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  ات إدارة الموارد ال�شر�ةاستراتیج�في  وأثرهاإدارة المعرفة 
  *التجار�ة األردن�ة في المصارف 

  د. فایز جمعه النجار  د. خالد محمود الشوا��ة

  أستاذ مشارك  أستاذ مساعد

  جامعة العلوم االسالم�ة العالم�ة -قسم اإلدارة
  المملكة األردن�ة الهاشم�ة

             ملخص ال�حث:

                                                                              إدارة المعرفــة وأثرهــا فــي اســتراتیج�ات إدارة المــوارد ال�شــر�ة فــي المصــارف التجار�ــة                 إلــى التعــرف علــى             هــدفت الدراســة 
                                             ) فقـرة؛ لجمـع الب�انـات األول�ـة مـن عینـة الدراسـة   71                                  قام ال�احثان بتصم�م است�انة شملت (   ،                              األردن�ة. ولتحقی� أهداف الدراسة

                                                        والوســطى فــي المصــارف التجار�ــة األردن�ــة. وفــي ضــوء ذلــك تــم جمــع                         مــن مســتو� اإلدارة العل�ــا   ا      ً ) مــدیرً    185             والم�ونــة مــن (
                        . وتـم اسـتخدام العدیـد مـن SPSS)                                                                                الب�انات، وتحلیلهـا، واخت�ـار الفرضـ�ات �اسـتخدام الحزمـة اإلحصـائ�ة للعلـوم اإلجتماع�ـة (

   .                                                         األسالیب اإلحصائ�ة لتحقی� أهداف الدراسة والتوصل إلى نتائجها

                                                                                   ب�انات الدراسة واخت�ـار فرضـ�اتها، توصـلت الدراسـة إلـى عـدد مـن النتـائج، أبرزهـا مـا یلـي:                          و�عد إجراء عمل�ة التحلیل ل
ــــة إحصــــائ�ة  ـــر ذ� دالل ــتو� معنو�ــــة                          وجــــود أثـ ــــد مســ ـــة فــــي    )P0.05 (                 عن ــــات إدارة المعرفــــة) مجتمعـ                                                إلدارة المعرفــــة (عمل�

                       داللــة إحصــائ�ة عنــد مســتو�              وجــود أثــر ذ�                                                                        اســتراتیج�ات إدارة المــوارد ال�شــر�ة فــي المصــارف التجار�ــة األردن�ــة. �مــا تبــین 
                     عمل�ــة تولیــد المعرفـــة،   و                       عمل�ــة اكتســاب المعرفـــة،   و   ،                    عمل�ــة تشــخ�ص المعرفـــة                       لعمل�ــات إدارة المعرفـــة (  ) P   ≥      0.05 (        معنو�ــة

ــتخدامها)  و                      عمل�ــــة تخــــز�ن المعرفــــة،   و     فــــي    ة         �ــــل علــــى حــــد   ،                                                               عمل�ــــة مشــــار�ة المعرفــــة وتوز�عهــــا، وعمل�ــــة تطبیــــ� المعرفــــة واســ
                                                     إدارة الموارد ال�شر�ة في المصارف التجار�ة األردن�ة.              استراتیج�ات

      ضـرورة             ، مـن أهمهـا:                 بجملـة مـن التوصـ�ات    ان                                                          وعلـى ضـوء النتـائج التـي توصـلت إلیهـا الدراسـة، فقـد أوصـى ال�احثـ
        التأكیـد   و                              مـن أجـل ز�ـادة الكفـاءة لـدیهم.   ؛             إدارة المعرفـة           فـي موضـوعات              دورات متخصصـة    في          المصارف                   إشراك الموظفین في

    �مـــا                                                          لتفعیـــل عمل�ـــات إدارة المعرفـــة فـــي المصـــارف التجار�ـــة األردن�ـــة.     ین                                          لـــى ضـــرورة تـــوفیر الـــدعم اإلدار� والمـــالي الكـــافی ع
                          ات إدارة الموارد ال�شر�ة. �       ستراتیج      جم�ع ا                                        ضرورة تحقی� العدالة وال�عد عن التحیز في               أوصت الدراسة �

                           المصارف التجار�ة األردن�ة.               موارد ال�شر�ة،                                     : إدارة المعرفة، استراتیج�ات إدارة ال                 الكلمات المفتاح�ة

           مقدمـــة:

                             أصـ�حت تمثـل میـزة تنافسـ�ة تسـعى   و    ،                                                              إدارة المعرفة خالل العقود األخیرة من الموضوعات األساس�ة فـي اإلدارة       عتبرت ُ أُ 
        فقــد أد�   .           والمعلومــات                                            ؛ وذلــك نتیجــة التطــور الكبیــر فــي مجــال االتصــاالت                                        المنظمــات لالهتمــام بهــا وتطو�رهــا �شــ�ل مســتمر

                                                 
  .ردندارة، جامعة العلوم اإلسالمیة العالمیة، عمان، األ، قسم اإل-طروحة دكتوراه الفلسفة في اإلدارةأبحث مستل من  *
 .2014 �سمبرد   ُ             ، وق بل للنشر في 2014 ونیویتم تسلم ال�حث في   
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                      ممــا جعــل منظمــات األعمــال    ؛                                        نتشــار الواســع والفهــم الكبیــر لحاجــات العمــالء      إلــى اال                               التكنولــوجي والمعلومــاتي الهائــل        التطــور
  ُ   ِّ                                 ُ  ّ                     ُتر�ِّز على بناء رأس المال الف�ر� الذ� ُ�عّد أداة تنافس�ة فاعلة.

