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 :  صستخلالم

استهدف هذا البحث الميداني دراسة أثر الذكاء اإلستراتيجي في حوكمة إدارة المعرفة بشركة مصر للتأمين. ويقوم البحثث علثى فثرا واحثد               

ينثة مكونثة مثن    رئيسي يتفرع منه خمسة فروا فرعية، وتشثير نتثائا البحثث واختبثار الفثروا ونتثائا التحليثل اإلحصثائي التثي تثم ت بيقهثا علثى ع            

( مفثثردة مثثن العثثاملين بشثثركة مصثثر للتثثأمين )من قثثة القثثاهرة الكبثثر (، إلثثى وضثثود مسثثتو  إدراه مثثنذفا لثثد  العثثاملين لمفهثثوم الثثذكاء              280)

 ، الرؤية المستقبلية ، التحفيز(.   التفكير النظميف المستقبلي ، الستشرااإلستراتيجي المتمثل في: )ا

حليل اإلحصائي أيضًا إلى وضود مستو  إدراه منذفا لد  العثاملين لمفهثوم حوكمثة إدارة المعرفثة المتمثثل فثي: )دعثم        كما أشارت نتائا الت         

 كمثثا أشثثارت نتثثائا البحثثث إلثثى أة هنثثاه ع قثثة . اإلدارة العليثثا ، إسثثتراتيجيات الت ثثوير، الثقافثثة التنظيميثثة ، إدارة المذثثالر ، إدارة القيثثا  والتقيثثيم( 

الثذكاء اإلسثتراتيجي وأبعثاد حوكمثة إدارة المعرفثة بشثركة مصثر للتثأمين فثي حثين تواثلب نتثائا اختبثار الفثرا الثرئي                 أبعثاد  ع بثين ضميث   هضوهري

م للدراسة إلى رفا الفرا بشكل ضزئي وذلك نظرًا لوضود ع قثة تثأثير لثبعا أبعثاد الثذكاء اإلسثتراتيجي علثى أبعثاد حوكمثة إدارة المعرفثة. وعثد           

 بعا األبعاد األخر .وضود ع قة تأثير ل

  

الذكاء اإلستراتيجي ، حوكمة إدارة المعرفة.الكلمات المفتاحية:  

 -مقدمة:  

 

تعثثيا المنظمثثات المعااثثرة فثثي بيةثثة متييثثرة فثثي ضميثثع المجثثاالت      

االقتصادية واالضتماعية والثقافية، وتبحث عن آليات حديثثة للمنافسثة   

تأقلم لضثماة االسثتمرار   من أضل الحفاظ على قدرتها على التكيف وال

والبقثثاء والنمثثو فثثي مجثثا  األعمثثا  فثثي ظثثل هثثذي التحثثديات المحليثثة      

والعالميثثة، وهثثذا مثثا يبثثرر حاضثثة المنظمثثات إلثثى االسثثتثمار الفعثثا         

للموارد البشرية الذي يجعل المنظمات قادرة علثى التنثاف ، ويتجسثد    

دة  هذا االستثمار في أفضل اورة في أمت ه المنظمات لرؤسثاء وقثا  

مثع   لديهم القدرة على التأثير في أداء المرؤوسثين وتجعلهثم ينثدمجوة   

ومن ثم الواثو  إلثى    أهميتهاوة بويستشعر ونهاالوظيفة التي يمارس

 أعلى درضات الذكاء واإلبداع المؤسسي.

وقد بدأت المنظمات تدره أهمية الذكاء اإلسثتراتيجي بثر م ت بيقاتثه    

هثثذا الثثنم  مثثن الثثذكاء مثثع سثثعيها  القليلثثة، وبثثدأت تحثثدد حاضاتهثثا إلثثى  

 -التنافسثثي   –لتحقيثثا التوأمثثة بينثثه وبثثين أنمثثاا الثثذكاء )الشثثعوري       

األعما ( وتدريب قيادتها على تنمية عناارها وإدارتثه بفاعليثة وقثد    

الرؤيثثة بثثرا الثثذكاء اإلسثثتراتيجي )الثثذي يرسثثم بثثه قثثادة المنظمثثات        

معلومثات لصثناع   المسثتقبلية والقثدرات اإلبداعيثة فضثً  عثن تثوفير ال      

القرار وايا ة اإلستراتيجيات والذ ث ( فثي المنظمثات بشثكل عثام      

وفثي المنظمثات الذدميثة بشثكلص خثاً فضثً  علثى ذلثك يأخثذ الثذكاء           

موقعثثة بثثين العديثثد مثثن موسثثوعات رأ  المثثا  اإلضتمثثاعي ونظثثم        

إدارة المعرفة والنسيا الثقافي والذاكرة المنظميثة و يرهثا )العابثدي،    

عف ثقافثثثثثة المعرفثثثثثة اإلسثثثثثتراتيجية أواًل والثثثثثذكاء     (. ولضثثثثث 2014

اإلستراتيجي ثانيًا في منظمات الذدمة المصرية وتدني توظيفها لهثذا  

 الثثنم  مثثن الثثذكاء فثثي اثثناعتها، ظهثثرت أهميثثة الولثثو  إلثثى بحثثث      

المنظمثثثات عثثثن الثثثذكاء اإلسثثثتراتيجي وتوظيفثثثه فثثثي دعثثثم العمليثثثات   

 (.keikha et al., 2016وامت ه الكثير من ال اقات المبدعة )

وعلثثى الجانثثب األخثثر تاعثثد إدارة المعرفثثة وحوكمتهثثا عمليثثة إداريثثة       

باليثثثة األهميثثثة فثثثي الوقثثثب الحثثثالي داخثثثل المنظمثثثات، فهثثثي ظثثثاهرة   

اضتماعية تحافظ على التوااة بين األهداف االقتصثادية واالضتماعيثة   

وبثثين األهثثداف الفرديثثة، ويشثثار إليهثثا علثثى أنهثثا مثثزيا مثثن العمليثثات  

مسؤوليات واآلليات لتحديد والواو  إلى مجموعة من األهثداف.  وال

أو هثثثي عمليثثثة يثثثتم بموضبهثثثا إدارة وتوضيثثثه المنظمثثثات )أبثثثو اليثثثنم،   

2016.) 

وقد ضاء اهتمام الباحثة بشثركة مصثر للتثامين لمثا تمثلثة هثذي الشثركة        

مثثثن أهميثثثة حيويثثثة وأثرهثثثا الواسثثث  علثثثى احنتياضثثثات ومت لبثثثات       

ميثثثة هثثثذي الدراسثثثة فثثثي بحثثثث أثثثثر الثثثذكاء    الجمهثثثور، ولثثثذا تثثثأتي أه 

االسثثثتراتيجي فثثثي حوكمثثثة إدارة المعرفثثثة فثثثي محاولثثثة مثثثن الباحثثثثة   

 لتحسين األداء التنظيمي لشركة مصر للتامين.

 

 مصطلحات الدراسة: ثانيًا:

   Strategic Intelligence:الذكاء االستراتيجي  -1

أضثل  هو ذلك الذكاء الثذي يتمتثع بثه مسثتو  معثين مثن المثديرين مثن         

اثثثيا ة السياسثثثات والذ ثثث  االسثثثتراتيجية لويلثثثة األمثثثد للمنظمثثثة    

(Quarmby, 2003.) 

 

 وفيما يلي نوضح تعريف أبعاد الذكاء االستراتيجي:

 foresight:   )أ( االستشراف

هو إمكانية إسقاا حالة العالم الراهنة على المستقبل، بإبصار ت ثوري  

يثه والسثي ري عليثه. أي أة    مستقبً ، وتمييز ما يمكن تجنبه والتثأثير ف 

 االستشراف هو القدرة على رؤيثة االتجاهثات المسثتقبلية عبثر إضثراء     

اء اإلسثتراتيجي فثي   أثثر الثذك   ( .2017)  ثناء معوا علثى  األقتبا :  

لمجلثة  .ا دراسة ت بيقية على شركة مصر للتثأمين  حوكمة إدارة المعرفة

 ( 64-42) ، افحة1،عدد 4أكتوبر. مجلد 6العلمية لجامعة 

مقثا  قابثل لتثداو     : بحثث   ثناء معوا على:  2017: © حقوق النشر

العلمثثى بموضثثب شثثروا الرخصثثة اإلبداعيثثة، الثثذي يسثثم  باالسثثتذدام،     

 الفكرية للمؤلف. ع واالستنساخ بشرا حفظ حقوق الملكيةوالتواي
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 Maccoby etمسث  للعوامثل الديناميكيثة فثي الماسثي والحاسثر )      
al., 2004.) 

 

 System Thinking: )ب( التفكير النظمي

ٌيجسثثد التفكيثثر بمن ثثا الثثنظم القثثدرة علثثى توليثثف أو دمثثا العنااثثر      

را تحليلهثثا وفهثثم الكيفيثثة التثثي تتفاعثثل بموضبهثثا لتشثثكل المذتلفثثة ليثث

نظامثثثًا أو اثثثورة واسثثثحة بشثثثأة األشثثثياء التثثثي يثثثتم التعامثثثل معهثثثا   

 (.2008)النعيمي، 

 

 Visioning:  )ج( الرؤية المستقبلية

الرؤيثثة هثثي واثثف لصثثورة مسثثتقبلية أفضثثل تت لثثع إليهثثا المنظمثثة       

ثثثر مثثن ضوانثثب بهثثا علثثى أوسثثاعها الراهنثثة فثثي ضانثثب أو أك وتتفثوق 

(. والرؤية تتعلا بالقثدرة علثى االسثتعانة    2009هذي الصورة )عبيد، 

باالستشثثثراف والتفكيثثثر المثثثنظم فثثثي تصثثثميم نمثثثوذ  أو حالثثثة مثلثثثى    

يت لثثب الواثثو  إليهثثا، وهثثي ال تعنثثي مجثثرد تبنثثي موضثثه مثثا نحثثو       

 اناعة المستقبل بقدر ما تهتم بتوضيه مسارات هذي الموضه.

 

 Motivation:  )د( التحفيز

تشثثثير الدافعيثثثة إلثثثى عمليثثثة التثثثأثير فثثثي السثثثلوه مثثثن حيثثثث توضيثثثه،   

واستمرارية، وقوة التوضه نحو الهدف، والدافعية هي حاضة أو ر بثة  

تفعثثل فعلهثثا فثثي تنشثثي  السثثلوه وتوضيهثثه نحثثو هثثدف معثثين، وتمثثثل     

الدافعيثثة أداة فعالثثة فثثي تعزيثثز األهثثداف االسثثتراتيجية للمنظمثثة مثثن       

 (.2011وضيهات األفراد العاملين )ض ب، خ   تأثيرها في ت

 

 Management  Knowledge: حوكمةة إدارة المعرفةةة  -2
Governance 

 االقتصثادية  األهثداف  بثين  التثوااة  علثى  تحثافظ  اضتماعية ظاهرة هي

 مثن  مثزيا  أنها على إليها الفردية، ويشار األهداف وبين واالضتماعية

 مثن  مجموعثة  إلى او والو لتحديد واآلليات والمسؤوليات العمليات

إدارة وتوضيثثثثه المنظمثثثثات  بموضبهثثثثا يثثثثتم هثثثثي عمليثثثثة األهثثثثداف أو

(Pemsel et al., 2016.) 

 

 ثالثًا: الدراسات السابقة:

إنه في سوء مراضعة الباحثة لألدبيات اإلدارية، والتي تبين منها قلثة  

الدراسثثات السثثابقة التثثي تثثرب  بثثين متييثثرات الدراسثثة، فإنثثه يمكثثن        

راسات لبقًا لمتييثرات الدراسثة، والتسلسثل التثاريذي     عرا تلك الد

لهثثثا، وبنثثثاء علثثثى ذلثثثك تثثثم تقسثثثيم الدراسثثثات السثثثابقة إلثثثى محثثثورين  

 كالتالي:

 .الدراسات التي تناولب الذكاء اإلستراتيجي 
 .الدراسات التي تناولب حوكمة إدارة المعرفة 
 

 الدراسات التي تناولت الذكاء االستراتيجي: -المحور األول:

دراسثة تثأثير الثذكاء    ( إلثى  Keikha et al, 2016ب دراسثة ) هثدف 

االستراتيجي للمديرين التنفيذيين على أداء العاملين بالبنوه اإليرانيثة  

أي  -الذااثثة. وتواثثب إلثثى أة الثثذكاء االسثثتراتيجي وضميثثع أبعثثادي  

الذكاء التنافسي وذكاء األعما  وإدارة المعرفثة لهثم تثأثير كبيثر علثى      

 للموظفين. األداء الوظيفي

( إلثثى تقثثديم مقارنثثة للع قثثات Arcos, 2016وهثدفب دراسثثة )       

العامة من وضهة نظر الثذكاء. وفثي سثياق المعلومثات الفائقثة المتاحثة       

للجمهثثور عثثثن البيةثثة العامثثثة للمنظمثثثات وأاثثحاب المصثثثلحة فيهثثثا.    

وتواثثثلب إلثثثى أنثثثثه يجثثثب إبثثثراا الحاضثثثثة إلثثثى إنتثثثا  المعلومثثثثات       

تسثثثهيل اثثثيا ة االتصثثثاالت االسثثثتراتيجية    االسثثثتذبارية مثثثن أضثثثل  

وتعزيثثز أنشثث ة إدارة الع قثثات. يثثتم استكشثثاف األدبيثثات حثثو  إدارة  

القضثايا التنافسثية والثذكاء مثن أضثل تحليثل الع قثات بثين ممارسثثاتهم         

 االستباقية ونقاا التقارب الذااة بهم. 

كاء تقتثثرح المقالثثة مفثثاهيم الثثذكاء والع قثثات العامثثة التثثي تقودهثثا الثثذ    

 ل ستي ء والتعبير عن أبعاد مذتلفة ولكنها متكاملة للع قة.

تحليثل أثثر الثذكاء    ( إلثى  2016بينما هدفب دراسثة )أبثو اليثنم،           

االستراتيجي في فاعلية اثنع القثرارات بشثركات التثامين السثعودية.      

وتواثثثثلب الدراسثثثثة إلثثثثى وضثثثثود أثثثثثر ذي داللثثثثة إحصثثثثائية للثثثثذكاء  

ي )االستشثثثثراف، الرؤيثثثثة، التفكيثثثثر النظمثثثثي،    االسثثثثتراتيجي بأبعثثثثاد 

الشثثراكة، والحثثدل( علثثى فاعليثثة اثثنع القثثرارات بأبعادهثثا )فاعليثثة      

تحديثثثثد المشثثثثكلة، فاعليثثثثة ت ثثثثوير البثثثثدائل، فاعليثثثثة اختيثثثثار البثثثثديل   

 المناسب، وفاعلية التنفيذ والمتابعة(.

( إلثى تقثديم   McKie & Heath, 2016فثي حثين هثدفب دراسثة )    

 العامة من وضهة نظر الذكاء. وفي سياق المعلومات مقارنة للع قات

الفائقثثثة المتاحثثثة للجمهثثثور عثثثن البيةثثثة العامثثثة للمنظمثثثات وأاثثثحاب   

المصثثلحة فيهثثا وذلثثك بالمنظمثثات األمريكيثثة والنيواالنديثثة. وأبثثرات 

الدراسة الحاضثة إلثى إنتثا  المعلومثات االسثتذبارية مثن أضثل تسثهيل         

زيز أنش ة إدارة الع قثات. يثتم   ايا ة االتصاالت االستراتيجية وتع

استكشثثاف األدبيثثات حثثو  إدارة القضثثايا التنافسثثية والثثذكاء مثثن أضثثل   

تحليثثل الع قثثات بثثين ممارسثثاتهم االسثثتباقية ونقثثاا التقثثارب الذااثثة  

بهثثم. وتقتثثرح الدراسثثة مفثثاهيم الثثذكاء والع قثثات العامثثة التثثي تقودهثثا  

ولكنها متكاملة للع قة.الذكاء ل ستي ء والتعبير عن أبعاد مذتلفة 
 

( إلثثثى تشثثثذي  2014كمثثثا هثثثدفب دراسثثثة )العابثثثدي و الموسثثثوي، 

مؤشثثثرات الثثثذكاء االسثثثتراتيجي لضثثثماة السثثثيادة االسثثثتراتيجية مثثثن   

خثث   المرونثثة االسثثتراتيجية بشثثركو كثثوره ل تصثثاالت. وتواثثلب  

الدراسة إلى استنتاضات تواي بضرورة اعتمثاد إدارة الشثركة علثى    

ء االستراتيجي، مرونة مواردهثا، وعملياتهثا وهياكلهثا    مؤشرات الذكا

 بما يضمن تحقيا السيادة االستراتيجية.

( إلثثى التعثرف علثثى أثثثر  Esmaeili, 2014وأيضثًا هثثدفب دراسثة )  

الثثثثذكاء االسثثثثتراتيجي فثثثثي اثثثثنع القثثثثرار االسثثثثتراتيجي والتذ ثثثثي   

االسثثثثتراتيجي. وتواثثثثلب إلثثثثى وضثثثثود أثثثثثر معنثثثثوي لثثثثنظم الثثثثذكاء   

فثثثثثثي اثثثثثثنع القثثثثثثرارات االسثثثثثثتراتيجية والتذ ثثثثثثي    االسثثثثثثتراتيجي

االسثثثثثتراتيجي فثثثثثي المنظمثثثثثات التثثثثثي تسثثثثثتذدمه. كمثثثثثا أة للثثثثثذكاء    

االستراتيجي فعالية في الموارد البشرية وعمليات المنظمثة والمثوارد   

 التكنولوضية والمالية.

( إلثثثى اختبثثثار أثثثثر الثثثذكاء  2014وأخيثثثرًا هثثثدفب دراسثثثة )حمثثثودة،  

سثثثات الجثثثودة الشثثثاملة بالمستشثثثفيات االسثثثتراتيجي فثثثي تحقيثثثا ممار

الذااثثة األردنيثثة. وتواثثلب إلثثى وضثثود تثثأثير للثثذكاء االسثثتراتيجي    

بأبعثثثادي )االستشثثثراف، التفكيثثثر النظمثثثي، والتحفيثثثز( فثثثي ممارسثثثات  

الجودة الشاملة. أيضًا وضود أثر لٌبعدي )االستشثراف، والتحفيثز( فثي    

 رد.ممارسات التوضه نحو المستهلك وممارسة ع قات المو

 

 الدراسات التي تناولت حوكمة إدارة المعرفة: -المحور الثاني:

دراسثة االسثتراتيجيات   ( إلثى  Pemsel et al, 2016هدفب دراسثة ) 

التي تستذدمها المنظمات القائمة على المشثاريع والتثأثيرات المتباينثة    

 20لهذي االستراتيجيات على عمليثات المعرفثة وذلثك بثالت بيا علثى      

ظمات القائمة على المشثاريع. وتواثلب إلثى تصثنيف     منظمة من المن

إدارة المعرفثثة مثثن خثث   مذ ثثث  يحسثثب التثثأثيرات المتباينثثة لهثثثذي       

االستراتيجيات على عمليات المعرفثة فثي برنثاما العمثل. وتثم تحديثد       

ث ثة متييرات حاسمة تفسر معًا متى ولماذا يتم اختيار اسثتراتيجيات  

 .الحكم المذتلفة
حوكمثثة المعرفثثة ( إلثثى Giebels et al, 2016وهثثدفب دراسثثة )

لإلدارة القائمة على النظم االيكولوضية لفهثم السثياق والتبعيثة بجامعثة     

إرسمو  روتردام الهولندية. واسثتنتجب أنثه تثرتب  القثدرة المعرفيثة      

لصثثثناع القثثثرار العثثثام ارتبالثثثًا مباشثثثرًا بجهثثثودهم فثثثي تنظثثثيم إدارة     

 فإة ت بيا البيانات العلميثة أثنثاء  المعرفة. )نق ، ش ، قله( وبالتالي 

 عملية اتذاذ القرار وهو مؤشر ضيد لنوعية إدارة المعرفة.

تقثديم تحقيقثا   ( إلثى  Zyngier et al, 2016في حثين هثدفب دراسثة )   

أوليثثثًا فثثثي إدارة االسثثثتراتيجيات وإدارة المعرفثثثة والع قثثثة بثثثين هثثثذي  

لية. وتواثلب  االستراتيجيات والهياكل التنظيمية بالمنظمثات االسثترا  

إلثثثثى تواثثثثيات ميدانيثثثثة لحوكمثثثثة االسثثثثتراتيجيات إلدارة المعرفثثثثة     

وضثدت أة  كمثا  والع قة بين تلثك االسثتراتيجيات والهيكثل التنظيمثي.     

نمثثوذ  نقثثل المعلومثثات الموحثثد هثثو األنسثثب مثثع نمثثوذ  أاثثحاب         

 المصلحة في المنظمة.

 دراسثة تثأثير  ( إلى Andersson et al, 2015أيضًا هدفب دراسة )

أداوت حوكمة المعرفة علثى نقثل المعثارف إلثى المؤسسثات المتعثددة       

الجنسثثثيات بدولثثثة السثثثويد. وتواثثثلب إلثثثى أنثثثه تثثثم ت ثثثوير نموذضثثثًا     

مشثثروعًا وأظهثثرت النتثثائا أة مشثثاركة المقثثر    169واختبثثاري علثثى  
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خ   ت وير المعرفة لم يكن له تأثير كبير على استذدام المعرفة في 

قع األمر فثإة أشثكا  الحوكمثة الهرميثة لهثا      الوحدات المتلقية، وفى وا

تأثير سلبي على اسثتذدام المعرفثة ومثع ذلثك فالع قثات الجانبيثة هثي        

محفثثزات لبنثثاء شثثراكة وقثثدرة فثثي عمليثثة نقثثل المعرفثثة التثثي تشثثجع      

 استذدام الوحدات للمعرفة.

