغَتات مستقلة من جزلل اشلارسة عمليات إدارة ادلعرفة يهدف ىذا الفرض اىل اختبار العبلقة بُت    

 زلل الدراسة كمتغَت تابع من جانب أخر ، وينص ىذا الفرض على أنو :بـــ ج.م.ع احلكومية باجلامعات  األداءوبُت 
في )تشخيص المعرفة ، وتوليد إدارة المعرفة ، والمتمثلة توجد عالقة ايجابية معنوية بين ممارسة عمليات " 

بـــ بالجامعات الحكومية ق المعرفة( من جانب ، وبين األداء المعرفة، وتخزين المعرفة ، وتوزيع المعرفة ، وتطبي
 " .الدراسة من جانب آخرمحل ج.م.ع 

 Multiple Linear Regressionوالختبار ىذا الفرض ، استخدم الباحث اسلوب ٖتليل االضلدار ادلتعدد   

Analysis .  وقد مت استخدام اسلوب ٖتليل االضلدار ادلتدرجStepwise Regression .  وذلك دلقارنة االعلية
، زلل الدراسة بـــ ج.م.ع احلكومية األداء باجلامعات ، يف ٖتديد مستوي شلارسة عمليات إدارة ادلعرفة النسبية دلتغَتات 

شلارسة مراحل ادخال نتائج ىذا التحليل ، و ( 5ويُظهر اجلدول التايل رقم ) .عة متغَتة مفسرة ولتحديد أفضل رلمو 
ــ احلكومية باجلامعات  األداءيف تفسَت التباين يف مستوى ، زلل الدراسة طبقًا ألعليتها النسبية دلعرفة عمليات إدارة ا بـ

وكذلك الشكل النهائي دلعادلة االضلدار ادلتعدد يف العبلقة بُت شلارسة عمليات إدارة ادلعرفة  ، الدراسةزلل ج.م.ع 
 :الدراسة زللبـــ ج.م.ع احلكومية ومستوى األداء باجلامعات 
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 (5جدول رقم )
 ادلعرفة إدارةشلارسة عمليات ٖتليل االضلدار ادلتعدد يف العبلقة بُت 

 زلل الدراسةبـــ ج.م.ع باجلامعات احلكومية  األداءومستوى  
المتغير المستقل 

Beta R  R الداخل
2 R

2
  ∆ Adj R

2
  T.Value F.Value 

 **275,11 **18,64 0,411 ــــــــ 0,413 0,643 0,643 ٗتزين ادلعرفة
 **197,83 **12,86 0,504 0,094 0,507 0,712 0,398 توليد ادلعرفة

 *173,92 *9,73 0,585 0,081 0,588 0,767 0,254 تطبيق ادلعرفة
 *123,51 *6,29 0,649 0,063 0,651 0,807 0,212 تشخيص ادلعرفة

 Constant 0,721 ادلعامل الثابت
F. Value 184,93 

 **Sig. F 0,000 جوىرية النموذجمعامل 
 * >Spss                     0.001 P< **                      0.01 Pمخرجات البرنامج اإلحصائي  المصدر:

  يلي:( ما 5ويستنتج الباحث من الجدول رقم )   

سة عمليات إدارة شلار معنوي بُت و  مرتفع نسبياً  موجباىل وجود ارتباط  (R)تشَت قيم معامبلت االرتباط  -
زلل الدراسة من بـــ ج.م.ع احلكومية باجلامعات  األداءذات التأثَت ادلعنوي من جانب ، ومستوى ادلعرفة 

 األداءيف اٗتاذ القرارات أىم متغَت مفسر للتباين يف مستوى  ٗتزين ادلعرفةجانب أخر ، وجاء متغَت 
%( من التباين يف مستوى 4163م يف تفسَت )حيث أسه الدراسة،زلل بـــ ج.م.ع احلكومية باجلامعات 

حيث أسهم يف تفسَت  ادلعرفة،توليد ويليو متغَت  الدراسة،زلل بـــ ج.م.ع باجلامعات احلكومية  األداء
تطبيق ويليو متغَت  الدراسة،زلل بـــ ج.م.ع باجلامعات احلكومية  األداء%( من التباين يف مستوى 964)

زلل  بـــ ج.م.عاحلكومية باجلامعات  األداء%( من التباين يف مستوى 861)حيث أسهم يف تفسَت  ادلعرفة،
تشخيص ادلعرفة يف ادلرتبة األخَتة من حيث القدرة التفسَتية للتباين يف مستوى متغَت وأخَتًا جاء  ،الدراسة

ادلتغَتات %( ، وبذلك تفسر 663)ٔتعامل ٖتديد قدره زلل الدراسة بـــ ج.م.ع احلكومية األداء باجلامعات 
باجلامعات  األداء%( من التباين الكلي يف مستوى 6561حواىل ) مارسة عمليات إدارة ادلعرفةدل االربعة

شلارسة عمليات عناصر كأحد توزيع ادلعرفة  ، يف حُت كانت العبلقة بُت زلل الدراسة بـــ ج.م.ع احلكومية 
)ادلتغَت التابع( غَت معنوية لدى  زلل الدراسة .عبـــ ج.ماحلكومية باجلامعات  األداءومستوى  إدارة ادلعرفة

 االضلدار.حيث خرج ىذا ادلتغَت كلية من معادلة  الدراسة،مفردات عينة 
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يف : إدارة ادلعرفة ، وادلتمثلة شلارسة عمليات اشارات ادلعلمات وجود عبلقة مباشرة اغلابية ومعنوية بُت تؤكد  -
ذات التأثَت ادلعنوي من جانب ، وبُت ، وتطبيق ادلعرفة( ن ادلعرفة عرفة ، وٗتزي)تشخيص ادلعرفة ، وتوليد ادل

 (T. Valueزلل الدراسة من جانب أخر ، وتشَت نتائج )بـــ ج.م.ع احلكومية باجلامعات  األداءمستوى 
اىل معنوية ىذه النتائج عند ( Sig. Fاىل معنوية معلمات النموذج ، كما يشَت معامل جوىرية النموذج )

 (.2621،  26221عنوية قدره )مستوى م

بصورة جزئية بالنسبة  األولقبول الفرض ،  األولالباحث من النتائج السابقة اخلاصة بدراسة الفرض  يستنتج   
، تطبيق المعرفة و توليد المعرفة، و ، متمثلة في : )تخزين المعرفة ، ال ممارسة عمليات إدارة المعرفةلمتغيرات 

 األداءأنو توجد عالقة ايجابية ومعنوية بين ىذه المتغيرات ومستوى  إحصائياً بت التي ثو  تشخيص المعرفة( ،و 
ثبت التحليل االحصائي أنو ال أمحل الدراسة ، ورفضو بالنسبة للمتغيرات التي بـــ ج.م.ع الحكومية بالجامعات 

  الدراسة.محل ــ ج.م.ع بـالحكومية بالجامعات  األداءتوجد عالقة مباشرة ايجابية ومعنوية بينها وبين مستوى 

 : انثانٍانفزض يذٌ صحت اختبار  -2
، الدراسة كمتغَتات مستقلة من جانبزلل  شلارسة عمليات إدارة ادلعرفةيهدف ىذا الفرض اىل اختبار العبلقة بُت    

لدافعية ، والشراكة( وادلتمثلة يف : )االستشراف ، وتفكَت النظم، والرؤية ادلستقبلية ، وا،  أبعاد الذكاء االسًتاتيجيوبُت 
: فرض على أنوزلل الدراسة كمتغَت تابع من جانب أخر ، وينص ىذا البـــ ج.م.ع احلكومية باجلامعات  بصفة إمجالية

)تشخيص المعرفة ، وتوليد  : فيإدارة المعرفة ، والمتمثلة معنوية بين ممارسة عمليات  توجد عالقة ايجابية" 
، ، وبين أبعاد الذكاء االستراتيجييع المعرفة ، وتطبيق المعرفة( من جانب المعرفة، وتخزين المعرفة ، وتوز 

بالجامعات والمتمثلة في : )االستشراف ، وتفكير النظم ، والرؤية المستقبلية ، والدافعية ، والشراكة( كججمالي 
 ".آخرالدراسة من جانب محل بـــ ج.م.ع الحكومية 

الختبار  Multiple Linear Regression Analysis ار ادلتعدداستخدم الباحث اسلوب ٖتليل االضلدو    
، وذلك دلقارنة االعلية Stepwise Regression، وقد مت استخدام اسلوب ٖتليل االضلدار ادلتدرج ىذا الفرض 

حديد ت، ول بصفة إمجالية االسًتاتيجيأبعاد الذكاء يف ٖتديد مستوى  شلارسة عمليات إدارة ادلعرفةالنسبية دلتغَتات 
شلارسة عمليات مراحل ادخال نتائج ىذا التحليل ، و ( 6. ويُظهر اجلدول التايل رقم )أفضل رلموعة متغَتة مفسرة 

 بصفة إمجاليةاالسًتاتيجي أبعاد الذكاء زلل الدراسة طبقًا ألعليتها النسبية يف تفسَت التباين يف مستوى  إدارة ادلعرفة
 : لدراسةزلل ابـــ ج.م.ع احلكومية باجلامعات 
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 (6جدول رقم )
 أبعاد الذكاء  ومستوى ادلتعدد يف العبلقة بُت شلارسة عمليات إدارة ادلعرفة ٖتليل االضلدار

 زلل الدراسةبـــ ج.م.ع باجلامعات احلكومية  بصفة إمجالية االسًتاتيجي
المتغير المستقل 

Beta R  R الداخل
2 R

2
  ∆ Adj R

2
  T.Value F.Value 

 **348,76 **21,43 0,396 ــــــــ 0,398 0,631 0,631 ادلعرفة توزيع
 *231,21 *9,42 0,489 0,093 0,491 0,701 0,435 ٗتزين ادلعرفة
 *189,13 *7,29 0,564 0,076 0,567 0,753 0,365 توليد ادلعرفة

 **128,11 **4,87 0,631 0,067 0,634 0,796 0,254 تطبيق ادلعرفة
 Constant 0,765 ادلعامل الثابت
F. Value 152,26 

 **Sig. F 0,000 معامل جوىرية النموذج
 * >Spss                                   0.001 P< **                                0.01 Pسلرجات الربنامج اإلحصائي  المصدر:

 يلي:ما  (6ويستنتج الباحث من الجدول رقم )    

شلارسة عمليات إدارة بُت  مرتفع نسبياً  اىل وجود ارتباط معنوي موجب (R)قيم معامبلت االرتباط تشَت  -
احلكومية باجلامعات بصفة إمجالية االسًتاتيجي أبعاد الذكاء ذات التأثَت ادلعنوي من جانب ومستوى  ادلعرفة

أبعاد مستوى أىم متغَت مفسر للتباين يف توزيع ادلعرفة الدراسة من جانب أخر ، وجاء متغَت  زللبـــ ج.م.ع 
، حيث أسهم يف تفسَت زلل الدراسة  بـــ ج.م.عباجلامعات احلكومية بصفة إمجالية االسًتاتيجي الذكاء 

 بـــ ج.م.عباجلامعات احلكومية بصفة إمجالية االسًتاتيجي أبعاد الذكاء %( من التباين يف مستوى 3968)
أبعاد الذكاء %( من التباين يف مستوى 963سَت )حيث أسهم يف تف ٗتزين ادلعرفة، ويليو متغَت  زلل الدراسة

حيث  توليد ادلعرفة، ويليو متغَت زلل الدراسة بـــ ج.م.ع باجلامعات احلكومية بصفة إمجالية االسًتاتيجي 
باجلامعات  بصفة إمجالية االسًتاتيجيأبعاد الذكاء %( من التباين يف مستوى 766أسهم يف تفسَت )

يف ادلرتبة االخَتة من حيث القدرة  تطبيق ادلعرفة، وأخَتًا جاء متغَت الدراسة زلل بـــ ج.م.ع احلكومية 
ٖتديد قدره  ٔتعاملزلل الدراسة بـــ ج.م.ع احلكومية باجلامعات  األداءالتفسَتية للتباين يف مستوى 

باين %( من الت6364حواىل ) مارسة عمليات إدارة ادلعرفة%( ، وبذلك تفسر ادلتغَتات األربعة دل667)
، يف  زلل الدراسة بـــ ج.م.عباجلامعات احلكومية بصفة إمجالية االسًتاتيجي أبعاد الذكاء الكلي يف مستوى 

)متغَت مستقل( إحدى متغَتات شلارسة عمليات ادارة ادلعرفة ك  تشخيص ادلعرفة ُت كانت العبلقة بُت متغَتح
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)ادلتغَت  زلل الدراسة بـــ ج.م.عاحلكومية معات باجلابصفة إمجالية االسًتاتيجي أبعاد الذكاء وبُت مستوى 
 .التابع( غَت معنوية لدى مفردات عينة الدراسة ، حيث خرج ىذا ادلتغَت كلية من معادلة االضلدار

يف : إدارة ادلعرفة ، وادلتمثلة شلارسة عمليات اشارات ادلعلمات وجود عبلقة مباشرة اغلابية ومعنوية بُت تؤكد  -
ذات التأثَت ادلعنوي من جانب وبُت مستوى  وٗتزين ادلعرفة ، وتوليد ادلعرفة ، وتطبيق ادلعرفة( توزيع ادلعرفة ،)

وادلتمثلة يف : )االستشراف ، وتفكَت النظم، والرؤية ادلستقبلية ، والدافعية ، االسًتاتيجي أبعاد الذكاء 
 .Tن جانب أخر ، وتشَت نتائج )الدراسة م زللبـــ ج.م.ع احلكومية باجلامعات والشراكة( بصفة إمجالية 

Value) ( اىل معنوية معلمات النموذج ، كما يشَت معامل جوىرية النموذجSig. F ) اىل معنوية ىذه
 (.2621،  26221النتائج عند مستوى معنوية قدره )

ئية بالنسبة قبول الفرض الثاني بصورة جز الباحث من النتائج السابقة اخلاصة بدراسة الفرض الثاين ،  ويستنتج   
متمثلة في : )توزيع المعرفة ، وتخزين المعرفة ، وتوليد المعرفة ، ، ال ممارسة عمليات إدارة المعرفةلمتغيرات 

أبعاد أنو توجد عالقة ايجابية ومعنوية بين ىذه المتغيرات ومستوى  إحصائياً التي ثبت وتطبيق المعرفة( ، و 
تشراف ، وتفكير النظم ، والرؤية المستقبلية ، والدافعية ، والمتمثلة في : )االس،  االستراتيجيالذكاء 

الدراسة ، ورفضو بالنسبة للمتغيرات التي ثبت  محلبـــ ج.م.ع الحكومية  بالجامعات والشراكة( بصفة إجمالية
الية بصفة إجماالستراتيجي أبعاد الذكاء أنو ال توجد عالقة مباشرة ايجابية ومعنوية بينها وبين مستوى  إحصائياً 

  الدراسة. محلبـــ ج.م.ع الحكومية  بالجامعات

 : انثانثانفزض يذٌ صحت اختبار  -3
وادلتمثلة يف : )االستشراف ، وتفكَت ،  االسًتاتيجيأبعاد الذكاء يهدف ىذا الفرض اىل اختبار العبلقة بُت مستوى    

باجلامعات  األداءجانب ، وبُت مستوى  من ةمفسر  اتكمتغَت   النظم ، والرؤية ادلستقبلية ، والدافعية ، والشراكة(
توجد عالقة ايجابية " الدراسة كمتغَت تابع من جانب أخر ، وينص ىذا الفرض على أنو: زللبـــ ج.م.ع احلكومية 

والمتمثلة في : )االستشراف ، وتفكير النظم ، والرؤية المستقبلية ،  ، معنوية بين أبعاد الذكاء االستراتيجي
 ."الدراسة من جانب آخرمحل بـــ ج.م.ع بالجامعات الحكومية راكة( من جانب ، وبين األداء والدافعية ، والش

 Multiple Linear Regression ، استخدم الباحث اسلوب ٖتليل االضلدار ادلتعدد الفرضوالختبار ىذا    
Analysis . وقد مت استخدام اسلوب ٖتليل االضلدار ادلتدرج Stepwise Regression  ذلك دلقارنة االعلية ، و

الدراسة ، ولتحديد زلل بـــ ج.م.ع باجلامعات احلكومية النسبية ألبعاد الذكاء االسًتاتيجي يف ٖتديد مستوى األداء 
ادخال أبعاد الذكاء  ومراحل( نتائج ىذا التحليل ، 7أفضل رلموعة متغَتة مفسرة . ويُظهر اجلدول التايل رقم )

زلل بـــ ج.م.ع باجلامعات احلكومية قاً ألعليتها النسبية يف تفسَت التباين يف مستوى األداء االسًتاتيجي زلل الدراسة طب
 الدراسة:
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 (7جدول رقم )
 أبعاد الذكاء االسًتاتيجيٖتليل االضلدار ادلتعدد يف العبلقة بُت 

 زلل الدراسةبـــ ج.م.ع باجلامعات احلكومية ومستوى األداء  
المتغير المستقل 

Beta R  R الداخل
2 R

2
  ∆ Adj R

2
  T.Value F.Value 

 **231,89 **24,31 0,397 ــــــــ 0,399 0,632 0,632 الدافعية
 **185,21 **16,12 0,484 0,088 0,487 0,698 0,343 الرؤية ادلستقبلية 

 *164,11 *12,33 0,555 0,070 0,557 0,746 0,287 تفكَت النظم
 *121,11 *9,76 0,615 0,061 0,618 0,786 0,241 الشراكة

 Constant 0,654 ادلعامل الثابت
F. Value 201,32 

 **Sig. F 0,000 معامل جوىرية النموذج

 * >Spss                                0.001 P< **                                  0.01 Pسلرجات الربنامج اإلحصائي  المصدر:

 التالية:( يمكن استخالص النتائج 7بالجدول السابق رقم ) ومن قراءة النتائج الواردة

بُت أبعاد الذكاء االسًتاتيجي  وقوي اىل وجود ارتباط معنوي موجب  (R)تشَت قيم معامبلت االرتباط  -
كة( ذات التأثَت ادلعنوي وادلتمثلة يف : )االستشراف ، وتفكَت النظم ، والرؤية ادلستقبلية ، والدافعية ، والشرا 

زلل الدراسة من جانب أخر ، وجاء متغَت بـــ ج.م.ع احلكومية ، ومستوى األداء باجلامعات انبمن ج
بـــ احلكومية الدافعية كأحد ابعاد الذكاء االسًتاتيجي أىم متغَت مفسر للتباين يف مستوى األداء باجلامعات 

باجلامعات احلكومية داء %( من التباين يف مستوى األ3969، حيث أسهم يف تفسَت )زلل الدراسة ج.م.ع 
%( من التباين يف 868، ويليو متغَت الرؤية ادلستقبلية ، حيث أسهم يف تفسَت )زلل الدراسة بـــ ج.م.ع 

، ويليو متغَت تفكَت النظم ، حيث أسهم يف زلل الدراسة بـــ ج.م.ع باجلامعات احلكومية مستوى األداء 
، وأخَتًا جاء متغَت الشراكة يف بـــ ج.م.ع احلكومية امعات %( من التباين يف مستوى األداء باجل7تفسَت )

زلل  بـــ ج.م.عاحلكومية ادلرتبة األخَتة من حيث القدرة التفسَتية للتباين يف مستوى األداء باجلامعات 
%( ، وبذلك تفسر ادلتغَتات االربعة ألبعاد الذكاء االسًتاتيجي حواىل 661ٔتعامل ٖتديد قدره ) الدراسة

، يف حُت  زلل الدراسة بـــ ج.م.ع باجلامعات احلكومية %( من التباين الكلي يف مستوى األداء 6168)
بـــ احلكومية كانت العبلقة بُت االستشراف كأحد عناصر الذكاء االسًتاتيجي ومستوى األداء باجلامعات 