                  فالتكنولوج�ـا تـؤد�   ،   دة ن        أداة مسـا                         بینمـا أصـ�حت التكنولوج�ـا  ،                                                إن العنصر ال�شر� هو األسـاس فـي عصـر إدارة المعرفــة
                 إدارة المعرفــة فـــي      أثــر                                       . ولــذلك جـــاءت هــذه الدراســة لتوضــ�ح و��ــان ٕ             وٕادارة المعرفــة        لمنظمــات                 فــي تم�ــین أنشــطة ا   ا   ً مهًمــ   ً  دوًرا 

                   التجار�ة األردن�ة.         المصارف                              وذلك من خالل دراسة تطب�ق�ة على    ،                        ات إدارة الموارد ال�شر�ة         استراتیج�

                أهم�ة الدراسة:

 ٕ      وٕادارة    ،                                                                                         م�ــة الدراســة مـن أهم�ــة إدارة المعرفــة ونظـم معلومــات المــوارد ال�شـر�ة فــي منظمــات األعمـال �شــ�ل عــام       تن�ـع أه
            للمنظمات.            استراتیجي                                        �اإلضافة إلى أهم�ة الموارد ال�شر�ة �مورد   ،                         الموارد ال�شر�ة �ش�ل خاص

                                          لتي توصلت إلیها في ب�ان أثـر إدارة المعرفـة                                                                      وتبرز أهم�ة الدراسة في مد� مساهمتها في رفد الم�ت�ة العر��ة �النتائج ا
                         �م�ن االستفادة منه من قبل    ا    ً مرجعً          في �ونها     ، و                 التجار�ة األردن�ة         المصارف                            ات إدارة الموارد ال�شر�ة في          استراتیج�         في تطو�ر 

   ،       المعرفــة                                                               االســتفادة منهــا فــي الوصــول إلــى آل�ــات عمــل مســتقبل�ة تســهل عمــل إدارة      إم�ــان                               ال�ــاحثین والدراســین، إضــافة إلــى 
   .               الموارد ال�شر�ة      إدارة                                           العق�ات التي تواجه فاعل�ة تطب�قها في مجال      توضح                                       طها �الفوائد التي من المم�ن أن تجنى و  �  ر  ت  و 

                 أهداف الدراسة: 

   :          تحقی� اآلتي                      تهدف هذه الدراسة إلى

                  التجار�ة األردن�ة.         المصارف                           مد� تطبی� إدارة المعرفة في             التعرف على - 1

      تقیــ�م   ،        التــدر�ب  ،                 االخت�ــار والتعیــین  ،                                   ات إدارة المــوارد ال�شــر�ة (االســتقطاب         اســتراتیج�           المعرفــة فــي            أثــر إدارة            التعــرف علــى - 2
             والتعو�ضات).  ،                     أداء الموارد ال�شر�ة

                          ات إدارة المـوارد ال�شـر�ة         اسـتراتیج�                                                                             تقد�م مجموعة من االقتراحات والتوص�ات لتعز�ز الدور الذ� تلع�ـه إدارة المعرفـة فـي  - 3
            �ة األردن�ة.       التجار          المصارف   في 

                مش�لة الدراسة:

                                                                                                        لألهم�ة ال�الغة التي تتمتع بها إدارة المعرفة لما تملكه من دور فعال في التأثیر على المنظمة ��ل �ان البد مـن    ا   ً نظرً 
                      وهي الموارد ال�شر�ة.   ،                                                        دور إدارة المعرفة في التأثیر على أهم الموارد في المنظمات            التعرف على

         المصـــارف   فــي                           ات إدارة المــوارد ال�شــر�ة         اســتراتیج�   فــي         وأثرهــا               إدارة المعرفــة         عــرف علــى   الت                      تكمــن مشــ�لة الدراســة فــي   و 
         ات إدارة          استراتیج�                           ما هو دور إدارة المعرفة في                           من السؤال الرئ�س التـالي:   ا                         ً وتنطل� مش�لة الدراسة عمومً   ،        األردن�ة          التجار�ة

   ؟                  التجار�ة األردن�ة         المصارف                   الموارد ال�شر�ة في 

                 فرض�ات الدراسة:

            وتمثلت في:    ،                          على مش�لة الدراسة وعناصرها   ا      ً اعتمادً                  الرئ�س�ة للدراسة    ة                  لقد تم بناء الفرض�
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Ho1 :  الفرض�ة الرئ�سة األولى                     :   

ــتو� معنو�ـــة   ،                                          ) إلدارة المعرفـــة �عمل�اتهـــا: (تشـــخ�ص المعرفــــةP0.05 (                                             ال یوجـــد أثـــر ذو داللـــة إحصـــائ�ة عنـــد مســ
             اســتراتیج�ات                            وتطبیــ� واســتخدام المعرفــة) فــي   ،                        مشــار�ة المعرفــة وتوز�عهــا  ،    رفــة          تخــز�ن المع  ،              تولیــد المعرفــة  ،               اكتســاب المعرفــة

                                       و�نبث� عنها الفرض�ات الفرع�ة التال�ة:                   التجار�ة األردن�ة.         المصارف   في         مجتمعة                       إدارة الموارد ال�شر�ة

 Ho1.1) ــــة ــتو� معنو� ــــد مســ ــــة إحصــــائ�ة عن ـــر ذو دالل            المعرفــــة فــــي                 ) لعمل�ــــة تشــــخ�صP0.05                                               : ال یوجــــد أثـ
                   التجار�ة األردن�ة.         المصارف                            ات إدارة الموارد ال�شر�ة في         ستراتیج� ا

 Ho1.2:   ) ـــــة ــتو� معنو� ـــــد مســـ ــــائ�ة عن ـــــة إحصـ ــــر ذو دالل ــــة اكتســـــاب المعرفـــــة فـــــي P0.05                                             ال یوجـــــد أثـ                            ) لعمل�ـ
                   التجار�ة األردن�ة.         المصارف                            ات إدارة الموارد ال�شر�ة في          استراتیج�

 Ho1.3:   ستو� معنو�ة (                                ال یوجد أثر ذو داللة إحصائ�ة عند م             P0.05 ات          اسـتراتیج�                          ) لعمل�ة تولیـد المعرفـة فـي   
                   التجار�ة األردن�ة.         المصارف                         إدارة الموارد ال�شر�ة في 

 Ho1.4:   ) ال یوجد أثر ذو داللة إحصائ�ة عند مستو� معنو�ة                                             P0.05 ات          اسـتراتیج�                          ) لعمل�ة تخز�ن المعرفة في   
       دن�ة.             التجار�ة األر          المصارف                         إدارة الموارد ال�شر�ة في 

 Ho1.5:   ) ال یوجد أثر ذو داللة إحصائ�ة عنـد مسـتو� معنو�ـة                                             P  0.05 المعرفـة وتوز�عهـا فـي        مشـار�ة          ) لعمل�ـة                    
                   التجار�ة األردن�ة.         المصارف                            ات إدارة الموارد ال�شر�ة في          استراتیج�

 Ho1.6:   ) ال یوجد أثـر ذو داللـة إحصـائ�ة عنـد مسـتو� معنو�ـة                                             P  0.05معرفـة فـي                           ) لعمل�ـة تطبیـ� واسـتخدام ال         
                   التجار�ة األردن�ة.         المصارف                            ات إدارة الموارد ال�شر�ة في          استراتیج�

                نموذج الدراسة:
  نموذج الدراسة )1( شكل رقم

   المتغیر التابع                  المتغیر المستقل 
  

  تشخیص المعرفة
  

  اكتساب المعرفة
  

  تولید المعرفة
  

  تخزین المعرفة
  

  مشاركة المعرفة وتوزیعھا
  

    واستخدام المعرفة تطبیق

  

  استقطاب الموارد البشریة
  

  اختیار وتعیین
  الموارد البشریة

  

  الموارد البشریة تدریب
  

  أداء الموارد البشریة تقییم
  

  عویضات والمزایاالت
    للموارد البشریة

   )                                 استراتیجیات إدارة الموارد البشریة (                                   )                    عملیات إدارة المعرفة (            
     :      و�تصرف                     على المصادر التال�ة   ا      ً اعتمادً    ن ی               َ من تصم�م ال�احثَ       موذج   الن

   . )  47  ،     2012  ،               (العلي وآخرون   ،  )Fernandez, 2004،(    ) Keyes, 2006                                  المتغیر المستقل (إدارة المعرفة): (
   . )Dessler, 2011(   Noe et al., 2011, 137-274) (                                                    المتغیر التا�ع (استراتیج�ات إدارة الموارد ال�شر�ة): 
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   :              دراسات السا�قة  ال
   : ة      العر��         الدراسات  - 1

 واقـع متطل�ـات تطبیـ� إدارة المعرفـة فـي المؤسسـات الح�وم�ـة الفلسـطین�ة                      هدفت إلى التعرف علـى   : )    2012 (              دراسة المدلل                                                                 
                                                           هم في تهیئة بیئة العمل في مؤسسة رئاسة مجلس الـوزراء علـى وجـه  ا                       وتقد�م التوص�ات التي تس   ،                      وأثرها على مستو� األداء

                                                                                                تطبی� إدارة المعرفـة. ومـن أجـل تحقیـ� أهـداف الدراسـة تـم اسـتخدام المـنهج الوصـفي التحلیلـي وأسـلوب المسـح         الخصوص ل
ــة مجلــــس الــــوزراء الــــذین �شــــغلون وظــــائف  ــة (جم�ــــع العــــاملین فــــي مؤسســــة رئاســ                                                                                                 الشــــامل لجم�ــــع مفــــردات مجتمــــع الدراســ

    .  ا      ً ) موظفً   46                       تم توز�ع االستب�ان على (    وقد    ،                      االست�انة �أداة للدراسة          ال�احثان        ٕ                  تخصص�ة وٕاشراف�ة). واستخدم 
      یلي:                                                     وقد توصلت الدراسة إلى العدید من النتائج من أهمها ما

 ) وقــد    ، )55.78%                                                                               ضــعف مســتو� تــوافر متطل�ــات تطبیــ� إدارة المعرفــة فــي مؤسســة رئاســة مجلــس الــوزراء بنســ�ة    
   ، )56.74%                   الثقافــة التنظ�م�ــة (   ، )59.53%                                                              تفــاوت مســتو� تــوافر هــذه المتطل�ــات �التــالي: تكنولوج�ــا المعلومــات (

   ).53.14%                   الق�ادة التنظ�م�ة (   ، )53.18%               القو� ال�شر�ة (
  وجــود عالقــة طرد�ــة بــین تــوافر متطل�ــات تطبیــ� إدارة المعرفــة ومســتو� األداء فــي مؤسســة رئاســة مجلــس الــوزراء                                                                                               

   ).0.829              بدرجة ارت�ا� (

 ) تمیـز األداء فـي الكل�ـات والمعاهـد التقن�ـة المتوسـطة فـي قطـاع                               إلى ب�ان دور إدارة المعرفة في      هدفت    ، )    2011              دراسة الزطمة                                                        
       والـوعي    ،                حت�اجـات المعرف�ـة                                                             جا�ة عن مجموعة من التساؤالت حول العالقة بـین متطل�ـات المعرفـة (اال                   غزة. وذلك من خالل اإل

ـــة (تشـــخ�ص المعرفـــة ـــد المعرفـــة  و    ،                                             المعرفـــي) وعمل�ـــات إدارة المعرف ـــة بـــین           وتطبیـــ� الم   ،             تخـــز�ن المعرفـــة  و    ،             تولی                    عرفـــة). والعالق
                                       و�فاءة العمل�ات الداخل�ة في المؤسسة).   ،       المؤسسي               التعلم والنمو  و    ،                                                  متطل�ات إدارة المعرفة واألداء المؤسسي (رضا العاملین

                                 ة المتفرغین فـي خمـس �ل�ـات مـن حملـة     دار�  اإل      قسام                                                           تمثل مجتمع الدراسة في جم�ع أعضاء الهیئة التدر�س�ة ورؤساء األ
                         ). وقــد توصــلت الدراســة إلــى    455                  ). وال�ــالغ عــددهم (    2011  -    2010                               والماجســتیر وال��ــالور�وس للعــام (                شــهادة الــد�توراه 

                              مجموعة من النتائج من أهمها: 
 معرفة واألداء المؤسسي.                                               وجود عالقة ذات داللة إحصائ�ة بین متطل�ات إدارة ال                      
  األداء المؤسسي من ناح�ة اخر�.    یز                                    ین عمل�ات إدارة المعرفة من ناح�ة وتم ب                           وجود عالقة ذات داللة إحصائ�ة                             

 ) العناصر التي ترتكز علیها إدارة المعرفة مـن عمل�ـات وتقانـة وفر�ـ�                     هدفت إلى التعرف على   ، )    2010              دراسة الفارس                                                             ،   
                                                                                                   والتعــرف علــى أثــر �ــل منهــا فــي م�ونــات األداء الرئ�ســة مــن عمل�ــات تشــغیل�ة ورضــا الز�ــائن وتحســین مســتو� الــتعلم 