التحقا من ( إلى Antonelli et al, 2014بينما هدفب دراسة )

والتبين من الفوائد االقتصادية الفعلية الناتجة ليات حوكمة المعرفة آ

عن العوامل الذارضية المعرفية التي تعتمد على المستذدمين في 

الشركات الحكومية بإي اليا. وتوالب إلى أة المنافع البيةية الفعلية 

الناضمة عن العوامل الذارضية للمعرفة تعتمد على خصائ  )أ( 

السياق الذي تحدل فيه اآلثار  مصادر هذي العوامل الذارضية، )ب(

 ير المباشرة، ) ( من العوامل الذارضية. وفي التجربة اإلي الية 

وقد ساعدت هذي الذصائ  في نشر  1994-1950في الفترة 

العوامل الذارضية للمعرفة ذات الصلة التي لعبب دورًا إيجابيا في 

ن في عامل اإلنتاضية اإلضمالي في الجزء الثاني من القرة العشري

 إي اليا.

( إلى دراسة أثر حوكمة المعرفة Xue, 2014وهدفب دراسة )

وتكنولوضيا المعلومات لدعم الشركة ل ستفادة من المذالر 

االستراتيجية التي تأخذ في  سلسلة التوريد الرقمية وذلك في 

المنظمات االمريكية. وتوالب إلى أة هناه تأثير لحوكمة المعرفة 

ستراتيجية، ولكن يتوقف التأثير للمذالر على درضة المذالر اال

 االستراتيجية على نوع المعرفة.

( إلى وسع تصور Pemsel et al, 2014وهدفب دراسة )

وتعريف لحوكمة المعرفة في المنظمات القائمة على المشاريع 

)منظمات التوظيف العامة(. وقد أبرات العديد من المساهمات نحو 

م الذرائ  فيما يتعلا بإدارة نظرة متعددة األوضه وتشمل رس

المعرفة والتعلم التنظيمي. ووسع إلار مفاهيمي للتحقيا في 

 .مؤسسات التوظيف العامة وكذلك في منظمات المجتمع المحلي

( استكشاف كيف يمكن Ardianto, 2013كما استهدفب دراسة )

لحوكمة إدارة المعرفة أة تؤدي إلى النجاح في تقديم المنافع 

ية إلدارة المعرفة والمسائل الحرضة المتعلقة بها وذلك االستراتيج

لتصنيع وت وير الحواسب   IBMبالت بيا على شركة 

وتوالب إلى أة حوكمة إدارة المعرفة تلعب دورًا  .والبرمجيات

حاسمًا في توفير التوااة بين النا  والعمليات والتكنولوضيا في 

أة آليات الحوكمة  استراتيجية إدارة المعرفة. وتبين في الدراسة

كانب مناسبة لدعم تحقيا أهداف إدارة المعرفة من خ   ترتيبات 

 حقوق القرار، وثقافة التعاوة الذكي.

( إلى دراسة وتحليل الع قة بين 2013وهدفب دراسة )البكري، 

حوكمة المعرفة واألداء التنظيمي بهيةات الموانئ البحرية المصرية. 

ة ذات داللة إحصائية وقوية بين وتوالب إلى وضود ع قة لري

أبعاد حوكمة المعرفة محل الدراسة وبعضها البعا والتي تؤثر 

على فاعلية األداء التنظيمي في هيةات الموانئ البحرية المصرية 

 دمياا(. -بورسعيد  –اسكندرية  –األربعة )البحر األحمر 

 

 التعليق على الدراسات السابقة:

 لحالية والدراسات السابقة:أوجه اإلتفاق بين الدراسة ا -1

)أ( أهمية الدور الذ  يلعبة الذكاء االستراتيجي فى تنمية وتحسين 

مستو  األداء الوظيفي، وقياسة بأبعادي المذتلفة من خ   

 التحفيز(.  -الرؤية المستقبلية  –التفكير النظمي  –)االستشراف 
التالية )ب( قيا  أبعاد حوكمة إدارة المعرفة بإستذدام المعايير 

الثقافة  –استراتيجيات الت وير  –وهى: )دعم اإلدارة العليا 

 القيا  والتقييم(. –إدارة المذالر  –التنظيمية 
) ( اإلتفاق على أة الذكاء االستراتيجي له أثر فى تحقيا األداء 

 الوظيفي للعاملين بالمنظمة ومن ثم التأثير في أداء المنظمة. 

 
 ة الحالية والدراسات السابقة:أوجه اإلختالف بين الدراس -2

)أ( تذتلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أة هناه العديد 

( ودراسة Keikha, 2016من الدراسات السابقة مثل دراسة )

( حددت ث ثة أبعاد Esmaeili, 2014( ودراسة )2014)حمودة، 

 –التفكير النظمي  –للذكاء االستراتيجي وهي )االستشراف 

حفيز(. كما أة هناه دراسات سابقة مثل دراسة )أبو الينم، الت

( حددت خمسة أبعاد للذكاء االستراتيجي وهي: )االستشراف 2016

الحدل( بينما الدراسة  -الشراكة  –التفكير النظمي  –الرؤية  –

الحالية حددت أربعة أبعاد لقيا  متيير الذكاء االستراتيجي وهي 

التحفيز(  –الرؤية المستقبلية  –ي التفكير النظم –)االستشراف 

وذلك ألة هذي األبعاد األربعة هي األبعاد التي اتفقب عليها معظم 

 الدراسات السابقة وتكررت في معظم الدراسات السابقة.

)ب( لثم تشثر أ  مثن الدراسثات السثابقة إال دراسثة واحثدة فقث  وهثثي         

فثة  ( إلثى دور حوكمثة إدارة المعر  Pemsel et al., 2016دراسثة ) 

 كمتيير تابع.

) ( لم تشر الدراسات السابقة سو  عدد قليل منها إلى أبعاد حوكمثة  

إدارة المعرفثثة كمثثا حثثددتها هثثذي الدراسثثة وهثثي خمسثثة أبعثثاد )دعثثم        

إدارة  –الثقافثثة التنظيميثثثة   –اسثثتراتيجيات الت ثثثوير   –اإلدارة العليثثا  

 إدارة القيا  والتقييم(. –المذالر 

السثثتراتيجي )كمتييثثر مسثثتقل(، مثثع متييثثر     )د( الثثرب  بثثين الثثذكاء ا  

 حوكمة إدارة المعرفة )كمتيير تابع(.

)ي( التعرف علثى أكثثر أبعثاد الثذكاء االسثتراتيجي تثأثيرًا فثي حوكمثة         

 إدارة المعرفة.

)و( إختلفثثثب الدراسثثثة الحاليثثثة عثثثن الدراسثثثات السثثثابقة فيمثثثا يتعلثثثا     

واألداء  بمتييثثثرات الدراسثثثة فمثثثنهم مثثثن أهثثثتم بالثثثذكاء االسثثثتراتيجي  

الثثوظيفي، ومثثنهم مثثن أهثثتم بالثثذكاء االسثثتراتيجي واثثنع القثثرارات،    

ومثثثثثثنهم مثثثثثثن أهثثثثثثتم بحوكمثثثثثثة إدارة المعرفثثثثثثة مثثثثثثن خثثثثثث   إدارة   

 االستراتيجيات والتذ ي  االستراتيجي.

 

 الدراسة االستطالعية:  -رابعًا:

اسثثتهدفب المسثثاهمة فثثي   دراسثثة اسثثت  عية  اء ضرقامثثب الباحثثثة بثثإ  

لة البحثث وأبعادهثا المذتلفثة، وتكثوين الفثثروا،     تحديثد وبلثورة مشثك   

وتحديد البيانات ال امة الختبار هثذي الفثروا، واألسثاليب المناسثبة     

 لجمعها، وتحديد مجتمع البحث ووحدة المعاينة.

 حيث اعتمدت الباحثة في إضراء الدراسة اإلست  عية على اآلتي:

 مراضعة وتحليل البيانات الثانوية المتاحة.  

مثع بعثا المسثةولين ولثرح     مقاب ت شذصثية متعمقثة   إضراء  

أسةلة  ير محددة اإلضابة، وفيها يع ثى المسثتجيب الحريثة فثي     

 أة يتحدل ويعبر دوة محددات للزمن أو لألسلوب.

العثاملين   مفردة( من 40تم إعداد استقصاء مبدئي موضه لعدد ) 

بشثثركة مصثثر للتثثأمين كعينثثة ميسثثرة مثثن حيثثث الوقثثب والجهثثد  

، بهدف ايادة تبصير الباحثة بالمشكلة التي هثي بصثدد   والتكلفة

وشملت قائمة االستقصةاء مجموعةة مةن التسةاؤالت     دراستها، 

 حول النقاط التالية: تمحورت

تحديثثثد ومعرفثثثة مثثثدي إدراه أكثثثثر الفةثثثات داخثثثل الشثثثركة محثثثل    

 الدراسة لمفهوم الذكاء اإلستراتيجي.

ركة محثثل تحديثثد ومعرفثثة مثثدي إدراه أكثثثر الفةثثات داخثثل الشثث      

 الدراسة لمفهوم حوكمة إدارة المعرفة.
أهثثم أبعثثاد الثثذكاء اإلسثثتراتيجي المتوقثثع أة يكثثوة لهثثا تثثأثير علثثى    -  

 حوكمة إدارة المعرفة.
 معرفة مد  ت بيا معايير حوكمة إدارة المعرفة. - د

توالب الباحثة من خ   الدراسة االست  عية إلى وضثود عثدد    

 الشركة محل الدراسة   من ضوانب الضعف وظواهر المشكلة لد 
 

 النتائج التالية: تتمثل في

 .اإلستراتيجي الذكاء مفهوم تفسير في واس  إفتقار هناه .أ 
هنثثثاه قصثثثور واسثثث  والتبثثثا  فثثثي عثثثدم اإللمثثثام واإلدراه        .ب 

 بمعايير حوكمة إدارة المعرفة.

 الثذكاء  بمفهثوم  كامل وعي لديهم أنهم يروة العاملين من%  45 .  

 .مفردة( 18ات اإلستراتيجي )وفقًا إلضاب

 إدارة حوكمثثة مفهثثوم يثثدركوة أنهثثم يثثروة العثثاملين مثثن%  40 .د 

 .مفردة( 16بالفعل )وفقًا إلضابات  ويمارسونه المعرفة
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باإلسافة إلى  موا الع قة بثين مسثتو  الثذكاء اإلسثتراتيجي      .ي 

مفثردة، وبنسثبة    34ومعايير حوكمة إدارة المعرفثة )وفقثًا إلضابثات    

85.)% 
احثثثة أنثثه أاثثب  مثثن الضثثروري دراسثثة هثثذا       األمثثر الثثذي تثثر  الب  

القصثثثثثور الواسثثثثث  فثثثثثي مثثثثثد  إدراه العثثثثثاملين لمفهثثثثثوم الثثثثثذكاء     

اإلسثثتراتيجي وأيضثثا فثثي درضثثة اإللمثثام واإلدراه بمعثثايير حوكمثثة       

إدارة المعرفة. ومعرفة األسباب الحقيقية وراء هذي الظواهر السثلبية.  

 بيثثا حيثثث تاعثثد شثثركة مصثثر للتثثامين مثثن الشثثركات التثثي تسثثعى لت    

أحدل وأفضل األسثاليب اإلداريثة مثن أضثل ايثادة كفثاءة وفعاليثة أداء        

العثثثاملين وتقثثثديم كافثثثة الذثثثدمات التأمينيثثثة علثثثى أعلثثثى مسثثثتو  مثثثن  

 الجودة والكفاءة وتحقيا رساء العم ء.

 

 مشكلة الدراسة: -خامسًا:

من خث   الدراسثة اإلسثت  عية التثي قامثب بهثا الباحثثة والدراسثات         

ي تثثم عرسثثها تبثثين للباحثثثة أة المشثثكلة األساسثثية للبحثثث  السثثابقة التثث

وضثود سثعف فثي إدراه العثاملين بالشثركة محثل الدراسثة        تتمثل فثي  

لمفهوم الذكاء اإلستراتيجي وحوكمة إدارة المعرفة، ممثا ترتثب عليثه    

، ومن ثم تسثعى هثذي الدراسثة    وضود  موا في مجا  الع قة بينهما

 لية:إلى اإلضابة على التساؤالت التا

مثثا مثثد  إدراه العثثاملين بشثثركة مصثثر للتثثأمين لمفهثثوم الثثذكاء   -1

 اإلستراتيجي؟
ما مد  إدراه العثاملين بشثركة مصثر للتثأمين لمفهثوم حوكمثة        -2

 إدارة المعرفة؟
إلثثثى أي مثثثد  يثثثؤثر الثثثذكاء اإلسثثثتراتيجي فثثثي حوكمثثثة إدارة       -3

 المعرفة بشركة مصر للتأمين؟
 

 أهداف الدراسة: -ًا:ادسس

سة إلثى دراسثة أثثر الثذكاء اإلسثتراتيجي فثي حوكمثة        تهدف هذي الدرا

إدارة المعرفة بشركة مصر للتثأمين. ويمكثن تقسثيم هثذا الهثدف العثام       

 إلى األهداف الفرعية التالية:

التعثثرف علثثى مفهثثوم الثثذكاء اإلسثثتراتيجي ومثثد  إدراكثثه مثثن    -1

 قبل العاملين بالشركة محل الدراسة.
ة ومثد  إدراكثه مثن    التعرف على مفهثوم حوكمثة إدارة المعرفث    -2

 قبل العاملين بالشركة محل الدراسة.
التعثثرف علثثى تثثأثير أبعثثاد الثثذكاء اإلسثثتراتيجي وأي باعثثد مثثن       -3

أبعثثادي هثثو األكثثثر تثثأثيرًا فثثي حوكمثثة إدارة المعرفثثة بالشثثركة      

 محل الدراسة.
تقثثديم بعثثا التواثثيات والمقترحثثات لقيثثادات الشثثركة، فيمثثا        -4

جي فثثي تحقيثثا معثثايير حوكمثثة  يتعلثثا بأهميثثة الثثذكاء اإلسثثتراتي 

 إدارة المعرفة بالشركة محل الدراسة.
 

 فروض الدراسة: -ًا:بعسا

بناًء على الدراسات السثابقة التثي تثم عرسثها ونتثائا الدراسثة               

ولتحقيثثا أهثثداف الدراسثثة تثثم   اإلسثثت  عية التثثي قامثثب بهثثا الباحثثثة    

 ايا ة الفرا الرئي  للدراسة كالتالي:

 

 للدراسة: الفرض الرئيس

الذكاء اإلستراتيجي على أبعثاد حوكمثة   ضوهري ألبعاد  تأثيرال يوضد 

 .بشركة مصر للتأمينإدارة المعرفة 

 وينبثق عن الفرض الرئيس للدراسة الفروض الفرعية التالية:

 

 الفرض الفرعي األول:

الثذكاء اإلسثتراتيجي علثى دعثم اإلدارة     ضوهري ألبعاد  تأثيرال يوضد 

 مصر للتأمين. ويمكن توسي  ذلك على النحو التالي:العليا بشركة 

ل ستشثثثراف المسثثثتقبلي علثثثى دعثثثم   ضثثثوهري  تثثثأثيرال يوضثثثد  

 اإلدارة العليا بشركة مصر للتأمين.

للتفكير النظمي على دعم اإلدارة العليا ضوهري  تأثيرال يوضد   

 بشركة مصر للتأمين.

دارة للرؤيثثة المسثثتقبلية علثثى دعثثم اإل  ضثثوهري  تثثأثيرال يوضثثد   

 العليا بشركة مصر للتأمين.

للتحفيز على دعم اإلدارة العليا بشثركة  ضوهري  تأثيرال يوضد   

 مصر للتأمين.
 

 الفرض الفرعي الثاني:

الذكاء اإلستراتيجي على اسثتراتيجيات  ضوهري ألبعاد  تأثيرال يوضد 

الت ثثوير بشثثركة مصثثر للتثثأمين. ويمكثثن توسثثي  ذلثثك علثثى النحثثو        

 التالي:

ل ستشثثثثثراف المسثثثثثثتقبلي علثثثثثثى  ضثثثثثثوهري  تثثثثثثأثيرال يوضثثثثثد   -1

 استراتيجيات الت وير بشركة مصر للتأمين.
للتفكيثثثر النظمثثثي علثثثى اسثثثتراتيجيات    ضثثثوهري  تثثثأثيرال يوضثثثد   -2

 الت وير بشركة مصر للتأمين.
للرؤيثثثة المسثثتقبلية علثثثى اسثثثتراتيجيات  ضثثوهري   تثثثأثيرال يوضثثد    -3

 الت وير بشركة مصر للتأمين.
للتحفيثثثز علثثثى اسثثثتراتيجيات الت ثثثوير   ضثثثوهري تثثثأثيرال يوضثثثد   -4

 بشركة مصر للتأمين.
 

 الفرض الفرعي الثالث:

الثثثذكاء اإلسثثثتراتيجي علثثثى الثقافثثثة  ضثثثوهري ألبعثثثاد  تثثثأثيرال يوضثثثد 

التنظيميثثة بشثثركة مصثثر للتثثأمين. ويمكثثن توسثثي  ذلثثك علثثى النحثثو     

 التالي:

ل ستشثثراف المسثثتقبلي علثثى الثقافثثة    ضثثوهري  تثثأثيرال يوضثثد  -1

 بشركة مصر للتأمين. التنظيمية
للتفكير النظمثي علثى الثقافثة التنظيميثة     ضوهري  تأثيرال يوضد   -2

 بشركة مصر للتأمين.
للرؤيثثثثة المسثثثثتقبلية علثثثثى الثقافثثثثة   ضثثثثوهري  تثثثثأثيرال يوضثثثثد   -3

 التنظيمية بشركة مصر للتأمين.
للتحفيثز علثى الثقافثة التنظيميثة بشثركة      ضوهري  تأثيرال يوضد   -4

 مصر للتأمين.
 

 فرعي الرابع:الفرض ال

الثثثثذكاء االسثثثتراتيجي علثثثثى إدارة  ضثثثثوهري ألبعثثثاد   تثثثأثير ال يوضثثثد  

المذثثالر بشثثركة مصثثر للتثثأمين. ويمكثثن توسثثي  ذلثثك علثثى النحثثو      

 التالي:

ل ستشثثثراف المسثثثتقبلي علثثثى إدارة  ضثثثوهري  تثثثأثيرال يوضثثثد  

 المذالر بشركة مصر للتأمين.

ذثثالر للتفكيثثر النظمثثي علثثى إدارة المضثثوهري  تثثأثيرال يوضثثد   

 بشركة مصر للتأمين.

للرؤية المستقبلية علثى إدارة المذثالر   ضوهري  تأثيرال يوضد   

 بشركة مصر للتأمين.

للتحفيثثز علثثى إدارة المذثثالر بشثثركة   ضثثوهري  تثثأثيرال يوضثثد  

 مصر للتأمين.
 

 الفرض الفرعي الخامس:

الثثثذكاء االسثثثتراتيجي علثثثى التقيثثثيم  ضثثثوهري ألبعثثثاد  تثثثأثيرال يوضثثثد 

كة مصثثر للتثثأمين. ويمكثثن توسثثي  ذلثثك علثثى النحثثو      والقيثثا  بشثثر 

 التالي:

ل ستشثثراف المسثثتقبلي علثثى التقيثثيم   ضثثوهري  تثثأثيرال يوضثثد   -1

 والقيا  بشركة مصر للتأمين.
للتفكيثر النظمثي علثى التقيثيم والقيثثا      ضثوهري   تثأثير ال يوضثد    -2

 بشركة مصر للتأمين.
والقيثا   للرؤية المستقبلية علثى التقيثيم   ضوهري  تأثيرال يوضد   -3

 بشركة مصر للتأمين.
للتحفيثثز علثثى التقيثثيم والقيثثا  بشثثركة  ضثثوهري  تثثأثيرال يوضثثد  -4

 مصر للتأمين.
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 أهمية الدراسة: -ثامنًا:

 األهمية العلمية: -1

 تستمد هذي الدراسة أهميتها من العوامل التالية:

)أ( تعتبثر هثثذي الدراسثثة محاولثثة لموااثثلة الجهثثود البحثيثثة فثثي مجثثا   

راتيجي وحوكمة إدارة المعرفثة داخثل منظمثات األعمثا      الذكاء اإلست

 العربية وخااة المصرية.
تثثثثوفر الدراسثثثثة أسثثثثا  للمقارنثثثثة يمكثثثثن اسثثثثتذدامه مثثثثن قبثثثثل   )ب( 

علثى  –مثن قبثل    عربيثة  دراسةتوضد  ال هالدراسات المستقبلية حيث أن

أثثثر الثثذكاء اإلسثثتراتيجي فثثي حوكمثثة إدارة      عثثن –حثثد علثثم الباحثثثة  

 المعرفة.

 

 ة التطبيقية:األهمي -2

وتنبثثثا أهميتهثثا مثثن أهميثثة شثثركة مصثثر للتثثأمينم حيثثث أنهثثا تقثثدم         

خدمات تدعم احتياضات الموالن المصثري والتثي لثن تنتهثي بالتقثادم      

 مهما لا  الزمن.

 

 هيكل متغيرات الدراسة: -تاسعًا:

وفثثروا الدراسثثة يمكثثن للباحثثثة اثثيا ة هيكثثل  إن  قثًا مثثن مشثثكلة 

   :متييرات الدراسة اآلتي
 

 
 المصدر: من إعداد الباحثة بتصرف

 (: هيكل متغيرات الدراسة1شكل رقم )

 

 اإلطار المفاهيمي: -عاشرًا:
 مفهوم الذكاء اإلستراتيجي:  - أ

أداة ( الذكاء االستراتيجي بأنه Pauker et al., 2000يعرف )

لتوفير معلومات شاملة عن البيةة الذارضية لكبار اناع القرار في 

 دعم عملية ت ويرهم لإلستراتيجية.الوقب المناسب، ل

الذكاء االستراتيجي  (Tham & Kim, 2002بينما يعرف كل من )

 –ما تحتا  المنظمة أة تعرفه عن بيةة أعمالها ) األنش ة بأنه كل 

السعر ( لتضع  –الذدمات  –المنتجات  –المصادر الزبوة االسواق 

رات استعداد تصور إذاء عملياتها الراهنة واستباق وإدارة التييي

للمستقبل وتصميم اإلستراتيجيات الم ئمة لذلا القيمة للعميل 

 وتحسين الربحية في األسواق الحالية والجديدة.

