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أثر استراتيجيات ادارة المعرفة في األداء
:التنظيمي الختبار الدور الوسيط للريادة
دراسة تطبيقية في مدينة الحسن الصناعية
:الملخص

، وتحديد أثر استراتيجيات ادارة المعرفة في تبني التوجه الريادي،هدفت الدراسة الى التعرف على أثر استراتيجيات ادارة المعرفة في األداء التنظيمي
 ولغايات.واختبار الدور الوسيط لتبني التوجه الريادي في أثر استراتيجيات ادارة المعرفة في األداء التنظيمي في مجموعة من المنظمات الصناعية األردنية
 وتكون مجتمع الدراسة من العاملين في مدينة الحسن. تم تصميم استبانه بناء على الدراسات ذات العالقة لجمع البيانات من عينة الدراس ة،تحقيق هدف الدراسة
.ً ) موظفا564(  وتمثلت عينة الدراسة بـ،الصناعية
 وان المتوسط الحسابي لألداء التنظيمي، ان المتوسطات الحسابية الستراتيجيات ادارة المعرفة والريادة عالية:وتوصلت الدراسة الى جملة من النتائج أهمها
 ووجود،) في الشركات الصناعيةα ≤ 0.05)  ووجود أثر ذو داللة احصائية الستراتيجيات ادارة المعرفة في األداء التنظيمي عند مستوى الداللة،متوسط
 ووجود أثر ذو،) في الشركات الصناعيةα ≤ 0.05) أثر ذو داللة إحصائية الستراتيجيات ادارة المعرفة في تبني التوجه الريادي عند مستوى الداللة
 ووجود أثر ذو داللة إحصائية لتبني،) في الشركات الصناعيةα ≤ 0.05) داللة إحصائية لتبني التوجه الريادي في األداء التنظيمي عند مستوى الداللة
.التوجه الريادي كوسيط في أثر استراتيجية ادارة المعرفة في األداء التنظيمي في الشركات الصناعية
 لكي تتمكن من زيادة انتاجها، ضرورة استخدام المنظمات الصناعية الستراتيجيات ادارة المعرفة بفاعلية:وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها
 وضرورة التركيز، وضرورة ان تتوافق استراتيجيتها المعرفية مع استراتيجياتها الريادية لضمان تحقيق مستوى مرتفع من األداء التنظيمي،وقدرتها التنافسية
.على المبادأة وأخذ المخاطرة الغتنام الفرص في األسواق والتوسع فيها

:كلمات مفتاحية
. المنظمات الصناعية، األداء التنظيمي، ريادة األعمال،استراتيجيات ادارة المعرفة

The Impact of Knowledge Management Strategies on Performance Testing the Mediating
Role of Entrepreneurship an Empirical Study at Al-Hassan Industrial City
Abstract
The study aimed to identify the impact of knowledge management strategies on organizational performance
testing the mediating role of entrepreneurial orientation at industrial organizations in Al-Hassan industrial city.
To achieve the objectives of the study, the researcher developed a questionnaire based on the relevant studies to
collect data from the study sample. The study population consists of employees in Al-Hassan industrial city. The
study sample represented by (465) employee.
The study arrived to a set of results, the most important amongst them are: the arithmetic mean of knowledge
management strategies and entrepreneurship is high, and the arithmetic mean of the organizational performance
is moderate. Besides, there is significant statistical impact at the level of (α≤0.05) for knowledge management
strategies on organizational performance in industrial companies, and there is significant statistical impact at the
level of (α≤0.05) for knowledge management strategies on entrepreneurial orientation in industrial companies.
Furthermore, there is mediating role for entrepreneurial orientation in the impact of knowledge management
strategies on organizational performance in industrial companies.
Based on the results of the study, the study recommends industrial companies to use knowledge management
strategies effectively, in order to increase their productivity and competitiveness. Also industrial companies
should match it's knowledge strategy with entrepreneurial strategies to ensure a high level of organizational
performance , and seize market opportunities through focusing on proactivity and taking risk.
Keywords:
Knowledge Management Strategies, Entrepreneurship, Organizational performance, Industrial organizations.

157

IUG Journal of Economics and Business (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0

أثر استراتيجيات ادارة المعرفة في األداء التنظيمي الختبار الدور الوسيط لمريادة :دراسة تطبيقية في

بسام الذبايات

مدينة الحسن الصناعية

تشيد منظمات األعمال حالياَ العديد من التغيرات البيئية ال سيما مع
زيادة المنافسة واالبداع ،مما جعميا تدرك أن المعرفة ىي أىم أصول

التوجو الريادي لدييا ،ومستوى أدائيا التنظيمي( شركة المدن الصناعية
األردنية.)5118 ،

المنظمة ،كما أشار مفكر اإلدارة بيتر دراكر الى أن أىم أصول

مشكمة الدراسة وأسئمتها:

 ،)1993وبالتالي تزايد االىتمام بإدارة المعرفة خالل العقد الماضي،

االقتصاد األردني ،حيث بمغ حجم االستثمار

المنظمة في القرن الحادي والعشرين ىي المعرفة ( Drucker,

كونيا أساس ىام لممنافسة  ،وخالل السنوات القادمة فان المؤسسات
التي توجد معرفة جديدة وتستخدميا بكفاءة وفاعمية ستكتسب ميزة

تنافسية.

تساىم الشركات الصناعية العاممة في مدينة الحسن الصناعية بدعم
( )7185:5

مميون دينار ،وبمغت حجم الصادرات(  )6<<559مميون دينار ،ويشكل
العاممين فييا ما نسبتو ( )%77من اجمالي العاممين في جميع المدن
الصناعية ،وتعتبر أكبر مدينة صناعية مؤىمة في المممكة .كما تساىم

بالرغم من تبني العديد من المنظمات أنظمة إلدارة المعرفة فييا ،إال
أنيا فشمت ألسباب عديدة مثل التركيز الكبير عمى تكنولوجيا
المعمومات ،واستخدام استراتيجيات غير مناسبة إلدارة المعرفة  ،والجيل
بنتائج إدارة المعرفة ،كما أن العديد من المنظمات ال تدرك أي العوامل
ستزيد من نجاح برامج إدارة المعرفة فييا( Story and Barnett,
.)2000
تعتبر الريادة مكون أساسي لنجاح أي اقتصاد وتحقيق معدالت نمو

اقتصادي عالي وىي تتطمب ايجاد منظمات ديناميكية تستخدم االبداع
والمخاطرة ،وتعتمد الريادة كاستراتيجية تنظيمية تمكنيا من المنافسة.

في التنمية االقتصادية وزيادة الدخل القومي ،وذلك من خالل توليد

االبتكارات وتنمية األسواق  ،وايجاد فرص عمل ،وادخال التكنولوجيا
المتطورة لتحسين السمع والخدمات ( .شركة المدن الصناعية األردنية،
.)5118

تواجو الشركات الصناعية األردنية العديد من التغيرات في البيئة

ومحميا ،والتغير غير
أقميميا
الخارجية مثل زيادة المنافسة
ً
عالميا و ً
ً
المسبوق في حاجات ورغبات الزبائن ،مما يجعل من الصعوبة عمى
المنظمات الصناعية اكتساب ميزاتيا التنافسية عن طريق ادارة مواردىا
الممموسة فقط ،اذ ال بد من االىتمام بادارة رأسماليا الفكري

وتقوم المنظمات الريادية بتطوير وتحسين منتجاتيا استجابة لمتغيرات

واستراتيجياتيا المعرفية والتي تعتبر أساساً فاعالً لعمميات االبتكار

وعدم التأكد ،وتحاول ايجاد موقف استراتيجي تؤدي من خاللو تمييز

الفكري واستراتيجيات ادارة المعرفة ال زال موضوعاً حديثاً لمدراسة عمى

تشجع المنظمات الريادية المعرفة التنظيمية والمشاركة فييا في

وبناء عمى ما تقدم فان مشكمة البحث في اطارىا العام ترتبط بضعف
ً
ادراك العالقة بين استراتيجيات ادارة المعرفة واألداء التنظيمي لمشركات

البيئية والتنافسية ،فالمنظمات الريادية تستجيب لالضطرابات البيئية
الفرص الجديدة واستغالليا قبل المنافسين إلضافة قيمة لمزبائن ،كما

المنظمة ،والتي تعد مصد اًر ىاماً لمميزة التنافسية ( Barringer and
).Ireland, 2008

تم انشاء مدينة الحسن الصناعية في عام ( ،)1<<1وىي أكبر
تجمع صناعي منظم في اقميم الشمال ،وتعتبر أكبر مدينة صناعية
مؤىمة في المممكة ،وتساىم في دعم االقتصاد األردني بشكل عام
وتنمية المجتمعات المحمية المحيطة بالمدن الصناعية بشكل خاص،

من خالل توفير فرص العمل ألبناء ىذه المناطق ،ودعم برامج
مؤسسات المجتمع المدني من خالل الشركات الصناعية المستثمرة في
مدينة الحسن الصناعية .وبالتالي ستحاول ىذه الدراسة معرفة
استراتيجيات المعرفة المستخدمة في ىذه الشركات ،ومعرفة مستوى

واالبداع ،وأساساً لتحقيق األداء المتميز .ان االىتمام برأس المال
الرغم من أىميتو في الوقت الحاضر.

الصناعية األردنية ،وكذلك بمدى تطبيق الشركات الصناعية
الستراتيجيات ادارة المعرفة بصفتيا مورداً استثمارياً يؤثر في األداء
التنظيمي باستخدام الريادة كعامل وسيط ،لذا تسعى ىذه الدراسة الى

بيان العالقة بين استراتيجيات ادارة المعرفة واألداء التنظيمي باستخدام
الريادة كعامل وسيط يساعد عمى بيان تكامل ىذه العالقة.
وبالتالي يمكن اظيار مشكمة الدراسة من خالل اثارة عدد من
التساؤالت عمى النحو التالي-:


ما مستوى استراتيجيات ادارة المعرفة في الشركات الصناعية،

ومستوى تبني التوجو الريادي ،ومستوى األداء التنظيمي في
المنظمات الصناعية العاممة في مدينة الحسن الصناعية؟
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ما أثر استراتيجيات ادارة المعرفة في تبني التوجو الريادي في



المنظمات الصناعية العاممة في مدينة الحسن الصناعية؟



لإلبداع في االداء التنظيمي عند مستوى الداللة ))α ≤ 0.05

ما أثر تبني التوجو الريادي في األداء التنظيمي لممنظمات
الصناعية العاممة في مدينة الحسن الصناعية؟

ما

في المنظمات الصناعية.



دور تبني التوجو الريادي كمتغير وسيط في أثر






منيا-:

األداء التنظيمي عند مستوى الداللة ) )α ≤ 0.05في
المنظمات الصناعية.