                                       ومحاولــة التعــرف علــى متطل�ــات تطبیــ� إدارة    ،        المنظمــات     أداء                               ثــر إدارة المعرفــة فــي رفــع �فــاءة     لــى أ ع        والتعــرف    ،      والنمــو
   . ا               ً وتأطیر ذلك نظر�ً    ،    بداع                     هدافها في الر�ادة واإل  أ                           �قصد تعز�ز قدراتها وتحقی�    ،                                   المعرفة من قبل الشر�ات موضع الدراسة

                                                 وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج من أهمها:
  ن أ� تحســـن فـــي تطبیـــ� إدارة   فـــإ    لـــذا    ،                                                    ت�ـــا� قو�ـــة وذات داللـــة إحصـــائ�ة بـــین إدارة المعرفـــة واألداء             وجـــود عالقـــة ار                         

                     على رفع �فاءة األداء.   ا ً �ً     یجاب إ                              المعرفة وم�ادئها البد أن ینع�س 
 المقابـل بخـزن    فـي        والتهـتم    ،                                                                           تعتمد الشر�ات الم�حوثة في خزن المعرفة المعلنـة علـى السـجالت والوثـائ� والحواسـیب             

            فة الضمن�ة.      المعر 
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 النجــار والزعبــي       دراســة                ) (Najjar & Alzoubi, 2010،    وجــود إدارة المعرفــة فــي      مــد�          الكشــف عــن    إلــى      هــدفت                      
        �ــة. �مــا    ردن                                              ن تــؤثر فــي معمار�ــة إدارة المعرفــة فــي الجامعــات األ أ                               واخت�ــار العوامــل التــي مــن المم�ــن                   الجامعــات األردن�ــة
                                                               لجامعات األردن�ة الم�حوثة لتطبی� إدارة المعرفة ومـد� أهم�ـة إدارة              مد� استعداد ا     على       التعرف     إلى                  هدفت هذه الدراسة 

                            المعرفة في التعل�م العالي.

  ،                ) مــن األكــاد�میین   355                    و�لغــت عینــة الدراســة (   ،                                 جم�ــع العــاملین فــي الجامعــات األردن�ــة   فــي                  ثــل مجتمــع الدراســة      قــد تم  و 
                            �م�ة وأعمار وتجارب متنوعة.    أكاد              ً            التي تضم أشخاًصا ذو� مناصب                           �استخدام العینة العشوائ�ة      وذلك 

                                            ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة: 
 .نموذج مقترح �مثل الر�ائز األر�ع الرئ�سة لبناء إدارة المعرفة في مؤسسات التعل�م العالي األردن�ة                                                                                              
 نظـــم   و        لتـــزام،    واال   ،                                                                                    إن أر�ـــان المعرفـــة الرئ�ســـة فـــي إدارة التعلـــ�م العـــالي فـــي الجامعـــات األردن�ـــة هـــي: االســـتراتیج�ة    

          واالتصاالت.   ،       الثقافة  و            المعلومات، 

   :       األجنب�ة         الدراسات  - 2

 و�اور        دافود�       دراسة       ) (Davoudi & Kaur, 2012،   بـین إدارة         المهمـة                   العالقـة المت�ادلـة و                      هـدفت إلـى التعـرف علـى          
                    ، ثــم اقترحــت الدراســة                  ٕ                                                                           المــوارد ال�شــر�ة وٕادارة المعرفــة. �مــا ســعت إلــى ب�ــان أثــر إدارة المعرفــة علــى إدارة المــوارد ال�شــر�ة

                                                      ٕ              للر�� المت�ادل والمتكامل بین إدارة الموارد ال�شر�ة وٕادارة المعرفة.   ا     ً نموذجً 

                                                          ٕ                                       ثر التكامل والعالقة المت�ادلة بین إدارة الموارد ال�شر�ة وٕادارة المعرفة على أداء الشر�ات وتفوقها. أ         إلى ب�ان    ا  ً �ًض  أ      وهدفت 

                                     مـن خـالل عـرض األدب�ـات والدراسـات السـا�قة    ،                  حقیـ� أهـداف الدراسـة                                          وقد استخدمت الدراسة أسلوب المـنهج الوصـفي لت
              توص�ات منها:                                                والتحلیل النظر�. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج و 

 وتحقیـــ� الكفـــاءة    ،                             ور�طـــه �النتـــائج الكل�ـــة للمنظمـــة   ،                                             ٕ             بنـــاء نمـــوذج متكامـــل بـــین إدارة المـــوارد ال�شـــر�ة وٕادارة المعرفـــة               
                   دف الكلي للمنظمة.             إلى تحقی� اله   ً الً     وصو    ؛         والفعال�ة

 تأثیر إیجابي وقو� على األداء التنظ�مي نتیجة العالقة التكامل�ة بین إدارة الموارد ال�شر�ة وٕادارة المعرفة      وجود             ٕ                                                                                       .   

 جلو�ـت و�یر�ـل       دراسـة              (Gloet & Berrell, 2012)،    النمـوذج المـزدوج إلدارة المعرفـة                      هـدفت إلـى التعـرف علـى    فقـد                              
                                                                          ت والـــتعلم التنظ�مـــي فـــي المنظمـــات، ومـــد� مســـاهمتهما �فعال�ـــة االســـتراتیج�ة العامـــة                   تكنولوج�ـــا المعلومـــا   فـــي          والمتمثـــل 
                                                         ومن ضمنها تحقی� الجودة في مخرجات إدارة الموارد ال�شر�ة.   ،       للمنظمة

ــات الدراســة والدراســات الســا�قة   ،                               دمت الدراســة أســلوب المــنهج الوصــفي    اســتخ  و                 مناقشــة القضــا�ا   و    ،                                           حیــث تــم عــرض أدب�
   .                                                           وتطب�قاتهــا علـى تحقیــ� الجــودة فــي مخرجــات إدارة المــوارد ال�شــر�ة   ،                            �الــدور المــزدوج إلدارة المعرفــة                   الرئ�سـة التــي تعنــى

                                    وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها:
 ـــه  إ ــوذج المـــزدوج إلدارة المعرفـــة ل ـــار  آ                                         ن طب�عـــة النمـ ـــة فـــي تطـــو�ر اســـتراتیج�ات إدارة المـــوارد ال�شـــر�ة فـــي  إ    ث                                                      یجاب�

           المنظمات.
 في تطو�ر استراتیج�ات إدارة الموارد ال�شـر�ة وتطبیـ� إدارة المعرفـة علـى حـد    ا   ً مهمً    ا            ً لمعلومات دورً                 تلعب تكنولوج�ا ا                                                                       

   .    سواء
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  2012     �اسم       دراسة)  (Kasim,،    لممارسات إدارة المعرفة في تحسـین األداء        المهم      الدور                      هدفت إلى التعرف على     التي                                      
             مـن خـالل تطبیـ�    ،                           تحسـین األداء المنظمـي الح�ـومي                                                          و�فاءة مؤسسات القطاع العام في مالیز�ا. ومحاولة عـرض ��ف�ـة

                إدارة المعرفة.