يث خرج ىذا ادلتغَت كلية من )ادلتغَت التابع( غَت معنوية لدى مفردات عينة الدراسة ، حزلل الدراسة ج.م.ع 
 معادلة االضلدار .
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وادلتمثلة يف :  ،تؤكد اشارات ادلعلمات وجود عبلقة مباشرة اغلابية ومعنوية بُت أبعاد الذكاء االسًتاتيجي  -
)الدافعية ، والرؤية ادلستقبلية ، وتفكَت النظم ، والشراكة( ذات التأثَت ادلعنوي من جانب ، وبُت مستوى 

اىل  (T. Valueزلل الدراسة من جانب أخر ، وتشَت نتائج )بـــ ج.م.ع احلكومية امعات باجلاألداء 
اىل معنوية ىذه النتائج عند ( Sig. Fمعنوية معلمات النموذج ، كما يشَت معامل جوىرية النموذج )

 (.2621،  26221مستوى معنوية قدره )

بصورة جزئية بالنسبة  الثالثقبول الفرض ،  الثالثفرض الباحث من النتائج السابقة اخلاصة بدراسة ال ويستنتج   
( ، الدافعية ، والرؤية المستقبلية ، وتفكير النظم ، والشراكةمتمثلة في : )، ال الذكاء االستراتيجيلمتغيرات 

ــ الحكومية والتي ثبت إحصائياً أنو توجد عالقة ايجابية ومعنوية بين ىذه المتغيرات ومستوى األداء بالجامعات  بـ
محل الدراسة ، ورفضو بالنسبة للمتغيرات التي ثبت التحليل االحصائي أنو ال توجد عالقة مباشرة ج.م.ع 

  الدراسة.محل بـــ ج.م.ع الحكومية ايجابية ومعنوية بينها وبين مستوى األداء بالجامعات 

 : انزابغانفزض يذٌ صحت اختبار  -4
( يف أبعاد الذكاء االسًتاتيجي بصفة امجاليةَت الوسيط التداخلي )يهدف ىذا الفرض اىل التعرف على دور ادلتغ   

زلل بـــ ج.م.ع احلكومية باجلامعات  األداء، وبُت مستوى  شلارسة عمليات إدارة ادلعرفةالعبلقة ادلباشرة بُت متغَتات 
في : رفة ، والمتمثلة إدارة المعممارسة عمليات  توجد عالقة ايجابية بين" الدراسة . وينص ىذا الفرض على أنو :

)تشخيص المعرفة ، وتوليد المعرفة ، وتخزين المعرفة، وتوزيع المعرفة ، وتطبيق المعرفة( من جانب واألداء 
الدراسة من جانب أخر من خالل دور أبعاد الذكاء االستراتيجي محل بـــ ج.م.ع بالجامعات الحكومية 

لرؤية المستقبلية ، والدافعية ، والشراكة( كججمالي كمتغير والمتمثلة في : )االستشراف ، وتفكير النظم ، وا
اىل ضرورة  Baron & Kenny (1986)، وقد اشار "  وسيط تداخلي في مسار العالقة المباشرة بينهما

 توافر ثالثة شروط أساسية للوقوف على الوساطة التداخلية : 

 األداءمستوى )ادلتغَت ادلستقل( و  ارة ادلعرفةشلارسة عمليات إدالتعرف على العبلقة ادلباشرة بُت متغَتات  -
وىي العالقة التي سبق قياسها بالفرض  التابع(،)ادلتغَت  الدراسةزلل بـــ ج.م.ع احلكومية باجلامعات 

 األول.
أبعاد الذكاء االسًتاتيجي وادلتغَت الوسيط شلارسة عمليات إدارة ادلعرفة التعرف على العبلقة بُت ادلتغَت ادلستقل  -

 وىى العالقة التي سبق قياسها بالفرض الثاني .، فة امجالية بص
( على ادلتغَت التابع أبعاد الذكاء االسًتاتيجي بصفة امجاليةالتعرف على تأثَت ادلتغَت الوسيط التداخلي ) -

وىى العالقة التي سبق قياسها في الفرض زلل الدراسة ، بـــ ج.م.ع احلكومية باجلامعات  األداءمستوى 
 ث.الثال



- 42 - 
 

دلقارنة   Stepwise Regressionالتدرغليوالختبار ىذا الفرض ، مت استخدام اسلوب ٖتليل االضلدار ادلتعدد     
( 8اجلدول التايل رقم ) ويظهراالعلية النسبية للمتغَت الوسيط التداخلي وادلتغَتات ادلستقلة يف ٖتديد ادلتغَت التابع . 

أبعاد الذكاء االسًتاتيجي بصفة ، وادلتغَت الوسيط التداخلي ) رة ادلعرفةشلارسة عمليات إدامراحل ادخال متغَتات 
 الدراسة :   زللبـــ ج.م.ع احلكومية باجلامعات  األداء( طبقاً ألعليتها النسبية يف تفسَت التباين يف مستوى امجالية

 (8جدول رقم )
 وأبعاد الذكاء االسًتاتيجي  فةشلارسة عمليات إدارة ادلعر مراحل ٖتليل االضلدار ادلتعدد يف عبلقة 

 زلل الدراسةبـــ ج.م.ع احلكومية باجلامعات  األداءٔتستوى بصفة امجالية 
المتغير المستقل 

Beta R  R الداخل
2 R

2
  ∆ Adj R

2
  T.Value F.Value 

 **212,54 **21,89 0,405 ــــــــ 0,408 0,639 0,639 الذكاء االسًتاتيجي
 **175,33 **14,67 0,477 0,072 0,480 0,693 0,431 ٗتزين ادلعرفة
 *155,22 *9,86 0,547 0,069 0,549 0,741 0,312 توليد ادلعرفة

 *112,97 *7,79 0,599 0,053 0,602 0,776 0,211 تطبيق ادلعرفة
 Constant 0,762 ادلعامل الثابت
F. Value 186,43 

 **Sig. F 0,000 معامل جوىرية النموذج

 * >Spss                          0.001 P< **                              0.01 Pت الربنامج اإلحصائي سلرجا المصدر:

 ( ، يمكن استخالص النتائج التالية :8ومن قراءة النتائج الواردة بالجدول السابق رقم )

على العبلقة ادلباشرة بُت ( أبعاد الذكاء االسًتاتيجي بصفة امجاليةوجود أثر للمتغَت الوسيط التداخلي ) -
باجلامعات  األداءالداخلة يف معادلة االضلدار ، وادلتغَت التابع )مستوى  شلارسة عمليات إدارة ادلعرفةمتغَتات 

 (.زلل الدراسة احلكومية بـ ج.م.ع
 فةشلارسة عمليات إدارة ادلعر اىل وجود ارتباط معنوي موجب بُت متغَتات  (R)تشَت قيم معامبلت االرتباط  -

بـــ ج.م.ع احلكومية باجلامعات  األداءذات التأثَت ادلعنوي وادلتغَت الوسيط التداخلي من جانب وبُت مستوى 
 من جانب اخر .زلل الدراسة 

( أىم متغَت ُمفسر للتباين يف مستوى أبعاد الذكاء االسًتاتيجي بصفة امجاليةيعد ادلتغَت الوسيط التداخلي ) -
%( من التباين يف 4268زلل الدراسة ، حيث أنو يفسر حوايل )بـــ ج.م.ع  احلكوميةباجلامعات  األداء

الذي يفسر  ٗتزين ادلعرفةزلل الدراسة ، مث يلي ذلك متغَت بـــ ج.م.ع احلكومية باجلامعات  األداءمستوى 
متغَت  زلل الدراسة ، مث يليوبـــ ج.م.ع احلكومية باجلامعات  األداء%( من التباين يف مستوى 760حوايل )
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زلل بـــ ج.م.ع احلكومية باجلامعات  األداء%( من التباين يف مستوى 669والذي يفسر حوايل )توليد ادلعرفة 
يف ادلرتبة األخَتة من حيث القدرة التفسَتية للتباين يف مستوى  تطبيق ادلعرفةالدراسة ، وأخَتًا جاء متغَت 

%( ، وبذلك تفسر ادلتغَتات 563ٔتعامل ٖتديد قدره ) زلل الدراسةبـــ ج.م.ع احلكومية باجلامعات  األداء
زلل بـــ ج.م.ع احلكومية باجلامعات  األداء%( من التباين الكلي يف مستوى 6260األربعة معًا حواىل )

 الدراسة.
وىو اطلفاض تأثَت ادلتغَت ادلستقل على ادلتغَت التابع  توفر الشرط الثالث من شروط الوساطة التداخلية : -

ول ادلتغَت الوسيط يف معادلة االضلدار ، فعلى سبيل ادلثال كانت تبلغ نسبة مساعلة ادلتغَت ادلستقل عند دخ
ــ احلكومية باجلامعات  األداءومستوى  شلارسة عمليات إدارة ادلعرفة( يف العبلقة ادلباشرة بُت ٗتزين ادلعرفة) بـ

ا ادلتغَت يف العبلقة غَت ادلباشرة عند %( ، واطلفضت نسبة مساعلة ىذ4163زلل الدراسة حواىل )ج.م.ع 
( يف معادلة االضلدار فأصبحت أبعاد الذكاء االسًتاتيجي بصفة امجاليةدخول ادلتغَت الوسيط التداخلي )

ويبلحظ خروج متغَتين )من متغَتات شلارسة عمليات إدارة ادلعرفة( من معادلة االضلدار،  %(.760حواىل )
 عرفة.ىي: تشخيص ادلعرفة، وتوزيع ادل

ات شلارسة عمليات إدارة ادلعرفة زلل الدراسة وادلتغَت توضح اشارات ادلعلمات اىل التأثَت االغلايب لبعض متغَت  -
بـــ احلكومية ( على مستوى األداء باجلامعات أبعاد الذكاء االسًتاتيجي بصفة امجاليةالوسيط التداخلي )

 زلل الدراسة.ج.م.ع 
 (Sig. F)وية معلمات النموذج ، كما يشَت معامل جوىرية النموذج اىل معن (T. Valueتشَت نتائج ) -

 (.26221معنوية ىذه النتائج عند مستوى معنوية قدره ) الى

، ؽلكن للباحث قبول صحة الفرض بصورة جزئية ،  الرابع ضقة واخلاصة بنتائج اثبات الفر وبالنظر اىل النتائج الساب   
الداخلة يف معادلة االضلدار كمتغَتات مستقلة  شلارسة عمليات إدارة ادلعرفةتغَتات فيما ؼلص زيادة العبلقة االغلابية دل