الفرضية الفرعية األولى  :يوجد أثر ذو داللة إحصائية
الستراتيجية ادارة المعرفة التصنيف في األداء التنظيمي عند

أهداف الدراسة:

الفرضية الفرعية الثانية  :يوجد أثر ذو داللة إحصائية

في األداء التنظيمي  ،لممنظمات الصناعية في مدينة الحسن

الستراتيجية ادارة المعرفة التشخيص في األداء التنظيمي عند

الصناعية ،ويتفرع عنو األىداف الفرعية اآلتية:

يتبمور ىدف الدراسة الرئيس بـ :تحديد أثر استراتيجيات إدارة المعرفة



الفرضية الرئيسة الثانية  :يوجد أثر ذو داللة إحصائية

الفرضية الفرعية األولى  :يوجد أثر ذو داللة إحصائية

الصناعية في مدينة الحسن الصناعية.



الفرضية الفرعية الثانية :يوجد أثر ذو داللة إحصائية

الستراتيجية ادارة المعرفة التشخيص في تبني التوجو الريادي
عند مستوى الداللة ) )α ≤ 0.05في المنظمات الصناعية.
الفرضية الرئيسة الثالثة :يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتبني

تحديد أثر استراتيجيات ادارة المعرفة في تبني التوجو الريادي
لممنظمات الصناعية في مدينة الحسن الصناعية.



الستراتيجية ادارة المعرفة التصنيف في تبني التوجو الريادي
عند مستوى الداللة ) )α ≤ 0.05في المنظمات الصناعية.

التعرف عمى مستوى استراتيجيات ادارة المعرفة ،ومستوى
تبني التوجو الريادي ،ومستوى االداء التنظيمي في المنظمات

ويتفرع منيا-:



الفرضية الرئيسة الرابعة  :يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتبني

الداللة ) )α ≤ 0.05في المنظمات الصناعية .ويتفرع

مستوى الداللة ) )α ≤ 0.05في المنظمات الصناعية.



الداللة ≤

التوجو الريادي كوسيط في أثر استراتيجية ادارة المعرفة في

الستراتيجيات ادارة المعرفة في تبني التوجو الريادي عند



الفرضية الفرعية الثالثة :يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمتفرد

) )α0.05في المنظمات الصناعية.

الفرضية الرئيسة األولى  :يوجد أثر ذو داللة إحصائية

مستوى الداللة ) )α ≤ 0.05في المنظمات الصناعية.




فرضيات الدراسة:

مستوى الداللة ) )α ≤ 0.05في المنظمات الصناعية.


≤

) )α0.05في المنظمات الصناعية.
في االداء التنظيمي عند مستوى

الستراتيجيات ادارة المعرفة في األداء التنظيمي عند مستوى



الفرضية الفرعية الثانية :يوجد أثر ذو داللة إحصائية
لممخاطرة في االداء التنظيمي عند مستوى الداللة

استراتيجيات ادارة المعرفة في األداء التنظيمي في المنظمات

الصناعية العاممة في مدينة الحسن الصناعية؟

الفرضية الفرعية األولى  :يوجد أثر ذو داللة إحصائية

تحديد أثر تبني التوجو الريادي في األداء التنظيمي لممنظمات
الصناعية في مدينة الحسن الصناعية.



التعرف عمى دور تبني التوجو الريادي كمتغير وسيط في أثر
استراتيجيات ادارة المعرفة في األداء التنظيمي لممنظمات

الصناعية في مدينة الحسن الصناعية.
أهمية الدراسة:

يمكن تحديد أىمية الدراسة الحالية فيما يمي:

التوجو الريادي في األداء التنظيمي عند مستوى الداللة ≤

) )α0.05في المنظمات الصناعية .ويتفرع منيا-:
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األهمية العممية

األهمية العممية

ربطت ىذه الدراسة بين مجموعة من المتغيرات لم يتم ربطيا من قبل

من المتوقع أن تفيد النتائج التي تسفر عنيا ىذه الدراسة أصحاب القرار

الدراسات السابقة ،حيث أن معظم الدراسات السابقة تناولت بالبحث:

في المنظمات الصناعية في توضيح أثر استراتيجيات ادارة المعرفة

الريادة واألداء المالي( الشبيري ،)5117 ،الريادة واألداء المصرفي(

في تبني التوجو الريادي ،وأثر تبني التوجو الريادي في األداء

الشمري ،)5118 ،استراتيجيات الريادة والميزة التنافسية (السكارنة،

التنظيمي.

 ،)5118ادارة المعرفة واالبداع التنظيمي( ممكاوي ،)5118 ،ادارة

ستفيد نتائج ىذه الدراسة مدراء الشركات الصناعية األردنية في تصميم

المعرفة واالداء( العزاوي،)5117 ،عمميات ادارة المعرفة واالداء(

برامج استراتيجية إلدارة المعرفة والريادة مما يزيد من ربحية وكفاءة

المحاميد .)5116 ،ولكنيا لم تجمع بين استراتيجيات ادارة المعرفة

وفاعمية منظماتيم.

والريادة  ،واألداء التنظيمي في أنموذج دراسة واحد.

تناولت الدراسة الحالية موضوعاً يعتبر حديثاً نسبياً ،حيث تفتقر المكتبة
العربية لمثل ىذا النوع من الدراسات.



نموذج الدراسة:

نموذج الدراسة:

شكل ( )1نموذج الدراسة
الريادة
االبداع ،المخاطرة ،التفرد

H3

H2

األداء التنظيمي

استراتيجيةادارة المعرفة
التصنيف ،التشخيص

H1

H4

األداء المالي
األداء التشغيمي

?1- Hansen, M5 T5, Nohria, N5, & Tierney, T5 (1<<<)5 What’s your strategy for managing knowledge
Harvard Business Review, 77(2), 106–116
2- Hisrich, R. & Peters, D.(2005). Entrepreneurship.( 4th ed), , Boston: McGraw – Hill, Irwin.
الدراسات السابقة العربية -:
تناولت العديد من الدراسات العربية السابقة  ،جوانب مختمفة لمعالقة

المفترضة الواردة في نموذج الدراسة من بينيا :أجرى (الشمري،
5118م) دراسة ىدفت الى تحميل دور الريادة االستراتيجية في األداء
المصرفي ،وتوضيح العالقة بين الريادة االستراتيجية واألداء المتميز،

الخاصة .توصمت الدراسة الى مجموعة من النتائج من أىميا :وجود
مستوى عالي ألبعاد الريادة( الثقافة الريادية ،والقيادة الريادية ،والعقل

والتعرف عمى أىم أبعاد الريادة االستراتيجية لممصارف العراقية
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الريادي ،والموارد المدارة استراتيجياُ)  ،ولألداء المتميز ،ووجود عالقات
ارتباط وتأثير بين أبعاد الريادة االستراتيجية واألداء المتميز.

المالية والعمميات الداخمية والعمالء والتعمم والنمو والبيئة والموظفين من
أبعاد بطاقة تقييم اإلداء المتوازنة.

وتناول (ممكاوي5118 ،م) دراسة ىدفت الى التعرف عمى أثر قدرات

وأوضح (جالب5116 ،م) في دراستو طبيعة الدور الذي تمعبو البنى

إدارة المعرفة(االستحواذ والتوليد والتخزين والنشر والتطبيق والحماية

التحتية إلدارة المعرفة ( الييكل ،والثقافة ،والتكنولوجيا ،والمورد البشري)

لممعرفة) في االبداع التنظيمي(االبداع بالمنتجات واالبداع بالعمميات

عمى الريادة االستراتيجية ببعدييا ( االستكشاف واالستثمار) في الشركة

واالبداع التكنولوجي) في المنظمات الصغيرة والمتوسطة في األردن

العامة لمصناعات النسيجية .توصمت الدراسة الى مجموعة من النتائج

المخاطرة) في المنظمات العاممة في مجال تكنولوجيا المعمومات.

االستراتيجية ،ووجود عالقة ذات داللة احصائية بين البنى التحتية

وتوصمت الدراسة الى عدد من النتائج من أىميا -:وجود أثر لقدرات

إلدارة المعرفة عمى الريادة االستراتيجية.

ادارة المعرفة في االبداع التنظيمي ،ووجود أثر ايجابي لمتوجو نحو

وقام ( البطاينة 5115 ،م) بإجراء دراسة ىدفت إلى بيان أثر

فروق في استجابات عينة الدراسة لحجم الشركة.

واستراتيجية تطوير الممارسات األفضل  ،واستراتيجية تعزيز االبتكار،

بوجود التوجو نحو الريادة كمتغير معدل(االستباقية واالبداع وتحمل

الريادة عمى قدرات ادارة المعرفة في االبداع التنظيمي ،وعدم وجود
وقام ( العزاوي والمياحي وحميد5117 ،م) بدراسة ىدفت الى معرفة

دور ادارة المعرفة واألداء التنظيمي ،وعالقة ارتباط مقومات ادارة
المعرفة واألداء التنظيمي في عينة من المنظمات الصناعية العراقية.
وتوصمت الدراسة الى وجود عالقات ارتباط لمتغيرات ادارة المعرفة في

األداء التنظيمي ،وجاءت األىمية النسبية لمتغيرات ادارة المعرفة
متوسطة بدرجة عالية  ،واحتل متغير توليد المعرفة المرتبة األولى في

المتغيرات الفرعية إلدارة المعرفة.

من أىميا وجود أثر احصائي لمبنى التحتية إلدارة المعرفة عمى الريادة

استراتيجيات ادارة المعرفة (استراتيجية تشكيل وتكوين المعرفة،
واستراتيجية التركيز عمى الزبائن )عمى أداء فرق العمل في المصارف
التجارية األردنية .وتوصل الى وجود تأثير الستراتيجية تكوين وتشكيل
المعرفة عمى أداء الفرق ،ووجود تأثير الستراتيجية تطوير الممارسات

األفضل عمى أداء فرق العمل ،ووجود تأثير الستراتيجية التركيز عمى

الزبائن عمى أداء فرق العمل وعدم وجود تأثير الستراتيجية تعزيز
االبداع واالبتكار عمى أداء فرق العمل.
أجرى (الشبيري5111 ،م) دراسة ىدفت الى اختبار أثر أبعاد الريادة

وبين ( الزرقون وعرابة 5117 ،م) أثر إدارة المعرفة عمى األداء
في المؤسسة االقتصادية ،من خالل التعريف بإدارة المعرفة ومنيجيتيا،

وتقديم اإلطار النظري لألداء في المؤسسة ،وابراز تأثير اإلدارة الفعالة

لممعرفة عمى مكونات األداء غير الممموس في المؤسسة ،والمتمثل في
العاممين والتعمم والرضا الوظيفي ،والعمميات الداخمية واإلبداع ،بما
يضمن تحقيق األداء المتميز في النياية بالنسبة لممؤسسة .وتوصمت
الدراسة الى مجموعة من النتائج أىميا :وجود أثر ايجابي إلدارة
المعرفة عمى كفاءة وفعالية العمميات الداخمية ،وفي تحقيق الرضا

الوظيفي لمعاممين والرفع من مستوى تعمميم ،من خالل خطوات فعالة
إلدارة المعرفة داخل المؤسسة.
وأجرى ( المحاميد وسميحات5116 ،م)بدراسة ىدفت إلى قياس أثر