                                                   حیـث تشـ�ل مجتمـع الدراسـة مـن جم�ـع المـدراء العـاملین فــي    ،                                                وقـد اسـتخدمت الدراسـة أسـلوب المـنهج الوصـفي التحلیلـي
   مــن    ا      ً ) مـدیرً  0  50                                     وقـد تـم أخـذ عینــة عشـوائ�ة منتظمـة بلغـت (   ،       ) وزارة  28                                             الـوزارات الح�وم�ـة المالیز�ـة التـي یبلــغ عـددها (

                      مجتمع الدراسة الكلي.

                                            ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة: 
  ــین ممارســــات إدارة المعرفــــة و�فــــاءة األداء الــــوظ�في فــــي الــــوزارات ـــة إیجاب�ــــة ذات داللــــة إحصــــائ�ة بــ                                                                                               وجــــود عالقـ

                    الح�وم�ة المالیز�ة.

 2012 (                  زایـد، حسـین، وحسـن       دراسـة    Hussein & Hassan, Zaied, ( ،   ا   ً مهًمـ   ا                      ً تبـرت إدارة المعرفـة سـالحً       فقـد اع   
                                        ً                                                             للحفـــا� علـــى المیـــزة التنافســـ�ة للمنظمـــات وصـــوًال لتحســـین األداء التنظ�مـــي. حیـــث هـــدفت الدراســـة إلـــى ب�ـــان دور إدارة 

      هم فـي  ا                                                                                                  المعرفة في تعز�ز األداء المنظمي، وسعت الدراسة إلى توضـ�ح أهـم العوامـل التـي تـؤثر علـى إدارة المعرفـة وتسـ
                                                                        قـد اسـتخدمت الدراسـة أسـلوب المـنهج الوصـفي التحلیلـي، حیـث تشـ�ل مجتمـع الدراسـة   و               ألداء المنظمـي.               ر�طها بتعز�ـز ا

                                                                                                         من جم�ع الشر�ات المصر�ة العاملة في القطاعات التال�ة (قطاع النف�، قطـاع تكنولوج�ـا المعلومـات، قطـاع الخـدمات، 
     ً      ) موظًفــا مــن    302                     �م اســت�انة وزعــت علــى (                                                               قطــاع الصــناعة). ولتحقیــ� أهــداف الدراســة والوصــول إلــى النتــائج تــم تصــم

         ) شر�ة.  14     أصل (

                                            ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة: 
  حصائ�ة بین عناصر إدارة المعرفة وتحسین األداء المنظمي. إ                   هناك عالقة ذات داللة                                                      
 ء المنظمي                                                       ً     ً                       نوع�ة المعرفة المستخدمة في المنظمات الم�حوثة تعتبر مؤثًرا قوً�ا على تعز�ز وتحسین األدا         .  

                       اإلطار النظر� للدراسة:

   :       المعرفة      إدارة 
        مقدمة:

         حیــث �قــول   ،                                              فــا� عزوجــل خلــ� اإلنســان علــى الفطــرة ثــم علمــه وهــداه  ،                                        ترجــع بدا�ــة المعرفــة إلــى بدا�ــة خلــ� اإلنســان  
َ  ُ الـرَّْحَمنُ  ﴿                       عزوجـل فـي مح�ـم التنز�ـل  ْ َ  اْلُقـْرَآَن۞  َ  َّ َ َعلَّـمَ   ۞    َّ ْنَسـاَن۞   ْ ُ  َْ  َ  َخَلــَ� اْإلِ   َ  ِْْ    َ ُ   ْ  ََ   َ َعلََّمـُه اْلَبَ�ـانَ   َ َ   َ                     �مـا نقـل لنـا التــار�خ     ). 4  - 1  ،       الـرحمن (   ﴾ َ  َّ

                       األمر الذ� یدل على وجود   ،                                            �الحضارة السومر�ة وال�ابل�ة واألشور�ة وغیرها   ،                                   �عض أوجه الحضارات القد�مة وازدهارها   ا   ً أ�ًض 
      ). 4  ،     2005  ،                                                               التراكم المعرفي الذ� م�ن اإلنسان من تحقی� انجازات �بر� (الكب�سي

     تكــون    ، ٕ                                            وٕاذا �انــت الحق�قــة التــي یــتم التوصــل إلیهــا جزئ�ــة  ،           هــي الحق�قــة         فــة �أنهــا         ) المعر   61  ،   13  20            و�عــرف عســاف (
   . ٕ                                       وٕاذا �انت الحق�قة �ل�ة تكون المعرفة �ل�ة  ،              المعرفة جزئ�ة
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           والمعرفة:  ،          المعلومات  و   ،               هرم�ة الب�انات

         والعالقــات   ،          والمعرفـة)  ،          المعلومــات  ،                                                   أن نعـرف االختالفــات بـین هــذه المفـاه�م الثالثــة (الب�انـات   ا                   ً لقـد �ـات مــن المهـم جــدً 
                                                                   ن �ــل منظمــة تملــك ســینار�وهات تضــمن مــن خاللهــا توافــ� الب�انــات والمعلومــات  إ   إذ   ،                                التــي تر�طهــا فــي المحتــو� التنظ�مــي

   . )  45  ،     2010  ،                 والمعرفة (النجار

                                               وسنتناول هذه المفاه�م �شيء من التفصیل �ما یلي:

                                  تم معالجتهـا لتعطـي معلومـات علـى شـ�ل  تـ                ي تـدخل �مـدخالت؛ ل                                           تعـرف الب�انـات �أنهـا المـادة األول�ـة الخـام التـ           الب�انات: - 1
ـــرارات (النجــــار ــون صـــالحة ومفیـــدة التخـــاذ الق     ).  46   :    2010  ،                                                                                     مخرجـــات. لـــذلك فـــإن الب�انـــات قبـــل معالجتهـــا قـــد ال تكـ