هو ذكاء يتسم به قادة ( بأنه Maccoby et al., 2004ويعرفه )

المنظمات وعنااري )االستشراف ، تفكير النظم ، الرؤية المستقبلية 

 فيز العاملين(.، الشراكة، القدرة على تح

هو القدرة ( الذكاء االستراتيجي بأنه Service, 2006أيضًا عرف )

على ت وير إستراتيجيات م ئمة لمواضهة التأثيرات البيةية 

المستقبلية وهذا الذكاء يشمل: الموهبة، الفهم، المعرفة، المرونة، 

 الذيا  الواسع.

جي يمثل أحد ( إلى أة الذكاء االستراتي2008كما توال )النعيمي، 

مكونات العقل االستراتيجي الذي يتفاعل مع مكوناته كاإلدراه 

والتفكير والتعلم االستراتيجي مثً ، وهو أحد أنواع الموارد  ير 

 الملموسة وأحد مصادر القوة االستراتيجية.

(Mcdowell, 2009)وتوال 
 

أداة إلى أة الذكاء االستراتيجي هو 

 رات بشأة القضايا الهامة والشاملة.إدارية تستذدم في اتذاذ القرا

 ( تولد عناار هذا الذكاء مع الفرد 2010كما أوس  )العبدلي، 

) هذا هو التأثير الوراثي( ويمكن للفرد أة ينميها وي ورها من 

خ   الذبرة والتعلم والممارسة والتعلم والتدريب )وهذا هو تأثير 

 البيةة(. 

ومًا للذكاء اإلستراتيجي وعلى أسا  ما تقدم اا ب الباحثة مفه

يتناسب مع هدف الدراسة الحالية والذي يشير إلي هو ذكاء يتمتع به 

قادة المنظمات وعنااري هي: )االستشراف، تفكير النظم، الرؤية 

المستقبلية، الدافعية ، القدرة على تحفز العاملين ، الشراكة( ويمكنهم 

قرارات الصائبة من االستفادة من المعلومات المتوافرة إلتذاذ ال

اد لمواضهة وايا ة الذ   والسياسات واإلستراتيجيات، واالستعد

 األامات قبل وقوعها. 

 

 ويمكن توضيح أبعاد الذكاء االستراتيجي على النحو التالي:

 

  Foresight :اإلستشراف 
تعكثث  مقثثدرة االستشثثراف قابليثثة الفثثرد علثثى التفكيثثر باالسثثتناد إلثثي     

ة إال أنهثثا تسثثاهم فثثي اثثنع المسثثتقبل   قثثو   يثثر مرئيثثة و يثثر مدركثث  

( ، وقد أشار القرأة الكريم إلي مفهوم االستشثراف  2008)النعيمي، 

( فثثي قولثثه تعثثالى: )يثثا أيهثثا الثثذين أمنثثوا 18فثي ) سثثورة الحشثثر، أيثثة  

اتقثثثوا ال ولتنظثثثر نفثثث  مثثثا قثثثدمب ليثثثد واتقثثثوا ال إة ال خبيثثثر بمثثثا  

مكانيثثة إسثثقاا حالثثة  تعملثثوة( وفثثي مجثثا  العمثثل: اإلستشثثراف هثثو إ   

العثثالم الراهنثثة علثثى المسثثتقبل، بأبصثثار ت ثثوري مسثثتقب ، وتمييثثز مثثا  

(  2010يمكن تجنبه والتأثير فيه والسي رة عليه) اثال  وأخثروة،   

ويعبثثر عثثن االستشثثراف أيضثثًا بأنثثه القثثدرة علثثى رؤيثثة االتجاهثثات         

المسثثثتقبلية عبثثثر إضثثثراء مسثثث  للعوامثثثل الديناميكيثثثة فثثثي الماسثثثي        

إلثي أة االفتقثار إ  عنصثر     (Maccoby et al., 2004)والحاسثر 

 اإلستشراف قاد عددًا من المنظمات إلي الفشل. 

وتبثثثرا أهميثثثة االستشثثثراف كأحثثثد أبعثثثاد الثثثذكاء اإلسثثثتراتيجي لقثثثادة   

 : (Clar et al., 2008)المنظمات من خ  

 بالفرً والمذثالر المحي ثة بالمنظمثة    )أ( مساعدة القادة في التنبؤ

 .ثر على عملهاوالتي تؤ
ومثنحهم رؤيثة وإبثداعًا وتبصثرًا      تنسيق القدرات العقليةة للقةادة  )ب( 

بقضثثايا السثثوق والمنافسثثين، وهثثو مايعثثد أمثثرًا مهمثثا فثثي اثثناعتهم        

للقثثرارات بصثثدد تلثثك القضثثايا، وتوسثثيع أفثثاق تحلثثيلهم لهثثا، وتبثثادلهم   

األراء مع بعضهم البعا كذبراء أكثر مثن كثونهم قثادة لكثل منظمثة      

حثثثدة، ويعقثثثد االستشثثثراف الماسثثثي بالحاسثثثر لتحديثثثد معثثثالم    علثثثى 

المسثثثتقبل مثثثا أمكثثثن، مثثثن خثثث   التذمثثثين العق نثثثي والتنبثثثؤ وإعثثثداد  

 .السيناريوهات المتعددة
يصثعب الحصثو  عليهثا،     توفير معلومات اسةتراتيجية للمةدراء  )ج( 

وتتعلا بالمستقبل، التذاذ القرارات المناسبة، ويزيد هذا العنصر من 

مثثدراء القتنثثاً الفثثرً والتقليثثل مثثن المذثثالر، ومعرفثثة       وعثثي ال

 .التحديات التي تواضه المنظمة
ليثثتمكن المثثديروة مثثن معرفثثة     دراسةةة الماضةةي وفهةةم الحاضةةر   )د( 

المسثثتقبل، وهثثو يعتمثثد بدرضثثة كبيثثرة علثثى خبثثرتهم فثثي مجثثا  العمثثل  

 .واتذاذ القرار

 

   System Thinking:   تفكير النظم 
لثثنظم القثثدرة علثثى توليثثف أو دمثثا العنااثثر    يجسثثد التفكيثثر بمن ثثا ا 

المذتلفة ليرا تحليليهثا وفهثم الكفيفثة التثي تتفاعثل بموضبهثا لتشثكل        

نظامًا أو اورة واسحة بشأة األشياء التي يتم التعامل معها كمثا أة  

التفكير بالنظم يمثثل القثدرة علثى تركيثب وتكامثل العنااثر المتنوعثة        

للواو  إلي أهثداف المنظمثة،    لفهم كيفية تفاعلها مع بعضها البعا



(64-42) ، افحة1، عدد 4، مجلد 2017أكتوبر   6المجلة العلمية لجامعة ,  ثناء معوا على  

 

47 
 

بحيثثث يثثتم دراسثثة األضثثزاء مثثن حيثثث ع قتهثثا بالكثثل، وتقييمهثثا مثثن     

 حيث نجاحها في خدمة أهداف النظام.

ويعثد مثثدخل تفكيثثر الثنظم منهجثثًا قثثديمًا أعيثد اكتشثثافه حثثديثًا كأسثثلوب    

 متقدم للتكيف مع الحياة والبيةثة وهنثاه ث ثثة أنثواع مثن األنظمثة هثي       

(Maccoby, 2001.)
 

 

حيثثث تتفاعثثل أضثثزاء هثثذا النظثثام لكثثي تذثثدم     :النظةةام الميكةةانيكي)أ( 

 أهداف النظام، مثل تصميم السيارة أل راا النقل. 

 
وهثو كجسثم اإلنسثاة حيثث تصثمم أضثزاء هثذا         )ب( النظام العضوي:

النظثثام وراثيثثا للتفاعثثل مثثع اهثثداف النظثثام وخدمتثثه، ويعمثثل كثثل منهثثا  

لجسثثم البشثثري، وعلثثى قائثثدها أة   كنظثثام مسثثتقل كالمنظمثثة، فهثثي كا  

 يحفز أضزاءها في خدمة أهداف النظام الكلي.

 
األضثثثزاء األدميثثثة للنظثثثام االضتمثثثاعي لهثثثا    )ج( النظةةةام االجتمةةةاعي:

لثى تحفيزهثا   أهدافها الذااة لذلك فإة القيادة يجب أة تكثوة قثادرة ع  

 لذدمة أ راا النظام.  

 

 Visioning:    الرؤية المستقبلية 
اف لصورة مستقبلية أفضل تت لع إليها المنظمة الرؤية هي و

وتتفوق بها على أوساعها الراهنة في ضانب أو أكثر من ضوانب 

( وتشكل الرؤية حالة تنبؤ لتشكل اورة 2009، هذي الصورة )عبيد

معينة عن الظروف او األحدال المستقبلية ذات الع قة بإلار أو 

ة النظر إلي ما وراء سياق معين، وهذي العملية تتجاوا مجرد عملي

 األحدال لتشمل على الفهم واإلداراه أيضًا )اليالبي وإدري ،

( ، وقد وافب الرؤية ب رق متعددة على أنها " فن رؤية 2008

األشياء  ير المنظورة ) ير الملموسة(، حيث اعتبرت شكل من 

أشكا  القيادة وإحدي المهمات العظيمة )الحساسة( التي يقوم بها 

دة في المنظمة والرؤية ال تعني مجرد تصور أو تذيل ذا كبار القا

و بأوساع قادمة، إنما هي بمثابة أداة وقدرة تستند إلي أع قة بفترة 

إمكانات وخبرة ودراسة عق نية لواقع ومستقبل المنظمة، بما 

يجعلها تحقا الهدف الم لوب في توحيد العاملين باتجاي أ راا 

 (.2008)النعيمي، المنظمة العليا 

وكأحد عناار الذكاء اإلستراتيجي فهي تتعلا بالقدرة على 

االستعانة باالستشراف والتفكير المنظم في تصميم نموذ  أو حالة 

يت لب الواو  إليها، وهي ال تعني مجرد تبني موضة ما نحو  ىمثل

اناعة المستقبل بقدر ماتهتم بتوضيه مسارات هذي الموضة 

دائما رؤية في بداية أية نشاا  ويكوة هناه ،(2008)النعيمي، 

،فمثً  اعتبر ستيفن مؤس  أكبر شركة بناء في العالم، كوكب 

بتوضيهاته  را بأضمعه كموقع بناء وعمل دائم وكاة متمسكًااأل

 المبدئية حيث يقو  : سوف نبني أي شئ وفي أي مكاة وأي وقب 

 (.2009) ال ائي والذفاضي، 

 

  onMotivati:   الدافعية )التحفيز( 
تشثثثير الدافعيثثثة إلثثثي عمليثثثة التثثثأثير فثثثي السثثثلوه مثثثن حيثثثث توضيثثثه،   

واستمرارية، وقوة التوضه نحو الهدف والدافعية هثي حاضثة أو ر بثة    

تفعثثل فعلهثثا فثثي تنشثثي  السثثلوه وتوضيهثثه نحثثو هثثدف معثثين، وتمثثثل     

الدافعيثثة أداة فعالثثة فثثي تعزيثثز األهثثداف اإلسثثتراتيجية للمنظمثثة مثثن       

( 2011 هثثثات األفثثثراد  العثثثاملين )ضثثث ب، خثثث   تأثيرهثثثا فثثثي توضي 

ويعبثثر عثثن دافعيثثة العثثاملين بأنهثثا ر بثثة الفثثرد فثثي إظهثثار المجهثثود     

ال ام لتحقيا األهداف التنظيمية، بحثث يمكن ذلك الجهد مثن إشثباع   

حاضثثات هثثذا الفثثرد ويتضثثمن التعريثثف ثثث ل مكونثثات هثثي: الجهثثد،     

لدافعيثثة محصثثلة واالهثثداف التنظيميثثة، والحاضثثات الفرديثثة، وتعتبثثر ا  

تفاعثثل بثثين مجموعثثة عوامثثل ذاتيثثة، وعوامثثل خارضيثثة، والتثثي تحثثدد  

اتجثثاي السثثلوه لمثثدي امنثثي معثثين، وتتنثثوع أنمثثاا الدافعيثثة لتشثثمل         

دافعيثثة اإلنجثثاا واالنتمثثاء والسثثي رة والجثثدارة .... إلثثخ كمثثا تتميثثز        

بالت ور والتييثر المسثتمرين، وتذتلثف الدافعيثة مثن فثرد ألخثر ومثن         

عثثامر، ارة ألخثثر، كمثثا أنهثثا تذتلثثف مثثن موقثثف ألخثثر )      مسثثتوي إد

(، وتعنثثثي الدافعيثثثة أيضثثثًا قثثثدرة القائثثثد الثثثذكي علثثثى تحفيثثثز       2011

وكعنصثثر مثثن  ، العثثاملين لتنفيثثذ الثثرؤي والتصثثورات التثثي وسثثعها     

عناار الذكاء اإلستراتيجي تتركز المقدرة على " التحفيز " في دفع 

هثثم ان  قثثًا مثثن الثثرؤي  األفثثراد وتحفيثثزهم لإليمثثاة بهثثدف عثثام يجمع 

والتصثثورات التثثي ينبيثثي أة تكثثوة موسثثوع التنفيثثذ ويت لثثب ذلثثك        

بالتأكيثثد أة يثثتم التعثثرف علثثى مثثا يحثثره دافعيثثة األفثثراد ويثثؤثر فثثيهم   

 .للعمل باتجاي الهدف

 

 حوكمة إدارة المعرفة: - ب

يمكثثثن تعريثثثف إدارة المعرفثثثة علثثثى أنهثثثا منظومثثثة اإلدارة الفعالثثثة       

المعرفيثة للمنظمثة مثن خث   إنشثاء وتذثزين        واالستفادة من المثوارد 

وترتيثثب واسثثترضاع وتوايثثع معرفثثة المنظمثثة، وهثثذا يثثتم باسثثتذدام       

أساليب وأدوات للحصثو  علثى وتذثزين وتنظثيم وتثوفير المعلومثات       

 (.Detlor et al.,2006والذبرات داخل وخار  المنظمة )

ن ( إدارة المعرفة على أنها مجموعة م(Hong'll, 2011كما عرف 

اإلضثثثراءات النظاميثثثة والمنضثثثب ة التثثثي يمكثثثن أة تتذثثثذها المنظمثثثة  

 للحصو  على أكبر قيمة من المعارف المتاحة بها. 

كمثثا تعثثددت تعريفثثات البثثاحثين إلدارة المعرفثثة ويمكثثن استعراسثثها    

 :كما هو موس  في الجدو  التالي

 

 (1)رقم جدول  

 المعرفة إدارةمفاهيم 

 التعريف الباحث

Büchel&Probst, 
2000 

تحديثثثثثثثثد  تت لثثثثثثثثب إدارة المعرفثثثثثثثثة 

وت ثثثثثثثثثوير وتوايثثثثثثثثثع  واكتسثثثثثثثثثاب

وتذثثثزين المعرفثثثة التثثثي    واسثثثتذدام

 تعتبر ذات معنى بالنسبة للمنظمة.

Alavi&Leidner, 
2001 

إدارة المعرفثثة علثثى أنهثثا   إلثثىينظثثر 

عمليثثة تن ثثوي علثثى أربثثع عمليثثات     

 أساسثثية تتمثثثل فثثي خلثثا وتذثثزين   
، ونقثثثثثثثل ، وت بيثثثثثثثا   واسثثثثثثثترضاع

 فة.المعر

Marwick, 2001 

مجموعثثثثة مثثثثن إدارة المعرفثثثثة هثثثثي 

اإلضثثثثراءات النظاميثثثثة والمنضثثثثب ة  

يمكثثثثثن أة تتذثثثثثذها المنظمثثثثثة  التثثثثثي

للحصثثثثو  علثثثثى أكبثثثثر قيمثثثثة مثثثثن      

 المعارف المتاحة لها.

Jones, 2001 

أكثثثر بكثيثثر مثثن   هثثيإدارة المعرفثثة 

،  تقنيات تباد  المعلومثات والتعثاوة  

ب وتتضمن أيضًا التعامل مع الجوانث 

السثلوكية والثقافيثة لألفثراد ، وإنشثاء     

 محتو  موثوق به من المعرفة.

Zhu, 2004 

إدارة المعرفثثة بمعناهثثا الواسثثع هثثي    

مجموعثثثثثثة كبيثثثثثثرة مثثثثثثن األفكثثثثثثار    

واألدوات والممارسثثات التثثي تركثثز   

 واسثتذدام ، وإنشاء  االتصاالتعلى 

 .المعرفة في المنظمات

Bhirud, 
Rodrigues, 

& Desai, 2005 

هثثثثثثي عمليثثثثثثة إدارة  لمعرفثثثثثثةإدارة ا

معارف المنظمة عن لريا مراحثل  

وتنظثيم ،   الكتسثاب محددة ومنهجيثة  

وتذثثثثثثثثزين ، وت بيثثثثثثثثا ، وتبثثثثثثثثاد  

المعرفثثثة وتجديثثثد كثثثل مثثثن المعرفثثثة  

الضثثثثثثمنية والصثثثثثثريحة مثثثثثثن قبثثثثثثل 

المثثثوظفين لتعزيثثثز األداء التنظيمثثثي  

 وخلا قيمة.

Kotelnikov, 
2008 

، وتوايثثع ضمثثع هثثي  إدارة المعرفثثة

رفثثة الضثثمنية والصثثريحة علثثى   المع

 حد سواء في ضميع أنحاء المنظمة.

 ((Hong'll, 2011المصدر: 
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وبناًء على ما تم عرضةه يمكةن تعريةف حوكمةة إدارة المعرفةة علةى       

 أنها:

 االقتصثادية  األهثداف  بثين  التثوااة  علثى  تحثافظ  اضتماعية ظاهرة هي

 مثن  مثزيا  نهاأ على إليها الفردية، ويشار األهداف وبين واالضتماعية

 مثن  مجموعثة  إلى والواو  لتحديد واآلليات والمسؤوليات العمليات

إدارة وتوضيثثثثه المنظمثثثثات  بموضبهثثثثا يثثثثتم هثثثثي عمليثثثثة األهثثثثداف أو

(Pemsel et al., 2016). 

تذثثثاذ القثثثرار إحوكمثثثة إدارة المعرفثثثة هثثثي تنفيثثثذ حقثثثوق  كمثثثا تعتبثثثر 

لضثماة تقثديم   والمسؤولية من خ   آليات المراقبة والتيذية الراضعة 

 (.Zyngier, Burstein, & McKay, 2006) فوائد إدارة المعرفة

 

 ويمكن توضيح أبعاد حوكمة إدارة المعرفة على النحو التالي:

 السلطة ودعم اإلدارة العليا: -1
لجانثثثب اإلداري فثثثي السثثثل ة يعنثثثي القواعثثثد وممارسثثثة السثثثل ة   إة ا

 السثثثثثل ة هثثثثثي ممارسثثثثثة السثثثثثل ة وتذضثثثثثع للممارسثثثثثات الجيثثثثثدة.  

منظمثة. ومثن المتوقثع أة يحثدل فثي      الفثي   المنصوً عليهثا شثرعياً  

فثثي حثثين أة القيثثادة   .منظمثثة قائمثثة علثثى المركثثز أو المرتبثثة األولثثى   

فإة السل ة هي مظهر من مظاهر القثوة   ،تتعلا بدور األفراد والفرق

أة القيثادة   كمثا والمكانثة فثي المنظمثة.     الدرضة الوظيفيةالتي تنشأ من 

   الثثذاتي تسثثهم فثثي إنشثثاء المعرفثثة الفعالثثة ونقلهثثا   ومسثثتو  االسثثتق

 المنظمة. داخل

 

 إدارة المخاطر: -2
ينبيي على ليسب محصنة سد مذالر الفشل وبالتالي إدارة المعرفة 

المحتملثثة. ويصثثف   لمذثثالرا لمواضهثثة إدارة مناسثثبة المنظمثثة إنشثثاء

(Zyngier, 2006إ ) آليثثة تحكثثم تكثثرار التيذيثثة بأنهثثا دارة المذثثالر

يثثوفر التحليثثل ومراقبثثة   إدارة المعرفثثة. حيثثث   إلسثثتراتيجية لعكسثثيةا

ز التحسثثثثثين التكثثثثثراري نحثثثثثو   يثثثثثعزت، ة إدارة المعرفثثثثثةاسثثثثثتراتيجي

 فعالة. استراتيجية

 

 تطوير اإلستراتيجية: -3
يت رق ت وير إستراتيجية إدارة المعرفة إلى العمليات واآلليات التثي  

إلثثى تحديثثد األدوار  توضثثه ت ثثوير إسثثتراتيجية المنظمثثة. وهثثذا يتثثرضم 

المعرفثثثثة داخثثثثل  والمسثثثثؤوليات لت ثثثثوير وتنفيثثثثذ اسثثثثتراتيجية إدارة   

 المنظمة بشكل فعا .

 

 الثقافة التنظيمية: -4

تعتبثثر الثقافثثة التنظيميثثة هثثي البيةثثة التثثي يثثتم فيهثثا اسثثتذدام المثثوارد        

 & Zyngierالمتاحة لتحقيا أهداف المنظمثة. كمثا يثدعي كثل مثن )     

Burstein, 2004ادة ينشةوة ثقافة تنظيميثة مثن خث   قيثادة     ( أة الق

موظفيهم نحو التحسين الجمثاعي، وتجسثيد الموقثف المتوقثع فثي بيةثة       

المنظمة. ويمكن أة تكوة الثقافثة نفسثها فثي شثكل قثيم المنظمثات، أو       

السثثثلوه المهنثثثي، أو السثثثلوه األخ قثثثي، أو ببسثثثالة منثثثاخ إيجثثثابي    

 لتعزيز التعاوة وإنجاا المهام.

( إلثثى أة الثقافثثة التنظيميثثة تثثؤثر فثثي عثثدي  2004)حسثثن، أيضثثًا أشثثار

ضوانب مثن المنظمثة وربمثا يكثوة للثقافثه التنظيميثة نتثائا إيجابيثه أو         

 سلبية عليها وأهمها:

 

داء وضثثد أة  فثثي دراسثثه حثثو  المنظمثثات المتميثثزي األ     الفعاليةةه:)أ( 

ة هيمنثثه أووضثثد  ةالمنظمثث ةوفعاليثث ةيجابيثثه بثثين الثقافثث إهنثثاه ع قثثة  

داء وتت لثب  األ ةساسيه في المنظمات المتفوقث أوتماسكها افه  ةقافالث

وبيةتهثا   ةالمنظمث  ةبثين ثقافث   ةتحقيثا التوافثا والموائمث    ةفاعليه المنظم

 واستراتيجيتها.