ممارسة عمميات إدارة المعرفة في اإلداء باستخدام بطاقة تقييم األداء
المتوازن في الشركات الصناعية .وتوصمت الدراسة إلى وجود أثر ذي
داللة إحصائية لممارسة عمميات إدارة المعرفة في استخدام المؤشرات

التنظيمية عمى أداء البنوك األردنية  ،والى اختبار العالقة بين الحاكمية

والربحية ،وتكون مجتمع الدراسة من ( )17بنكاً اردنياً مدرجة اسيمو
في السوق المالي ،واعتمدت الدراسة عمى القوائم المالية لمبنوك عينة

الدراسة .وتوصمت النتائج الى اقتراح نموذج لتطبيق الريادة التنظيمية

يستند الى تنظيم المشاريع ،وادارة الريادة ،ومؤشر األداء الريادي ،وأداة
تقييم مشاريع الشركات ،والى وجود عالقة احصائية قوية بين الحوكمة

الفعالة والربحية.
واجرى( السكارنة5118 ،م) دراسة ىدفت إلى اختبار العالقات بين
استراتيجيات الريادة( االبداع ،االبتكار ،التفرد ،أخذ المخاطرة ،المبادأة)،

عمى الميزة التنافسية (التمايز ،وقيادة الكمفة ،التحالفات ،واالبداع)،

واألداء ( تحسين العمميات ،تنمية االتجاىات ،تحسين مستوى الخدمة،
والنمو واإلنتاجية) في شركات االتصاالت األردنية .وقد توصمت
الدراسة الى مجموعة من النتائج أىميا :وجود عالقة ذات داللة

احصائية بين عناصر استراتيجيات الريادة وتحسين األداء لشركات
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االتصاالت ،ووجود عالقات ذات داللة احصائية بين تطبيق عناصر

وحاول ) ) Laith, Yousif and Shhizan, 2013معرفة العالقة

استراتيجيات الريادة وتحسين األداء ،ووجود تأثير بين استراتيجيات

بين استراتيجيات ادارة المعرفة واالبداع التنظيمي واالداء التنظيمي في

ويتضح من استعراض الدراسات السابقة العربية أنيا تناولت جوانب

وأظيرت نتائج الدراسة وجود اثر دال احصائيا الستراتيجيات ادارة

مختمفة من متغيرات الدراسة الحالية ،لكن ال يوجد دراسة واحدة اختبرت

المعرفة عمى االبداع واألداء التنظيمي ،ووجود أثر ايجابي دال

العالقات المفترضة في نموذج الدراسة الحالي مجتمعة مع بعضيا

احصائي الستراتيجيات ادارة المعرفة عمى االداء التنظيمي بوجود

الدراسات االجنبية

وأجرى ( )Nicolas and Cerdan, 2011دراسة ىدفت الى معرفة

الريادة والميزة التنافسية.

البعض.

قطاع االتصاالت العراقي عمى عينة مكونة من ( )551مدي اُر.

المتغير الوسيط االبداع التنظيمي.

تناولت الدراسات األجنبية جوانب مختمفة من متغيرات الدراسة الحالية

أثر استراتيجيات ادارة المعرفة عمى االبداع التنظيمي واألداء التنظيمي

منيا:

مقاساً ببطاقة األداء المتوازن ،وذلك عمى عينة من المنظمات

حاول( ) Zhining, Nianxin, Jinwei and Xinfeng 2016فيم
العالقة بين راس المال الفكري واستراتيجية ادارة المعرفة وأثرىما عمى
األداء التنظيمي وذلك في مجموعة من الشركات التقنية في الصين.

االسبانية ،أظيرت نتائج الدراسة وجود أثر دال احصائيا الستراتيجيات

ادارة المعرفة عمى االبداع واالداء التنظيمي.
االطار النظري-:

ومن أبرز نتائج الدراسة انو يجب موائمة راس المال الفكري الموجود

استراتيجيات ادارة المعرفة

أثر ايجابي لراس المال الفكري واستراتيجية ادارة المعرفة مع األداء

المعرفة عمى أنيا تتضمن البنية التحتية لممنظمة والعمميات المستخدمة

التشغيمي واألداء المالي لممنظمات.

إليجاد واكتساب ومشاركة المعرفة ألجل صياغة استراتيجية المنظمة،

في المنظمة مع استراتيجية ادارة المعرفة الموجودة في المنظمة ،ووجود

واجرى

) )Changiz and Mohsen, 2015دراسة ىدفت الى

عرف ) )Zack, McKeen and Singh, 2009استراتيجية ادارة

واتخاذ ق ارراتيا االستراتيجية .كما عرفيا )(Choi and Lee, 2002

اختبار أثر ممارسات ادارة المعرفة عمى األداء التنظيمي ،والى اختبار
أثر عوامل نجاح تطبيق ادارة المعرفة( دور القيادة ،الثقافة التنظيمية،

عمى أنيا مجموعة الخيارات االستراتيجية المتعمقة بإيجاد المعرفة في

المنظمة ،وتزود المنظمة بخطوط ارشادية لخمق الميزة التنافسية .كما

استراتيجية ادارة المعرفة ،والتدريب والتعميم ،وتكنولوجيا المعمومات،

عرفيا( البطاينة والمشاقبة5111 ،م) بأنيا خطة منسقة من األعمال

وانظمة الحفز والتعويضات ،والعمميات واألنشطة) عمى األداء التنظيمي
مقاساُ ببطاقة األداء المتوازن .وتوصل الباحثان الى ان ممارسات ادارة

من أجل تمكين األعمال الجوىرية من استخدام تقنيات إدارة المعرفة
وتمثل استراتيجية ادارة المعرفة التوافق مع نشاطات وأىداف المنظمة،

المعرفة ليا اثر ايجابي عمى األداء التنظيمي ككل ،وأن اكثر أبعاد

وتمكين كافة عناصر عمميات العناصر في دورة حياة إدارة المعرفة،

األداء تأث اُر كان بعد التعمم والنمو.

وتحقيق التوازن بين األفراد والمنظمات.

تناول ) )Ashouri and Boroumand, 2014دراسة أثر عمميات

تمعب استراتيجية ادارة المعرفة دو اًر ىاماً في صياغة االستراتيجية

ومشاركة المعرفة ،وتطبيق المعرفة) عمى الريادة في مجموعة منظمات

واالتصاالت ،وقواعد البيانات ،ومخازن البيانات ،وأنظمة دعم اتخاذ

ادارة المعرفة( اكتساب المعرفة ،ايجاد المعرفة ،تخزين المعرفة،

العامة لممنظمة ،حيث ساىمت التطورات التقنية في مجال المعمومات

رياضية في ايران ،وتكونت عينة الدراسة من ( )581مدير وموظف.

القرار ،في زيادة معرفة المنظمة عن بيئتيا التنافسية ،والتركيز عمى

وخمص الباحثان الى وجود عالقة ذات داللة احصائية بين ادارة

العوامل ذات الصمة بالسوق ،مما يمكنيا من وضع استراتيجياتيا

المعرفة والريادة  ،ووجود عالقة ذات داللة احصائية بين ادارة المعرفة

وأبعاد الريادة( ايجاد الفكرة ،واكتشاف الفرصة ،واستثمار الفكرة).

التنافسية كإقالل الكمفة والتمايز بكفاءة أكبر

Snyman and

).)Kruger, 2004

IUG Journal of Economics and Business (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0

861

أثر استراتيجيات ادارة المعرفة في األداء التنظيمي الختبار الدور الوسيط لمريادة :دراسة تطبيقية في

بسام الذبايات

مدينة الحسن الصناعية

يجب ان تتوافق استراتيجية ادارة المعرفة مع االستراتيجية العامة

وال تتطمب استثمارات ضخمة في مجال تقنية المعمومات ،وتستخدم ىذه

لممنظمة  ،ويجب أن توائم المنظمة ما بين استراتيجية ادارة المعرفة

االستراتيجية الجماعات ،والمؤتمرات ،ومنتديات النقاش.

واستراتيجية المعرفة في المنظمة االستراتيجية العامة لممنظمة ،وأن

المسح( الحصول عمى المعرفة من البيانات) ،واستراتيجية التصنيف ،

تنسجم مع مواردىا وثقافتيا وتقنياتيا ومياراتيا بما يحقق أىداف

واستراتيجية التجريد(تعميم المعرفة بجميع المواقع) ،واستراتيجية

المنظمة ،حيث أن االنسجام ما بين استراتيجية ادارة المعرفة

النشر(مشاركة المعرفة المصنفة لألشخاص المستيدفين) ،واستراتيجية

وبين ميمتيا وأىدافيا واستراتيجيتيا ،حيث يجب ان تعكس اىداف

واستراتيجية المنظمة سيكسبيا ميزة تنافسية( Kim , Yu and Lee,
.)2003

صنف) (Boisot, 2002استراتيجيات ادارة المعرفة الى استراتيجية

التشرب( تطبيق المعرفة بمختمف المواقف والحصول عمى خبرات

جديدة).
كما صنفيا ) (Zack,1999الى استراتيجية االستكشاف ،واستراتيجية

تصنيف استراتيجيات ادارة المعرفة

صنف ) )Mangiarotti and Mention,2015استراتيجيات

ادارة المعرفة الى استراتيجية التشخيص التي تعتمد عمى المعرفة
الضمنية التي تركز عمى التفاعل بين األفراد واالتصال وجياً لوجو

لتبادل المعرفة ،والى استراتيجية التصنيف التي تعتمد عمى المعرفة

الصريحة التي تركز عمى تصنيف وتخزين ونشر ومشاركة المعرفة.
وقام (  )Ling, 2013بتصنيف استراتيجيات ادارة المعرفة الى
استراتيجية التركيز عمى التكنولوجيا واستراتيجية التركيز عمى األفراد،
حيث تعتمد استراتيجية التركيز عمى التكنولوجيا عمى استخدام تكنولوجيا

المعمومات وعمى الجوانب الممموسة الدارة المعرفة ،وعمى تخزين
واستعادة المعرفة من خالل توثيق وتصنيف المعرفة وتبادليا بين
العاممين من خالل شبكات المعمومات ،بينما تركز استراتيجية التركيز
عمى األفراد عمى التعمم التنظيمي ومظاىر المعرفة الضمنية ،وتعتمد

عمى توليد ومشاركة المعرفة من خال التفاعل بين العاممين.

كما صنف ))Hansen,Nohria and Tierney,1999
استراتيجيات ادارة المعرفة الى استراتيجية التصنيف واستراتيجية
التشخيص ،تتضمن استراتيجية التصنيف( )Codifationالطرق
المستخدمة لتصنيف وتخزين واعادة استخدام المعرفة ،واستخالص

المعرفة من األفراد واعادة استخداميا ألغراض أخرى ،وبناء نظام
الكتروني لتوثيق وتخزين ونشر واعادة استخدام المعرفة ،وتتطمب ىذه
االستراتيجية استثمار كبير في مجال تقنية المعمومات ،وتعتمد عمى
أنظمة دعم القرار ،والخرائط المعرفية  ،والممارسات الفضمى.