  .                                     ما لم تحول إلى معلومات مفهومة ومفیـدة  ،                               وهي ل�ست ذات ق�مة �ش�لها األولي  ،                                  الب�انات هي مواد وحقائ� خام أول�ة ف
                                                                                                   إذن �شــار إلــى أن الب�انــات هــي مجــرد أرقــام وحقــائ� غیــر مرت�طــة �حــدث معــین وتحتــاج إلــى معالجــة لكــي تتحــول إلــى 

   . )   113   :    2012  ،                 قندیلجي والعمر�   ،      العلي (                                  ستفاده منها وتوظ�فها �ش�ل أو �آخر                معلومات �م�ن اال

                           التي یـتم تقـد�مها دون أح�ـام    ،            �طة (الن�رة)                                      مجموعة من الحقائ� الموضوع�ة غیر المترا       �أنها          الب�انات       تعر�ف          �ما �م�ن
                                 خال�ــة مــن أ� ســ�اق أو معنــى أو ن�ــة      وتكــون    ، ي                  �شــ�لها الخــام األساســ   ،       ومــدر�ات   ،       ومالحظــات   ،           وتشــمل حقــائ�   ،     ســا�قة

    ).  34   :    2011  ،                المعاني والصالح  ،        (جرادات

          فادة منهـا   سـت        و�م�ـن اال   ، ة                                        ) إلى أن المعلومات هي ب�انـات منسـقة ومرت�ـ   113   :    2012                   �شیر العلي وآخرون (            المعلومات: - 2
                                                ) إلى أن المعلومات هي إجا�ة عن مجموعـة مـن األسـئلة   30   :    2013                                       هم والتواصل �موجبها. �ما �شیر الجاموس ( ا     والتف

       أین؟.  و    ن؟  َ مَ   و        لماذا؟   و          هي: �یف؟ 

      تنطو�    ا     ً وعمومً    .          أهم�ة وغرض              ذ� صلة، أ� له      س�اق     ذات                            مجموعة ثانو�ة من الب�انات   ا                    ً وتعتبر المعلومات أ�ًض 
  (Pattern)            معنــــى أو نمــــ�    � ذ   )(Trend                                                     المعلومــــات علــــى معالجــــة الب�انــــات الخــــام للحصــــول علــــى اتجــــاه   ه   هــــذ

    ).  34   :    2011   ،               (جرادات وآخرون 

                       قــد تكــون ب�انــات �النســ�ة   ،                             أن المعلومــات �النســ�ة لشــخص مــا    علــى                      ) أنــه البــد مــن التأكیــد   47   :    2010              و�وضــح النجــار (
    عمـل     عنـد                                         بینما تعتبر ب�انـات �النسـ�ة لقسـم المال�ـة   ،               لومات لكل عامل  مع      تمثل                 عدد ساعات العمل   ً الً    فمث  ،         لشخص آخر

   . )   363   :    2004  ،                                      جدول الرواتب للعاملین (النجار والنجار

ـــة ( - 3                              ومعرفــة الشــيء إدراكــه �حاســة مــن    ،                                          األصــل فــي �لمــة معرفــة اشــتقاقها مــن الفعــل (عــرف)   ): Knowledge           المعرفـ
   وال   ،  ا                                     ً ) مفهــوم المعرفــة مــن أكثــر المفــاه�م وضــوحً   61   :    2013 (             و�عتبــر عســاف    ).   595   :    1996  ،                    الحــواس (الفیروز�ــاد�

                          تــم التعامــل معــه مــن الناح�ــة  أ     ســواء   ،                                                                   �فتــرض الحــدیث ف�ــه مثــل هــذا االخــتالف أو الخلــ� الموجــود لــد� �ثیــر مــن النــاس
   ا         ً إلنسـان أمـرً  ٕ         وٕاذا عـرف ا  ،                               النتـائج ال�قین�ـة لل�حـث والف�ـر"                               ضـوع�ة. فالمعرفـة بإیجـاز شـدید هي"                من الناح�ـة المو    م         اللغو�ة أ

      منه.   ا           ً وأص�ح مت�قنً   ،                   واستطاع �شف حق�قته  ،                          �عني أنه قام �التعامل معه           ، فإن ذلك  ما

          حیـــث الفهـــم    ،                                                              ) أن المعرفـــة مـــا هـــي إال تحـــول الب�انـــات إلـــى معلومـــات ومزجهـــا �ـــالخبرة  48   :    2010             یبـــین النجـــار (    �مـــا 
                                      بـرة تز�ــد مـن إم�ان�ــة الوصـول إلــى قــرارات                                                                 ال�شـر� لحق�قــة شـيء مــا عـن طر�ــ� الـتعلم والممارســة. ومـن المالحــ� أن الخ

                                         تعمــل علــى تعز�ــز فهــم المعلومــات والخبــرة مــرة            ، و�التــالي  ا                          ً تعمــل علــى ز�ــادة المعرفــة أ�ًضــ            مــن شــأنها أن               ونتــائج ســل�مة
     .        ستراتیجي                وصناعة القرار اال  ،                             الوصول إلى النتائج والقرارات             هذا �ساعد في   و   ،      أخر� 
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   :             إدارة المعرفة         االهتمام ب

                                                       �مورد أساسي ومصدر للمیزة التنافس�ة للمنظمات المعاصرة؛                                               ام بإدارة المعرفة �سبب ز�ادة االهتمام �المعرفة         بدأ االهتم
                                                                      �حیـث تكـون عمل�ــة منهج�ـة منظمــة تقـوم بـإدارة المعرفــة مـن خــالل عـدة عمل�ــات أو    ،                                  ممـا یتطلـب وجــود عمل�ـة إدارة للمعرفــة

                                                             مجموعـة مـن العمل�ـات التـي تقـوم بهـا المنظمـة لتطـو�ر المعـارف التـي                                      تم تعر�ف إدارة المعرفـة علـى أسـاس أنهـا      وقد       مراحل. 
                                                                                  تملكها. لكن هناك عدة مداخل وتعر�فات إلدارة المعرفة أوردها علماء اإلدارة وال�احثون.