كمتغَت تابع من جانب اخر بعد دخول زلل الدراسة  بـــ ج.م.ع احلكومية باجلامعات  األداءمن جانب وبُت مستوى 
 قات ادلباشرة.( يف مسار العبلأبعاد الذكاء االسًتاتيجي بصفة امجاليةادلتغَت الوسيط التداخلي )

 انذراستينالشت وتفسري نتائح سابؼًا : 
 يعرض الباحث فيما يلي مناقشة نتائج الدراسة اليت مت التوصل إليها، على النحو التايل:   

 األداء، وبُت مستوى  شلارسة عمليات إدارة ادلعرفةقد تبُت من نتائج الدراسة وجود عبلقة اغلابية بُت  (أ )
ٗتزين شلارسة عمليات ادارة ادلعرفة متمثلة يف :  متغَتاتوكانت  الدراسة . زللج.م.ع  بـــاحلكومية باجلامعات 

 األداءأىم ادلتغَتات ادلفسرة يف التباين يف مستوى  ، وتشخيص ادلعرفة، وتطبيق ادلعرفة ، وتوليد ادلعرفة ، ادلعرفة 
 االسًتاتيجيأبعاد الذكاء  أن متغَت كذلك توصلت الدراسة اىلو  الدراسة.زلل بـــ ج.م.ع احلكومية باجلامعات 
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شلارسة عمليات إدارة وسيط تداخلي يزيد من العبلقة االغلابية بُت بعض من متغَتات  كمتغَت  بصفة امجالية
زلل الدراسة ، شلا يدل على بـــ ج.م.ع احلكومية باجلامعات  األداءكمتغَتات مستقلة وبُت مستوى   ادلعرفة

للوصول اىل مستوى متميز  شلارسة عمليات إدارة ادلعرفةيف استخدام  الدراسة تمعرلوكفاءة  أداءاعلية مستوى 
وقد تبُت من نتائج ٖتليل االضلدار مطابقة شروط الوساطة  الدراسة.زلل بـــ ج.م.ع احلكومية باجلامعات  داءلؤل

 .Baron & Kenny (1986)التداخلية بُت متغَتات الدراسة ، وذلك كما حددىا 
 األداءأىم متغَت مفسر للتباين يف مستوى ٗتزين ادلعرفة كأحد متغَتات شلارسة عمليات ادارة ادلعرفة  يعد متغَت (ب )

%( من التباين يف مستوى 4163، حيث أسهم يف تفسَت )زلل الدراسة بـــ ج.م.ع احلكومية باجلامعات 
حيث أسهم يف تفسَت عرفة توليد ادل، ويليو متغَت  زلل الدراسة بـــ ج.م.عباجلامعات احلكومية  األداء

تطبيق ، مث جاء متغَت زلل الدراسة بـــ ج.م.ع باجلامعات احلكومية  األداءمن التباين يف مستوى  %(964)
زلل بـــ ج.م.ع احلكومية باجلامعات  األداءمن التباين يف مستوى  %(861) حيث أسهم يف تفسَتادلعرفة 

يف ادلرتبة االخَتة من حيث القدرة التفسَتية للتباين يف مستوى  تشخيص ادلعرفة، وأخَتًا جاء متغَت الدراسة 
. وبذلك تفسر ادلتغَتات %(663) قدرهٖتديد  ٔتعاملزلل الدراسة بـــ ج.م.ع احلكومية باجلامعات  األداء

باجلامعات  األداءمن التباين الكلي يف مستوى  %(6561)حواىل  مارسة عمليات إدارة ادلعرفةدل االربعة
، كان ادلعرفة  ٗتزين، وىذا ؽلكن تفسَته من وجهة نظر الباحث بأن متغَت زلل الدراسة بـــ ج.م.ع مية احلكو 

الدراسة على  زللبـــ ج.م.ع احلكومية باجلامعات  األداءمن اىم ادلتغَتات ادلفسرة يف معادلة اضلدار مستوى 
الدراسة ، وانو مؤثر يف  زللبـــ ج.م.ع كومية احلباجلامعات ألعلية ىذا ادلتغَت  شلارسة عمليات إدارة ادلعرفة

عملية اٗتاذ القرارات اذلامة واليت بدورىا تؤدى اىل ٖتسن يف مستوي ادائها ، وكذلك ادلتغَت الثاين يف االعلية 
 جديدة ، تساىم يف وشلارسات قضايا يف جديد معريف مال رأس توليد وذلك ألعليتو يف، ( توليد ادلعرفة)

اجلامعات سياسات تساعد يف دعم  مستمرة ابتكارية بصورة ذلا اجلديدة احللول ، وإغلاد تتعريف ادلشكبل
وطبيعة مستجدات احلديثة يف التعامبلت معها وذلك لل، من حُت آلخر زلل الدراسة بـــ ج.م.ع احلكومية 

ة ادلعرفة يف تفسَت التباين ، كما اختلفت الدراسة احلالية يف ادلتغَت األىم دلتغَتات شلارسة عمليات ادار أعماذلا 
 & Boumarafi، ودراسة  Kalling (2003)يف مستوى األداء مع دراسة كل من : دراسة 

Jabnoun (2008)، (2013والمحاميد ) ، سليمان ودراسة. 
أبعاد الذكاء عد أىم متغَت مفسر للتباين يف مستوى توزيع ادلعرفة يمن نتائج الدراسة ، أن  وتبُت أيضاً  (ج )

من التباين يف  %(3968)، حيث أسهم يف تفسَت زلل الدراسة بـــ ج.م.ع باجلامعات احلكومية تيجي االسًتا
 ٗتزين ادلعرفة، ويليو متغَت  زلل الدراسة بـــ ج.م.عباجلامعات احلكومية االسًتاتيجي أبعاد الذكاء مستوى 

بـــ باجلامعات احلكومية يجي االسًتاتأبعاد الذكاء %( من التباين يف مستوى 963حيث أسهم يف تفسَت )
%( من التباين يف مستوى 766حيث أسهم يف تفسَت )توليد ادلعرفة ، مث جاء متغَت  زلل الدراسة ج.م.ع
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يف  تطبيق ادلعرفة، وأخَتًا جاء متغَت زلل الدراسة بـــ ج.م.ع باجلامعات احلكومية االسًتاتيجي أبعاد الذكاء 
زلل الدراسة بـــ ج.م.ع احلكومية باجلامعات  األداءتفسَتية للتباين يف مستوى ادلرتبة األخَتة من حيث القدرة ال

%( 6364حواىل ) مارسة عمليات إدارة ادلعرفة، وبذلك تفسر ادلتغَتات األربعة دل%(667ٖتديد قدره ) ٔتعامل
. وىذا ما لدراسةزلل ا باجلامعات احلكومية بـ ج.م.عاالسًتاتيجي أبعاد الذكاء من التباين الكلي يف مستوى 

االسًتاتيجي أبعاد الذكاء من ادلتغَتات ادلؤثرة واذلامة يف معادلة اضلدار توزيع ادلعرفة يفسره الباحث بأن متغَت 
يف ىذه ادلعادلة والذي يؤدى بدوره اىل ٖتسُت ٗتزين ادلعرفة ، ويليو يف االعلية شلارسة عمليات إدارة ادلعرفة على

الدراسة ، كما اختلفت الدراسة  زللبـــ ج.م.ع احلكومية  سًتاتيجي باجلامعاتاالأبعاد الذكاء مستمر يف 
يف مستوى أبعاد الذكاء يف تفسَت التباين دلتغَتات شلارسة عمليات ادارة ادلعرفة احلالية يف ادلتغَت األىم 

  . Yaghoubi et al. (2011)،  (2013المصالحة )مع دراسة كل من : االسًتاتيجي 
،  (2014الزغير )و ، Chung et al. (2012) ج الدراسة احلالية مع نتائج دراسة كل من اتفقت نتائ (د )

شلارسة وسيط يف العبلقة بُت  االسًتاتيجي كمتغَتأبعاد الذكاء يف أن كل منها أخذ  (2014الفايز )و
تغَتات ادلنظمات ، وكل منها توصل إلثبات دور الوساطة بُت م أداءوبُت مستوى  عمليات إدارة ادلعرفة

اجملال التطبيقي للدراسة ، حيث اختيار يف  ىذه الدراسات مع الدراسة ، ولكن اختلفت نتائج الدراسة احلالية
جنوب ظات إقليم العاملة ٔتحاف زلل الدراسة بـــ ج.م.عاحلكومية اجلامعات  طُبقت الدراسة احلالية على

زلل  شلارسة عمليات إدارة ادلعرفةاليت مت دراستها من  . كما اختلفت الدراسة احلالية أيضًا يف ادلتغَتات صعيدال
علي  احلالية عن الدراسات السابقة ، حيث استقر الباحث يف الدراسة وابعاد الذكاء االسًتاتيجي الدراسة

بيق تشخيص ادلعرفة ، وتوليد ادلعرفة ، وٗتزين ادلعرفة ، وتوزيع ادلعرفة ، وتطالتالية :  شلارسة عمليات إدارة ادلعرفة
ادلعرفة ، كما ان الباحث استقر يف دراستو احلالية على ابعاد الذكاء االسًتاتيجي التالية : االستشراف، وتفكَت 

 .النظم ، والرؤية ادلستقبلية ، والدافعية ، والشراكة
د أىم ( يعأبعاد الذكاء االسًتاتيجي بصفة امجاليةالدراسة احلالية أن ادلتغَت الوسيط التداخلي ) كشفت نتائج (ه )

، حيث أنو يفسر حوايل زلل الدراسةبـــ ج.م.ع احلكومية باجلامعات  األداءمتغَت ُمفسر للتباين يف مستوى 
زلل الدراسة ، مث يلي ذلك متغَت بـــ ج.م.ع احلكومية باجلامعات  األداءمن التباين يف مستوى  %(4268)

 زللبـــ ج.م.ع احلكومية باجلامعات  األداء %( من التباين يف مستوى760الذي يفسر حوايل )ٗتزين ادلعرفة 
باجلامعات  األداء%( من التباين يف مستوى 669والذي يفسر حوايل ) توليد ادلعرفةالدراسة ، مث جاء متغَت 

يف ادلرتبة األخَتة ، من حيث القدرة  تطبيق ادلعرفةالدراسة ، وأخَتًا جاء متغَت  زللبـــ ج.م.ع احلكومية 
. %(563الدراسة ٔتعامل ٖتديد قدره ) زللبـــ ج.م.ع احلكومية باجلامعات  األداءين يف مستوى التفسَتية للتبا

باجلامعات  األداءمن التباين الكلي يف مستوى  %(6260)وبذلك تفسر ادلتغَتات األربعة معًا حواىل 
اطلفاض تأثَت ادلتغَت الدراسة. كما حققت الدراسة شرط الوساطة التداخلية ، وىو  زللبـــ ج.م.ع احلكومية 
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ادلستقل على ادلتغَت التابع عند دخول ادلتغَت الوسيط يف معادلة االضلدار ، وىذا يتفق مع دراسة كل من : 
Chung et al. (2012) ،(2014) الفايزو ( ، 2014) الزغيرو .   