االستثمار ،واالستراتيجية اليجومية ،واالستراتيجية المحافظة .وذكر ان

استراتيجية ادارة المعرفة يجب ان تحدد اماكن المعرفة في المنظمة،

وتحدد دور المعرفة في خمق القيمة ،ويجب ان تدعم استراتيجية المعرفة
االستراتيجية التنافسية لممنظمة.
كما صنفيا (البطاينة )5115 ،الى استراتيجية تشكيل وتكوين
المعرفة ،واستراتيجية تطوير ونقل الممارسات األفضل ،واستراتيجية

تعزيز وتشجيع االبتكار ،واستراتيجية التركيز عمى الزبائن.

وستتبنى ىذه الدراسة تصنيف ) )Hansen, et al.,1999الستراتيجية
ادارة المعرفة  ،ألن ىذا التصنيف معروف ومقبول وتم استخدامو في
العديد من الدراسات.
الريادة والريادي

عرف( )Ambad, Nabila and Wahab, 2016الريادة التنظيمية

بانيا مجموعة الق اررات والعمميات واالجراءات التي تتبناىا المنظمة
بيدف استغالل فرص السوق والدخول اليو من خالل الرغبة في
االبداع ،وتحمل المخاطرة والمبادأة.
وعرف )( Bierwerth, Schwens, Isidor and Kabst, 2015
الريادة التنظيمية بأنيا تتضمن نشاطات المنظمة الرسمية وغير الرسمية

التي تركز عمى استغالل الفرص في األسواق من خالل االبداع
والمجازفة واعادة التجديد االستراتيجي الذي يتضمن النشاطات
االستراتيجية المرتبطة بتغيير استراتيجية أو ىيكل المنظمة.
عرف ) )Hitt, 2005الريادة عمى أنيا القيام بأنشطة فريدة لتمبية

أما استراتيجية التشخيص( ) Personalizationفتتضمن مشاركة

احتياجات األعمال والزبائن من خالل اكتشاف الفرص واستغالليا

المعرفة الضمنية الموجودة من خالل تطوير شبكات عمل تربط األفراد

بعقمية استباقية وتبني المخاطر لتحقيق األرباح .كم عرفيا Hisrich

ببعضيم ،لمحصول عمى مقترحات ابتكارية لحل المشاكل االستراتيجية،

) )and Peters, 2005عمى أنيا عممية تكوين شيء مختمف ذي
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قيمة عن طريق تكريس الوقت والجيد الضروري بافتراض مخاطر مالية

االبداع -:وىو الجزء الممموس المرتبط بتحويل الفكرة الى منتج،

وسيكولوجية واجتماعية مصاحبة  ،وجني العوائد المالية الناتجة .كما

ويتضمن سعي المنظمة لتكون األولى في تقديم المنتجات

واختيار وتفسير واستخدام البيانات الميمة التخاذ ق اررات تستثمر فرص

تطوير األفكار االبتكارية التي تعكس الحاجات المدركة( Daft and

السوق في ظروف عدم التأكد.

.)Neo, 2001

عرفيا) )Ferrante, 2005عمى انيا القدرة عمى اكتشاف ومعالجة

والخدمات ،وتكون شديدة التنافس القتناص الفرص .وىو يتضمن

أما الريادي فيو الشخص الذي يستطيع تنظيم وادارة األعمال مع

المخاطرة -:وتتضمن اخذ المجازفة في طرح منتجات جديدة باألسواق

المرتبطة بنجاح الريادي الرغبة في ادارة األعمال ،والمثابرة عمى العمل،

االعتبار مخاطر عدم التأكد(حسين .)5116 ،وقد تشمل المخاطرة

والثقة بالنفس ،والقدرة عمى ادارة المخاطرة ،واالبتكار ،والمبادرة والقدرة

ايجاد اعمال جديدة داخل أو خارج المنظمة مثل الدخول في

Peggy and

صناعات جديدة أو االستحواذ أو بداية أعمال جديدة ،وتستخدم

تبني المخاطرة لتحقيق الربحية( السكارنة .)511; ،ومن الصفات

عمى االنجاز ،والقدرة عمى التأقمم مع الغموض(

.)Charles, 2000

تنشأ المنظمات الريادية من خالل تطوير أنماط جديدة من األعمال،

أو التكامل بين الموارد والتحديث االستراتيجي ،وتستطيع المنظمات

وتخصيص موارد كبيرة في المنظمة لمشاريع جديدة مع األخذ بعين

المنظمات الريادية المخاطرة ألجل الوصول الى أفكار جديدة أو
ابداعات أو تقنيات تعزز نموىا وربحيتيا( ( Ambad et al.,
.2016

الريادية الدخول الى األسواق بواسطة منتجات جديدة ومخاطرة جديدة

التفرد :وىو ادخال طرق جديدة سواء كانت تكنولوجيا ام منتجات جديدة

وفرص جديدة من خالل االبداع والمغامرة واالستقاللية والتفرد،

أم طريقة جديدة في تقديم المنتج ،ويتكون التفرد من خالل قدرة

والمنظمات الريادية ال بد أن يتوافر فييا األفراد الرياديين ،والبعد
التنظيمي المرتبط بالرؤية واالبداع والتحوط لمفشل ،والبعد البيئي
المرتبط بتنوع األسواق( Pirich , Knuckey, and Campbell,

.)2001

منظمات األعمال عمى التميز عن غيرىا من المنظمات األخرى
المنافسة في الصناعة (.)Johnson and Scholes, 2002
المبادأة :وىي القدرة عمى أخذ مخاطرة عالية أكثر من ظروف البيئة
المحيطة .وتتضمن ق اررات حول مالحقة المنافسين باإلبداع،

والمحاوالت الحقيقية في التطوير والنمو ،أو احتواء المنافسين من

استراتيجيات الريادة

ىي تمك االستراتيجيات التي تشجع المنظمات عمى االبتكار واالبداع
( Hisrich & Peters,

والتفرد وأخذ المخاطرة والمبادأة

 ،)2005ان استراتيجية الريادة تتضمن التكامل بين سعي المنظمة الى
األداء المتفوق من خالل السعي الى استغالل الفرص ،والنشاطات
االستراتيجية لموصول الى الميزة التنافسية

Hitt and Jones,

خالل التعاون معيم(.)Caruang, 2000

األداء التنظيمي

حدد ) (Venkatraman and Ramanujam, 1986ثالثة

مجاالت لقياس األداء ىي:

المجال األول :مجال األداء المالي :

) ،)2008ويرى ( )Wheelen & Hunger, 2010بان استراتيجية

إن األداء المالي ىو ميدان األداء األكثر شيوعاً في معظم

مجموعة أبعاد من استراتيجية الريادة بقصد المنافسة والتكيف مع البيئة.

تحقيق األىداف االقتصادية لممنظمة ،ومن ىذه المؤشرات نمو

ومن استراتيجيات الريادة-:

المبيعات ،والربحية مقاسة ببعض النسب المالية مثل العائد عمى

االبتكار -:وىو الوصول الى فكرة جديدة ترتبط بالتكنولوجيا وتؤثر في

االستثمار ،والعائد عمى المبيعات ،والعائد عمى حقوق الممكية ،وربحية

الريادة ىي استراتيجية تتبناىا المنظمة وتشجع عمى بعد واحد أو

المجتمع .والمنظمة االبتكارية تبتكر أشياء ذات قيمة في الخدمات

البحوث االستراتيجية ،ويتم استخدام النسب والمؤشرات المالية إلظيار

السيم.

واألفكار والعمميات ضمن اإلطار االجتماعي لممنظمة( Kreiser,
.)Marino and Weaver, 2002
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المجال الثاني :مجال األداء التشغيمي والمالي:

 -3المقاييس المحاسبية والمالية السوقية المختمطة :تمتاز المقاييس

يستخدم ىذا المجال مؤشرات األداء المالي باإلضافة إلى مؤشرات

المختمطة بأنيا أكثر قدرة عمى الموازنة بين المخاطر(التي تتجاىميا

تشغيمية في األداء مثل :الحصة السوقية ونوعية المنتج وتقديم منتجات

المقاييس المحاسبية) ،وقضايا األداء التشغيمي(التي تتجاىميا المقاييس

جديدة ،أو أي مقاييس ترتبط بالكفاءة التكنولوجية في مجال أداء

المالية) ومن األمثمة عمى ىذه المقاييس :مقياس()Tobin's q

المنظمة وذلك إلعطاء تصور أوسع لألداء التنظيمي .والمقاييس

،ومقياس التمان(، )Z-scoreومقياس القيمة االقتصادية المضافة،

الكشف عنو ،وىذه المقاييس تعزز األداء المستقبمي لممنظمة ،كما أنيا

 -4مقاييس أصحاب المصالح :لكل مجموعة من أصحاب المصالح

المالي ،فالحصة السوقية مثالً تحدد ربحية المنظمة ،فاالعتماد عمى

إنشاء مقاييس لألداء بحيث يمكنيا تتبع اىتمامات أصحاب المصمحة

التشغيمية تظير الصورة الخفية لألداء التي ال تستطيع المؤشرات المالية
تركز عمى عوامل نجاح األداء التشغيمي الذي يؤدي إلى نجاح األداء

ومقياس القيمة السوقية المضافة(رشيد وجالب.)511; ،

معاييرىا الخاصة لمحكم عمى أداء المنظمة ،وبالتالي يجب عمى اإلدارة

النسب المالية فقط في تقييم األداء يعطي صورة غير متكاممة،

ويستخدم في أغمب البحوث اإلدارية االستراتيجية الحديثة.

المرتبطين بالمنظمة ،كما تقوم اإلدارة بالتنسيق بين تمك االىتمامات

عمى نحو يدعم األداء الكمي لمنظمة األعمال(الركابي.)5117 ،

المجال الثالث :مجال الفعالية التنظيمية:

أثر استراتيجيات الريادة عمى األداء التنظيمي

ىي المجال األوسع لمنظر إلى األداء التنظيمي ،الذي يدخل في

طياتو كل من األداء المالي والتشغيمي ونتائج األداء الداخمي،
والمقاييس الخارجية ألداء المنظمة وأىداف أصحاب المصالح والتي

تتجاوز التقييم االقتصادي من قبل المساىمين والمديرين ،ومن المناسب

ان تحقيق األرباح المستقبمية لممنظمات تبدو عممية غير مؤكدة ال

سيما في ظل بيئة تتسم بالتغير السريع وقصر دورة حياة المنتج،
وبالتالي فان المنظمات بحاجة دائما الى البحث عن فرص جديدة.
لذلك ،يمكن أن تستفيد المنظمات من تبني التوجو الريادي في أعماليا

االعتماد عمى ىذا المجال بمفاىيمو ومقاييسو في مختمف المجاالت

 ،حيت أنيا بحاجة الى االبتكار كثي ار وبحاجة الى تبني استراتيجيات

المنظمة ،نظ اًر لتشابك أىداف وحاجات أىداف أصحاب المصالح.