 
فثثثي نثثثوع الهيكثثثل التنظيمثثثي    ةتثثثؤثر الثقافثثث  الهيكةةةل التنظيمةةةي: )ب( 

تذثثثثثاذ القثثثثثرارات،  إ)القيثثثثثادي،  ةداريثثثثثوالعمليثثثثثات والممارسثثثثثات اإل 

الهيكل التنظيمثي والعمليثات    ةو يرها( وتساعد موائم تصاالت ...اإل

 االداريه لثقافه المنظمه على تحقيا المزيد من الفاعليه االداريه.

 

علثثى العثثاملين  كثيثثرًا ةالتنظيميثث ةتثثؤثر الثقافثث الةةوالء التنظيمةةي:)ج( 

علثثثى العثثثاملين  وتلقثثي بضثثثيولاً  ةضثثثراءات العمثثثل بالمنظمثثثإوعلثثى  

التنظيميثه تركثز علثي     ةنه إذا كانثب الثقافث  إا وعلى ذلك فليتوافقوا معه

نهم إالتثثي تقثثدم للعمثث ء فثث ةضثثودي المنتجثثات والذثثدمات الممتثثاا ةهميثثأ

تحثثل بثثأدب وكفثثاءي وإذا    المنظمثثةة مشثثكلهم مثثع  أسثثوف ي حظثثوة  

نتا  مهما كلفها ذلثك فسثيجد العمث ء    تركز على حجم اإل ةكانب الثقاف

 .ةعامل مع المنظمفي الت ةمامهم مصاعب كثيرأ

 
 التقييم والقياس: -5

باعتبارها عملية رقابية متكرري فإة إدارة المعرفة تحفثز علثى اثقل    

 ,Zyngierإستراتيجية إدارة المعرفة من خ   آلية التقييم والقيثا ) 

(. وأة التقيثثيم والقيثثا  همثثا ضثثزء مثثن حوكمثثة إدارة المعرفثثة    2006

لمعرفة. تذتلف الحالتاة فثي  التي تؤدي وظيفة إدارة األداء في إدارة ا

مسثثتو  التفعيثثل، ولكثثن ك همثثا ينقثثل حتميثثة التقيثثيم والقيثثا  كجانثثب  

 .للحوكمة

 

 الدراسة الميدانية وأختبار الفروض: -حادي عشر:
 منهجية الدراسة: - أ

سعيًا نحو تحقيا أهداف الدراسة واختبار فروسها، اعتمثدت الباحثثة   

ي التحليلثثثثثي فثثثثثي إضثثثثثراء هثثثثثذي الدراسثثثثثة علثثثثثى األسثثثثثلوب الواثثثثثف 

االسثثثتنبالي، والثثثذي يقثثثوم علثثثى واثثثف، وتحليثثثل الظثثثاهرة محثثثل      

الدراسة، وهي أثر الذكاء االسثتراتيجي علثى حوكمثة إدارة المعرفثة،     

وقثثد تثثم ذلثثك مثثن خثث   ضمثثع البيانثثات المتعلقثثة بموسثثوع الدراسثثة،     

وذلثثك بتصثثميم قائمثثة استقصثثاء تي ثثي الجوانثثب المتعلقثثة بمتييثثرات    

دام مقيثثثثا  ليكثثثثرت الذماسثثثثي، وإضثثثثراء    الدراسثثثثة، وذلثثثثك باسثثثثتذ  

االختبارات اإلحصائية ال امة لإلضابة على فثروا الدراسثة، ومثن    

ثثثم تحليثثل النتثثائا بمثثا يذثثدم أهثثداف الدراسثثة، ويمكثثن توسثثي  مثثنها    

 الدراسة في النقاا التالية كما يلي:

 

 متغيرات الدراسة وكيفية قياسها: 

 )أ( الذكاء االستراتيجي )متغير مستقل( :

عتمدت الباحثة في قيا  الذكاء االستراتيجي بالشركة محل الدراسة ا

( نقثثثثثثثً  2016علثثثثثثثى المقيثثثثثثثا  الثثثثثثثذي وسثثثثثثثعه )أبثثثثثثثو اليثثثثثثثنم،    

 ، وقثثد قامثثب الباحثثثة (Maccoby & Sucdder, 2011)عثثن:

عبارة(  بمثا يتفثا مثع لبيعثة      22بالتعديل في العبارات المكونة من )

ذدام مقيثثثا  ليكثثثرت  الدراسثثثة الحاليثثثة والوحثثثدات المبحوثثثثة، واسثثثت  

 الذماسثي لقيثثا  متييثر الثثذكاء االسثتراتيجي بالشثثركة محثل الدراسثثة    

الرؤيثثة  –التفكيثثر النظمثثي  –مثثن حيثثث أبعثثادي األربعثثة )االستشثثراف 

 التحفيز(. –المستقبلية 

 

 )ب( حوكمة إدارة المعرفة )متغير تابع(:

  اعتمدت الباحثة في قيا  متيير حوكمة إدارة المعرفة علثى المقيثا  

 (. وقد قامثب الباحثثة  Ardianto &Tanner, 2011الذي وسعه )

عبارة( بما يتفثا مثع    11بالتعديل بالتعديل في العبارات المكونة من )

لبيعثثثة الدراسثثثة الحاليثثثة والوحثثثدات المبحوثثثثة، واسثثثتذدام مقيثثثا       

ليكرت الذماسي لقيا  متييثر حوكمثة إدارة المعرفثة بالشثركة محثل      

اسثتراتيجيات   –لذمسة )دعثم اإلدارة العليثا   الدراسة من حيث أبعادي ا

 التقييم والمقيا (.   –إدارة المذالر  –الثقافة التنظيمية  –الت وير 

 

 مجتمع وعينة الدراسة: 

ضميع العاملين بفروع شركة مصر للتثأمين  فى  الدراسةيتمثل مجتمع 

رئثي  ق ثاع( و    23موظثف( ينقسثموا إلثى )    3452والبالغ عثددهم ) 

 موظف عادي(. 2684مدير إدارة( و ) 666و) مدير عام( 69)

ويمكن توسي  مجتمع الدراسة لبقثًا لثدليل اإلحصثائي شثركة مصثر      

 للتأمين كما يلي:
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 (2)رقم جدول 

 مجتمع الدراسة لشركة مصر للتأمين
 

رؤسةةةةةةةاء  المناطق

 القطاعات

مديري 

 العموم

مةةةةديري 

 اإلدارات

 اإلجمالي الموظفين

 1618 1248 310 45 15 المركز الرئيسي

 346 259 83 3 1 شمال القاهرة

 300 235 61 3 1 جنوب القاهرة

 234 182 47 4 1 وسط وغرب الدلتا

 134 110 19 4 1 شرق الدلتا

 116 79 32 4 1 القناة

 271 205 64 1 1 األسكندرية

 142 113 25 3 1 شمال الوجه القبلي

 191 163 25 2 1 جنوب الوجه القبلي

 3452 2684 666 69 23 اإلجمالي

 

 م.2016المصدر: الدليل اإلحصائي بشركة مصر للتأمين لعام 

 

وقثثثد تثثثم اختيثثثار عينثثثة عشثثثوائية بسثثثي ة تثثثم احتسثثثابها بثثثافتراا أة   

% وبثثالت بيا 50الظثاهرة محثل الدراسثة تتحقثا فثي المجتمثع بنسثبة        

%( فثإة حجثم   5% )أي بذ ثأ  95في معادلة حجم العينة بمعامل ثقة 

 م تحديدي كما يلي:العينة يت

 
 

 حيث أن:

نسبة الحد األقصى لتوفير الذصائ  الم لوب دراستها فثي أي   ق :

 %.50 ةها الباحثتمجتمع وقد أعتبر

 %.5 ةنسبة الذ أ المسموح به وقد أعتبرها الباحث د:

 ةالدرضثثة المعياريثثة المقابلثثة لمعامثثل الثقثثة الثثذي أختثثاري الباحثثث    د.م :

 .1.96ضة المعيارية المقابلة هي % وبذلك تكوة الدر95وهو 

  (.2264ويساوي ) الدراسةحجم مجتمع  : 1ن

 (.344حجم العينة وهو يساوي ) ن :

( مفثردة،  344وعليه فإة حجم العينة باستذدام المعادلة السثابقة هثو )  

يتم تم توايعها عشوائيًا على العاملين بشثركة مصثر للتثأمين )من قثة     

ري وفقًا ألة به أكبثر عثدد مثن العثاملين     القاهرة الكبر ( الذي تم اختيا

موظف( مقارنة بباقي الفثروع للشثركة نظثرًا     2264والبالغ عددهم )

لحجم العاملين بهما واخت فهم من حيث المواقع والمسميات الوظيفية 

والعوامل الديمو رافية. ويوس  الجدو  التالي حجم عينثة الدراسثة،   

العثثاملين، وذلثثك كمثثا هثثو  وعثثدد االسثثتمارات التثثي تثثم توايعهثثا علثثى  

 موس  بالجدو  اآلتي:
 

 (3)رقم جدول 
 

 عينة الدراسة للشركة محل الدراسة

 مجتمع وعينة الدراسة

العثثثثثثثثثثاملين 

بشثثثثثثثثثثثثثركة 

مصثثثثثثثثثثثثثثثثر 

 للتأمين

)من قثثثثثثثثثثثثة 

القثثثثثثثثثثثثاهرة 

 الكبر (

رئي   

 ق اع

مدير 

 عام

مدير 

 إدارة
 موظف

حجثثثثثثثثثم 

 المجتمع

17 51 454 1742 

2264 

 

رئي   

 ق اع

مدير 

 معا

مدير 

 إدارة
 موظف

حجثثثثثثثثثم 

 العينة

3 8 69  264 

344 

االستمارات 

 المواعة
344 

االستمارات 

 المستردة
284 

االستمارات 

 الصالحة
280 
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 أنواع ومصادر البيانات: 

 )أ( البيانات الثانوية:  

سثثثحية مكثفثثثة لألبحثثثال والدراسثثثات  قامثثثب الباحثثثثة بدراسثثثة م        

السابقة، والمراضع العربية واألضنبية والثدوريات العلميثة، والنثدوات،    

والمؤتمرات المتعلقة بمتييرات الدراسة، هذا باإلسثافة إلثى التقثارير    

والبيانثثات المنشثثورة المتعلقثثة بموسثثوع الدراسثثة، وسثثاهمب البيانثثات 

 في للدراسة.الثانوية في تكوين اإللار الفكري والفلس

 

 )ب( البيانات األولية:

وهثثثي البيانثثثات التثثثي تثثثم الحصثثثو  عليهثثثا مثثثن خثثث   الدراسثثثة         

الميدانيثثة المتعلقثثة بموسثثوع الدراسثثة، والتثثي تثثم توفيرهثثا مثثن خثث     

قائمة االستقصاء التي تثم توايعهثا علثى عينثة الدراسثة والمكونثة مثن        

سثة )المسثتجيبين   ( مفردة، وبعد ذلك تثم ضمعهثا مثن عينثة الدرا    344)

(، 280مفثثثثردة(، ثثثثثم مراضعتهثثثثا )القثثثثوائم الصثثثثالحة للتحليثثثثل    284

وتحكيمها للتأكد من اث حيتها للتحليثل اإلحصثائي، حيثث تثم إضثراء       

اختبثثار المصثثداقية واالعتماديثثة لقائمثثة االستقصثثاء مثثن خثث   قيثثا      

معامثثل الصثثدق والثبثثات )ألفاكرونبثثاخ(، وذلثثك بيثثرا التأكثثد مثثن        

  وقدرتثه علثى قيثا  الظثاهرة البحثيثة وذلثك لتحديثد        ا حية المقيا

مد  احة المقايي  المستذدمة، وبحث مد  إمكانيثة االعتمثاد علثى    

 نتائا الدراسة الميدانية في تعميم ما تم التوال إليه.

 

 :الدراسة حدود 
تم ت بيا الدراسة علثى العثاملين بشثركة مصثر      المكانية: )أ( الحدود

 لكبر (.للتأمين )من قة القاهرة ا

 
   :الموضوعية )ب( الحدود

( ركثثزت الدراسثثة بصثثفة أساسثثية علثثى متييثثرين وهمثثا )الثثذكاء        1)

 حوكمة إدارة المعرفة(. –اإلستراتيجي
( تعثثددت أبعثثاد ومعثثايير حوكمثثة إدارة المعرفثثة، وقثثد اقتصثثرت       2)

 –الدراسثثثة علثثثى تنثثثثاو  خمسثثثة أبعثثثاد وهثثثثم: )دعثثثم اإلدارة العليثثثثا      

إدارة  –إدارة المذثثالر  –لثقافثة التنظيميثة   ا –إسثتراتيجيات الت ثوير   

 القيا  والتقييم(.

( عوامل الذكاء اإلستراتيجي، وقد اقتصثرت الدراسثة علثى تنثاو      3)

الرؤيثة   -التفكير النظمي  –أربعة أبعاد وهم: )اإلستشراف المستقبلي 

 الدافعية والتحفيز(. –المستقبلية 

 
راسة في خث   الفتثرة مثن    تم تجميع بيانات الد :ج( الحدود الزمانية)

 م.2016م حتى ديسمبر 2016يوليو 

 
 توصيف عينة الدراسة: - ب

تبعثثًا للعوامثثل   الدراسثثةفثثي هثثذا الجثثزء تواثثيفًا لعينثثة      ةقثثدم الباحثثث ت

 .الدراسةالديموضرافية، ويلذ  الجدو  التالي واف عينة 

 

 ( 4)رقم جدول 

   يوضح توزيع عينة الدراسة طبقًا للوظيفة

 % العدد الفةة

 1.1 3 رئي  ق اع

 3.6 10 مدير عام

 27.1 76 مدير إدارة

 68.2 191 موظف

 100 280 اإلضمالي
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 المصدر: من إعداد الباحثة

( 280يوسثث  الجثثدو  السثثابا توايثثع عينثثة الدراسثثة البثثالغ عثثددها )  

لثثثرئي  الق ثثثاع،  ونسثثثبة  % 1.1نسثثثبة لبقثثثًا للوظيفثثثة إلثثثى  مفثثثردة 

لمثثثثثديراالدارة ، ونسثثثثثبة   %27.1% لللمثثثثثدير العثثثثثام، ونسثثثثثبة  3.6

 % للموظف.68.2

 

 (5)رقم جدول 

 يوضح توزيع عينة الدراسة طبقًا للنوع
 % العدد الفةة

 70.4 197 ذكر

 29.6 83 انثى

 100 280 اإلضمالي

 

 المصدر: من إعداد الباحثة
( 280يوسثث  الجثثدو  السثثابا توايثثع عينثثة الدراسثثة البثثالغ عثثددها )  

 % لإلنال  29.6للذكور ونسبة % 70.4 نسبةلبقًا للنوع إلى مفردة 

 

 ( 6)رقم جدول 

 يوضح توزيع عينة الدراسة طبقًا للمؤهل  
 % ه الفةة

 80.0 224 ليسان /بكالوريو 

 9.3 26 دبلوم دراسات عليا

 7.1 20 ماضستير

 3.6 10 دكتوراي

 100 280 اإلضمالي

 

 المصدر: من إعداد الباحثة
( 280الدراسثثة البثثالغ عثثددها )  يوسثث  الجثثدو  السثثابا توايثثع عينثثة 

لحااثثثثثثثلين علثثثثثثثى % ل80نسثثثثثثثبة لبقثثثثثثثًا للمؤهثثثثثثثل إلثثثثثثثى مفثثثثثثثردة 

لدبلومالدراسثات العليثا ،،ونسثبة    % 9.3نسثبة  و ليسان /بكالوريو ،

 % للدكتوراة.3.6% للماضستير، ونسبة 7.1

 

 (7) رقم  جدول

 يوضح توزيع عينة الدراسة طبقًا لسنوات الخبرة
 % العدد الفةة

 12.9 36   سنوات10- 5من

 21.4 60 سنة  15 -10من 

 65.7 184 سنة فأكثر15من 

 100 280 اإلضمالي

      

 المصدر: من إعداد الباحثة           

( 280يوسثث  الجثثدو  السثثابا توايثثع عينثثة الدراسثثة البثثالغ عثثددها )  

 10- 5لفةثثة )مثثن  % 12.9نسثثبة لبقثثًا لسثثنوات الذبثثرة إلثثى   مفثثردة 

% 65.7سثنة(، ونسثبة    15- 10)من  لفةة %21.4نسبة سنوات(،و

 سنة فأكثر(.15لفةة )من 

 

 اإلختبارات اإلحصائية المستخدمة: - ج

لقيثا  ثبثات واثدق     Cronbach's alphaاختبار ألفاكرونباخ  (1)

محتو  استبياة الدراسة. حيث يوس  مد  امكانية االعتماديثة علثى   

 نتثثائا قائمثثة االستقصثثاء، ومثثد  إمكانيثثة تعمثثيم نتائجهثثا علثثى مجتمثثع 

( فثثإذا كانثثب قيمثثة ألفثثا  0،1الدراسثثة، حيثثث اة معامثثل الفثثا يقثثع بثثين ) 

أمكثثن االعتمثثاد علثثى عينثثة البحثثث وتعمثثيم  0.6أكبثثر مثثن أو تسثثاو  

 .نتائجها على مجتمع الدراسة
 

 

 

 

 

 ( 8)رقم جدول 

 Cronbach's alphaيوضح درجات مقياس ألفا كرونباخ 

α ≥

≤α

≤α

≤α

α

 

( المتوس  واإلنحراف المعياري ومعامل اإلخت ف ونسبة 2)

 اإلتفاق لمعرفة اتجاي أراء عينة الدراسة.

لحساب  "ANOVA one way"( تحليل التباين أحادي االتجاي 3)

 وعات.الفروق بين مجموع مربعات متوس ات درضات المجم

(  لتحديد اتجاي الفروق بين (LSD( اختبار أق فرق معنوي 4)

 استجابات أفراد عينة الدراسة إة وضدت.

 Pearson Correlation ( معامل االرتباا البسي  لبيرسوة5)

 لمعرفة الع قة بين متييرات الدراسة

 Stepwise Multiple( تحليل االنحدار المتعدد المتدر  6)

Regression Analysis  لمعرفة اثر المتييرات المستقلة على

 المتيير التابع وللتحقا من احة فروا الدراسة

ولقد تم مراضعة استمارات االستقصاء للتأكد من اكتمالها 

وا حيتها إلدخا  البيانات والتحليل اإلحصائي، وترميز 

المتييرات والبيانات ثم تفرييها بالحاسب اآللي وفقًا لبرناما الحزمة 

 Statistical Package(SPSS)صائية للعلوم االضتماعية اإلح

for Social Sciences . 

 

 صدق وثبات أداة الدراسة:   

اثثادقة إة كانثثب تقثثي  مثثا وسثثعب  األداةتعتبثثر صةةدق األداة:  

لقياسثثثه، أو الصثثثفة التثثثي تهثثثدف إلثثثى قياسثثثها، فثثثإذا كانثثثب أداة   

معثثين، فيجثثب أة  شثثيء الدراسثثة تقثثي  اتجثثاي المبحثثوثين نحثثو   

أو  يءولثثي  نحثثو شثث  يءع ينثثا النتثثائا االتجثثاي نحثثو هثثذا الشثث   ت

 . خرآموسوع 

معنى ثبثات االختبثار أة يكثوة االختبثار ممثاثً  لنفسثه        الثـبات: 

بمعنى أة يع ثى نفث  النتثائا حثين ي بثا أكثثر مثن مثرة علثى          

فثثرد لثثم ت ثثرأ عليثثه تييثثرات فثثي الفتثثرة الفااثثلة مثثن شثثأنها أة   

وسثث  ذلثثك مثثد  وي االختبثثار.تييثثر مثثن الظثثاهرة التثثي يقيسثثها  

مكانيثة  إمكانية االعتمادية علثى نتثائا قائمثة االسثتبياة، ومثد       إ

 .تعميم نتائجها على مجتمع الدراسة
سثثتذدام اوقامثب الباحثثثة بتحديثد درضثثة الثبثثات والمصثداقية للدراسثثة ب   

للتحقا من ثبات األداة واالتساق الداخلي للتحقثا  لفا كرونباخ أمعامل 

قيمةة  حيثث بليثب    (،11جثدو  رقثم )  المثن  ذلثك   ويتضث  من الصدق 

( وهةةى درجةةة مرتفعةةة كمةةا قامةةت الباحثةةة     0.835معامةةل الثبةةات ) 

ومثن خث     ( 0.914بحساب صدق االتساق الداخلى فبلغت قيمته )

نهثا  تتسثم بالصثدق والثبثات، وبالتثالي فإ    ائمثة  أة القهذي النتثائا اتضث    

نات األوليثة الم لوبثة.   تعتبر االحة لجمع البيانات بما يحقا دقة البيا

 ذلك.والجدو  التالي يوس  

 

 ( 9)رقم جدول 

 والصدقيوضح معامل الثبات 

عدد  البياة

 العبارات

معامل 

 الثبات

معامل 

 الصدق

 0.928 0.861 22 الذكاء اإلستراتيجي

 0.891 0.794 20 حوكمة إدارة المعرفة

 0.914 0.835 42 ضمالىاإل
 مخرجات البرنامج.المصدر: من             
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 :التحليل الوصفي إلدراك العاملين لمتغيرات الدراسة 
التحليثثل الواثثفي لمثثد  إدراه العثثاملين بشثثركة مصثثر للتثثامين  -1

 لمفهوم الذكاء اإلستراتيجي:        

ويستهدف هذا االتحليل الوافي قيا  مد  إدراه العثاملين بالشثركة   

 محل الدراسة لمفهوم الذكاء اإلستراتيجي.