 دالالث انذراست ثاينًا : 
كما يتضح فيما   والتطبيق،الت على مستوى النظرية نتائج الدراسة احلالية عن وجود بعض الدال مناقشةأسفرت    

 يلي:

 اننظزَت:ػهً يستىي  ( أ)
وادلتمثلة يف : )الدافعية ، والرؤية ، االسًتاتيجي بعاد الذكاء اكدت الدراسة احلالية على دور الوساطة التداخلية أل    

)توزيع  يف :إدارة ادلعرفة ، وادلتمثلة ة عمليات شلارسالعبلقة بُت  يفبصفة امجالية  ادلستقبلية ، وتفكَت النظم ، والشراكة(
 زللبـــ ج.م.ع احلكومية باجلامعات  األداءوبُت مستوى ادلعرفة ، وٗتزين ادلعرفة ، وتوليد ادلعرفة ، وتطبيق ادلعرفة( 

سة  ل الدرازلبـــ ج.م.ع احلكومية بربط ىذه ادلتغَتات معًا ، واختيار اجلامعات الدراسة ، فقامت الدراسة احلالية 
، ومن مث فإن الدراسة كمجال للتطبيق ، والذي ال توجد دراسة سابقة تناولت متغَتات ىذه الدراسة ٔتجال تطبيقها 

 احلالية تضيف اىل االدبيات القليلة نسبياً وادلتاحة يف ىذا اجملال من البحث .   

 ػهً يستىي انتطبُك: ( ب)
باجلامعات  األداءوبُت مستوى  شلارسة عمليات إدارة ادلعرفة تبُت من نتائج الدراسة ، وجود عبلقة اغلابية بُت -1

ٗتزين ادلعرفة ، وتوليد ادلعرفة ، وتطبيق ادلعرفة ، الدراسة ، وجاءت متغَتات ) زللبـــ ج.م.ع احلكومية 
 زللبـــ ج.م.ع احلكومية باجلامعات  األداء( من أىم ادلتغَتات ادلفسرة للتباين يف مستوى وتشخيص ادلعرفة

كان من اىم ادلتغَتات ادلفسرة يف معادلة اضلدار   ٗتزين ادلعرفةالدراسة بالًتتيب ، وىذا يدل على ان متغَت 
ألعلية ىذا  شلارسة عمليات إدارة ادلعرفةالدراسة على  زللبـــ ج.م.ع احلكومية باجلامعات  األداءمستوى 

مؤثر يف عملية اٗتاذ القرارات اذلامة واليت بدورىا الدراسة ، وانو  زللبـــ ج.م.ع احلكومية باجلامعات ادلتغَت 
 توليد ، وذلك ألعليتو يف( توليد ادلعرفةتؤدى اىل ٖتسن يف مستوي ادائها ، وكذلك ادلتغَت الثاين يف االعلية )

 اجلديدة احللول ، وإغلاد تعريف ادلشكبلت جديدة ، تساىم يف وشلارسات قضايا يف جديد معريف مال رأس
من حُت سة زلل الدرابـــ ج.م.ع احلكومية تساعد يف دعم سياسات اجلامعات  مستمرة ابتكارية بصورة ذلا

 آلخر ، وذلك للمستجدات احلديثة يف التعامبلت معها وطبيعة أعماذلا.
أبعاد الذكاء وبُت  شلارسة عمليات إدارة ادلعرفةمن نتائج الدراسة ، وجود عبلقة اغلابية بُت أيضًا وتبُت  -0

( وتطبيق ادلعرفة، وتوليد ادلعرفة، وٗتزين ادلعرفة ، توزيع ادلعرفة ، وجاءت متغَتات )بصفة امجالية  يجياالسًتات
، وىذا يدل  بالًتتيب االسًتاتيجي بصفة امجاليةأبعاد الذكاء من أىم ادلتغَتات ادلفسرة للتباين يف مستوى 
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شلارسة  االسًتاتيجي علىأبعاد الذكاء  معادلة اضلدار من ادلتغَتات ادلؤثرة واذلامة يف توزيع ادلعرفةعلى أن متغَت 
يف ىذه ادلعادلة والذي يؤدى بدوره اىل ٖتسُت مستمر يف ٗتزين ادلعرفة ، ويليو يف االعلية عمليات إدارة ادلعرفة

 الدراسة . زللبـــ ج.م.ع احلكومية  باجلامعاتبصفة امجالية االسًتاتيجي أبعاد الذكاء 
( أبعاد الذكاء االسًتاتيجي بصفة امجاليةلدراسة أيضًا ، أن ادلتغَت الوسيط التداخلي )أوضحت نتائج اكما  -3

الدراسة ، ويليو متغَت  زللبـــ ج.م.ع احلكومية باجلامعات  األداءيعد أىم متغَت ُمفسر للتباين يف مستوى 
رتبة األخَتة ، من حيث القدرة يف ادل تطبيق ادلعرفة، مث جاء متغَت توليد ادلعرفة ، مث متغَت ٗتزين ادلعرفة 

وكشفت الدراسة على ان  الدراسة. زللبـــ ج.م.ع احلكومية باجلامعات  األداءالتفسَتية للتباين يف مستوى 
شلارسة ( ادى اىل زيادة العبلقة االغلابية بُت أبعاد الذكاء االسًتاتيجي بصفة امجاليةادلتغَت الوسيط التداخلي )

الدراسة ، وىذا يؤدى اىل اعلية  زللبـــ ج.م.ع احلكومية باجلامعات  األداءبُت مستوى و  عمليات إدارة ادلعرفة
زلل الدراسة ، وبُت  شلارسة عمليات إدارة ادلعرفةيف ٖتسُت العبلقة بُت  االسًتاتيجي وكفاءهتمأبعاد الذكاء 

 الدراسة.   زللبـــ ج.م.ع احلكومية باجلامعات  األداءمستوى 

 انذراست وآفاق انبحث املستمبهُت تىصُاثتاسؼًا : 

 انذراست:تىصُاث  ( أ)
 بناًء على النتائج التي توصل اليها الباحث ، يوصي باآلتي :   

 التنافسية اليت ادلزايا بناء يتم حىت قبل ادلنظمات ، من ادلعرفة ٔتمارسة عمليات إدارة االىتمام ضلو التوجو -1
 ادلستقبلية . أمام التحديات الصمود ٘تكنها من

ركيزة  باعتبارىا ، وادلنظمة مستوى الفرد على األداء يف ٖتسُت ادلعرفة إدارة عمليات شلارسة ألعلية ظًران -0
 باستمرار ادلنظمات يف للعاملُت تدريبية دورات االىتمام بعقد غلبالتنافسية، لذا  ادليزة ركائز من أساسية

ذو كفاءات  على عاملُت احلصول هبدف وتطويرىا عليها احلفاظ لضمان وقدراهتم، وتطوير معارفهم
 عالية. 

إن اجلهود التنظيمية اليت هتدف اىل احداث تغيَتات اسًتاتيجية ، غلب أن تأخذ يف اعتبارىا شلارسة  -3
بـــ ج.م.ع احلكومية عمليات إدارة ادلعرفة بأنواعها دلا ذلا من تأثَت واضح على مستوى األداء باجلامعات 

ضًا ، حيث ثبت من الدراسة أن شلارسة عمليات إدارة ادلعرفة تؤثر يف وأبعاد الذكاء االسًتاتيجي أي
 زلل الدراسة وكذلك تؤثر يف أبعاد الذكاء االسًتاتيجي. بـــ ج.م.ع احلكومية مستوى األداء باجلامعات 

 ادلتوقع للكوادر، والسيما تدريبية برامج تنظيم لغرض األخرى، العلمية وادلؤسسات مع اجلامعات التنسيق -4
 للجامعة وكلياهتم. ادلستقبلية التطوير برامج يف إشراكهم

 ٖتسُت أجل مصادر خارجية من ادلعرفة من واكتساب ٓتلق بـــ ج.م.ع اجلامعات احلكومية  من االىتمام -5
 .العمل بيئة يف للتغَتات احلاصلة عالية وسرعة ومرونة بكفاءة استجابتها مستوى
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 احلكوميةباجلامعات  الذي ترغب الكليات ما ٖتدد ادلعرفة، دارةإل وواضحة زلددة اسًتاتيجية خطة إعداد -6
 البيئة يف والضعف القوة نقاط ٖتدد (SWOT)مسح بيئي على عملية مبنية إصلازه ، تكونبـــ ج.م.ع 

 .ادلعرفة إدارة بتطبيق العبلقة ذات اخلارجية، يف البيئة الداخلية، والفرص والتهديدات
نظام ادارة ادلعرفة والذكاء االسًتاتيجي وقياس مستوى اداء اجلامعات عمل خطة اسًتاتيجية لتطبيق  -7

بـــ احلكومية بشكل مستمر ، وذلك من اجل التحسُت ادلستمر يف اداء اجلامعات بـــ ج.م.ع احلكومية 
 احلكومية. ج.م.ع 