يحسن من األداء التنظيمي ).(Ireland et al., 2003

اإلدارية ،وخاصة في مجال بحوث اإلدارة االستراتيجية ونظرية
ثالثاً :أنواع مقاييس األداء التنظيمي:

رائدة في اسواق منتجاتيا .كما أن التنبؤ بالطمب وتقديم منتجات جديدة
ومع ذلك ،فإن العالقة بين استراتيجيات الريادة واألداء التنظيمي

يمكن لممنظمات استخدام العديد من معايير قياس األداء ،وأىم

ما يشار إليو:

تبدو مختمفة باختالف الدراسات ،وبالتالي فان طبيعة العالقة تعتمد

عمى المؤشرات المستخدمة لقياس األداء التنظيمي ،ألنو متغير متعدد

 -1المقاييس المحاسبية :وتُعد المقاييس المحاسبية من أكثر المقاييس
شيوعاً حيث توفر أدوات جاىزة لقياس األداء التنظيمي ،وليا عالقة

األبعاد ويتضمن جوانب ومعايير مالية وجوانب ومعايير غير مالية،

بالعائد االقتصادي ،ومن األمثمة عمييا :صافي الربح التشغيمي ،والعائد

فعمى صعيد األداء المالي نجد أن المنظمات ذات التوجو الريادي
تستخدم استراتيجيات تسويقية وتسعيرية تركز عمى كشط السوق ،مما

عمى االستثمار ،والعائد عمى الممكيةُ .يعاب عمى المقاييس المحاسبية
أنيا تركز عمى األداء السابق أكثر من األداء المستقبمي ،وكذلك

غير المالي فان العالقة تبدو غير واضحة نتيجة عدم التأكد والمخاطرة

إمكانية عدم دقتيا نتيجة اختالف السياسات المحاسبية ( Richard,

المرتبطة بالمبادرات الريادية  ،أو قد يكون أثرىا غير مباشر ،أو يكون

.)Devinney and Yip,2009

 -2المقاييس المالية :تتميز مقاييس السوق المالية بأنيا تركز عمى

المساىمين بشكل كبير ،ومن المقاييس المالية التي يتم استخداميا

العائد عمى السيم ،والقيمة السوقية لمسيم ،وسعر السيم (الدليمي
وشريف والياسين.)5115 ،

يمكنيا من تحقيق األرباح والنمو في عممياتيا ،أما عمى صعيد األداء

تأثيرىا أقل من األداء المالي الذي يظير في القوائم المالية .(Rauch
)et al.,2009
ان الريادة تحقق مجموعة من المنافع االقتصادية لممنظمات مثل-:
تحقيق التميز باإلنتاج والخدمة مما يحقق الميزة التنافسية والنمو السريع
وتحقيق األرباح.
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تعتبر الريادة آلية لمتغيير والتطوير التنظيمي ،والوصول الى أساليب
جديدة في العمميات.

الى زيادة التنسيق ،بينما أن استراتيجية التشخيص قد تؤدي الى زيادة
الجودة ،وتحسين االبداع). (Nicolas & Cerdan, 2011

تشجيع االبداع التنظيمي من خالل اختيار الفرص الجديدة واستغالل

منهجية الدراسة:

ريادة منظمات األعمال ذات أثر ايجابي عمى االقتصاد والمجتمع،

النظري بالرجوع الى كافة المراجع والمصادر والدوريات العممية لبناء

حيث تساىم في اعادة ىيكمة االنتاج ،وزيادة متوسط دخل الفرد،

االطار النظري لمدراسة ،والبحث الميداني من خالل القيام بجمع

الموارد ألجل انتاج منتجات جديدة.

وزيادة العرض والطمب ،وزيادة معدالت التنمية ،والتكامل مع
المنظمات الكبيرة(.)Zimmerer et al.,2008

أثر استراتيجيات المعرفة عمى األداء التنظيمي

أظيرت نتائج العديد من الدراسات وجود آثار إلدارة المعرفة عمى األداء
التنظيمي (العزاوي5117 ،؛ المحاميد وسميحات5116 ،؛ الزرقون

وعرابو5117 ،؛ Zhininget al, 2016؛ Changiz & Mohsen,
2015؛ )Laith et al, 2013

تعد ىذه الدراسة وصفية تحميمية ،الذي يتضمن مسحاً شامال لألدب

البيانات والمعمومات من عينة الدراسة لتحقيق أىداف الدراسة.
مجتمع الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة من ( ) 515<5وىم جميع الموظفين العاممين
في المنظمات الصناعية العاممة في مدينة الحسن الصناعية والبالغ

عددىا(  )16:شركة صناعية .وذلك وفق التقارير الرسمية لشركة
المدن الصناعية لمعام .5118

ان نجاح استراتيجيات ادارة المعرفة مرتبط بتحسين األداء التنظيمي،

عينة الدراسة:

وبالتالي ال بد من معرفة درجة مساىمة استراتيجيات ادارة المعرفة في
تحسين األداء التنظيمي ،وبخاصة أنو ال يوجد اتفاق تام حول اثر

تم اختيار عينة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة اعتماداً عمى حجم

المجتمع وىامش خطأ مسموح بو( ،)%8وتم تحديد حجم العينة حسب

استراتيجية المعرفة عمى األداء التنظيمي .ان األداء التنظيمي ىو

الجداول االحصائية( .)Sekaran, 2006وتكونت عينة الدراسة من

متغير متعدد األبعاد ويجب مقارنتو بأداء المنافسين ،حيث ان المنظور

( )851موظفاً ومن مختمف المستويات اإلدارية.

األخرى التي تخمق القيمة ،ان العديد من الدراسات تركز عمى األداء

تمثمت وحدة المعاينة في الد ارسة الحالية من جميع العاممين في

الشامل لألداء يأخذ باعتباره ليس فقط االداء المالي وانما المؤشرات

وحدة المعاينة:

المالي( الربحية  ،الكمفة) لتقييم استراتيجية ادارة المعرفة ،وتتجاىل

الشركات الصناعية العاممة في مدينة الحسن الصناعية ،وتم توزيع

األداء غير المالي مثل تمايز المنتج ،وتقديم خدمات جديدة ،وزيادة

االستبيانات عمى أفراد عينة الدراسة من قبل الباحث مباشرة ،ومن ثم تم

القدرة عمى اجتذاب وتطوير العاممين( .)Yang, 2010

استرجاع ( )7:8استبانة ،وعند مراجعة ىذه االستبيانات تم استبعاد

ان دراسة أثر استراتيجية ادارة المعرفة عمى األداء التنظيمي يجب ان

يتضمن مقاييس األداء المالي والتشغيمي ،ألن ىذه األبعاد تتأثر
باستراتيجية ادارة المعرفة  ،وبالتالي سنحاول في ىذه الدراسة معرفة أثر
استراتيجيات ادارة المعرفة عمى األداء المالي واألداء التشغيمي .وقد

( )11استبيانات لعدم صالحيتيا ،حيث بقي من مجموع االستبيانات ما
مجموعو ( )798استبانة قابمة لمتحميل ،األمر الذي يمثل ما مقداره (

 ) %<:نسبة استرجاع من اجمالي عدد االستبانات الموزعة.
أداة الدراسة

تختمف درجة التأثير باختالف االستراتيجية المعرفة المستخدمة ،فبعض
الدراسات وجدت أثر الستراتيجية التشخيص عمى زيادة القدرة التنافسية

تكونت االستبانة وبشكميا النيائي من ( )75فقرة بمقياس ليكرت
الخماسي ،حيث تكونت االستبانة من أربعة أجزاء كما يمي:

ألنيا تركز عمى المعرفة الضمنية ،وبعضيا وجد أن االستراتيجيات التي

الجزء األول :يتعمق بمجموعة من المتغيرات الديموغرافية ،كالجنس،

تركز عمى المعرفة الصريحة أكثر أث اٌر عمى األداء التنظيمي من
المعرفة الضمنية .وىذا التعارض بين النتائج قد يبين وجود أثر لكال

االستراتيجيتين عمى األداء ،كما ان تبني استراتيجية التصنيف قد يؤدي

والعمر ،والمؤىل العممي ،وعدد سنوات الخبرة ،والمسمى الوظيفي ،لبيان
وصف خصائص عينة الدراسة.

الجزء الثاني :استراتيجيات ادارة المعرفة وتمثمت باألبعاد التالية:
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استراتيجية التصنيف ،واستراتيجية التشخيص  ،حيث تم قياسيا بناء
عمى دراسة) )Hansen, et al.,1999ودراسة( & Nicolas
 ، )Cerdan, 2011حيث تم قياس استراتيجية التصنيف ب()9

أسئمة ،واستراتيجية التشخيص ب( )9أسئمة.
الجزء الثالث :استراتيجيات الريادة ،وتمثمت باألبعاد التالية :األبداع،
والمخاطرة ،والتفرد ،وتم قياسيا بناء عمى دراسة (السكارنة، )5118 ،

ودراسة) ، ) Ashouri& Boroumand, 2014حيث تم قياس
االبداع ب( )9أسئمة ،والمخاطرة ب( )8أسئمة ،والتفرد ب( )8أسئمة.
والجزء الرابع :األداء التنظيمي ،وتمثل باألبعاد التالية :األداء المالي،
واألداء التشغيمي ،وتم قياسيا بناء عمى

دراسة (Laith et al,

) ، 2013ودراسة( العزاوي واخرون ، )5117 ،حيث تم قياس األداء

المالي ب(  )9اسئمة ،واالداء التشغيمي ب(;) أسئمة.
صدق أداة الدراسة وثباتها

ادارة المعرفة وأبعاد األداء التنظيمي
البعد
ُ

استراتيجيات

استراتيجية

استراتيجية

التصنيف

التشخيص

1

**.541

**.855

1

**.860

استراتيجية التصنيف
استراتيجية التشخيص

ادارة المعرفة
ككل

استراتيجيات ادارة المعرفة

1

ككل
البعد

األداء المالي

األداء التشغيمي

األداء التنظيمي

األداء المالي

1

**.488

**.819

1

**.880

األداء التشغيمي
األداء التنظيمي

1

**ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ))α≤ 0.01
الجدول ( )2قيم معامالت االرتباط (بيرسون) بين أبعاد الريادة

الصدق الظاهري

تم عرض االستبانة عمى ىيئة من المحكمين من ذوي الخبرة

واالختصاص بمجال الدراسة ،وتصميم االستبانة في مجاالت العموم
االدارية والتربوية وعددىم(<) ،حيث تم األخذ بالمقترحات ،والتوصيات
الواردة منيم حول مدى وضوح عباراتيا وتمثيميا لمتغيرات الدراسة،
وجرى تعديل بعض مفرداتيا وفقا آلرائيم ومقترحاتيم ،وذلك لزيادة درجة

صدقيا وسيولة فيميا من قبل أفراد عينة الدراسة.
صدق البناء لألداة:

وتم ذلك من خالل حساب معامالت االرتباط (بيرسون) بين كل ُبعدين

من أبعاد استراتيجيات ادارة المعرفة ،ومعامالت االرتباط (بيرسون) بين

كل ُبعد من استراتيجيات ادارة المعرفة باستراتيجيات ادارة المعرفة ككل،
وكذلك معامالت االرتباط (بيرسون) بين كل ُبعدين من األداء
التنظيمي ،ومعامالت االرتباط (بيرسون) بين كل ُبعد من أبعاد األداء
التنظيمي باألداء التنظيمي ككل ،وكذلك معامالت االرتباط (بيرسون)

بين كل ُبعدين من أبعاد الريادة ،ومعامالت االرتباط (بيرسون) بين كل
ُبعد من أبعاد ريادة األعمال بالريادة ككل .والجدول ( )1يبين قيم تمك
المعامالت.