 فرت نتائا التحليل الوافي للباحثة على ما يلي:وأس

 

 ( 10)رقم جدول 

 (280يوضح مدى إدراك عينة الدراسة لُبعد االستشراف )ن=

 العبارات
المتوسط 

 المرجح

االنحراف 

 المعياري

معامةةةةةةةةل 

 االختالف

معامةةةل 

 االتفاق
 االتجاه

أسثثثثثثثثثثثثثتقر  

المسثثثثثثثثثثثتقبل 

باتجثثثثثثثثثثثثثثثثثثاي 

ت ثثثثثثثثثثثثثثثثوير 

استراتيجيات 

الشثثثركة فثثثي 

 .  األمد البعيد

1.36 0.62 45.6 54.4 

 يثثثثثثثر 

مثثثدره  

 بشدة

أتثثابع حثثدول 

التيييثثثثثثثثرات  

فثثثثثثي البيةثثثثثثة 

الذارضيثثة ثثثم 

أعيثثد التفكيثثر 

فثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي 

انعكاسثثثثثثثاتها 

علثثثى عمليثثثة 

اتذثاذ القثرار   

 في الشركة. 

1.95 0.74 38.0 62.1 
 يثثثثثثثر 

 مدره

االستشثثثثراف 

يساعدني في 

مواضهثثثثثثثثثثثثثة  

التعقيثثثثثثثثثثدات 

والمتييثثثثرات 

المسثثثثثثثثثتقبلية 

لعمليثثة اتذثثاذ 

 القرار. 

2.44 0.69 28.3 71.7 
 يثثثثثثثر 

 مدره

أشثثثثثثثثثثثثثذ  

الفثثثثثثثثثثثثثثرً 

بشثثثثثثثثثثثثثثثثثثثكل 

يمكننثثثي مثثثن  

اسثثثثثثثثتثمارها 

لتحقيثثثثثثثثثثثثثثثثا 

أهثثثثثثثثثثثثثثثثداف  

 الشركة.

3.10 1.02 32.9 67.1 

الثثثثثثثثثى  

حثثد مثثا 

 مدره

لثثثد  القثثثدرة  

علثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثى 

االستفادة من 

الذبثثثثثثثثثثثثثثثثثرة 

الشذصثثثثثثثثثية 

واإلمكانثثثثثات 

الذاتيثثثثثة فثثثثثي 

التعثثالي مثثع  

األحثثثثثثثثثثثثدال 

 المستقبلية.  

3.31 1.04 31.4 68.6 
الثثثثثثثثثى  

حثثد مثثا 

 مدره

 77.4 22.6 0.55 2.43 االجمالي
 يثثثثثثثر 

 مدره

 

 مخرجات البرنامج.المصدر: من 

بمتوسث    يتض  مثن بيانثات الجثدو  السثابا اة أ لبيثة عينثة الدراسثة       

( والذي يقع في مد  عثدم االدراه والثى   3.31، 1.36يتراوح بين )

%( 45.6% و28.3حد ما مدره مثع نسثبة اخثت ف تتثراوح بثين )      

%( ال  54.4% و71.7تفثثثثاق تتثثثثراوح بثثثثين ) والتثثثثي تقابثثثثل نسثثثثبة ا 

سثثتقر  المسثثتقبل باتجثثاي ت ثثوير اسثثتراتيجيات الشثثركة فثثي األمثثثد        ت

البعيد،والتتابع حدول التيييرات في البيةة الذارضيثة ثثم تعيثد التفكيثر     

فثثثي انعكاسثثثاتها علثثثى عمليثثثة اتذثثثاذ القثثثرار فثثثي الشثثثركة، كمثثثا أة        

لمتييثثثثثرات االستشثثثثثراف ال يسثثثثثاعدها فثثثثثي مواضهثثثثثة التعقيثثثثثدات وا  

المسثثتقبلية لعمليثثة اتذثثاذ القثثرار،  كمثثا الثثى حثثد مثثا تشثثذ  الفثثرً     

بشثثكل يمكننهثثا مثثن اسثثتثمارها لتحقيثثا أهثثداف الشثثركة، والثثى حثثد مثثا  

لديها القدرة على االستفادة مثن الذبثرة الشذصثية واإلمكانثات الذاتيثة      

ويتضةةح ممةةا سةةبق عةةدم فثثي التعثثالي لثثد  مثثع األحثثدال المسثثتقبلية، 

الدراسة باالستشراف بالمستقبل, حيةث بلغةت المتوسةط    ادراك عينة 

 .%77.4ويقع في مدى عدم االدارك مع نسبة اتفاق  2.43العام 

 

  (11)رقم جدول 

 (280)ن=مدى إدراك عينة الدراسة لُبعد التفكير النظمي  يوضح

 الفقرات
المتوسط 

 المرجح

االنحةةراف 

 المعياري

معامةةةةةةةةةةل 

 االختالف

معامةةةةةةل 

 االتفاق
 االتجاه

الشثثثثثثثثثركة  

فثثي اثثورة 

نظثثثثثثثثثثثثثثثثثثام 

متثثثثثثثثثثثراب  

ومتناسثثثثثثثا 

 األضزاء.  

3.14 0.75 23.9 76.1 
الى حد 

مثثثثثثثثثثثثثثا 

 مدره

أعمثثثد إلثثثى   

دراسثثثثثثثثثثثثثة 

األفكثثثثثثثثثثثار 

مجتمعثثثثثثثثثثة 

بثثثثثداًل مثثثثثن  

دراسثثثثثثثثثتها 

فثثثثثثثثثثثثثثثثرادة 

لثثثثثثثثثثثثثثتلم  

قيمتهثثثا فثثثي 

األمثثثثثثثثثثثثثثثثثد 

 البعيد.  

3.04 1.21 39.8 60.2 
الى حد 

مثثثثثثثثثثثثثثا 

 مدره

أحلثثثثثثثثل أي 

مشثثثثثثثثثثثثثكلة 

بالنظر إلثى  

أسثثثثثثثثثثثثبابها 

مجتمعثثثثثثثثثثة 

بثثثثثداًل مثثثثثن  

عثن  فصلها 

 بعضها. 

2.27 1.28 56.4 43.6 
 يثثثثثثثثثر 

 مدره

التفكيثثثثثثثثثثثثر 

بثثثثثثثثثثثثثثالنظم 

يسثثثثثثثاعدني 

علثثى رؤيثثة 

األحثثثثثثثثدال 

التثثي تحثثي   

بالمنظمثثثثثثثة 

بصثثثثثثثثثثثثور 

أكثثثثثثثثثثثثثثثثثثثر 

 وسوحًا.

1.94 0.75 38.7 74.5 
 يثثثثثثثثثر 

 مدره

أمتلثثثثثثثثثثثثثثثك 

القدرة على 

دمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا 

العنااثثثثثثثر 

المذتلفثثثثثثثثثة 

في الشثركة  

2.15 1.63 75.8 48.3 
 يثثثثثثثثثر 

 مدره



(64-42) ، افحة1، عدد 4، مجلد 2017أكتوبر   6المجلة العلمية لجامعة ,  ثناء معوا على  

 

52 
 

 الفقرات
المتوسط 

 المرجح

االنحةةراف 

 المعياري

معامةةةةةةةةةةل 

 االختالف

معامةةةةةةل 

 االتفاق
 االتجاه

ليثثثثثثثثثثثرا 

تحليلهثثثثثثثثثثثثا 

وفهثثثثثثثثثثثثثثثثثم 

الكيفيثثثثثثثثثثثثثة 

التثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي 

تتفاعثثثثثثثثثثثثل 

 بموضبها.

 

    مخرجات البرنامجالمصدر: من 

بمتوسث    يتض  من بيانات الجثدو  السثابا اة أ لبيثة عينثة الدراسثة      

( والذي يقع في مد  عثدم االدراه والثى   3.04، 1.94يتراوح بين )

%( 75.8% و23.9حد ما مدره مثع نسثبة اخثت ف تتثراوح بثين )      

%( تثر  اة  48.3% و76.1والتي تقابل نسثبة اتفثاق تتثراوح بثين )    

الشركة الى حد ما في اورة نظام متراب  ومتناسا األضثزاء، وانهثا   

بالتفكير بالنظم ال يساعدها على رؤية األحدال التثي تحثي  بالمنظمثة    

بصور أكثر وسوحًا، و ال تمتلك القدرة على دما العناار المذتلفة 

هثا، وال  في الشركة ليثرا تحليلهثا وفهثم الكيفيثة التثي تتفاعثل بموضب      

تحلثثل أي مشثثكلة بثثالنظر إلثثى أسثثبابها مجتمعثثة بثثداًل مثثن فصثثلها عثثن    

بعضثثها والثثى حثثد مثثا تعمثثد إلثثى دراسثثة األفكثثار مجتمعثثة بثثداًل مثثن          

ويتضةةح ممةةا سةةبق دراسثثتها فثثرادة لثثتلم  قيمتهثثا فثثي األمثثد البعيثثد،   

عدم ادراك عينة الدراسة  بالتفكير التنظيمي , حيث بلغت المتوسةط  

لةةذي يقةةع فةةي مةةدى عةةدم االدراك مةةع نسةةبة اتفةةاق      وا  2.50العةةام 

80.4.% 

 

 (12)رقم جدول 

 يوضح مدى إدراك عينة الدراسة لُبعد الرؤية المستقبلية  

 (280)ن=  

 الفقرات
المتوسةةةةط 

 المرجح

االنحةةةةةةةةةةراف 

 المعياري

معامةةةةةةةةةةةل 

 االختالف

معامةةةةةةةةةةل 

 االتفاق
 االتجاه

أمتلثثثثثثثثثثثثثثك 

رؤيثثة ذات 

أبعثثثثثثثثثثثثثثثثاد 

شثثثثثثثثثمولية  

أحثثثدد مثثثن  

خ لهثثثثثثثثثثثا 

اتجثثثثثثثثثثثثثثثاي 

 عما . األ

2.38 0.88 36.9 63.0 
 يثثثثثثثر 

 مدره

أسثثثثثثثثثتذدم  

رؤيتي فثي  

توحيثثثثثثثثثثثثثد 

ضهثثثثثثثثثثثثثود  

العثثثثثثثثاملين 

باتجثثثثثثثثثثثثثاي 

أ ثثثثثثثراا 

 الشركة. 

2.14 1.09 50.9 49.1 
 يثثثثثثثر 

 مدره

أعتمثثثثثثثثثثثثثد 

علثثثثثثثثثثثثثثثثثى 

رؤيتي فثي  

اتذثثثثثثثثثثثثثثثاذ 

قثثثثثثثثرارات 

 اائبة.  

2.37 0.87 36.7 63.3 
 يثثثثثثثر 

 مدره

أمتلثثثثثثثثثثثثثثك 

القثثثثثثثثثثثثثدرة 

على رؤيثة  

األشثثثثثثثثثثياء 

 يثثثثثثثثثثثثثثثثثر 

المنظثثثثورة 

والتعامثثثثثثل 

2.39 0.74 30.9 69.1 
 يثثثثثثثر 

 مدره

 الفقرات
المتوسةةةةط 

 المرجح

االنحةةةةةةةةةةراف 

 المعياري

معامةةةةةةةةةةةل 

 االختالف

معامةةةةةةةةةةل 

 االتفاق
 االتجاه

مثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثع 

 و . المجه

أمتلثثثثثثثثثثثثثثك 

القثثثثثثثثثثثثثدرة 

علثثثثثثثثثثثثثثثثثى 

تحويثثثثثثثثثثثل 

الرؤية إلى 

واقثثثثثثثثثثثثثثثثع 

ممكثثثثثثثثثثثثثن 

الت بيثثثثثثثثثا 

سثثثثثثثثثثثثثمن 

رسثثثثثثثثثثثثالة 

الشثثثثثثثثثركة 

 وأهدافها.  

2.34 0.82 35.0 64.9 
 يثثثثثثثر 

 مدره

أمتلثثثثثثثثثثثثثثك 

القثثثثثثثثثثثثثدرة 

على إقنثاع  

األخثثثثثثرين  

)أفثثثثثثثثثثثثراد 

الشثثثثثثركة(  

وتحفيثثثزهم 

علثثثثثثثثثثثثثثثثثى 

اإليمثثثثثثثثثثاة 

برؤيتثثثثثثثثثي 

اإلستراتيج

 ية.

2.36 0.79 33.5 66.5 
  يثثثثثثثر

 مدره

 69.5 30.5 0.71 2.33 االضمالي  
 يثثثثثثثر 

 مدره

 

 مخرجات البرنامجالمصدر: من 
بمتوسث    يتض  مثن بيانثات الجثدو  السثابا اة أ لبيثة عينثة الدراسثة       

( والثذي يقثع فثي مثد  عثدم االدراه مثع       2.39، 2.14يتراوح بثين ) 

%( والتثي تقابثل نسثبة    50.9% و30.9نسبة اخت ف تتراوح بثين )  

%( تثثر  انهثثا ال تمتلثثك رؤيثثة  49.1% و69.1وح بثثين )اتفثثاق تتثثرا

ذات أبعثثثاد شثثثمولية تحثثثدد مثثثن خ لهثثثا اتجثثثاي األعمثثثا ، والتسثثثتذدم   

رؤيتها في توحيد ضهود العثاملين باتجثاي أ ثراا الشثركة، والتعتمثد      

علثثى رؤيتهثثا فثثي اتذثثاذ قثثرارات اثثائبة، كمثثا التمتلثثك القثثدرة علثثى      

المجهثثو ، وال تمتلثثك    رؤيثثة األشثثياء  يثثر المنظثثورة والتعامثثل مثثع      

القثثدرة علثثى تحويثثل الرؤيثثة إلثثى واقثثع ممكثثن الت بيثثا سثثمن رسثثالة    

الشركة وأهدافها  وايضا ال تمتلك القدرة على إقنثاع األخثرين )أفثراد    

ويتضةح ممةا    الشركة( وتحفيزهم على اإليمثاة برؤيتثي اإلسثتراتيجية   

سةةبق عةةدم ادراك عينةةة الدراسةةة بالرؤيةةة المسةةتقبلية, حيةةث بلغةةت     

والةذي يقةع فةي مةدى عةدم االدراك مةع نسةبة         2.33لمتوسط العةام  ا

 %.69.5اتفاق 

 

  (13)رقم جدول 

 (280  )ن=مدى إدراك عينة الدراسة لُبعد التحفيز  يوضح

 الفقرات
المتوسةةةةط 

 المرجح

االنحةةراف 

 المعياري

معامةةةةةةةةةةةل 

 االختالف

معامةةةةةةةةل 

 االتفاق
 االتجاه

أمتلثثثثثثثثثثك  

القثثثثثثثثثثثدرة 

علثثى دفثثع  

العثثثثثثاملين 

لتنفيثثثثثثثثثثثثثذ 

ة رؤيثثثثثثثثثثثثث

وتصثثثثورا

ت 

الشثثثثثثثثركة 

  يرمدره 61.1 39.0 0.88 2.26
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 الفقرات
المتوسةةةةط 

 المرجح

االنحةةراف 

 المعياري

معامةةةةةةةةةةةل 

 االختالف

معامةةةةةةةةل 

 االتفاق
 االتجاه

التثثثثثي تثثثثثم 

 وسعها. 

أثيثثثثثثثثثثثثثثر  

التنثثثثثثثثاف  

بثثثثثثثثثثثثثثثثثثين 

العثثثثثثاملين 

لتقثثثثثثثثثثثثديم  

المزيد من 

اإلنجثثثثثثااا

 ت. 

  يرمدره 75.2 24.8 0.72 2.90

أكثثثثثثثثثثافئ  

العثثثثثثاملين 

فثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي 

الشثثثثثثثثركة 

باسثثثثتذدام 

حثثثثثثثثثثوافز 

متنوعثثثثثثثثة 

نتيجثثثثثثثثثثثثة  

ألعمثثثثالهم 

وإنجاااته

 م. 

  يرمدره 56.4 43.6 0.98 2.25

ع أشثثثثثثثثثثج 

التفاعثثثثثثثثل 

بثثثثثثثثثثثثثثثثثثين 

العثثثثثثاملين 

فثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي 

الشثثثثثثثثركة 

وتكثثثثثثثوين 

فثثثثثثثثثثثثثثثرق 

العمثثثثثثثثثثثثل 

 بينهم.  

  يرمدره 58.6 41.4 0.96 2.32

أحثثثثثثثثثثثثث  

العثثثثثثاملين 

فثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي 

الشثثثركةع

لثثثثثثثثثثثثثثثثثثثى 

المشثثاركة  

فثثي اتذثثاذ  

القثثثرارات 

وتحمثثثثثثثثل  

المسثثةولية 

 . 

  يرمدره 60.7 39.3 0.92 2.34

أحفثثثثثثثثثثثز   

أفثثثثثثثثثثثثثراد  

الشثثثثثثثثركة 

للتصثثثرف 

بانسثثثثثثثجام 

مثثثثثثثثثثثثثثثثثثثع 

أهثثثثثثثثثثداف 

 الشركة. 

  يرمدره 62.3 37.7 0.87 2.31

  يرمدره 72.1 28.0 0.67 2.40 االضمالي

 

 المصدر: من مخرجات البرنامج

يتض  من بيانثات الجثدو  السثابا اة أ لبيثة عينثة الدراسثة بمتوسث         

( والثذي يقثع فثي مثد  عثدم االدراه مثع       2.32، 2.25يتراوح بين )

%( والتثي تقابثل نسثبة    43.6% و24.8نسبة اخت ف تتراوح بين ) 

ال تمتلثك القثدرة   %(، تر  إنهثا  76.9% و81.5تتراوح بين )اتفاق 

على دفع العاملين لتنفيذ رؤية وتصثورات الشثركة التثي تثم وسثعها،      

وانه ال يتم اثارة التناف  بين العثاملين لتقثديم المزيثد مثن اإلنجثااات،      

نتيجثة   كما ال يتم مكافأة العاملين في الشركةباستذدام حثوافز متنوعثة  

ااتهم، وال يثثثتم تشثثثجيع التفاعثثثل بثثثين العثثثاملين فثثثي   ألعمثثثالهم وإنجثثثا

 حثثث العثثاملين فثثي  الشثثركة وتكثثوين فثثرق العمثثل بيثثنهم، وانثثه ال يثثتم   

الشركة على المشثاركة فثي اتذثاذ القثرارات وتحمثل المسثةولية،حيث       

ال يثثتم تحفيثثز أفثثراد الشثثركة للتصثثرف بانسثثجام مثثع أهثثداف الشثثركة.  

بثالتحفييز، حيثث بليثب    ويتض  ممثا سثبا عثدم ادراه عينثة الدراسثة      

والثثذي يقثثع فثي مثثد  عثثدمم االدراه مثثع نسثثبة   2.40المتوسث  العثثام  

 %.72.1اتفاق 

التحليثثل الواثثفي لمثثد  إدراه العثثاملين بشثثركة      بنثثاًء علثثى إضثثراء    

مصر للتامين لمفهوم الذكاء اإلسثتراتيجي )المتييثر المسثتقل( يتضث      

ذكاء عثثثثثدم إدراه العثثثثثاملين بالشثثثثثركة محثثثثثل الدراسثثثثثة لمفهثثثثثوم الثثثثث

 اإلستراتيجي.

التحليثل الواثفي لمثثد  إدراه العثاملين بشثثركة مصثر للتثثامين      -1

 لمفهوم حوكمة إدارة المعرفة:

ويستهدف هذا التحليل الوافي قيا  مثد  إدراه العثاملين بالشثركة    

محل الدراسة لمفهوم حوكمة إدارة المعرفة. وأسثفرت نتثائا التحليثل    

 :الوافي للباحثة ما يلي

 

  (14)رقم جدول 

 مدى إدراك عينة الدراسة لُبعد دعم اإلدارة العليا   يوضح

 (280  ن=)

 الفقرات

المتةةةةةةةةو

سةةةةةةةةةةةةط 

 المرجح

االنحةةةةةةةراف 

 المعياري

معامةةةةةةةةةةةل 

 االختالف

معامةةةةةةةةةةةل 

 االتفاق
 االتجاه

هنثثثثثثثثثثثثثثثثثاه 

هيةثثثثثثثثثثثثثثات 

لحوكمثثثثثثثثثثة 

إدارة 

 المعرفة.

  ير مدره 72.9 27.1 0.65 2.40

هنثثثثثثثثثثثثثثثثثاه 

أدوار 

أؤديهثثثثثثثثثثثثثثا 

لقيثثادة إدارة 

 المعرفة.

  ير مدره 71.7 28.3 0.67 2.37

هنثثثثثثثثثثثثثثثثثاه 

متابعثثثثثثثثثثثثثثة 

لثثثثثثثثثثألدوار 

التي تؤديها 

لحوكمثثثثثثثثثثة 

إدارة 

 المعرفة.

  ير مدره 70.4 30.0 0.77 2.57

هنثثثثثثثثثثثثثثثثثاه 

اسثثثتراتيجيا

ت 

لتصثثثثثثثثحي  

األخ ثثثثثثثثاء  

إة وضثثثثدت 

أثنثثثثثثثثثثثثثثثثثثاء 

حوكمثثثثثثثثثثثة  

إدارة 

 المعرفة.

  ير مدره 62.3 37.7 0.89 2.36

 االجمالي
2.4

3 
 غير مدرك 74.5 25.5 0.62

 

 رجات البرنامجمخالمصدر: من 
بمتوسث    يتض  من بيانثات الجثدو  السثابا اة أ لبيثة عينثة الدراسثة      

( والثذي يقثع فثي مثد  عثدم االدراه مثع       2.57، 2.36يتراوح بين )

%( والتثي تقابثل نسثبة    37.7% و27.1نسبة اخت ف تتراوح بين ) 

%( تثثر  عثثدم وضثثود هيةثثات    63.3% و729اتفثثاق تتثثراوح بثثين )  
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وال توضثد أدوار تؤديهثا لقيثادة إدارة المعرفثة       لحوكمة إدارة المعرفة،

عدم وضود متابعة لهذي األدوار، كما ال توضثد اسثتراتيجيات لتصثحي     

ويتضةةح ممةةا سةةبق األخ ثثاء إة وضثثدت أثنثثاء حوكمثثة إدارة المعرفثثة 

عدم ادراك عينة الدراسة  بدعم االدارة العليا, حيث بلغت المتوسةط  

االدراك مةةع نسةةبة اتفةةاق   والةةذي يقةةع فةةي مةةدى عةةدم     2.43العةةام 

74.5.% 

 
  (15)رقم جدول 

 مدى إدراك عينة الدراسة لُبعد استراتيجيات التطوير يوضح

 (280  =)ن 

 الفقرات
المتوسةةط  

 المرجح

االنحراف 

 المعياري

معامةةةةةةةةةةل 

 االختالف

معامةةةةةةةةةةل 

 االتفاق
 االتجاه

يشثثثثثثثثثثثثثثثثاره 

المسثثثثثثثةولوة 

فثثثثي ت ثثثثوير  

اسثثثثثثتراتيجية 

إدارة 

 المعرفة.