 يف أنشطة زةادلتمي عرض التجارب وادلمارسات خبلذلا يتم من األكادؽلية األقسام يف دورية لقاءات عقد -8
وتقدًن أساليب  للطبلب، ادلعلومة ، وتقدًن التدريس طرق جديدة يف أساليب عرض :مثل األقسام
نتائج  من التوصل إليو يتم دلا التوثيق ضرورة مع تعليمية سلتلفة، وتقدًن أنشطة اىتمام الطبلب، جلذب
 .احلاجة عند منو واالستفادة الرجوع إليو يسهل بشكل وحفظو

 بالتجريب العلمي القيام على زلل الدراسةبـــ ج.م.ع احلكومية اجلامعات ىيئة التدريس ب اءأعض تشجيع -9
 القابلة االجزاء األفكار والوصول إىل لغربلة الضرورية ادلستلزمات وتوفَت األخطاء واالستفادة من واإلداري
 .للتطبيق

 اجلامعات يف إدارة ادلعرفة تطبيق نظم دلتابعة، بـــ ج.م.ع احلكومية ادلعرفة باجلامعات  لنظم إدارة فريق بناء -12
 .زلل الدراسةبـــ ج.م.ع احلكومية 

 لتطوير ادلعرفة لنظم إدارةبـــ ج.م.ع احلكومية اجلامعات  يف العليا اإلدارات قبل من أكرب أعلية إعطاء -11
 العام. أدائها ، ومستوى العاملة هبا البشرية إنتاجية ادلوارد مستوى

 اجلامعة، إلدارة ضمن اذليكل التنظيمي توضع ادلعرفة ٔتمارسة عمليات إدارة ةخاص وحدة استحداث -10
 إدارة ادلعرفة، لعمليات وادلتابعة والرقابة والتطوير إدارة ادلعرفة عمليات تنظيم مهامها من ْتيث يكون

 لبناء وضع خطط مستقبلية على ، وقادر ادلعرفية أداء أدواره على وقادر مؤىل مدير معرفة فيها ويعُت
 ادلعرفة باجلامعات زلل الدراسة. وتطوير

 ادلعرفة إدارة تتبع دائرة زلل الدراسة، ْتيثبـــ ج.م.ع احلكومية يف اجلامعات  ْتثية وحدات إنشاء -13
 .ادلعرفة واكتساهبا تبادل على لتشجيع العاملُت هبا

 ادلعرفة الدراسة، لتخزين زللبـــ ج.م.ع احلكومية فعالة باجلامعات  تكنولوجية اتصال استحداث وسائل -14
 منها. واالستفادة الوصول إليها تسهل على ادلستفيدين منها بطريقة وتبويبها وتنظيمها

 يكون ْتيث ادلعرفة ، زلل الدراسة ، السًتاتيجية إدارةبـــ ج.م.ع احلكومية داعمة باجلامعات  قيادة وجود -15
 .ادلعرفة ؽلتلكون وخرباء مؤىلُت أفراد تيارادلختلفة، واخ ادلعرفة بأنواعها لتشخيص واضحة رؤية ذلا

 اءزلل الدراسة، االىتمام بدراسة الذكبـــ ج.م.ع احلكومية أن تشمل عملية التطوير التنظيمي باجلامعات  -16
 الدراسة ، وذلك ألعليتو يف عمليةاالسًتاتيجي ، وتنميتو يف مجيع ادلستويات االدارية باجلامعات زلل 

 اٗتاذ القرارات .
عنصر الشراكة يف اغلاد شراكات مع جامعات عادلية واقليمية وزللية لتبادل اخلربات وادلعلومات  تفعيل -17

 الدراسة.زلل بـــ ج.م.ع احلكومية لتأمُت حياة كرؽلة للجامعات 
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زلل الدراسة ، مهمتها تزويد اجلامعات بـــ ج.م.ع احلكومية انشاء وحدة للذكاء االسًتاتيجي باجلامعات  -18
بادلعلومات ادلطلوبة ، واالسهام يف رسم معامل مستقبلها ، بصدد ادلستفيدين من خدماهتا  زلل الدراسة

وقنوات التعامل معهم ، واجراء تقييمات للمخاطر احمليطة هبا ، ومراقبة التغَتات اليت تؤثر يف أنشطتها مث 
 مساعدة القيادات العليا يف اٗتاذ القرار ادلناسب .

زلل الدراسة ، من بـــ ج.م.ع احلكومية السًتاتيجي لدي قيادات اجلامعات االىتمام بتطوير الذكاء ا -19
خبلل برامج خاصة لتعزيز ثقافة الذكاء االسًتاتيجي ، وتعزيز عناصره لدي قيادات اجلامعات زلل 
الدراسة ، ودوره يف اٗتاذ القرارات ، واستخدام برامج احملاكاة باستخدام احلاسب االيل لتدريب القيادات 

 عليا على كيفية استخدام الذكاء االسًتاتيجي .ال
 جامعات متميزة يف استخدام الذكاءاالستعانة ٓترباء متخصصُت يف رلال الذكاء االسًتاتيجي من  -02

 جلامعات زلل الدراسة ، على كيفيةاالسًتاتيجي )اجنبية واقليمية وزللية( لتدريب القيادات العليا با
يفو يف عملية اٗتاذ القرار ، وسبل توظيفو يف التعامل مع الفرص استخدام الذكاء االسًتاتيجي وتوظ

 والتهديدات .

 انبحث املستمبهُت :آفاق  ( ب)
 كالتايل:  مستقببًل،أثارت نتائج الدراسة ودالالهتا عدداً من النقاط ؽلكن ْتثها     
الدراسة ،  زللبـــ ج.م.ع احلكومية باجلامعات  األداءدراسة متغَتات أخري ؽلكن أن تؤثر على مستوى  -1

وادلناخ  واالبداع التنظيمي ، ، ادارة ادلوارد البشرية، مثل : شلارسات  شلارسة عمليات إدارة ادلعرفةٓتبلف 
 وغَتىا.، التنظيمي .... 

 مثل:،  األداءوبُت مستوى  ادلعرفة،شلارسة عمليات إدارة دراسة متغَتات وسيطة جديدة يف العبلقة بُت  -0
 ..... وغَتىا.  كاء االعمال ، والذكاء التنافسي ، والرشاقة التنظيميةوذ  ،القيادة التحويلية

 دراسة ابعاد الذكاء االسًتاتيجي وعبلقتها بدعم وتعزيز ادليزة التنافسية ٔتنظمات االعمال احلديثة . -3
من مت تطبيق ىذه الدراسة على عينة شلثلة ألعضاء ىيئة التدريس اإلداريُت فقط ، ومل تشمل الدراسة أيًا  -4

أعضاء ىيئة التدريس من غَت اإلداريُت ، أو معاوين أعضاء ىيئة التدريس ، أو العاملُت ، األمر الذي غلعل 
الباحث يري ضرورة اجراء ذات الدراسة مع اختبلف عينة الدراسة ، واجراء مقارنة بُت النتائج ، والتعرف 

 على ما بينهما من اختبلف وزلاولة تفسَته يف حالة وجوده .
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ا : 
ً
  انذراست يزاخغػاشز

 املزاخغ انؼزبُت : ( أ)
ادلعرفة يف جامعة القدس ادلفتوحة واجراءات  إدارة( ، واقع تطبيق عمليات 0210األغا ، ناصر جاسر ، وأبو اخلَت ، أمحد غنيم ) -

 .60-32( ، 1) 16علوم االنسانية ، سلسلة ال – مجلة جامعة األقصىتطويرىا ، 
 العربية اجمللة ، األردنية يف الشركات الصناعية ميدانية دراسة  :التنظيمي األداء يف وأثرىا ادلعرفة إدارة( ، 0229شاكر ) اخلشايل ، -

 .  (1) 09مية االدارية ، االردن ، ، ادلنظمة العربية للتن دارةلإل
ادلتوسطة  التقنية ت وادلعاىدالكليا على تطبيقية دراسة -األداء ٘تيز على وأثرىا ادلعرفة إدارة( ، 0211الزطمة ، نضال زلمد ) -

 ، كلية التجارة ، اجلامعة االسبلمية ، غزة . االعمال إدارةرسالة ماجستير في غزة ،  قطاع يف العاملة
 والتوزيع(. للنشر صفاء ، ) عمان : دار المعرفة إدارةاتجاىات معاصرة في ( ، 0228الزيادات ، زلمد ) -
 )القاىرة : دار العلوم للنشر والتوزيع(. ، المعرفة إدارة( ، 0228الظاىر ، نعيم ) -
 (. 1999، )القاىرة : بدون ناشر،   spssالتحليل اإلحصائي باستخدام العباسي ، عبد احلميد ،  -
دراسة  –( ، تقانة ادلعلومات والتخطيط االسًتاتيجي وتأثَتعلا يف اسًتاتيجية االبداع التنظيمي 0212العبيدي ، ارادان حامت ) -

 ، اجلامعة ادلستنصرية ، العراق .  األعمال إدارةرسالة ماجستير في ليات اجلامعة ادلستنصرية ، تطبيقية يف ك
 دراسة –ادلنظمة  أداء أثرعلا علىو  ادلعرفة إدارة تفعيل يف التحويلية القيادة أسلوب دور ( ، 0212ابراىيم خليل )العطوي ، زلمد -

 إدارة، كلية  االعمال إدارةرسالة ماجستير في األردنية ،  اإلنشائية للصناعات الببلستيك شركات على تطبيقية
 .االردن –، عمان االعمال ، جامعة الشرق االوسط 

دراسة تطبيقية  –ادلعرفة واالبداع التنظيمي واثرعلا يف أداء ادلنظمة  إدارة( ، العبلقة بُت عمليات 0210العلي ، ريتا موسي عبداهلل ) -
، كلية  االعمال إدارةرسالة ماجستير في كنولوجيا ادلعلومات يف االردن ، على منظمات قطاع االتصاالت وت

 االردن. –االعمال ، جامعة الشرق االوسط ، عمان 
 البنوك ألعمال عاليةة ادلعرفة لتحقيق قيم إدارةو  ادلعلومات لتكنولوجيا ادلشًتك الستخداما( ، 0224) إبراىيم غسان العمري، -