                                                 ٕ              العمل�ة المنهج�ة المنظمة لالستخدام الخالق للمعرفة وٕانشائها. و�ین    :                     ) إدارة المعرفة �أنها  91   :    2008             فقد عرف نجم (
        �اإلضـافة    ،                                                                                      ) أن عمل�ات إدارة المعرفة هـي �مثا�ـة تولیـد المعرفـة ونقلهـا والتشـارك فیهـا والـتعلم المنظمـي  81   :    2005    ز� (   حجا

                                إلى الترمیز والخزن واالسترجاع. 

                      عمل�ات إدارة المعرفة:

    على        أجمعوا    ون                العلماء وال�احث    لكن    ،                                                                        اختلف ال�احثون والكتاب ف�ما تتضمنه إدارة المعرفة من عمل�ات وأنشطة ومراحل
                           وهــذه العمل�ــات تتضــمن اكتشــاف    ،    اتها         اســتراتیج�                                                              أن إدارة المعرفــة تحتــو� علــى عمل�ــات مهمــة تفیــد المنظمــات فــي تخطــ�� 

ــتخدام هـــذه المعرفــــة فــــي    ،                 مشـــار�تها وتطب�قهــــا  و    ،       تجم�عهــــا  و         المعرفـــة                                                                    �مـــا أن نجــــاح المنظمـــات الیــــوم �عتمـــد علــــى ��ف�ـــة اســ
ـــة أهـــــداف المنظمـــــة                      ن إدارة المعرفـــــة هـــــي اإل أ            المنظمـــــات. و  ـــؤولة عـــــن تخـــــز�ن واســـــتخدام المعرفـــــة الم�تســـــ�ة لخدمــ                                                                      دارة المســ

    ).  88   :    2012   ،           تها (الطاهر         استراتیجی  و 

   إذ   ،                                     اخـتالف العلمـاء فـي تصـن�فاتها وتسـم�اتها   مـن     رغم    �ـال                   وتتكامـل ف�مـا بینهـا    ،                                عمل�ات إدارة المعرفة �ش�ل تتـا�عي      وتعمل 
   .                                                       وقد ورد في األدب النظر� مجموعة من العمل�ات إلدارة المعرفة   .     دعمها               وتتكامل معها وت   ،                         تعتمد �ل عمل�ة على األخر� 

   :                      المختلفة إلدارة المعرفة                            وف�ما یلي أهم تلك العمل�ات

    هــي:    ،                                           ) عمل�ــات إدارة المعرفـة إلــى ثــالث عمل�ــات رئ�ســة  Warner & Witzed  ) 2004    :   93              وارنــر وو�تــزد     صـنف
   .           في المنظمات                    ثم إعادة استخدامها   ،            خدام المعرفة   است  و    ،                         نقل المعرفة والتشارك فیها   ،             تولید المعرفة

   ،                           هــي: تكــو�ن المعرفــة واقتناؤهــا   ،                                   إدارة المعرفــة إلــى أر�عــة عناصــر رئ�ســة       عمل�ــات    ســم  ق     فقــد  )     Wick  ) 2000     و�ــك     أمــا
   .          واستخدامها                  ثم تطبی� المعرفة   ،                   توز�ع المعرفة و�ثها  و    ،                      تنظ�م المعرفة وتخز�نها  و 

                                   فمنهم من سماها مراحل إدارة المعرفة   ،                                         والمهتمین �موضوع إدارة المعرفة وعمل�اتها                               هناك ت�این واختالف بین ال�احثین   و 
                            ومــنهم مــن ســماها عمل�ــات إدارة   ،               وتطبیــ� المعرفــة   ،   نقــل  و   ،      تخــز�ن  و   ،       اكتســاب   فــي       تمثلــت      التــي   ،  ) 6   :    2007   ،          عبــد الوهــاب (

               ومـــنهم مـــن ســـماها   ،           لم المنظمـــي     والـــتع  ،              تجم�ـــع المعرفـــة  و   ،                            حیـــث قســـمها إلـــى تولیـــد المعرفـــة   ، ) 4   :    2005   ،      حجـــاز�  (        المعرفـــة 
   . )(Fernandez et al., 2004                    وظائف إدارة المعرفة 

             ). وهنـا یتفـ�     2005  ،         (العمـر�  و  ،  )    2009  ،         ال�طاینـة (          عند �ـل مـن          �ما جاء   ،               ست عمل�ات رئ�سة   في                ومنهم من حددها 
  ،                : تشــخ�ص المعرفــة       �مــا یلــي   ،                                                                   مــع وجهــة النظــر هــذه فــي تقســ�م عمل�ــات إدارة المعرفــة إلــى ســت عمل�ــات رئ�ســة          ال�احثــان

                             وتطبی� المعرفة واستخدامها).  ،                        مشار�ة المعرفة وتوز�عها  و   ،              تخز�ن المعرفة  و   ،              تولید المعرفة  و   ،               اكتساب المعرفة  و 
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               شخ�ص المعرفة: ت - 1

ــوء التشـــخ�ص یـــتم وضـــع س�اســـات و�ـــرامج   ،                                                    �عـــد التشـــخ�ص مـــن األمـــور المهمـــة فـــي برنـــامج إدارة المعرفـــة                                       وفـــي ضـ
                 العمل�ات األخر�. 

              وعمل�ـــة جوهر�ـــة    ،                       أل� برنـــامج إلدارة المعرفـــة   ا                                    ً ) أن عمل�ـــة تشـــخ�ص المعرفـــة تعتبـــر مفتاًحـــ 8   :    2004 (         العمـــر�     �ـــر�   و 
                                       لــذلك إذا أردات المنظمـة أن ترصـد قــدراتها    ،                                                      هم �شــ�ل م�اشـر فـي إطــالق وتحدیـد شـ�ل العمل�ــات األخـر� وعمقهـا ا        رئ�سـة تسـ
                              ٕ          معرفتها الداخل�ة والخارج�ة وٕام�اناتها.                                                  علیها أن تتحرك ضمن محور�ن رئ�سین هما: تحدید مصادر  ف   ،        المعرف�ة