2.38 0.86 36.1 63.9 
 يثثثثثثثثر 

 مدره

تنفثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثذ 

اسثثثثثثتراتيجية 

إدارة 

المعرفثثة مثثن   

خ   قيادات 

 فاعلة.

2.56 0.84 32.8 67.2 
 يثثثثثثثثر 

 مدره

هنثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاه 

اعتبثثثثثثثثثثارات 

لت ثثثثثثثثثثثثثثثوير  

اسثثثثثثتراتيجية 

عالميثثثثثثثثثثثثثثثثثة 

إلدارة 

 المعرفة.

2.59 0.82 31.7 68.3 
 يثثثثثثثثر 

 مدره

يوضد أساليب 

وأدوات 

تاسثثثثثثثثثثثثثثثتذدم 

لتحديثثثثثثثثثثثثثثثثثثد 

أهثثثداف إدارة 

المعرفثثثثثثثثثثثثثثة 

وموائمتهثثامع 

مكونثثثثثثثثثثثثثثات 

دارة إ

المعرفثثثثثثثثثثثثثثة 

)األشثثذاً، 

العمليثثثثثثثثثثات، 

 التكنولوضيا(.

2.32 0.85 36.6 63.4 
 يثثثثثثثثر 

 مدره

 74.8 25.2 0.62 2.46 االجمالي
 يثثثثثثثثر 

 مدره

 

 مخرجات البرنامجالمصدر: من 
بمتوسث    يتض  من بيانثات الجثدو  السثابا اة أ لبيثة عينثة الدراسثة      

مثع  ( والثذي يقثع فثي مثد  عثدم االدراه      2.59، 2.32يتراوح بين )

%( والتثي تقابثل نسثبة    36.6% و31.7نسبة اخت ف تتراوح بين ) 

%( انثثثثثه الثثثثثى ال يشثثثثثاره 63.4% و68.3اتفثثثثثاق تتثثثثثراوح بثثثثثين )

المسةولوة في ت ثوير اسثتراتيجية إدارة المعرفثة، وال يوضثد أسثاليب      

وأدوات تاستذدم لتحديد أهداف إدارة المعرفة وموائمتها مثع مكونثات   

لعمليثثات، التكنولوضيا(،كمثثا ال يثثتم تنفثثذ  إدارة المعرفثثة )األشثثذاً، ا

اسثثثثثتراتيجية إدارة المعرفثثثثثة مثثثثثن خثثثثث   قيثثثثثادات فاعلثثثثثة، كمثثثثثا ال  

ويتضةةح  توضثثداعتبارات لت ثثوير اسثثتراتيجية عالميثثة إلدارة المعرفثثة 

مما سبق عدم ادراك عينة الدراسةة  باسةتراتيجيات التطةوير, حيةث     

االدراك مةع  والذي يقع في مةدى عةدمم     2.46بلغت المتوسط العام 

 %.74.8نسبة اتفاق 

 

   (16) رقم جدول

 مدى إدراك عينة الدراسة لُبعد الثقافة التنظيمية  يوضح

 (280  ن=) 

 الفقرات
المتوسةةط  

 المرجح

االنحراف 

 المعياري

معامةةةةةةةةةةةل 

 االختالف

معامةةةةةةةةةةل 

 االتفاق
 االتجاه

يتسثم العمثثل  

بقثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثيم  

تنظيميثثثثثثثثثثثة 

تثثثثثثثثثثثثثثثثثثدعم  

اسثثثتراتيجية 

إدارة 

 المعرفة.

2.39 0.84 35.2 64.9 
 يثثثثثثثثثثر  

 مدره

تتثثثثثثثثثثثثثثثثثثثأثر 

الثقافثثثثثثثثثثثثثثثثة 

التنظيميثثثثثثثثة 

بالثقافثثثثثثثثثات 

العالميثثثثثثثثثثثثة 

 والمحلية.

2.05 0.61 30.0 70.2 
 يثثثثثثثثثثر  

 مدره

تعمثثثثثثثثثثثثثثثثثثل 

القيثثثثثثثثثثادات 

على تسهيل 

نقثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل 

اسثثثتراتيجية 

إدارة 

المعرفثثثثثثثثثثثة 

لتحقيثثثثثثثثثثثثثا 

الفوائثثثثثثثثثثثثثثثد 

 الم لوبة.

2.08 0.91 43.8 56.3 
 يثثثثثثثثثثر  

 مدره

مسثثثثثثثثثثثثتو  

الثقافثثثثثثثثثثثثثثثثة 

التنظيميثثثثثثثثة 

السثثثثثثثثثثثثثائدة  

يثثثثثثثثثثثثثثثثثثدعم  

اسثثثثتراتيجيا

ت حوكمثثثثة  

إدارة 

 المعرفة.

2.34 0.59 25.2 74.8 
 يثثثثثثثثثثر  

 مدره

 االضمالي
2.22 0.49 22.1 77.9 

 يثثثثثثثثثثر  

 مدره

 

 مخرجات البرنامجالمصدر: من 

بمتوسث    يتض  من بيانثات الجثدو  السثابا اة أ لبيثة عينثة الدراسثة      

( والثذي يقثع فثي مثد  عثدم االدراه مثع       2.39، 2.05يتراوح بين )

%( والتثي تقابثل نسثبة    43.8% و25.2ن ) نسبة اخت ف تتراوح بي

%( تثثر  انثثه ال تتثثأثر الثقافثثة   56.3% و74.8اتفثثاق تتثثراوح بثثين ) 

التنظيميثثة بالثقافثثات العالميثثة والمحليثثة،كما ال تعمثثل القيثثادات علثثى        

تسهيل نقل استراتيجية إدارة المعرفثة لتحقيثا الفوائثد الم لوبثة، واة     

عم اسثتراتيجيات حوكمثة إدارة   مستو  الثقافة التنظيمية السائدة ال يثد 

المعرفثثة. وانثثه ال يتسثثم العمثثل بقثثيم تنظيميثثة تثثدعم اسثثتراتيجية إدارة    

ويتضةةةح ممةةةا سةةةبق عةةةدم ادراك عينةةةة الدراسةةةة  بالثقافةةةة  المعرفثثثة 

والذي يقةع فةي مةدى      2.22التنظيمية , حيث بلغت المتوسط العام 

 %.77.9عدم االدراك مع نسبة اتفاق 

 

 (17)رقم جدول 
 مدى إدراك عينة الدراسة لُبعد إدارة المخاطر   يوضح

 (280  =)ن 

 الفقرات
المتوسةةط  

 المرجح

االنحراف 

 المعياري

معامةةةةةةةةةةل 

 االختالف

معامةةةةةل 

 االتفاق
 االتجاه

مثثثثثن المتوقثثثثثع  

حدول مذالر 

نتيجثثة لحوكمثثة 

 المعرفة.

  ير مدره 66.2 33.8 0.78 2.31

  ير مدره 75.0 25.0 0.63 2.52عنثثثثثد حثثثثثدول  
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 الفقرات
المتوسةةط  

 المرجح

االنحراف 

 المعياري

معامةةةةةةةةةةل 

 االختالف

معامةةةةةل 

 االتفاق
 االتجاه

مذثثثثثثثثثثثثثثثثالر 

لحوكمثثثثثثثثثثثثثثثة 

إدارة 

المعرفثثثثثثثثثثثثثثثة 

هنثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاه 

جيات اسثثثتراتي

 لمواضهتها.

عنثثثثثد حثثثثثدول  

مذالر هناه 

قيثثثثثثثثثثثثثثثثثثادات 

تسثثثثثثثثثثثثثثثثت يع 

التعامثثل معهثثا 

بكفثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاءة 

 وفعالية.

  ير مدره 54.3 45.7 1.01 2.21

عنثثثثثد حثثثثثدول  

مذالر هناه 

نظثثثثام تيذيثثثثة  

عكسثثثثثثثثثثثثثثثثثية  

ل سثتفادة مثثن  

إيجابياتهثثثثثثثثثثثثا 

الحاليثثثثثثثثثثثثثثثثثثة 

وتجنثثثثثثثثثثثثثثثثثب 

سثثثثثثثثثثثثثثثلبياتها  

 مستقبً .

 مدره  ير 64.7 35.3 0.78 2.21

  ير مدره 72.7 27.3 0.63 2.31 االجمالي

 

 مخرجات البرنامجالمصدر: من 

بمتوسث    يتض  من بيانثات الجثدو  السثابا اة أ لبيثة عينثة الدراسثة      

( والثذي يقثع فثي مثد  عثدم الموافقثة مثع        2.52، 2.21يتراوح بين )

%( والتثي تقابثل نسثبة    45.7% و25.0نسبة اخت ف تتراوح بين ) 

%( تثر  انثه ال يتوقثع حثدول     54.3% و75.0وح بثين ) اتفثاق تتثرا  

مذثثالر نتيجثثة لحوكمثثة المعرفثثة،كما ال يوضثثد اسثثتراتيجيات لمواضثثه  

هثذي المذثالر واليوضثد نظثام تيذيثة عكسثية ل سثتفادة مثن إيجابياتهثثا         

الحالية وتجنب سلبياتها مسثتقبً  ، ال ييوضثد قيثادات تسثت يع التعامثل      

ويتضح مما سبق عدم ادراك عينة  ة.مع هذي المذالر بكفاءة وفعالي

والةذي   2.31الدراسة  بادارة المخاطر, حيث بلغت المتوسةط العةام   

 %.72.7يقع في مدى عدم االدراك مع نسبة اتفاق 

 

  (18جدول رقم )

 مدى إدراك عينة الدراسة لُبعد إدارة القياس والتقييم  يوضح

 (280)ن=  

 الفقرات
المتوسةةةط 

 المرجح

االنحةةةراف 

 ريالمعيا

معامةةةةةةةةةل 

 االختالف

معامةةةةةةةةةةل 

 االتفاق
 االتجاه

هنثثثاه نظثثثم 

للقيثثثثثثثثثثثثثا  

والتقيثثثثثثثثثثثثيم 

المسثثثثثثثثثتمر 

السثثثثتراتيج 

يثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثات 

حوكمثثثثثثثثثثثثة 

إدارة 

 المعرفة.

2.11 0.75 35.6 64.5 
 يثثثثثثثثثثثثثثثثر  

 مدره

هناه آليثات  

تقدم التيذية 

العكسثثثثثثثثثثية 

بشثثأة تنفيثثذ  

اسثثثتراتيجيا

تحوكمثثثثثثثثثثة 

2.83 0.84 29.7 70.3 
الى حد مثا  

 مدره

 الفقرات
المتوسةةةط 

 المرجح

االنحةةةراف 

 ريالمعيا

معامةةةةةةةةةل 

 االختالف

معامةةةةةةةةةةل 

 االتفاق
 االتجاه

إدارة 

 المعرفة.

هنثثثثثثثثثثثثثثثثثاه 

تفادة مثن  اسث 

القيثثثثثثثثثثثثثا  

والتقيثثثثثثثثثثثثيم 

المسثثثثثثثثثتمر 

السثثثثتراتيج 

يثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثات 

حوكمثثثثثثثثثثثثة 

إدارة 

 المعرفة.

2.98 0.70 23.5 76.5 
الى حد مثا  

 مدره

هنثثثثثثثثثثثثثثثثثاه 

كثثثثثثثثثثثثثثوادر 

بشثثثثثثثثثثثثثثرية 

مؤهلثثثثثثثثثثثثثثة 

لقيثثثثثثثثثثثثثثثا  

وتقيثثثثثثثثثثثثثثثيم 

اسثثثتراتيجيا

ت حوكمثثثثة 

إدارة 

 المعرفة.

2.93 0.71 24.2 75.8 
الى حد مثا  

 مدره

 80.8 19.2 0.52 2.71 االضمالي
الى حد مثا   

 مدره

 

 مخرجات البرنامجلمصدر: من ا

بمتوسث    يتض  من بيانثات الجثدو  السثابا اة أ لبيثة عينثة الدراسثة      

( والثذي يقثع فثي مثد  عثدم االدراه مثع       2.93، 2.11يتراوح بين )

%( والتثي تقابثل نسثبة    35.6% و23.5نسبة اخت ف تتثراوح بثين )  

%( تر  اة ال يوضد هناه نظم 75.8% و64.5اتفاق تتراوح بين )

ا  والتقييم المستمر الستراتيجيات حوكمة إدارة المعرفة، كما ال للقي

توضثثد آليثثات تقثثدم التيذيثثة العكسثثية بشثثأة تنفيثثذ اسثثتراتيجيات حوكمثثة  

إدارة المعرفثثثة، وال يوضثثثد اسثثثتفادة مثثثن القيثثثا  والتقيثثثيم المسثثثتمر       

السثتراتيجيات حوكمثثة إدارة المعرفثثة، ال يوضثد هنثثاه كثثوادر بشثثرية   

ويتضح ممةا   يم استراتيجيات حوكمة إدارة المعرفةمؤهلة لقيا  وتقي

سبق عدم ادراك عينة الدراسة بإدارة القياس والتقييم , حيث بلغت 

والةذي يقةع فةي مةدى عةدم االدراك مةع نسةبة         2.71المتوسط العةام  

 %.80.8اتفاق 

بنةةاًء علةةى إجةةراء التحليةةل الوصةةفي لمةةدى إدراك العةةاملين بشةةركة      

إدارة المعرفة )المتغير التابع( يتضةح   مصر للتامين لمفهوم حوكمة

عةةدم إدراك العةةاملين بالشةةركة محةةل الدراسةةة لمفهةةوم حوكمةةة إدارة  

 المعرفة.  

 اختبار الفرا الرئي  للدراسة:   

يثثن  الفثثرا الثثرئي  للدراسثثة والثثذي قامثثب الباحثثثة بصثثيا ته فثثي   

الةذكاء  جةوهري ألبعةاد    تةأثير ال يوجةد  اورة فرا العدم على أنه "

يجي مجتمعةةةة علةةةى أبعةةةاد حوكمةةةة إدارة المعرفةةةة بشةةةركة  اإلسةةةترات

 ". مصر للتأمين

ويستهدف هذا الفرا التعرف على تأثير أبعثاد الثذكاء اإلسثتراتيجي    

وأي باعثثد مثثن أبعثثادي هثثو األكثثثر تثثأثيرًا فثثي حوكمثثة إدارة المعرفثثة         

 بالشركة محل الدراسة.. 

تحليثثثل وإلختبثثثار الفثثثرا الثثثرئي  الثالثثثث قامثثثب الباحثثثثة بإسثثثتذدام 

اإلرتبثثاا ، وتحليثثثل اإلنحثثثدار المتعثثدد ب ريقثثثة اإلنحثثثدار التثثثدريجي   

 لمعرفة أفضل المتييرات المستقلة تأثيرًا.

 وأسفرت نتائا التحليل اإلحصائي للباحثة في الفرا على ما يلي:

 

   :اختبار الفرض الفرعي األول 

الثذكاء اإلسثتراتيجي علثى دعثم اإلدارة     ضوهري ألبعاد  تأثيرال يوضد 

 :ويمكن توسي  ذلك على النحو التاليالعليا بشركة مصر للتأمين. 
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  ل ستشثثراف علثثى دعثثم اإلدارة العليثثا   ضثثوهري  تثثأثيرال يوضثثد

 بشركة مصر للتأمين.
  للتفكير النظمي على دعم اإلدارة العلثي  ضوهري  تأثيرال يوضد

 ابشركة مصر للتأمين.
  إلدارة للرؤيثثة المسثثتقبلية علثثى دعثثم ا   ضثثوهري  تثثأثيرال يوضثثد

 العليا بشركة مصر للتأمين.

  للتحفيز على دعثم اإلدارة العليثا بشثركة    ضوهري  تأثيرال يوضد

 مصر للتأمين.

ن أبعثثاد متييثثر الثثذكاء   بثثي البسثثي  االرتبثثاا معامثثل حسثثاب)أ( 

 وباعد دعم اإلدارة العليا: اإلستراتيجي

 

الةةةذكاء   يوضةةةح داللةةةة العالقةةةة بةةةين أبعةةةاد     (19)رقةةةم  جةةةدول 

 ي اإلستراتيج

 ودعم اإلدارة العليا
 

 المتييرات

حوكمثثثثثثثثثثثة  

إدارة 
 المعرفة

 الذكاء اإلستراتيجي

 األبعاد

دعثثثثثثثثثثثثثثثثثثثم 

اإلدارة 

 العليا

 اإلستشراف
التفكيثثثثثثثثثثثثر 

 النظمي

الرؤيثثثثثثثثثثثثثة 

 المستقبلية
 التحفيز

حوكمثثثثثثثثثثثثثثثة 

إدارة 
 المعرفة

دعم اإلدارة 

 العليا
1 0.765** 0.881** 0.689** 0.651** 

الثثثثثثثثثثثثثثثثثذكاء 

 اإلستراتيجي

 **0.855 **0.927 **0.906 1 **0.765 فاإلستشرا

التفكيثثثثثثثثثثثثثر 

 النظمي
0.881** 0.906** 1 0.846** 0.782** 

الرؤيثثثثثثثثثثثثثثة 

 المستقبلية
0.689** 0.927** 0.846** 1 0.834** 

 1 **0.834 **0.782 **0.855 **0.651 التحفيز

 %5** معنوية عند 

 يتضثثث  مثثثن بيانثثثات الجثثثدو  السثثثابا وضثثثود ع قثثثة ارتباليثثثة دالثثثة    

الثذكاء اإلسثتراتيجي،   وكثً  مثن أبعثاد     دعم اإلدارة العليا إحصائيًا بين

( عنثثد 0.651،0.881حيثثث تراوحثثب قيمثثة معامثثل اإلرتبثثاا بثثين )   

وذلك يد  على أنه كلما توفرت أبعثاد الثذكاء    (،0.01مستو  داللة )

اإلسثثثثتراتيجي تحقثثثثا دعثثثثم اإلدارة العليثثثثا، كمثثثثا توضثثثثد ع قثثثثة بثثثثين 

بعضثثثها الثثثبعا حيثثثث تراوحثثثب قثثثيم معامثثثل     المتييثثثرات المسثثثتقلة 

( ممثا  0.01( عند مستو  داللثة ) 0.908، 0.782اإلرتباا بينهما )

قد يسبب وضود مشكلة اإلادوا  الذ ثي ولقثد قامثب الباحثثة باختبثار      

أو بذررو  VIF هذي المشكلة باستذدام اختبار معامل تضذم التباين

يمتثثثثه بليثثثثب ق (VIF)بعثثثثا المتييثثثثرات مثثثثن النمثثثثوذ  وبحسثثثثاب   

( مما يد  على عدم وضثود مشثكلة   10( وهي قيمة أقل من )3.512)

( يوسثث  نتثثائا  20اإلادوا  الذ ثثي والجثثدو  التثثالي )ضثثدو  رقثثم    

تحليثثل اإلنحثثدار المتعثثدد ب ريقثثة اإلنحثثدار التثثدريجي لمعرفثثة أفضثثل  

 المتييرات المستقلة تأثيرًا.  

دعثثم اإلدارة )ب( اختبثثار تثثأثير أبعثثاد الثثذكاء اإلسثثتراتيجي علثثى باعثثد  

 العليا:  
 

 بةين أبعةاد  ( يوضةح نتةائج عالقةة اإلنحةدار المتعةدد      20)رقةم  جدول 
 الذكاء اإلستراتيجي ودعم اإلدارة العليا

 

 

قيمثثثثثثثثثثثة 

معامثثثثثثل 

 اإلنحدار

 قيمة

 T 

مستو  
 الداللة

 P 

معامثثثثثثل 

اإلرتباا 

 الكلي

معامثثثثثل 

 التحديد

معامثثثثثل 

التحدييد 

 المعد 

 0.01 1.50 0.175 الثابب

0.887 0.787 0.785 

التفكيثثثثثثثثر 
 النظمي

1.116 20.13 0.01 

الرؤيثثثثثثثثة  

 المستقبلية
1.169 3.77 0.01 

 F 510.7قيمة 

مسثثثثثثتو  

 الداللة
0.01 

يتض  من نتائا الجدو  السابا معنوية نموذ  انحثدار أبعثاد             

، حيثثث بليثثب قثثب قيمثثة دعثثم اإلدارة العليثثاعلثثى الثثذكاء اإلسثثتراتيجي 

"F( "510.07 ( عنثثد مسثثتو  داللثثة )وأة التفكيثثر النظمثثي  0.01 )

بمقثثثثثدار  دعثثثثثم اإلدارة العليثثثثثاوالرؤيثثثثثة المسثثثثثتقبلية يثثثثثؤثراة علثثثثثى  

%( ترضع لمتييرات أخثر  لثم تثذكر فثي     21.5%(، ونسبة )78.5)

دعثثثم اإلدارة النمثثوذ  أو للذ ثثأ العشثثوائي وأة التييثثثر الحثثادل فثثي      

يثثثر النظمثثثي بمقثثثدار   بمقثثثدار الوحثثثدة يرضثثثع للتييثثثر فثثثي التفك    العليثثثا

( للرؤيثثثة المسثثثتقبلية. وأة خثثثرو  باعثثثد  1.69(، وبمقثثثدار )1.116)

وباعثثثد التحفيثثثز مثثثن النمثثثوذ  اليعنثثثي عثثثدم    المسثثثتقبلي اإلستشثثثراف 

تأثيرهمثثا علثثى دعثثم اإلدارة العليثثا وإنمثثا لضثثعف تأثيرهمثثا فثثي ظثثل      

المتييرين المؤثرين، وأنهما يؤثراة بشكل فرد  أو مثن خث   تثأثير    

 شر. ير مبا

بناًء على اختبار الفرا الفرعي األو  يمكن للباحثة رفا الفثرا  

بشكل ضزئي في اورته العدمية وقبو  الفثرا ضزئيثًا فثي اثورته     

يوضثثثد تثثثأثير ضثثثوهري ألبعثثثاد الثثثذكاء  البديلثثثة التثثثي نصثثثب علثثثى أنثثثه

 اإلستراتيجي على دعم اإلدارة العليا بشركة مصر للتأمين.