الجدول ( )1قيم معامالت االرتباط (بيرسون) بين أبعاد استراتيجيات

ابعاد الريادة

البُعد

االبداع

المخاطرة

التفرد

االبداع

1

**.639

**.643

**.864

1

**.712

**.883

1

**.896

المخاطرة
التفرد
ابعاد الريادة ككل

ككل

1

**ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ))α≤ 0.01
يتبين من الجدول( )1و ( )5وجود ارتباط دال إحصائياً بين كل ُبعدين

من أبعاد استراتيجيات ادارة المعرفة ،وبين كل بعد من ابعاد
استراتيجيات ادارة المعرفة باستراتيجية ادارة المعرفة ككل ،ووجود ارتباط

دال إحصائياً بين كل ُبعدين من األداء التنظيمي ،وبين كل ُبعد من
أبعاد األداء التنظيمي باألداء التنظيمي ككل ،ووجود ارتباط دال
احصائيا بين كل ُبعدين من أبعاد الريادة ،و بين كل ُبعد من أبعاد
ريادة األعمال بالريادة ككل.
ثبات أداة الدراسة:

تم اختيار عينة استطالعية مكونة من ( )20موظفا من العاممين في

الشركات الصناعية بيدف تطوير االستبانة والتأكد من سالمة فقراتيا،

وقد تم استرداد االستبانات جميعيا ،وتم استبعاد افراد العينة
االستطالعية بعدئذ من الدراسة في الشركات الصناعية.
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ولمعرفة مدى ثبات أداة الدراسة قام الباحث باستخدام طريقة معامل

من  – 71أقل من 81

<19

من – 81سنة
أقل من 91

%6956

81

قيم الثبات لمتغيرات الدراسة ،والتي تتراوح بين ( ) .:1الستراتيجية

سنة فأكثر
 91سنة

%1151

66

%75:

التصنيف كحد أدنى ،و ( ) .<1لمتفرد كحد أعمى ،حيث بمغت قيم

المجموع

798

%111

كرونباخ ألفا لجميع متغيرات الدراسة في االستبانة( ) .<7وىي أعمى

أقل من ثانوية عامة

76

%<55

ثانوية عامة

;<

%5151

دبموم

155

%5955

بكالوريوس

;1:

%6;56

دراسات عميا

57

%855

المجموع

798

%111

أقل من  8سنوات

185

%655:

من  – 8أقل من 11

177

ات من 18
سنوأقل
من – 11

%6151

119

 18سنو
سنةاتفأكثر

<%575

86

%1157

798

%111
<%65

االتساق الداخمي ،باستخدام اختبار كرونباخ ألفا ،ويوضح الجدول ()6

من النسبة

( ) .91المقبولة عادة في البحوث والدراسات االجتماعية

(جودة.)511; ،

الجدول ( )6معامالت ثبات االتساق الداخمي (كرونباخ ألفا) لكل ُبعد

المؤىل العممي

من أبعاد أداة الدراسة ولألداة ككل

معامل ثبات االتساق الداخمي (كرونباخ

البعد
ُ

عدد الفقرات

استراتيجية التصنيف

9

0.70

استراتيجية التشخيص

9

0.75

15

0.79

االبداع

9

0.70

المجموع

المخاطرة

8

0.76

مدير عام

;1

التفرد

8

0.90

الريادة

مدير دائرة

6:

%;51

19

0.90

األداء المالي

9

0.76

رئيس قسم

17:

%6159

األداء التشغيمي

;

0.79

مشرف

188

%6656

األداء التنظيمي

17

0.88

موظف

;11

%5655

األداة ككل

75

0.94

المجموع

798

%111

استراتيجية ادارة
المعرفة

ألفا)

عدد سنوات الخبرة

المسمى الوظيفي

األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحميل البيانات

وصف خصائص عينة الدراسة:

يوضح الجدول ( )7تحميل المتغيرات الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة (

حسب الجنس ،والعمر ،والمؤىل العممي ،وعدد سنوات الخبرة ،والمسمى

الوظيفي).
الجدول ( )7توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الديموغرافية
والوظيفية
المتغير
الجنس

العمر

المستوى/الفئة

العدد

النسبة المئوية%

ذكر

561

%7<5:

أنثى

567

%8156

المجموع

798

%111

من -51أقل من 61

67

%:56

من  – 61أقل من 71

<;1

%7159

سنة

لإلجابة عمى أسئمة الدراسة واختبار صحة فرضياتيا تم استخدام

األساليب والمعالجات

اإلحصائية المناسبة والمستقاة من الرزمة

اإلحصائية ( )SSSSمثل مقاييس االحصاء الوصفي ،ومعامل
كرونباخ الفا ،ومعامل ارتباط بيرسون ،وتحميل االنحدار الخطي
المتعدد ،وتم استخدام برنامج ) )AMOS 23الختبار اثر المتغير

الوسيط. .

االجابة عمى أسئمة الدراسة:


ما مستوى استراتيجيات ادارة المعرفة في الشركات
الصناعية  ،وتبني التوجه الريادي ،واألداء التنظيمي في

الشركات الصناعية العاممة في مدينة الحسن الصناعية؟
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لإلجابة عمى ىذا السؤالُ ،حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة نحو مستوى استراتيجيات ادارة

كما يالحظ من الجدول السابق ان مستوى استراتيجيات الريادة ككل من
وجية أفراد عينة الدراسة (عالية) بمتوسط حسابي ( ، )3.73وجاء

المعرفة في الشركات الصناعية  ،وتبني التوجو الريادي ،واألداء

االبداع بمتوسط حسابي ( )3.69والمخاطرة بمتوسط حسابي( )3.77

التنظيمي في الشركات الصناعية العاممة في مدينة الحسن الصناعية ،

ودرجة تقدير عالية ،والتفرد بمتوسط حسابي(  )3.75ودرجة تقدير

كما ىي موضحة في الجدول ( )8كما يمي:

عالية .وتدل ىذه النتيجة ان تبني التوجو الريادي أمر ضروري لعمل

الجدول ( )8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد

الشركات الصناعية ،حيث أن غالب الشركات جاءت بأفكار رياديين

عينة الدراسة عمى استراتيجيات ادارة المعرفة ،والريادة ،واألداء

الذين من سماتيم المخاطرة واالبداع والتميز ،فإنشاء المشاريع

التنظيمي

الصناعية بحاجة الى أفكار ريادية ورأس مال مغامر.
البُعد

المتوسط
الحسابي*

االنحراف
المعياري
المعياري

المستوى*
عالية

كما يالحظ من الجدول السابق ان مستوى األداء التنظيمي ككل من
وجية أفراد عينة الدراسة (متوسطة) بمتوسط حسابي ( ، )3.52وجاء

األداء المالي بمتوسط حسابي ( )3.48ودرجة تقدير متوسطة ،واألداء

استراتيجية التصنيف

3.81

.43

استراتيجية التشخيص

3.54

.35

متوسط

استراتيجيات ادارة المعرفة

3.67

.36

عالية

االبداع

3.69

.39

عالية

التشغيمية ورأس المال المعرفي.

المخاطرة

3.77

.53

عالية

اختبار فرضيات الدراسة

التفرد

3.75

.42

عالية

الفرضية الرئيسة األولى :يوجد أثر ذو داللة إحصائية الستراتيجيات

استراتيجيات الريادة

3.73

.46

عالية

األداء المالي

3.48

.36

متوسط

األداء التشغيمي

3.56

.36

متوسط

األداء التنظيمي

3.52

.31

متوسط

*من ( 5566 -1متدنية)  ،من ( 6599 -5567متوسطة) ،من

( 659:الى  8عالية)

يالحظ من الجدول( )8أن استراتيجيات ادارة المعرفة ككل من وجية
أفراد عينة الدراسة (عالية) بمتوسط حسابي ( ، )3.67وجاءت
استراتيجية التصنيف بمتوسط حسابي ( )3.81واستراتيجية التشخيص

ودرجة تقدير عالية ،بمتوسط حسابي(  )3.54ودرجة تقدير متوسطة.

وتدل ىذه النتيجة عمى أن الشركات الصناعية تدرك أىمية استراتيجيات
ادارة المعرفة في عمميا وبخاصة استراتيجية التصنيف مما يدل عمى

التشغيمي بمتوسط حسابي ( )3.56ودرجة تقدير متوسطة .وتبين ىذه
النتيجة ضرورة أن تقوم الشركات الصناعية بتحسين أدائيا التنظيمي
لتصبح أكثر قدرة عمى المنافسة ،من خالل التركيز عمى العمميات

ادارة المعرفة في األداء التنظيمي عند مستوى الداللة ) )α ≤ 0.05في

الشركات الصناعية .ويتفرع منيا-:

الفرضية الفرعية األولى  :يوجد أثر ذو داللة إحصائية الستراتيجية
ادارة المعرفة التصنيف في األداء التنظيمي عند مستوى الداللة ≤

) )α0.05في الشركات الصناعية.
الفرضية الفرعية الثانية  :يوجد أثر ذو داللة إحصائية الستراتيجية ادارة

المعرفة التشخيص في األداء التنظيمي عند مستوى الداللة

≤

) )α0.05في الشركات الصناعية.
تم استخدام تحميل االنحدار الخطي المتعدد ( Multiple
 ،)Linear Regressionكما ىو مبين في الجداول (.):( )9
الجدول ( )6نتائج تحميل االنحدار الخطي المتعدد أل ثر استراتيجيات
ادارة المعرفة في األداء التنظيمي

اعتماد الشركات الصناعية عمى أنظمة تكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت لتصنيف وتخزين واعادة استخدام المعرفة.
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مصدر

النموذج

التباين

درجة

مجموع

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

االنحدار

Regression
Residual

14.804
31.369

2
462

7.402
0.068

المتعدد

المجموع

46.173

412

الخطي

R

0566

R5

Adjusted
R5

0.321

0.318

الداللة

قيمة f

اإلحصائية

109.013

0.000

يالحظ من الجدول ( )9أن قيمة (  )fتساوي ( ،)109.013وبداللة

التنظيمي) .كما يتبين أن قيمة معامل االرتباط بين المتغير المستقل

إحصائية ( )15111وىي أقل من مستوى الداللة اإلحصائية (≥ 1518

(استراتيجيات ادارة المعرفة) ،والمتغير التابع (األداء التنظيمي) بمغت

االنحدار الخطي المتعدد ،بين المتغير المستقل (استراتيجيات ادارة

َّ
المعدل بمغت ()0.318( )Adjusted R2؛ وىذا يدل
معامل التحديد

)α؛ مما يدل عمى وجود قوة تفسيرية ومعنوية الستخدام نموذج تحميل

( ،)0.566وأن قيمة معامل التحديد ( )R5بمغت ( ،)0.321وأن قيمة

المعرفة) ،والمتغير التابع (األداء التنظيمي)؛ وبيذا يكون نموذج

عمى أن المتغير المستقل (استراتيجيات ادارة المعرفة) استطاع أن يفسر

مالئما لقياس العالقة السببية بين المتغير
االنحدار الخطي المتعدد
ً
المستقل (استراتيجيات ادارة المعرفة) ،والمتغير التابع (األداء