 .األردن عمان، الدراسات التطبيقية جامعة ، األعمال إدارةدكتوراه في  رسالة ، األردنية التجارية
 التحويلية الصناعات شركات على ميدانية دراسة- ادلنظمات أداء كفاءة رفع يف ادلعرفة إدارة ( ، دور0212الفارس ، سليمان ) -

 .85-59(، 0) 06،  والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة،  بدمشق اخلاصة
 دراسة تطبيقية يف امانة عمان –ي ادلؤسس األداء( ، اثر فاعلية انظمة ٗتطيط موارد ادلنظمة يف ٘تيز 0210الفاعوري ، امساء مروان ) -

 ، كلية التجارة ، اجلامعة االسبلمية ، غزة . االعمال إدارةرسالة ماجستير في الكربى ، 
 )القاىرة : ادلنظمة العربية للتنمية االدارية( . ، االبداع التنظيمي إدارة( ، 0225الفاعوري ، رفعت ) -
 دراسة تطبيقية على –نظيمية ( ، األثر التتابعي للتعلم والذكاء االسًتاتيجيُت يف ٖتقيق الفاعلية الت0214الفايز ، ارلد صاحل ) -

 كلية،  االعمال  إدارةرسالة ماجستير في الشركات االردنية احلاصلة على جائزة ادللك عبداهلل الثاين للتميز ، 
 .االردن –، عمان  األوسط الشرق األعمال، جامعة

 احلديث( . اجلامعي ادلكتب)القاىرة :  ، المنظمات وتطوير المعرفة إدارة( ، 0224)  عامر الكبيسي، -
  تعزيز الذكاءفة االسًتاتيجية يف( ، اسهام ادلعر 0210الكواز ، سعد زلمود ، وػلِت ، عبلء عبدالسبلم ، وابراىيم ، طارق نوري ) -

 المؤتمر العلمي السنوي الحادي عشردراسة حالة يف شركة آسيا سيل لبلتصاالت يف العراق ،  –االسًتاتيجي 
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 –، كلية االقتصاد والعلوم االدارية ، جامعة الزيتونة االردنية ، عمان  بعنوان : ذكاء االعمال واقتصاد المعرفة
 ابريل.  06-03االردن ، خبلل الفًتة من 

رسالة ماجستير ،  األداءادلعرفة يف ادلؤسسات احلكومية الفلسطينية وأثرىا علي مستوى  إدارة( ، تطبيق 0210ادلدلل ، عبداهلل ) -
 ، اجلامعة االسبلمية ، غزة. األعمال إدارةفي 

 الشركات الصناعية ادلدرجة ادلعرفة يف ذكاء ادلنظمة : دراسة ميدانية يف إدارة( ، اثر شلارسة عمليات نظم 0213ادلصاحلة ، ببلل ) -
 –، كلية االعمال ، جامعة الشرق االوسط ، عمان  االعمال إدارةرسالة ماجستير في يف سوق عمان ادلايل ، 

 االردن.
 المجلةالوظيفي،  األداء يف ادلعرفة إدارة نظم لدور األردنية كز الوزاراترا م يف ادلديرين إتاىات(، 0229) عوده أؽلن ادلعاين، -

  .420-371(، 3) 5، األعمال إدارة في دنيةاألر 
 الًتبية مستقبل رللة ،المنظمات في التنموية المهارات دعم في ودورىا المعرفة إدارة (،0220أمحد ) واألثري، ساىرة، ادلبلك، -

 .157 -143( ، 06)  8  العربية،
 الطبعة،  اآلخرينفن ومهارات التفاعل مع  – المدير .. القائد والمفكر االستراتيجي( ، 0228النعيمي ، صبلح عبدالقادر ) -

 )عمان : دار اثراء للنشر والتوزيع( . ، األويل
 ،نافسية دلنظمات األعمال ادلعاصرة( ، الذكاء االسًتاتيجي كآلية لدعم وتعزيز القدرة الت0212الياس ، العيداين ، ومحزة ، ضويفي ) -

تنافسية للمؤسسة الصناعية خارج قطاع المحروقات في الملتقى الدولي حول : المنافسة واالستراتيجيات ال
اجلزائر بالتعاون مع : -جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف -، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت  الدول العربية

 نوفمرب.  9-8سلرب العودلة واقتصاديات مشال إفريقيا ، خبلل الفًتة 
 دراسة تطبيقية يف شركات الصناعة – األداء على وأثره الشاملة واجلودة ادلعرفة إدارة تكامل ، (0226توفيق علي ) باسردة ، -

  .كلية االقتصاد ، جامعة دمشق ، سوريا ، االعمال إدارةفي  دكتوراه رسالةالغذائية اليمنية ، 
 إدارةرسالة ماجستير في  ادلعرفة ، إدارةمفهوم  ضوء يف غزة زلافظات يف الثانوية ادلدارس مهارات تطوير(، 0212) يسرى بدر، -

 .فلسطُت اإلسبلمية، اجلامعة ، األعمال
 (.دارةلئل ادلهنية اخلربات ) القاىرة : مركز ، تغييره يمكن ال ما تغيير  :بالمعرفة اإلدارة( ، 0224الرمحن ) عبد توفيق ، -
 ، غزة ٔتحافظات والتقنية ادلهنية لياتبالك لبللتحاق العامة الثانوية الشهادة خرغلي دوافع ( ، بعض0224الرحيم ) عبد محدان، -

 .113-83( ، 1) 18  ،لألبحاث النجاح جامعة مجلة
ادلؤسسي ، دراسة تطبيقية يف  األداءادلعرفة وعملياهتا وأثرىا علي ٘تيز  إدارة( ، العبلقة بُت متطلبات 0228دروزة ، سوزان صاحل ) -

، عمان ، جامعة الشرق االوسط للدراسات العليا  االعمال رةإدارسالة ماجستير في وزارة التعليم العايل االردنية ، 
 .االردن –

دراسة تطبيقية يف  –التنظيمي  األداءادلعرفة يف العبلقة بُت ذكاء االعمال و  إدارة( ، أثر 0214رىام "زلمد رشيد" سليمان الزغَت ) -
االعمال ، جامعة الشرق االوسط ،  ، كلية االعمال إدارةرسالة ماجستير في قطاع البنوك التجارية االردنية ، 

 االردن. –عمان 
 لمجلة الجزائرية للتنميةا االقتصادية، ادلؤسسة يف األداء على ادلعرفة إدارة ( ، أثر0214زرقون ، زلمد ، وعرابة ، احلاج ) -

 .130-101، 1،  االقتصادية
 ادلتوازنة : دراسة األداءادلعرفة يف استخدام بطاقة  إدارة( ، أثر شلارسة 0223سليمان ، ظلر عبداحلميد ، واحملاميد ، اسعود زلمد ) -

 .02-1( ، 1) 9،  األعمال إدارةالمجلة االردنية في ميدانية على الشركات الصناعية متوسطة وصغَتة احلجم ، 
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  ،األويل ، الطبعةمنهج التمييز االستراتيجي واالجتماعي للمنظمات –بالذكاءات  اإلدارة( ، 0212صاحل ، امحد وآخرون ) -
 )عمان : دار وائل للنشر والتوزيع( .

 األداء وٖتسُت للتعّلم الساعية ادلنظمة أبعاد بُت وسيط كمتغَت التنظيمية ادلعرفة توليد عمليات ( ، أثر0214)ل مجا صبيح ، خالد -
 ، كلية االعمال إدارةرسالة ماجستير في اورانج،  األردنية االتصاالت شركة يف ميدانية دارسة - ادلؤسسي

 .االردن –، عمان  األوسط الشرق األعمال، جامعة
 .والتوزيع(  للنشر صفاء دار عمان :) ، المعرفة إدارة ( ،0228مصطفى ) رْتي عليان، -
 اجلامعة ، األعمال إدارةرسالة ماجستير في  ، تدعيمو وسبل الفلسطينية اجلامعات يف ادلعرفة إدارة ( ، واقع0212فراس ) عودة ، -

 .فلسطُت ة،اإلسبلمي
 غزة مكتب يف ادلدراء تطبيقية على دراسة - القرارات اٗتاذ عملية على االسًتاتيجي الذكاء أثر( ، 0211حرب ) سعاد ، قاسم -

 .غزة ، فلسطُت اإلسبلمية ، ، اجلامعة األعمال إدارةماجستير في  رسالة ، لؤلونروا التابع اإلقليمي
 الًتبية ارةز و  يف ٖتليلية راسةد  :ادلعرفة إدارة نظم مكونات ، (0229توفيق ) زلمد مسية ،، واخلليلي عبدالرمحن عبدالفتاح اسنة،ر ك -

 . 306 -093( ، 3) 5،  األعمال إدارة في األردنية المجلة،  األردنية والتعليم
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 ستمصاء( اليهحك انذراست )لائًت ا
 ....................................................................السيد األستاذ الدكتور / 

 تحية طيبة وبعد ،،،،،،
أن نب النظرية باجلوانب الواقعية ، وحيث إن التقدم العلمي ال ؽلكن ٖتقيقو اال من خبلل ربط اجلوا    

بإجراء دراسة للتعرف على تأثَت الذكاء االسًتاتيجي كمتغَت وسيط يف العبلقة بُت شلارسة  الباحث يقوم
، لذلك فإن تعاونكم سيكون لو أبلغ األثر يف احلصول على أفضل  اجلامعي األداءادلعرفة و  إدارةعمليات 

راء أو بيانات سيكون موضع اىتمام آادتكم علمًا بأن ما تدلون بو من يط سيػلأن ، ويود الباحث النتائج 
قدم ي، و  وشكر لكم حسن تعاونكم معي الباحثألغراض البحث العلمي فقط ، و  ولن يستخدم إال، الباحث 

 لكم كل ٖتية وتقدير .
 انباحث                                                     

 د/ محمد حسن أحمد مهدي                                                       
 جامعة سوىاج –كلية التجارة   –االعمال  إدارةمدرس  