 

 :اختبار الفرض الفرعي الثاني 
الذكاء االستراتيجي على اسثتراتيجيات  ضوهري ألبعاد  تأثيرال يوضد 

ويمكثثن توسثثي  ذلثثك علثثى النحثثو     الت ثثوير بشثثركة مصثثر للتثثأمين.    

 :التالي

  ل ستشثثثثراف علثثثثى اسثثثثتراتيجيات   ضثثثثوهري  تثثثثأثيرال يوضثثثثد

 الت وير بشركة مصر للتأمين.

   التفكيثثر النظمثثثي علثثثى اسثثثتراتيجيات  ضثثثوهري  تثثثأثيرال يوضثثد

 بشركة مصر للتأمين. الت وير 

  للرؤيثثة المسثثتقبلية علثثى اسثثتراتيجيات  ضثثوهري  تثثأثيرال يوضثثد

 الت ويربشركة مصر للتأمين.
  للتحفيثثثثثثز علثثثثثثى اسثثثثثثتراتيجيات   ضثثثثثثوهري  تثثثثثثأثيرال يوضثثثثثثد

 الت ويربشركة مصر للتأمين.
ن أبعثاد متييثر الثذكاء    بثي  البسثي   االرتبثاا  معامثل  حسثاب  ( أ)

 ر:وباعد استراتيجيات الت وي اإلستراتيجي
 

الذكاء اإلسةتراتيجي   (يوضح داللة العالقة بين أبعاد21) رقم  جدول

 واستراتيجيات التطوير

 
 

يتض  من بيانات الجدو  السابا وضود ع قة إرتبالية دالثة إحصثائيًا   

الثذكاء اإلسثتراتيجي، حيثث    إستراتيجيات الت وير وكثً  مثن أبعثاد     بين

( عنثثد مسثثتو  0.722،0.915تراوحثب قيمثثة معامثثل اإلرتبثاا بثثين )  

وذلثثثك يثثثد  علثثثى أنثثثه كلمثثثا تثثثوفرت أبعثثثاد الثثثذكاء          (،0.01داللثثثة )

االسثثتراتيجي تثثوفرت إسثثتراتيجيات الت ثثوير، كمثثا توضثثد ع قثثة بثثين      

المتييثثثرات المسثثثتقلة بعضثثثها الثثثبعا حيثثثث تراوحثثثب قثثثيم معامثثثل        

( ممثا  0.01( عند مسثتو  داللثة )  0.908، 0.782االرتباا بينهما ) 

ة اإلادوا  الذ ثي ولقثد قامثب الباحثثة باختبثار      قد يسثبب وضثود مشثكل   

أو خثرو    (VIF)هذي المشكلة باستذدام اختبار معامل تضذم التبثاين  

بعثثا المتييثثرات وهنثثا خثثر  بعثثا المتييثثرات لضثثعف تثثأثيرهم فثثي  

( 22ظثثل المتييثثر الثثداخل فثثي النمثثوذ  والجثثدو  التثثالي )ضثثدو  رقثثم    

اإلنحثثدار التثثثدريجي  يوسثث  نتثثائا تحليثثل اإلنحثثثدار المتعثثدد ب ريقثثة      

 لمعرفة أفضل المتييرات المستقلة تأثيرًا.  

اختبار تأثير أبعاد الذكاء اإلستراتيجي على باعد إسثتراتيجيات   ( ب)

 الت وير:  
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الثذكاء  أبعثاد  ذ  انحثدار  ويتض  من نتائا الجدو  السثابا معنويثة نمث   

عنثثثثد مسثثثثتو  داللثثثثة  ،اسثثثثتراتيجيات الت ثثثثويرعلثثثثى  االسثثثثتراتيجي

إسثثثتراتيجيات الت ثثثوير   التفكيثثثر النظمثثثي يثثثؤثر علثثثى    ةأو (0.01)

%( ترضثثع لمتييثثرات أخثثر  لثثم   16.3%(، ونسثثبة )83.7بمقثثدار )

تثثثذكر فثثثي النمثثثوذ  أو للذ ثثثأ العشثثثوائي وأة التييثثثر الحثثثادل فثثثي      

بمقثثثدار الوحثثثدة يرضثثثع للتييثثثر فثثثي التفكيثثثر    إسثثثتراتيجيات الت ثثثوير  

المسثتقبلي   (، وأة خثرو  باعثد االستشثراف   0.965النظمي بمقدار  )

وباعثثد الرؤيثثة المسثثتقبلية، وباعثثد التحفيثثز مثثن النمثثوذ  اليعنثثي عثثدم         

وإنمثا لضثعف تثأثيرهم فثي ظثل      إسثتراتيجيات الت ثوير   تأثيرهم علثى  

، وأنهثثم يثثؤثراة بشثثكل   إسثثتراتيجيات الت ثثوير المتييثثر المثثؤثر علثثى  

 فرد  أو من خ   تأثير  ير مباشر.

ي يمكثن للباحثثة قبثو  الفثرا     بناًء على اختبار الفرا الفرعي الثان

بشثثثكل ضزئثثثي فثثثي اثثثورته العدميثثثة ورفثثثا الفثثثرا ضزئيثثثًا فثثثي     

ضثثوهري ألبعثثاد   تثثأثيريوضثثد  اثثورته البديلثثة التثثي نصثثب علثثى أنثثه   

بشثثثركة مصثثثر  إسثثثتراتيجيات الت ثثثوير  الثثثذكاء اإلسثثثتراتيجي علثثثى   

 للتأمين.

 

  الفرض الفرعي الثالث:  اختبار 

إلسثثثتراتيجي علثثثى الثقافثثثة  الثثثذكاء اضثثثوهري ألبعثثثاد  تثثثأثيرال يوضثثثد 

ويمكثثن توسثثي  ذلثثك علثثى النحثثو   التنظيميثثة بشثثركة مصثثر للتثثأمين.  

 :التالي

  ل ستشراف المستقبلي علثى الثقافثة التنظيميثة    ضوهري  تأثيرال يوضد

 بشركة مصر للتأمين.

  للتفكير النظمي على الثقافثة التنظيميثة بشثركة    ضوهري  تأثيريوضد ال

 مصر للتأمين.

  للرؤيثثثة المسثثثتقبلية علثثثى الثقافثثثة التنظيميثثثة  ضثثثوهري  تثثثأثيرال يوضثثثد

 بشركة مصر للتأمين.
  للتحفيز علثى الثقافثة التنظيميثة بشثركة مصثر      ضوهري  تأثيرال يوضد

 للتأمين.
ن أبعثثاد متييثثر الثثذكاء  بثثي البسثثي  االرتبثثاا معامثثل حسثثاب ( أ)

 وباعد الثقافة التنظيمية: اإلستراتيجي

 
ود ع قثثثة إرتباليثثثة دالثثثة  يتضثثث  مثثثن بيانثثثات الجثثثدو  السثثثابا وضثثث  

الثذكاء اإلسثتراتيجي،   الثقافثة التنظيميثة وكثً  مثن أبعثاد       إحصائيًا بثين 

( عنثثد 0.817،0.920حيثثث تراوحثثب قيمثثة معامثثل اإلرتبثثاا بثثين )  

وذلك يد  على أنه كلما توفرت أبعثاد الثذكاء    (،0.01مستو  داللة )

ين اإلسثثثتراتيجي تثثثوفرت الثقافثثثة التنظيميثثثة، كمثثثا توضثثثد ع قثثثة بثثث       

المتييثثثرات المسثثثتقلة بعضثثثها الثثثبعا حيثثثث تراوحثثثب قثثثيم معامثثثل    

(، 0.01( عنثثد مسثثتو  داللثثة )  0.908، 0.782اإلرتبثثاا بينهمثثا ) 

 (VIF)مما قد يسبب وضود مشثكلة اإلادوا  الذ ثي تضثذم التبثاين     

ولقثثد قامثثب الباحثثثة باختبثثار هثثذي المشثثكلة باسثثتذدام اختبثثار معامثثل      

ا المتييثثثرات مثثثن النمثثثوذ  أو خثثثرو  بعثثث (VIF)تضثثثذم التبثثثاين 

( وهثثى قيمثثة أقثثل مثثن  8.08، 3.72وبحاسثثبه تراوحثثب قيمتثثه بثثين ) 

( مما يد  علثى عثدم وضثود مشثكلة اإلاادوا  الذ ثي والجثدو        10)

( يوس  نتائا تحليل اإلنحدار المتعدد ب ريقة 26التالي )ضدو  رقم 

 اإلنحدار التدريجي لمعرفة أفضل المتييرات المستقلة تأثيرًا.  

 

ختبار تأثير أبعاد الذكاء اإلسةتراتيجي علةى ُبعةد الثقافةة     ا ( ت)

 التنظيمية:

  

الثذكاء  أبعثاد  نحثدار  إذ  ومعنويثة نمث  يتض  من نتائا الجدو  السثابا  

 ةأو (0.01)عند مستو  داللثة   ،الثقافة التنظيميةعلى  اإلستراتيجي

بمقثثثدار الثقافثثثة التنظيميثثثة  يثثثؤثروا علثثثى الثثثذكاء اإلسثثثتراتيجيأبعثثثاد 

%( ترضع لمتييرات أخر  لثم تثذكر فثي    11.1%(، ونسبة )88.9)

الثقافثة التنظيميثة   النموذ  أو للذ أ العشوائي وأة التيير الحادل فثي  

بمقثثثدار الوحثثثدة يرضثثثع للتييثثثر فثثثي االستشثثثراف المسثثثتقبلي بمقثثثدار    

(، 0.067(، وللتحفيز بمقدار )0.398( وللتفكير النظمي )0.360)

تقبلية مثثن النمثثوذ  ال  يعنثثي عثثدم   كمثثا أة خثثرو  باعثثد الرؤيثثة المسثث   

وإنمثثا لضثثعف تثثأثيري فثثي ظثثل المتييثثر الثقافثثة التنظيميثثة تثثأثيري علثثى 

 المؤثرة ، وأنه يؤثر بشكل فرد  أو من خ   تأثير  ير مباشر.

بنثثثاًء علثثثى اختبثثثار الفثثثرا الفرعثثثي الثالثثثث يمكثثثن للباحثثثثة رفثثثا    

فثي  الفرا بشكل ضزئي في اورته العدمية وقبثو  الفثرا ضزئيثًا    
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ضثثوهري ألبعثثاد   تثثأثيريوضثثد  اثثورته البديلثثة التثثي نصثثب علثثى أنثثه   

 بشركة مصر للتأمين.الثقافة التنظيمية  الذكاء اإلستراتيجي على

 

 :اختبار الفرض الفرعي الرابع 

الثثثذكاء االسثثثتراتيجي علثثثى إدارة   ضثثثوهري ألبعثثثاد   تثثثأثير ال يوضثثثد 

ويمكثثن توسثثي  ذلثثك علثثى النحثثو   المذثثالر بشثثركة مصثثر للتثثأمين.   

 :التالي

  ل ستشثراف المسثتقبلي علثى إدارة المذثالر     ضثوهري   تثأثير ال يوضد

 بشركة مصر للتأمين.

  للتفكيثر النظمثي علثى إدارة المذثالر بشثركة      ضوهري  تأثيرال يوضد

 مصر للتأمين.

 للرؤية المستقبلية على إدارة المذالر بشثركة  ضوهري  تأثير يوضد ال

 مصر للتأمين.
 فيثثز علثثى إدارة المذثثالر بشثثركة مصثثر للتحضثثوهري  تثثأثير يوضثثد ال

 للتأمين.
بةةين أبعةةاد متغيةةر الةةذكاء   البسةةيط االرتبةةاط معامةةل حسةةاب ( أ)

 وُبعد إدارة المخاطر: اإلستراتيجي

 

 
يتضثثث  مثثثن بيانثثثات الجثثثدو  السثثثابا وضثثثود ع قثثثة إرتباليثثثة دالثثثة     

إحصثثائيًا بثثين إدارة المذثثالر وكثثً  مثثن أبعثثاد الثثذكاء اإلسثثتراتيجي،    

( عنثثد 0.830،0.938مثثة معامثثل اإلرتبثثاا بثثين ) حيثثث تراوحثثب قي

(، وذلك يد  على أنه كلما توفرت أبعثاد الثذكاء   0.01مستو  داللة )

اإلسثثثثتراتيجي تثثثثوفرت إدارة المذثثثثالر، كمثثثثا توضثثثثد ع قثثثثة بثثثثين      

المتييثثثرات المسثثثتقلة بعضثثثها الثثثبعا حيثثثث تراوحثثثب قثثثيم معامثثثل    

(، 0.01مسثثتو  داللثثة )   ( عنثثد0.908، 0.782اإلرتبثثاا بينهمثثا ) 

 (VIF)مما قد يسبب وضود مشثكلة اإلادوا  الذ ثي تضثذم التبثاين     

ولقثثثد قامثثثب الباحثثثثة باختبثثثار هثثثذي المشثثثكلة باسثثثتذدام اختبارمعامثثثل  

أو خثثثرو  بعثثثا المتييثثثرات مثثثن النمثثثوذ   (VIF)تضثثثذم التبثثثاين 

( وهثثى قيمثثة أقثثل مثثن  7.15، 5.59وبحاسثثبه تراوحثثب قيمتثثه بثثين ) 

ة اإلاادوا  الذ ثي والجثدو    ( مما يد  علثى عثدم وضثود مشثكل    10)

( يوس  نتائا تحليل اإلنحدار المتعدد ب ريقة 28التالي )ضدو  رقم 

 اإلنحدار التدريجي لمعرفة أفضل المتييرات المستقلة تأثيرًا.  

 
)ب( اختبةةةةار تةةةةأثير أبعةةةةاد الةةةةذكاء اإلسةةةةتراتيجي علةةةةى ُبعةةةةد إدارة    

 المخاطر:  

 
الثذكاء    إنحثدار أبعثاد   يتض  من نتائا الجدو  السثابا معنويثة نمثوذ   

" Fعلثثثى إدارة المذثثثالر، حيثثثث بليثثثب قثثثب قيمثثثة "      اإلسثثثتراتيجي  

 الذكاء اإلسثتراتيجي ( وأة أبعاد 0.01( عند مستو  داللة )108.5)

%( 7.9%(، ونسثثبة )92.1يثثؤثروا علثثى إدارة المذثثالر  بمقثثدار )  

ترضثثع لمتييثثرات أخثثر  لثثم تثثذكر فثثي النمثثوذ  أو للذ ثثأ العشثثوائي      

الحثادل فثي إدارة المذثالر بمقثدار الوحثدة يرضثع للتييثثر        وأة التييثر 

( وللتفكيثثثثر التنظيمثثثثي  230فثثثثي االستشثثثثراف المسثثثثتقبلي بمقثثثثدار )  

( وخرو  باعثد التحفييثز   0.449(، وللرؤية المستقبلية بمقدار )306)

وإنمثا لضثثعف  إدارة المذثالر  مثن النمثوذ  اليعنثي عثدم تثثأثيري علثى      

وأنثثه يثثؤثر بشثثكل فثثردي أو مثثن تثثأثيري فثثي ظثثل المتييثثرات المثثؤثرة، 

 خ   تاثير  ير مباشر.

بناًء على اختبار الفرا الفرعي الرابع يمكن للباحثة رفا الفثرا  

بشكل ضزئي في اورته العدمية وقبو  الفثرا ضزئيثًا فثي اثورته     

الثثثذكاء ضثثثوهري ألبعثثثاد  تثثثأثيريوضثثثد  البديلثثثة التثثثي نصثثثب علثثثى أنثثثه

 صر للتأمين.اإلستراتيجي على إدارة المذالر بشركة م

 

  الذام اختبار الفرا الفرعي: 

الذكاء اإلستراتيجي علثى إدارة القيثا    ضوهري ألبعاد  تأثيرال يوضد 

والتقيثثيم بشثثركة مصثثثر للتثثأمين. ويمكثثثن توسثثي  ذلثثثك علثثى النحثثثو      

 التالي:

  ل ستشراف علثى إدارة القيثا  والتقيثيم    ضوهري  تأثيرال يوضد

 بشركة مصر للتأمين
  للتفكيثثثر النظمثثثي علثثثى إدارة القيثثثا   هري ضثثثو تثثثأثيرال يوضثثثد

 والتقييم بشركة مصر للتأمين.

  للرؤيثثة المسثثتقبلية علثثى إدارة القيثثا    ضثثوهري  تثثأثيرال يوضثثد

 والتقييم بشركة مصر للتأمين.

  للتحفيثثثز علثثثى إدارة القيثثثا  والتقيثثثيم ضثثثوهري  تثثثأثيرال يوضثثثد

 بشركة مصر للتأمين.
بعثثاد متييثثر الثثذكاء   بثثين أ البسثثي  االرتبثثاا معامثثل  )أ( حسثثاب

 وباعد القيا  والتقييم: اإلستراتيجي
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يتضثثث  مثثثن بيانثثثات الجثثثدو  السثثثابا وضثثثود ع قثثثة إرتباليثثثة دالثثثة     

الثثثثثذكاء إدارة القيثثثثثا  والتقيثثثثثيم وكثثثثثً  مثثثثثن أبعثثثثثاد   إحصثثثثثائيًا بثثثثثين

األسثثثثثثتراتيجي، حيثثثثثثث تراوحثثثثثثب قيمثثثثثثة معامثثثثثثل اإلرتبثثثثثثاا بثثثثثثين  

ك يثد  علثى أنثه    وذل (،0.01( عند مستو  داللة )0.833،0.905)

كلما توفرت أبعاد الذكاء اإلستراتيجي توفرت إدارة القيثا  والتقيثيم،   

كمثثا توضثثثد ع قثثة بثثثين المتييثثرات المسثثثتقلة بعضثثها الثثثبعا حيثثثث     

( عنثثثثد 0.908، 0.782تراوحثثثب قثثثثيم معامثثثل اإلرتبثثثثاا بينهمثثثا )    

(، مما قد يسبب وضود مشكلة اإلادوا  الذ ي 0.01مستو  داللة )

ولقثثثد قامثثثب الباحثثثثة باختبثثثار هثثثذي المشثثثكلة    (VIF) تضثثثذم التبثثثاين

أو خثثثرو  بعثثثا   (VIF)باسثثثتذدام اختبارمعامثثثل تضثثثذم التبثثثاين    

، 3.727المتييثثثرات مثثثن النمثثثوذ  وبحاسثثثبه تراوحثثثب قيمثثثه بثثثين )   

( ممثا يثد  علثى عثدم وضثود مشثكلة       10( وهى قيمثة أقثل مثن )   8.08

ئا ( يوسثث  نتثثا 30اإلادوا  الذ ثثي والجثثدو  التثثالي )ضثثدو  رقثثم    

تحليثثل اإلنحثثدار المتعثثدد ب ريقثثة اإلنحثثدار التثثدريجي لمعرفثثة أفضثثل  

 ستقلة تأثيرًا.  المتييرات الم

لثثى باعثد إدارة القيثثا   )ب( اختبثار تثثأثير أبعثاد الثثذكاء اإلسثتراتيجي ع   

 والتقييم:  

 

 

 

الثذكاء  يتض  من نتائا الجدو  السثابا معنويثة نمثوذ  إنحثدار أبعثاد      

" F، حيثث بليثب قثب قيمثة "    قيثا  والتقيثيم  إدارة العلى اإلستراتيجي 

 الذكاء اإلسثتراتيجي ( وأة أبعاد 0.01( عند مستو  داللة )550.3)

%(، ونسثثثثبة 85.5بمقثثثثدار )إدارة القيثثثثا  والتقيثثثثيم  يثثثثؤثروا علثثثثى  

%( ترضثثع لمتييثثرات أخثثر  لثثم تثثذكر فثثي النمثثوذ  أو للذ ثثأ 14.5)

بمقدار الوحثدة  م إدارة القيا  والتقييالعشوائي وأة التيير الحادل في 

( وللتفكيثر  0.369يرضع للتييثر فثي االستشثراف المسثتقبلي بمقثدار )     

( وخثثثثرو  باعثثثثد  0.150(، وللتحفيثثثثز بمقثثثثدار ) 0.334التنظيمثثثثي )

التقيثيم  الرؤية المستقبلية، من النموذ  ال يعني عدم تأثيري علثى إدارة  

وإنما لضعف تأثيري في ظل المتييرات المثؤثرة، وأنثه يثؤثر    والقيا  

 بشكل فردي أو من خ   تأثير  ير مباشر.