( )%31.8من التغيرات الحاصمة في المتغير التابع (األداء التنظيمي)،

والباقي ُيعزى إلى عوامل أخرى.
جدول ( ):معنوية معامالت ( )Coefficientمعادلة االنحدار الخطي المتعدد المعيارية ( )Standardizedوغير المعيارية
( )Unstandardizedلمفرضية الرئيسية األولى

غير المعيارية
نموذج االنحدار الخطي البسيط

المعيارية

Unstandardized
Coefficients
Std. Error
B

Standardized Coefficients

قيمة t

الداللة اإلحصائية

Beta

) (Constantالحد الثابت

1.670

0.127

استراتيجية التشخيص

0.246

0.033

0.341

استراتيجية التصنيف

0.260

0.039

0.304

13.101

1.000

7.477

1.000

6.662

1.000

وبمتابعة قيم اختبار ( ) Tألبعاد المتغير المستقل يتضح وجود أثر ذو

المنتجات الجديدة التي تؤدي الى زيادة العوائد واألرباح ،وبخاصة

بمغت قيمة ( ) Tالمحسوبة( )7.477وىي قيمة معنوية عند مستوى

الشركات الصناعية ،وبالتالي يجب عمى الشركات الصناعية التركيز

داللة) ،)α ≤ 1518كما يتضح وجود أثر ذو داللة احصائية لبعد

عمى ادارة استراتيجياتيا المعرفية بكفاءة وفاعمية كونيا تؤثر عمى أداءىا

استراتيجية التصنيف في األداء التنظيمي ،حيث بمغت قيمة ()T

المالي والتشغيمي.

المحسوبة( )6.662وىي قيمة معنوية عند مستوى داللة).)α ≤ 1518

الفرضية الرئيسة الثانية  :يوجد أثر ذو داللة إحصائية الستراتيجيات

داللة احصائية لبعد استراتيجية التشخيص في األداء التنظيمي ،حيث

عندما تتوائم استراتيجية ادارة المعرفة مع استراتيجية األعمال في

وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة (العزاوي واخرون )5117 ،ونتيجة

ادارة المعرفة في تبني التوجه الريادي عند مستوى الداللة ≤

 ، )al, 2016ونتيجة دراسة)،) Changiz and Mohsen, 2015

الفرضية الفرعية األولى  :يوجد أثر ذو داللة إحصائية الستراتيجية

دراسة ( المحاميد وسميحات ،)5116 ،ونتيجة دراسة ( Zhining et

) )α0.05في الشركات الصناعية .ويتفرع منها-:

وجميعيا أشارت الى وجود أثر الستراتيجيات ادارة المعرفة في األداء

التصنيف في تبني التوجو الريادي عند مستوى الداللة ))α ≤ 0.05

التنظيمي.

وتدل ىذه النتيجة عمى أن استراتيجيات ادارة المعرفة تؤثر بصورة

في الشركات الصناعية.

مباشرة عمى األداء التنظيمي وبخاصة عند استخداميا في تطوير
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بسام الذبايات

مدينة الحسن الصناعية

الفرضية الفرعية الثانية :يوجد أثر ذو داللة إحصائية الستراتيجية
التشخيص في تبني التوجو الريادي عند مستوى الداللة ))α ≤ 0.05

في الشركات الصناعية.

تم استخدام تحميل االنحدار الخطي المتعدد ( Multiple
 ،)Linear Regressionكما ىو مبين في الجداول (;) (<).

الجدول ( )8نتائج تحميل االنحدار الخطي المتعدد أل ثر استراتيجيات ادارة المعرفة في الريادة
مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

االنحدار

Regression
Residual

14.804
31.369

2
462

7.402
0.068

المتعدد

المجموع

46.173

412

النموذج

الخطي

مصدر
التباين

R

0.461

R5

Adjusted
R5

0.213

0.209

الداللة

قيمة f

اإلحصائية

0.000

62.421

يالحظ من الجدول (;) أن قيمة (  )fتساوي ( ،)62.421وبداللة

االرتباط بين المتغير المستقل (استراتيجيات ادارة المعرفة) والمتغير

إحصائية ( )15111وىي أقل من مستوى الداللة اإلحصائية (≥ 1518

التابع (الريادة) بمغت ( ،)0.461وأن قيمة معامل التحديد ( )R5بمغت

)α؛ مما يدل عمى وجود قوة تفسيرية ومعنوية الستخدام نموذج تحميل

َّ
المعدل بمغت ()Adjusted R2
( ،)0.213وأن قيمة معامل التحديد

االنحدار الخطي المتعدد ،بين المتغير المستقل (استراتيجيات ادارة

()0.209؛ وىذا يدل عمى أن المتغير المستقل (استراتيجيات ادارة

مالئما لقياس العالقة السببية بين المتغير المستقل (استراتيجيات
البسيط
ً
ادارة المعرفة) والمتغير التابع (الريادة) .كما يتبين أن قيمة معامل

المتغير التابع (الريادة) ،والباقي ُيعزى إلى عوامل أخرى.

المعرفة) ،والمتغير التابع (الريادة)؛ وبيذا يكون نموذج االنحدار الخطي

المعرفة) استطاع أن يفسر ( )%20.9من التغيرات الحاصمة في

جدول (<) معنوية معامالت ( )Coefficientمعادلة االنحدار الخطي المتعدد المعيارية ( )Standardizedوغير المعيارية
( )Unstandardizedلمفرضية الرئيسية الثانية

نموذج االنحدار الخطي البسيط

غير المعيارية

المعيارية

Unstandardized
Coefficients
Std. Error
B

Standardized
Coefficients
Beta

) (Constantالحد الثابت

1.531

0.204

استراتيجية التشخيص

0.360

0.053

0.334

استراتيجية التصنيف

0.235

0.062

0.185

قيمة t

الداللة اإلحصائية

7.492

1.000

6.810

1.000

3.764

1.000

وبمتابعة قيم اختبار ( ) Tألبعاد المتغير المستقل يتضح وجود أثر ذو

الستراتيجيات ادارة المعرفة في الريادة .وتدل ىذه النتيجة عمى ان

داللة احصائية لبعد استراتيجية التشخيص في الريادة ،حيث بمغت قيمة

استراتيجيات ادارة المعرفة تساعد في ابتكار المنتجات الجديدة وتحسين

( ) Tالمحسوبة( )6.810وىي قيمة معنوية عند مستوى داللة ≤

المنتجات القائمة لتحقيق قيمة مضافة مقارنة مع المنتجات السابقة ،وأن

) ،)α0.05كما يتضح وجود أثر ذو داللة احصائية لبعد استراتيجية

بمقدور الشركات الصناعية االعتماد عمى المعرفة المشتركة ومساىمة

قيمة معنوية عند مستوى داللة).)α ≤ 1518

ومساندة االبداع.

وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة (جالب ، )5116 ،ونتيجة

الفرضية الرئيسة الثالثة  :يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتبني التوجو

التصنيف في الريادة ،حيث بمغت قيمة( )Tالمحسوبة( )3.764وىي

دراسة) ، )Ashouri and Boroumand, 2014ونتيجة
دراسة) ،)Laith et al, 2013وجميعيا أشارت الى وجود أثر

العاممين لتقديم الحمول المبتكرة لممشاكل وتحفيز العصف الذىني

الريادي في األداء التنظيمي عند مستوى الداللة ) )α ≤ 0.05في
الشركات الصناعية .ويتفرع منيا-:
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بسام الذبايات

مدينة الحسن الصناعية

الفرضية الفرعية األولى  :يوجد أثر ذو داللة إحصائية لإلبداع في

الفرضية الفرعية الثالثة :يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمتفرد في االداء

االداء التنظيمي عند مستوى الداللة ) )α ≤ 0.05في الشركات

التنظيمي عند مستوى الداللة ) )α ≤ 0.05في الشركات الصناعية.

الفرضية الفرعية الثانية :يوجد أثر ذو داللة إحصائية لممخاطرة في

 ،)Regressionكما ىو مبين في الجداول (.)11( )11

الصناعية.

تم استخدام تحميل االنحدار الخطي المتعدد ( Multiple Linear

االداء التنظيمي عند مستوى الداللة) )α≤ 0.05في الشركات
الصناعية.
الجدول ( )10نتائج تحميل االنحدار الخطي المتعدد أل ثر لمريادة في األداء التنظيمي
النموذج

مصدر

التباين

درجة

مجموع

الحرية

المربعات

متوسط

المربعات

االنحدار
الخطي

Regression

14.804

2

7.402

R

R5

Adjusted
R5

0.691

0.478

0.474

الداللة

قيمة f

اإلحصائية

0.000

140.508

المتعدد

يالحظ من الجدول ( )11أن قيمة (  )fتساوي ( ،)140.508وبداللة

المستقل (الريادة) والمتغير التابع (األداء التنظيمي) بمغت (،)0.691

)α؛ مما يدل عمى وجود قوة تفسيرية ومعنوية الستخدام نموذج تحميل

َّ
المعدل بمغت ()1.475( )Adjusted R2؛ وىذا يدل عمى أن
التحديد

إحصائية ( )15111وىي أقل من مستوى الداللة اإلحصائية (≥ 1518

وأن قيمة معامل التحديد ( )R5بمغت ( ،)0.478وأن قيمة معامل

االنحدار الخطي المتعدد بين المتغير المستقل (الريادة) والمتغير التابع

المتغير المستقل (الريادة) استطاع أن يفسر ( )%47.5من التغيرات

مالئما
(االداء التنظيمي)؛ وبيذا يكون نموذج االنحدار الخطي البسيط
ً

الحاصمة في المتغير التابع (االداء التنظيمي)  ،والباقي ُيعزى إلى
عوامل أخرى.