ادلعرفة، برجاء ٖتديد وجهة  إدارةفيما يلي رلموعة من العبارات اليت تعكس عناصر شلارسة عمليات  : األولانمسى 
 تعكس رأي سيادتكم : نظر سيادتكم وذلك بوضع دائرة أمام كل عبارة

موافق   العناصـــــــــر
 غير موافق تماًما

 محدد 
 غير

 موافق
غير موافق 

 تماًما
 يتم تشخيص المعرفة من خالل:

      .االنًتنت شبكة عرب االستكشاف 1
      .واخلارجية الداخلية ادلرجعية ادلقارنة 0
      .الداخلية وادلصادر اخلربات 3
      .جيةاخلار  ادلصادر 4

 معارفها على: بتوليد الكلية الجامعة/ تعتمد
      .خارجية مصادر من اكتساهبا 5
 حلول للمشاكل إلغلاد البعض بعضهم مع األفراد تفاعل 6

      .جديدة أفكار وتوليد ادلطروحة

 ادلعريف من للتعلم عمل وفرق متخصصة وحدات تشكيل 7
      .مستمر وبشكل الكلية إطار داخل

      .ادلعرفة لتوليد مصدراً  التنظيمي التعلم اعتماد 8
 :على المعرفة تخزين في الكلية الجامعة/ تعتمد

لتبادل  سلتلفة وتشجيع ٖتفيز أساليب خبلل من األفراد 9
      .اخلربات
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موافق  العناصـــــــــر
غير  موافق تماًما

 محدد
غير 
 موافق

غير موافق 
 تماًما

 ادلوضوعات ادلعرفية حول ٔتعلومات تزود بيانات قواعد 12
      .ادلختلفة التعليمية

      .الورقية وادلستندات األرشيف 11
      .عملها وأنشطتها طبيعة تناسب وزلددة واضحة معرفية معايَت 10
 :خالل من الكلية داخل المعرفة توزيع يتم

 قواعدإىل  الوصول يف األفراد تساعد داخلية معلومات شبكة 13
      .البيانات

      .ادلختلفة ادلطبوعات وأنواع ودوريات نشرات إصدار 14
      .داخلية عمل وورش وندوات اجتماعات عقد 15
      .خربة وكفاءة ذوي أفراد هبا يقوم داخلية تدريبية دورات عقد 16
 داخل ادلؤسسة من خربة ذوي أفراد آراء على الكلية تعتمد 17

      .وأنشطتها أعماذلا نتائج حول

 التطبيق عملية من ًتدعم منظمة ثقافة نشر على الكلية تعتمد 18
      .الفعال للمعرفة

      .ادلؤسسة داخل من متخصصة عمل فرق على الكلية تعتمد 19
على  خبلذلا من تسيطر ومعايَت مقاييس الكلية تستخدم 02

      .ادلطبقة ادلعرفة

الذكاء االسًتاتيجي ، برجاء ٖتديد وجهة نظر  أبعادا يلي رلموعة من العبارات اليت تعكس فيمانمسى انثانٍ : 
 سيادتكم وذلك بوضع دائرة أمام كل عبارة تعكس رأي سيادتكم :

موافق   العناصـــــــــر
 غير موافق تماًما

 محدد 
 غير

 موافق
غير موافق 

 تماًما

ت اجلامعة/الكلية أستقرئ ادلستقبل بإتاه تطوير اسًتاتيجيا 1
      باألجل البعيد.

اتابع حدوث التغيَتات يف البيئة اخلارجية مث اعيد التفكَت يف  0
      انعكاساهتا على عملية اٗتاذ القرار يف اجلامعة/الكلية.

االستشراف يساعدين يف مواجهة التعقيدات وادلتغَتات  3
      ادلستقبلية يف عملية اٗتاذ القرار. 
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موافق   ـــــــــرالعناص
 غير موافق تماًما

 محدد 
 غير

 موافق
غير موافق 

 تماًما

اشخص الفرص بشكل ؽلكنٍت من استثمارىا لتحقيق  4
      اىداف اجلامعة /الكلية.  

لدي القدرة على االستفادة من اخلربة الشخصية  5
      واالمكانات الذاتية يف التعاطي مع االحداث ادلستقبلية.

اجلامعة/الكلية يف صورة نظام مًتابط ومتناسق  اتصور 6
      االجزاء.

اعمد اىل دراسة االفكار رلتمعة بداًل من دراستها فرادى  7
      لتلمس قيمتها يف االجل البعيد.

احلل اي مشكلة بالنظر اىل اسباهبا رلتمعة بداًل من  8
      فصلها عن بعضها.

االحداث اليت ٖتيط  التفكَت بالنظم يساعدين على رؤية 9
      باجلامعة / الكلية بصورة اكثر وضوحاً. 

امتلك القدرة على دمج العناصر ادلختلفة يف  12
اجلامعة/الكلية لغرض ٖتليلها وفهم الكيفية اليت تتفاعل 

 ٔتوجبها.
     

امتلك رؤية ذات أبعاد مشولية احدد من خبلذلا إتاه  11
      االعمال.

 يف توحيد جهود العاملُت بإتاه اغراض استخدم رؤييت 10
      اجلامعة /الكلية.

      اعتمد على رؤييت يف اٗتاذ قرارات صائبة. 13
امتلك القدرة على ٖتويل الرؤية اىل واقع شلكن التطبيق ضمن  14

      رسالة اجلامعة/الكلية واىدافها.

ان وٖتفيزىم على االؽل اآلخرينامتلك القدرة يف اقناع  15
      برؤييت االسًتاتيجية .

امتلك القدرة على دفع العاملُت لتنفيذ رؤية وتصورات  16
      وضعها.اجلامعة/الكلية اليت مت 

      أثَت التنافس بُت العاملُت لتقدًن ادلزيد من االصلازات. 17
اكافئ العاملُت يف اجلامعة/الكلية باستخدام حوافز  18

      واصلازاهتم.متنوعة نتيجة ألعماذلم 
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موافق   العناصـــــــــر
 غير موافق تماًما

 محدد 
 غير

 موافق
غير موافق 

 تماًما

اشجع التفاعل بُت العاملُت يف اجلامعة/الكلية وتكوين  19
      فرق العمل بينهم. 

احث العاملُت يف اجلامعة/الكلية على ادلشاركة يف اٗتاذ  02
      القرارات وٖتمل ادلسئولية.

اري يف الشراكة اسلوبًا يفيد اجلامعة/الكلية يف تنفيذ  01
      رؤيتها وٖتقيق اىدافها . 

تزداد قوة القرار عندما ينتج من جامعات/كليات  00
      متحالفة.

اسعى إلقامة شراكة اسًتاتيجية مع اجلامعات/الكليات  03
      ادلناظرة اقليمياً وزللياً.

ة ٖتالفات مع جامعات/كليات اخري اسعى دائماً إلقام 04
او غَت مادية  ةستفادة شلا لديها من موارد ماديلبل

 واالستفادة من ٕتربتها وخربهتا يف العمل.
     

اري يف الشراكة مع اجلامعات/الكليات األخرى الشبيهة  05
حبًل جيدًا للخروج من االزمة اليت تواجهها 

 جامعيت/كلييت.
     

اجلامعي ، برجاء ٖتديد وجهة نظر  األداءما يلي رلموعة من العبارات اليت تعكس عناصر في: انمسى انثانث 
 سيادتكم وذلك بوضع دائرة أمام كل عبارة تعكس رأي سيادتكم :

موافق   العناصـــــــــر
 غير موافق تماًما

 محدد 
 غير

 موافق
غير موافق 

 تماًما
 اذليئةأعضاء  معاجلة وكفاءة سرعة على ادلعرفة تؤثر 1

      .تواجههم اليت والشكاوى للمشكبلت التدريسية
      .االرتقاء الوظيفي فرص نسبة من يزيد ادلعرفة استخدام 0
اذليئة  أعضاء بُت ادلعلومات نشر يف ادلعرفة تساىم 3

      .وفاعلية بكفاءة التدريسية
 التعليمية ألعضاء القدرة جودة ٖتسُت يف ادلعرفة تساىم 4

      .التدريسية اذليئة
 على االعتماد نسب من يزيد ادلعرفة إدارة منهج تبًٌت  5

      مثبًل( االلكًتوين لتبادل ادلعلومات )الربيد احلديثة الوسائل
 أو الراغبُت نسب األفراد من يزيد ادلعرفة إدارة منهج تبًٌت  6

      .علمية عالية شهادات على احلاصلُت
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 موافق  العناصـــــــــر
 غير موافق تماًما

 محدد 
 غير

 موافق
غير موافق 

 تماًما
 ادليزانية ادلخصصة زيادة يف ساىم ادلعرفة إدارة منهج تبًٍت  7

      .وادلعلومات للتكنولوجيا
 على نسب اإلقبال من يزيد ادلعرفة إدارة منهج تبًٌت  8

      .ادلختلفة الكلية ٗتصصات
 العمليات كفاءة زيادة يف يساىم ادلعرفة بإدارة االىتمام 9

      .االبتكار عمليات ومساندة
 بُت التنسيق زيادة يف يساىم ادلعرفة بإدارة االىتمام 12

      .ادلختلفة وتكاملها واألقسام العمليات

 وتسهيل تبسيط يف يساىم ادلعرفة بإدارة االىتمام 11
      .الكلية طلبة واخلرغلُت من للطلبة ادلقدمة اخلدمات

 السريعة االستجابة يف يساىم ادلعرفة بإدارة االىتمام 10
      .بيئة العمل يف ٖتدث اليت للمتغَتات

 : بُاناث شخصُــــــــت انزابغانمسى 

 )      ( نائب رئيس جامعة         )    ( رئيس جامعة الوظيفة : -1
 )      ( وكيل كلية            )    ( عميد كلية      
   )    ( سمرئيس ق  

 )      ( أنثى    )    ( ذكر                     : الجنس -0

 )      ( سنة  52: >   42من  )    ( سنة   42اقل من  العمر: -3
 )      ( سنة  62أكثر من  )    ( سنة 62: >  52من 

 )      ( سنة 02: >  15من  )    ( سنة 15اقل من     الخبرة : -4

 )      ( سنة فأكثر 32من  )    ( سنة 32: >  02من   
 عمى تعاونكم كمشكر الباحث ي