بنثثاًء علثثى اختبثثار الفثثرا الفرعثثي الذثثام  يمكثثن للباحثثثة رفثثا         

الفرا بشكل ضزئي في اورته العدميثة وقبثو  الفثرا ضزئيثًا فثي      

 يوضد اورته البديلة التي نصب على أنه

إدارة القيثا  والتقيثيم   تأثير ضوهري ألبعاد الذكاء اإلسثتراتيجي علثى   

 للتأمين. بشركة مصر

 نتائا الدراسة: -ثاني عشر:

 نتائا اختبار الفروا: - أ

 يوس  الجدو  التالي ملذ  نتائا اختبار الفروا:

 

 

 

 

 
 النتائج العامة للدراسة: - ب

 توالب الباحثة للنتائا التالية:      

أثبتب الدراسة وضود مستو  إدراه مثنذفا ضثدًا لثد  العثاملين       -1

ًا لمفهثثوم معثثثايير حوكمثثثة إدارة  لمفهثثوم الثثثذكاء اإلسثثتراتيجي وأيضثثث  

 المعرفة داخل شركة مصر للتأمين.
سثثتراتيجي بمثابثثة السثثيف والثثدرع للمنظمثثة، حيثثث    عثثد الثثذكاء اإليا -2

يلعب دورًا مهما في كل مرحلثة مثن مراحثل اسثتراتيجيات وعمليثات      

دارة المذثالر التثي   إهمية هذا النم  من الذكاء فثي  أوتبرا ، المنظمة

المذثثالر والتهديثثدات والفثثرً ب ريقثثة    تواضثثه المنظمثثة، وواثثف  

 .  تساعد المدراء في تحديد براما وسياسات المنظمة
يجعثثثل المنظمثثثة قثثثادرة علثثثى التعامثثثل    أة الثثثذكاء اإلسثثثتراتيجي    -3

كمثا  . التحديات المسثتقبلية ويثوفر الفثرً لتعزيثز المنظمثة ونجاحهثا      

ة أة الذكاء اإلستراتيجي يعمل على إعداد القثادة ومسثاعدتهم فثي قيثاد    

 .المنظمة

دورًا رئيسًا في كل مجثا  مثن مجثاالت    اإلستراتيجي يلعب الذكاء  -4

اإلدارة وقثثثرارات المنظمثثثة بذصثثثوً الذ ثثث  المسثثثتقبلية ويثثثوفر     

وسثثثائل الثثثدعم لألهثثثداف التشثثثييلية عثثثن لريثثثا التنبثثثؤ بالتحثثثديات       

ا أهميتثثه فثثي دوري الواسثث  فثثي فهثثم التهديثثدات  ركمثثا تبثث .المسثثتقبلية
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اح بت ثوير اإلسثتراتيجيات،   مة على التبصر للسالناشةة، وإع اء قدر

ولويثثثثات أوإع ثثثثاء إنثثثثذار مبكثثثثر بالحاضثثثثة إلثثثثي قثثثثدرات ضديثثثثدة و     

 .وا حيات مذتلفة
يلعب الذكاء االستراتيجي دورًا كبيرًا في بنثاء المنظمثة وإدارتهثا      -5

   .ويساهم بشكل كبير في نمو المنظمة
اء الثثثثثذكأبعثثثثاد   بثثثثثين ًاحصثثثثائي إلثثثثثة ارتباليثثثثة د إوضثثثثود ع قثثثثثة    -6

 وكً  من أبعاد حوكمة إدارة المعرفة.  اإلستراتيجي
وضثثثثود ع قثثثثة تثثثثأثير بثثثثين بعثثثثا أبعثثثثاد الثثثثذكاء اإلسثثثثتراتيجي      -7

)اإلستشثثثراف المسثثثتقبلي ، التفكيثثثر النظمثثثي ، الرؤيثثثة المسثثثتقبلية ،     

التحفيثثثثثز( وأبعثثثثثاد حوكمثثثثثة إدارة المعرفثثثثثة )دعثثثثثم اإلدارة العليثثثثثا،    

وذلثثك  التقيثثيم والقيثثا (.   اسثثتراتيجيات الت ثثوير ، إدارة المذثثالر ،  

وفرت معثايير  تث  أبعثاد الثذكاء اإلسثتراتيجي    كلما تثوفرت أنه يد  على 

حوكمثثة إدارة المعرفثثة، كمثثا توضثثد ع قثثة بثثين المتييثثرات المسثثتقلة      

 بعضها البعا.
 مد  تحقا أهداف الدراسة:-  

 ويوس  الجدو  التالي أساليب ومجاالت تحقيا األهداف:

 

 (30) رقم جدول

 اسة ومجاالت تحقيقهاأهداف الدر
 

 النتيجة مجال تحقيقه مضمون الهدف رقم الهدف

الهثثثثثثثثثثثثثدف 

 األو 

التعرف على مفهوم الذكاء 

االسثثثثثثثثثثتراتيجي ومثثثثثثثثثثد  

إدراكثثثه مثثثن قبثثثل العثثثاملين 

 بشركة مصر للتأمين.

 الدراسة االست  عية
 المقاب ت الشذصية

 نتائا التحليل الوافي

تثثثثثثثثثثثثثثثثم  

 تحقيقه

الهثثثثثثثثدف 

 الثاني

وم التعثثثثثرف علثثثثثى مفهثثثثث

حوكمثثثثثة إدارة المعرفثثثثثة 

ومثثثد  إدراكثثثه مثثثن قبثثثل 

العثثثاملين بشثثثركة مصثثثر  

 للتأمين.

الدراسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة 

 االست  عية
المقثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاب ت 

 الشذصية

نتثثثثثائا التحليثثثثثل  

 الوافي

تثثثثثثثثثثثثثثم 

 تحقيقه

الهثثثثثثثثثثثدف 

 الثالث

التعرف على تثأثير أبعثاد   

الثثثثثثثذكاء االسثثثثثثثتراتيجي  

وأي باعثثد مثثن أبعثثادي هثثو   

األكثر تأثيرًا فثي حوكمثة   

شثثثثثركة إدارة المعرفثثثثثة ب

 مصر للتأمين.

نتثثثثثثائا اختبثثثثثثار  

الفثثرا الثثرئي   

 للدراسة

تثثثثثثثثثثثثثثم 

 تحقيقه

الهثثثثثثثثثثثدف 

 الرابع

تقثثديم بعثثا التواثثثيات   

والمقترحثثثثثثات لقيثثثثثثادات  

شثثثثركة مصثثثثر للتثثثثامين، 

فيما يتعلا بأهمية الثذكاء  

اإلسثثتراتيجي فثثي تحقيثثا  

معثثثثثثايير حوكمثثثثثثة إدارة  

المعرفثثثة بشثثثركة مصثثثر  

 للتامين.

تواثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثيات 

 الدراسة

وآليثثثثثثات تنفيثثثثثثثذ  

ات تواثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي

 الدراسة

تثثثثثثثثثثثثثثم 

 تحقيقه

   

 المصدر: من إعداد الباحثة   

 

 توصيات الدراسة: -ث عشر:ثال

 توايات الذكاء اإلستراتيجي: - أ
يوسثثثثث  الجثثثثثدو  التثثثثثالي تواثثثثثيات الدراسثثثثثة الذااثثثثثة بالثثثثثذكاء     

 اإلستراتيجي وآليات تنفيذها مع توسي  المسةو  عن تنفيذها:

 

 (31) قمجدول ر

 بيق توصيات الدراسةالتنفيذية المقترحة لتط الخطة

 
 اإللار الزمني مسةولية التنفيذ إضراءات التنفيذ التوايات

سثثثثثثثثثثرورة   -1

العمثثثل علثثثى  
ايثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثادة 

مسثثثثثثثثثثثثثثثتو  

مثثن خثث   البثثراما   
التدريبيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة 

المتذصصثثثثثة فثثثثثي  

ذلثثثك وعلثثثثى أيثثثثد   

 اإلدارة العليا 

إدارة المثثثثثثوارد  
)قسثثثثم  شثثثثريةالب

مثثثن شثثثهر إلثثثى 
 شهرين

إدراه 

العثثثثثثثثثثثثثاملين 

لمفهثثثثثثثثثثثثثثثثوم 

الثثثثثثثثثثثثثثثثثثذكاء 

اإلستراتيجي
. 

 متذصصثين خبراء 

 .في المجا 

 التدريب(

المراكثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثز   

التدريبيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة 

 المتذصصة

إع ثثثثثثثثثثثثثثثاء   -2

الثثثثثثثثثثثثثثثثثثذكاء 

اإلستراتيجي 

اهتمامثثثثثثثثثثات 
بحثيثثثة أكبثثثر   

بواثثثفه مثثثن  
المواسثثثثثثثثيع 

المهمثثثثثثثثثثثثثثثثثة 

والقديمثثثثثثثثثثثثثة 
الحديثثثثة فثثثي  

حقثثثل العمثثثل  

اإلداري، 
والتي تسثاعد  

فثثثثثثي نجثثثثثثاح 

 المنظمات.

مثثثثثن خثثثثث   قيثثثثثام   

إدارة البحثثثثثثثثثثثثثثثثول 

والت ثثثثثثوير بعمثثثثثثل  
ة عثن  دراسات بحثي

أبعثثثثثثثثثثثاد الثثثثثثثثثثثذكاء 

اإلسثثثثثثثثثثثثثثثثثثتراتيجي 
 وتفعيلها.

 اإلدارة العليا 

إدارة البحثثثثثثول  
 والت وير

مثثثثثثثثثن ث ثثثثثثثثثثة 

شهور إلى سب 

 شهور

تشثثثثثثثثثثثثثثثكيل   -3

وحثثدة للثثذكاء 

اإلستراتيجي 

مهمتهثثثثثثثثثثثثثثثثا  
تزويثثثثثثثثثثثثثثثثثثثد 

الشثثثثثثثثثثثثثثثركة 

بالمعلومثثثثثات 
الم لوبثثثثثثثثثثثة 

واإلسهام فثي  

رسثثثثم معثثثثالم 
مسثثثثثثثثثثثثتقبلها  

بصثثثثثثثثثثثثثثثثثثدد  

المسثثثثثثثتفيدين 
مثثن خثثدماتها  

وقنثثثثثثثثثثثثثثوات 

التعامثثثثثثثثثثثثثثثل 
 معهم.

خثثثث   تثثثثوفير  مثثثثن

المثثثثثوارد البشثثثثثرية  

والماديثثثثة الذااثثثثة  

 بالوحدة.

 اإلدارة العليا 

 اإلدارة المالية 

إدارة المثثثثثثوارد  
 البشرية

اإلدارة  

 الهندسية

مثثثثثثثثثن ث ثثثثثثثثثثة 

شهور إلى سب 

 شهور

سثثثثثثثرورة أة   -4

تسثثعى الشثثركة 

إلثثثى اسثثثتق اب 

مثثثثثدراء علثثثثثى  

مسثثتو  عثثالي   

مثثثثثن الجثثثثثدارة  

 الوظيفية.

مثثثن خثثث   المقثثثاب ت  

باتثثثثثه الشذصثثثثثية وإضا

على نموذ  اختبثارات  

 الجدارات الوظيفية.

 اإلدارة العليا 

إدارة المثثثثثثثثثثثثثوارد  

 البشرية

 خ   إسبوعين

 

 توصيات حوكمة إدارة المعرفة: - ب

يوسثثث  الجثثثدو  التثثثالي تواثثثيات الدراسثثثة الذااثثثة بحوكمثثثة إدارة  

 المعرفة وآليات تنفيذها مع توسي  المسةو  عن تنفيذها:

 
 (32) رقم جدول

ذية المقترحة لتطبيق توصيات الدراسةالخطة التنفي

إنشثثثثثثثاء وحثثثثثثثدة    -1

لحوكمثثثثثثثثثة إدارة 

 المعرفة.

تثوفير المثوارد البشثثرية   
 والمادية.

اإلدارة  
 العليا

اإلدارة  

 المالية

إدارة  
المثثثثثثثثثثثثوارد 

 البشرية
 اإلدارة الهندسية

مثثثثثن ث ثثثثثثثة  

شثثثهور إلثثثى   

 سب شهور

حديثثثثثثثد آليثثثثثثثات إلدارة ت

وتوضيه الشركة لتحقيا 

 أهدافها.

 شهر

المحافظة على التثوااة  

بثثثثثثثثثثثثثثين األهثثثثثثثثثثثثثثداف   

اإلقتصثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثادية 
 واإلضتماعية والفردية.

 مستمر

 

سثثثرورة العمثثثل   -2

علثثثثثثثثثى ايثثثثثثثثثادة 

مسثثثثثثثتو  إدراه 
العثثاملين لمفهثثوم   

معثثثثايير حوكمثثثثة 
 إدارة المعرفة.

مثثثثثن خثثثثث   البثثثثثثراما   

التدريبيثثثثة علثثثثى أيثثثثد   
ن فثي  خبراء متذصصثي 

 المجا .

اإلدارة  
 العليا

وحثثثثثثثثثثثثثثثثثثدة  
حوكمثثثثثثثثثثثثثثة 

إدارة 

مثثثثثثن شثثثثثثهر 
 لث ثة شهور

عمثثثثل دورات توعويثثثثة 

 لحوكمة إدارة المعرفة
 مستمر
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 المعرفة

إدارة  

المثثثثثثثثثثثثوارد 

البشثثثثثثثثثثثثرية 
)قسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثم 

 التدريب(

المراكثثثز التدريبيثثثة  
 المتذصصة

االسثثثثثثتفادة مثثثثثثن   -3

الموارد المعرفية 

 للشركة. 

اسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثتذدام   
أسثثاليب وأدوات 
ى للحصثثثو  علثثث

المثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوارد 

 المعرفية.

تذزين وترتيب   
واسثثثثثثثثثثثثثثثترضاع 

وتثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوفير 

المعلومثثثات فثثثي  
الوقثثب المناسثثب 

داخثثثثل وخثثثثار  

 الشركة.

تفعيثثثثثثل العمثثثثثثل  

بمعثثايير حوكمثثة 
إدارة المعرفثثثثثثثة 

)السثثثل ة ودعثثثم 
اإلدارة العليثثثثثثثا، 

إسثثثثثثثثثتراتيجيات 

الت ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوير، 
الثقافثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة  

التنظيمية، إدارة 

المذثثثثثثثثثثثثثثثالر ، 
إدارة القيثثثثثثثثثثا  

 والتقييم(.

اإلدارة  
 لياالع

إدارة  
 المعلوماتية

إدارة  
المثثثثثثثثثثثثوارد 

 البشرية

 مستمر

إنشثثثثثثثثثثثثثثثاء إدارة  -4
للمذثثثالر داخثثثل  

الشركة لمواضهثة  

المذثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثالر  
 المحتملة.

تثثثوفير المثثثوارد   
البشثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرية 

 والمادية.

اإلدارة  
 العليا

اإلدارة  
 المالية

إدارة  
المثثثثثثثثثثثثوارد 

 البشرية

اإلدارة  
 الهندسية

مثثثثثن ث ثثثثثثثة  
شثثثهور إلثثثى   

 سب شهور

آليثثثثثثات  إعثثثثثثداد  
واضهثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة لم

المذثثثثثثثثثثثثثثثثثثثالر 

 المحتملة.

 شهر

آلية تحكثم  إعداد  
تكثثثثرار التيذيثثثثة 

العكسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثية 

إلسثثثثثثثثثثثتراتيجية 
 إدارة المعرفة.

 مستمر

تثثثثوفير التحليثثثثل  
ومراقبثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثة 

اسثثثثثثثثثثثثثثتراتيجية 

 إدارة المعرفة.

 مستمر

 

 توصيات بدور الذكاء اإلستراتيجي في حوكمة إدارة المعرفة: - ت

ة بثثثدور الثثثذكاء  يوسثثث  الجثثثدو  التثثثالي تواثثثيات الدراسثثثة الذااثثث   

اإلسثتراتيجي فثثي حوكمثة إدارة المعرفثثة وآليثات تنفيثثذها مثع توسثثي      

 المسةو  عن تنفيذها:

 

 (33)رقم جدول 

 الخطة التنفيذية المقترحة لتطبيق توصيات الدراسة

 

 مسئولية التنفيذ إجراءات التنفيذ التوصيات
اإلطةةةار 

 الزمني

تعزيثثثثثثثثثثثثثثثثثثز  -1

وتحسثثثثثثثثثثثثين 
الع قثثثة بثثثين  

الثثثثثثثثثثثثثثثثثثذكاء 

اإلستراتيجي 
وحوكمثثثثثثثثثثثثة 

إدارة 

 المعرفة.

وسثثثثثثثثثثثثثثثثع  
إسثثثتراتيجية 

فعالثثة تعمثثل  

علثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثى 
توسثثثثثثثثثثثثي  

وتعزيثثثثثثثثثثثثز 

وتحسثثثثثثثثثثين 
الع قثثة بثثين 

أبعاد الثذكاء  

اإلدارة  
 العليا

وحثثثثثثثثثثثثثثثدة  
الثثثثثثثثثثثثثذكاء 

اإلستراتيج
 ي

وحثثثثثثثثثثثثثثثدة  
حوكمثثثثثثثثثثة 

 مستمر

اإلسثثثثتراتيج

ي 

)اإلستشثثثثثرا

ف 

المسثثثثتقبلي، 

التفكيثثثثثثثثثثر 

النظمثثثثثثي، 

الرؤيثثثثثثثثثثثة 

المسثثثتقبلية 

، التحفيثز(  

وأبعثثثثثثثثثثثثاد 

حوكمثثثثثثثثثثة 

إدارة 

المعرفثثثثثثثثة 

)دعثثثثثثثثثثثثثثثم 

اإلدارة 

العليثثثثثثثثثثا ، 

اسثثثثثتراتيج

يثثثثثثثثثثثثثثثثثات  

الت ثثثثثوير، 

إدارة 

الر، المذثث 

التقيثثثثثثثثثثثثثيم 

 والقيا (.

عمثثثثثثثثثثثثثثثل   

دورات 

توعويثثثثثثثثثة 

إلاالثثثثثثثثثثثثة 

اليمثثثثوا  

في الع قة 

بين الثذكاء  

اإلسثثثثثتراتي

ضثثثثثثثثثثثثثثثثثثي 

وحوكمثثثثثثة 

إدارة 

 المعرفة.

إدارة 

 المعرفة

 

 

 مقترحات لبحوث مستقبلية:  -رابع عشر:

ول بشثأة كثل مثن الثذكاء     تواثي الباحثثة بثإضراء مزيثد مثن البحث           

  اإلستراتيجي وحوكمة إدارة المعرفة، وذلك كما يلي:

 الع قة بين الذكاء اإلستراتيجي وانع وإتذاذ القرارات.  

 الع قة بين الذكاء اإلستراتيجي والتميز التنظيمي.  

 دور حوكمة إدارة المعرفة في تحقيا البراعة التنظيمية.  

  ة إدارة المعرفة.دور المنظمات األثيرة في حوكم  

 

 

 قائمة المراجع -خامس عشر:

 المراجع العربية: - أ

(، أثثر الثذكاء االسثتراتيجي فثي فاعليثة      2016أبو الينم، خالثد )  

اثثثنع القثثثرارات بشثثثركات التثثثامين السثثثعودية، مجلثثثة ضامعثثثة    

القثثد  المفتوحثثة لألبحثثال والدراسثثات اإلداريثثة واإلقتصثثادية،   

  ، ً.5، العدد 2المجلد 

(، أثثثر حوكمثثة المعرفثثة علثثى ايثثادة   2013يف )البكثثري، شثثر  

فعاليثثة األداء التنظيمثثي، رسثثالة ماضسثثتير  يثثر منشثثورة، كليثثة   

 التجارة، ضامعة قناة السوي .

(، إدارة السثثلوه التنظيمثثي فثثي  2011ضثث ب، إحسثثاة دهثثا )  

عصثثثر التيييثثثر، عمثثثاة، ال بعثثثة األولثثثي، دار اثثثفاء للنشثثثر      

 .215-214والتوايع، ً 

(، السثثثثثلوه التنظيمثثثثثي المعااثثثثثر،  2004حسثثثثثن، راويثثثثثة، )  

 .53اإلسكندرية، الدار الجامعية، ً 

ح

ـ

ـ

و

ك

ـ

م

ـ

ة 

إ
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(، أثثثر الثثذكاء االسثثتراتيجي فثثي تحقيثثا   2014حمثثودة، رنثثدي )  

ممارسثثات الجثثودة الشثثاملة، رسثثالة ماضسثثتير  يثثر منشثثورة،       

 ضامعة الشرق األوس  باألردة.

مثثنها   –( اإلدارة بالثثذكاءات 2010اثثال ، أحمثثد وأخثثروة )   

راتيجي واالضتمثثاعي للمنظمثثات عمثثاة، دار وائثثل التميثثز اإلسثثت

 .178للنشر والتوايع، ال بعة األولي، ً 

(، 2009ال ائي، محمد عبثد حسثين والذفثاضي، نعمثة عبثا  )      

نظثثم المعلومثثات اإلسثثتراتيجية منظثثور المميثثزة اإلسثثتراتيجية،    

-46عمثاة، دار الثقافثة للنشثثر والتوايثع، ال بعثة األولثثي، ً     

47. 

(، تشثذي  مؤشثرات   2014وهاشم الموسوي )العابدي، علي  

الثثذكاء االسثثتراتيجي لضثثماة السثثيادة االسثثتراتيجية مثثن خثث      

خفثثة الحركثثة االسثثتراتيجية، مجلثثة اليثثري للعلثثوم االقتصثثادية      

 .31، العدد 8، المجلد 10واإلدارية، السنة ا  

(، اسثثثثتراتيجيات إدارة 2011عثثثثامر، سثثثثام  عبثثثثد الم لثثثثب )  

عثثثة األولثثثي، عمثثثاة، دار الفكثثثر للنشثثثر المثثثوارد البشثثثرية، ال ب

 .255والتوايع، ً 

(، اثثيا ة مذ ثث  منهجثثي لتثثأثير    2010العبثثدلي، سثثر ام )  

الذصثثثثائ  الشذصثثثثية للمثثثثديرين فثثثثي الثثثثذكاء االسثثثثتراتيجي  

واالرتجا  التنظيمي دراسة است  عية ألراء عينة من مديري 

العثراق، رسثالة    -الشركات الذااة بمحافظة النجف األشثراف 

 .51ير  ير منشورة، ضامعة الكوفة، العراق، ً ماضست

(، التذ ثي  االسثتراتيجي فثي مؤسسثثات    2009عبيثد، عصثام )   

المعلومثثثات دراسثثثة تذ ي يثثثة فثثثي األسثثث  والمعثثثايير للرؤيثثثة  

، 4والرسالة في مجتمع المعرفة، مجلة دراسات المعلومثات، ع 

 ً39. 

اليالبي، ظاهر محسن منصثور وإدريث ، وائثل محمثد اثبحي       

منظثثثور منهجثثثي متكامثثثل،   –، اإلدارة اإلسثثثتراتيجية (2008)

 .208ال بعة األولي، عماة، دار وائل للنشر، ً 

(، موااثثثفات المفكثثثر  2008النعيمثثثي، اثثث ح عبثثثد القثثثادر )   

، ً 23االستراتيجي في المنظمثة، المجلثة العربيثة لثإلدارة، م    

172. 
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