لقياس العالقة السببية بين المتغير المستقل (الريادة) ،والمتغير التابع

(األداء التنظيمي) .كما يتبين أن قيمة معامل االرتباط بين المتغير

جدول ( )11معنوية معامالت ( )Coefficientمعادلة االنحدار الخطي المتعدد المعيارية ( )Standardizedوغير المعيارية
( )Unstandardizedلمفرضية الرئيسية الثالثة

نموذج اال نحدار الخطي البسيط
) (Constantالحد الثابت
التفرد
االبداع
المخاطرة

غير المعيارية

المعيارية

Unstandardized
Coefficients
Std. Error
B
0.088
2.003
.027
.307
.031
.110
.030
.009-

Standardized
Coefficients
Beta
.584
.166
.015-

قيمة t

الداللة اإلحصائية

22.763
11.419
3.562
.298-

.000
000
000
.765

وبمتابعة قيم اختبار ( ) Tألبعاد المتغير المستقل يتضح وجود أثر ذو

المخاطرة في األداء التنظيمي حيث بمغت قيمة ( )Tالمحسوبة().298-

داللة احصائية لبعد التفرد في األداء التنظيمي ،حيث بمغت قيمة () T

وبداللة احصائية أكبر من).( 0.05

) ،)α0.05كما يتضح وجود أثر ذو داللة احصائية لبعد االبداع في

دراسة ) ، ) Laith et al, 2013وجميعيا أشارت الى وجود أثر

األداء التنظيمي ،حيث بمغت قيمة ( ) Tالمحسوبة( )3.562وىي قيمة

لمريادة في األداء التنظيمي .وتدل ىذه النتيجة عمى أن تبني الشركات

معنوية عند مستوى داللة ) .)α ≤ 1518ولم تبين وجود أثر لبعد

الصناعية لمتوجو الريادي يؤدي الى تقديم تكنولوجيا جديدة لطرح

المحسوبة( )11.419وىي قيمة معنوية عند مستوى داللة ≤

وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة (السكارنة ، )5118 ،ونتيجة

منتجات جديدة في األسواق مما يساعدىا في تحسين أداءىا التنظيمي.
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بسام الذبايات

مدينة الحسن الصناعية

الفرضية الرئيسة الرابعة  :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتبني التوجو

الريادي كوسيط في أثر استراتيجية ادارة المعرفة في األداء التنظيمي

 . SPSSويوضح الجدول ( ) 15نتائج تحميل المسار

لتأثير

استراتيجيات ادارة المعرفة عمى األداء التنظيمي بوجود الريادة.

عند مستوى الداللة ) )α ≤ 0.05في الشركات الصناعية.
الختبار ىذه الفرضية تم استخدام تحميل المسار باستخدام برنامج

 AMOS 22المدعوم ببرنامج الرزمة االحصائية لمعموم االجتماعية
الجدول ( )12نتائج تحميل أثر استراتيجيات المعرفة عمى األداء التنظيمي بوجود الريادة كعامل وسيط
البيان

Chi2

CFI

GFI

استراتيجيات المعرفة

عمى األداء التنظيمي

9.192

.91

.94

.034

بوجود الريادة



التأثير المباشر

RMSEA

استراتيجيات المعرفة

عمى الريادة
الريادة عمى األداء
التنظيمي

التأثير غير المباشر عبارة عن حاصل ضرب قيم التأثير
المباشر بين المتغيرات

يوضح الجدول (  ) 15نتائج تحميل المسار لتأثير استراتيجيات ادارة
المعرفة عمى األداء التنظيمي بوجود الريادة .وأظيرت نتائج التحميل

وجود أثر ذي داللة احصائية الستراتيجيات ادارة المعرفة عمى األداء

التنظيمي بوجود الريادة ،اذ بمغت قيمة ( )GFIوىو مؤشر مالءمة
الجودة( (Goodness of fit indexما قيمتو ( ).94وىو مقارب الى

التأثير غير
المباشر*

Sig
مستوى
الداللة

.609
.204

.000

.335

وقد بمغ التأثير غير المباشر الستراتيجيات ادارة المعرفة عمى األداء
التنظيمي بوجود الريادة (  ) .204وىو ما يؤكد أن الريادة تمعب دو ار
في تأثير استراتيجيات ادارة المعرفة عمى األداء التنظيمي بوجود الريادة
كمتغير وسيط ،مما يعني قبول الفرضية البديمة التي تنص عمى :يوجد
أثر ذو داللة إحصائية الستراتيجية ادارة المعرفة في األداء التنظيمي

بوجود الريادة كمتغير وسيط عند مستوى الداللة ) )α ≤ 0.05في
الشركات الصناعية.

قيمة الواحد الصحيح (المالءمة التامة) وتتراوح قيمة GFIما بين الصفر

النتائج والتوصيات-:

المقارن( ) .91 ( (CFI( (Comparative fit indexوىو يعبر

إلى جممة من النتائج واالستنتاجات اليامة والتي من المؤمل أن تثري

عن المقاربة التامة ،وبمغ الجذر التربيعي لمتوسطات الخطأ التقريبي

األدبيات السابقة وتفتح آفاقا مستقبمية لمباحثين والدارسين وتساعد

والواحد

صحيح

.

وبنفس

السياق

بمغ

مؤشر

المواءمة

))Root mean square error of approximate ()RMSEA
( ).034وىي مقاربة لقيمة الصفر ،وكمما كانت أقرب لمصفر كانت

مالئمة النموذج أكثر.)Hair et al., 2006(.

فيما بمغ التأثير المباشر الستراتيجيات ادارة المعرفة عمى الريادة(
 ) .609وىو ما يشير الى أن استراتيجيات ادارة المعرفة تؤثر عمى
الريادة وبالتالي فان زيادة االىتمام باستراتيجيات ادارة المعرفة من شانو

توليد تأثير عمى الريادة .وبذات السياق بمغ التأثير المباشر لمريادة عمى
األداء التنظيمي ( ).335وىو ما يشير الى أن الريادة تؤثر عمى األداء
التنظيمي وبالتالي فان زيادة االىتمام بالريادة من شانو توليد تأثير عمى
األداء التنظيمي.

أدى تحميل البيانات التي تم الحصول عمييا من خالل أداة الدراسة

المنظمات الصناعية عمى التعامل مع ظروف بيئة العمل المتغيرة ،ومن

أبرز النتائج:
 -1أن مستوى استراتيجيات المعرفة ككل في المنظمات الصناعية
عالية ،كما جاءت استراتيجية التصنيف في المرتبة األولى

وبدرجة عالية ،ثم جاءت استراتيجية التشخيص بدرجة تقييم
متوسطة ،كما جاءت درجة تقييم استراتيجيات الريادة في
المنظمات الصناعية عالية ،وجاءت درجة تقييم مستوى األداء
التنظيمي متوسطة.

 -5توصمت الدراسة الى وجود أثر ذو داللة احصائية الستراتيجيات
ادارة المعرفة عمى األداء التنظيمي في المنظمات الصناعية،
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بسام الذبايات

مدينة الحسن الصناعية

وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة العزاوي واخرون( )5117التي

والتحالفات بما يساعد في تقديم منتجات متميزة عن الشركات

أشارت إلى وجود عالقات ارتباط لمتغيرات ادارة المعرفة في

األخرى.

المحاميد وسميحات( ،)5116ودراسة

وتمكين العنصر البشري واكسابو الميارات التي تنسجم مع متطمبات

األداء التنظيمي .ودراسة الزرقون وعرابة ( ،)5117ودراسة
( Zhining et al ( 2016وجميعيا أشارت الى وجود أثر إلدارة
المعرفة في األداء التنظيمي.

 -6توصمت الدراسة الى وجود أثر ذو داللة احصائية الستراتيجيات

التركيز عمى تبادل المعرفة المشتركة من خالل مساىمة العاممين
العصر الراىن ،فالمعرفة أداة تحفز العصف الذىني.
التوصيات المعرفية-:

عمى الباحثين ضرورة التحقق من النتائج التي توصمت الييا ىذه

ادارة المعرفة عمى تبني التوجو الريادي في المنظمات الصناعية،
وأظيرت النتائج أن استراتيجية التشخيص جاءت في المرتبة

الدراسة في قطاعات اخرى كاالتصاالت او القطاع المصرفي.

عمى الباحثين محاولة تطبيق نموذج الدراسة في قطاعات أخرى

األولى من حيث حجم األثر ،وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة

كالتأمين والخدمات إلعطاء نموذج الدراسة مزيد من الموثوقية.

ممكاوي( ،)5118ودراسة جالب( )5116التي أشارت إلى وجود

أثر احصائي لمبنى التحتية إلدارة المعرفة عمى الريادة
االستراتيجية.

الدراسات المستقبمية مدعوة إلضافة أي متغيرات معدلة أو وسيط
لنموذج الدراسة الحالية( كالثقافة التنظيمية ،وأنماط القيادة ،وحجم

المنظمة).

 -7توصمت الدراسة الى وجود أثر ذو داللة احصائية لتبني التوجو
الريادي عمى األداء التنظيمي في المنظمات الصناعية ،وأظيرت

النتائج أن استراتيجية التفرد جاءت في المرتبة األولى من حيث

حجم األثر ،وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة الشمري ()5118التي
أشارت إلى ووجود عالقات ارتباط وتأثير بين أبعاد الريادة
االستراتيجية واألداء المتميز.

 -8وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية
الستراتيجية ادارة المعرفة في األداء التنظيمي بوجود الريادة
كمتغير وسيط في المنظمات الصناعية.
توصيات الدراسة:

المراجع العربية:

البطاينو ،محمد5115(.م) .أثر اختيار استراتيجيات إدارة المعرفة عمى أداء
فرق العمل في المصارف التجارية األردنية في محافظة اربد (دراسة

حالة) .مجمة آفاق اقتصادية.15: -<: ،)151(33 ،

البطاينة ،محمد ،والمشاقبة ،زياد5111(.م) .إدارة المعرفة بين النظرية
والتطبيق ،عمان ،األردن :دار جميس الزمان لمنشر والتوزيع.

جالب ،احسان 5116(.م) .دور قابميات البنى التحتية إلدارة المعرفة في
الريادة االستراتيجية :دراسة تحميمية آلراء عينة من الميندسين في الشركة

العامة لمصناعات النسيجية /بابل .مجمة القادسية لمعموم اإلدارية

واالقتصادية.:1-81 ،)7(51 ،

جودة،

محفوظ511;(.م).

التحميل

اإلحصائي

بناء عمى النتائج التي توصمت إلييا الدراسة يمكن تقديم التوصيات

برمجية .SPSSعمان ،األردن :دار وائل لمنشر.

التوصيات العممية:

بعض الدول .مجمة جامعة بابل،

التالية-:

األساسي

باستخدام

حسين ،ميسون5116(.م) .الريادة في منظمات األعمال مع اإلشارة لتجربة

في ظل ظروف البيئة المتغيرة ،عمى المنظمات الصناعية استخدام
استراتيجيات المعرفة بفاعمية  ،لكي تتمكن من زيادة انتاجيا وقدرتيا

التنافسية ،وضرورة ان تتوافق استراتيجيتيا المعرفية مع استراتيجياتيا
الريادية لضمان تحقيق مستوى مرتفع من األداء التنظيمي.

عمى المنظمات الصناعية التركيز عمى المبادأة وأخذ المخاطرة باغتنام
الفرص في األسواق والتوسع فييا ،وعقد الصفقات بين الشركات

.71:

العموم اإلنسانية-6;8،)6(15،

الدليمي ،جنان ،وشريف ،عباس ،والياسين ،خالد5115( .م ) .استخدام
بطاقة األداء المتوازن في تقييم األداء االستراتيجي دراسة ميدانية في

شركة الفرات العامة لمصناعات .المجمة العراقية لمعموم اإلدارية،

.1<9-19: ،)66(8

رشيد ،صالح ،وجالب ،إحسان(; 511م) .اإلدارة االستراتيجية :مدخل
تكاممي .عمان ،األردن :دار المناىج لمنشر والتوزيع.
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