                 اكتساب المعرفة: - 2

          أو مـن خـالل    ،                                                                                            تعتبر مرحلة اكتساب المعرفة هي مرحلة اكتشاف المعرفة الضـمن�ة أو الصـر�حة مـن الب�انـات والمعلومـات
             ة أو التر�یـب                                                                                                تحلیل المعارف السـا�قة. و�ـتم ذلـك عـن طر�ـ� اكتشـاف المعرفـة الصـر�حة مـن خـالل عمل�ـة فرع�ـة تسـمى التطا�ق�ـ

) Combination( ،    ٍأمـا المعرفـة    ،                           بهدف خل� وتولیـد معـارف جدیـدة   ،            منظمة ونماذج                                    ٍ حیث تتطور المعرفة الصر�حة في أش�ال            
                                      حیـث ��ـون هـذا التفاعـل مـن خـالل الفعال�ـات    ،(Socialization)                                                    الضمن�ة فیتم اكتشافها من خالل عمل�ة التفاعل االجتماعي 

    ).Davenport & Prusak, 2000 (                                         مما یولد معارف ضمن�ة جدیدة لد� العاملین   ،  اد                          واألنشطة المشتر�ة بین األفر 

               تولید المعرفة:   - 3

       وال�حـث                                                                            ) أنه �م�ن تولید المعرفة من خالل عدد من العمل�ات التي تمتد بین تحد� اإلبـداع  46   :    2005            یبین حجاز� (
                                                  نظمـة تولیـد المعرفـة بـدون األفـراد. وتر�ـز عمل�ـة تولیـد              وال تسـتط�ع الم   ،                                         �مـا أن األفـراد فقـ� هـم الـذین یولـدون المعرفـة  ،      الجاد

   مـن         ، وذلـك                                ومـن ثـم بلورتهـا علـى مسـتو� الجماعـة   ،                                                                 المعرفة المنظم�ـة علـى توسـ�ع المعرفـة التـي یـتم تولیـدها علـى یـد األفـراد
                                        والتشارك في الخبرة أو مجتمع الممارسة.   ،          والمحادثة  ،           خالل الحوار

              خز�ن المعرفة: ت - 4

                                    واسـترجاع المعرفـة. وتشـیر عمل�ـة تخـز�ن    ،      اإلدامـة  و    ،       االحتفـا�   فـي                               المعرفـة تلـك العمل�ـات المتمثلـة                  تعني عمل�ـة تخـز�ن 
    راد                                                   ا نتیجــة لفقــدانها للكثیــر مــن المعرفــة التــي �حملهــا األفــ      ً ا �بیــرً                    ً فالمنظمــات تواجــه خطــرً   ،                                    المعرفــة إلــى أهم�ــة الــذاكرة التنظ�م�ــة

    ).  99   :    2008   ،         (الز�ادات    ها ن          قد �غادرو       الذین 

     (عبـد   :                                               حیـث یـتم تخـز�ن المعرفـة مـن خـالل طـرق عدیـدة مـن أهمهـا  ،                                      مل�ة تخز�ن المعرفة �عد اكتسـاب المعرفـة ع      تأتي  و 
  ) 4   :    2007   ،      الوهاب

أكان سواء ، أیة معلومات جدیدة في مكان معینتسجیل و ،قیام كل فرد في المنظمة بتسجیل كل ما یحدث لھ -

  .في شبكة الحاسب اآللي مفي ملفات عادیة أذلك 

دون االھتمام ، ص مسؤول بجمع المعلومات وتخزینھا بدقة وبطریقة یسھل استخدامھا من الجمیعقیام شخ -

 بتحلیل وتنقیة المعرفة أو بنشرھا وتداولھا بطرقة فعالة.
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                          مشار�ة وتوز�ع المعرفة: - 5

  ،   ئـــم                                                                                            تشــیر عمل�ـــة نقــل ومشـــار�ة المعرفــة إلـــى ضــمان وصـــول المعرفــة المالئمـــة للشــخص ال�احـــث عنهــا فـــي الوقــت المال
            حلقـــات إدارة     مـــن                                 �عتبـــر نقـــل المعرفـــة الحلقـــة الثالثـــة   و                                                          ووصـــولها إلـــى أكبـــر عـــدد مم�ـــن مـــن األشـــخاص العـــاملین فـــي المنظمـــة. 

  ،                                                                                                        و�عتمد على وجود آل�ات وطرق رسم�ة وأخر� غیر رسم�ة. وتتمثل الطرق الرسم�ة في: التقـار�ر والرسـائل والم�ات�ـات  ،        المعرفة
                                        والمنشـورات الداخل�ـة والفیـدیو والمحادثـات   ،                                    واطالعـات دور�ـة علـى الموقـف فـي المنظمـة  ،      منظمـة                               والمؤتمرات والندوات الداخل�ة لل

  ،                                                              وتشمل الطرق غیر الرسم�ة: تغییر الوظ�فـة داخـل المنظمـة أو خارجهـا                                          والتدر�ب والتعلم عن طر�� الرئ�س الم�اشر.  ،        الصوت�ة
    ). 6   :    2007   ،             ل (عبد الوهاب         وفرق العم  ،    �عض ب                                          والعالقات الشخص�ة التي تر�� العاملین �عضهم 

                         تطبی� واستخدام المعرفة: - 6

                              همة المعرف�ـة م�اشـرة نحـو تحسـین  ا               و�جـب توج�ـه المسـ  ،                                                       �عبر تطبیـ� المعرفـة عـن تحو�ـل المعرفـة إلـى عمل�ـات تنفیذ�ـة
    إلــى                                                  نـه مــن الطب�عـي أن تكـون عمل�ـة تطبیـ� المعرفـة مسـتندة  إ   إذ   ،                                                األداء المنظمـي فـي حـاالت صـنع القـرار واألداء الـوظ�في

  : )   297   :    2012   ،                                                              و�تم تطبی� المعرفة من خالل نوعین من العمل�ات هما (العلي وآخرون   ،                المعرفة المتاحة

 ،�معالجة المعرفة م�اشرة نحو الفعل اآلخرفیها تعني العمل�ة التي �قوم األفراد  :العمل�ات الموجهة (الم�اشرة) -
  إل�ه المعرفة.دون االنتقال أو تحو�ل المعرفة إلى ذلك الشخص الذ� وجهت 

المعرفة الروتین�ة: تعني االنتفاع من المعرفة التي �م�ن الحصول علیها من التعل�مات واألنظمة والقواعد  -
 جه اآلخر�ن نحو السلوك المستقبل.والنماذج التي تو 

   .               الموارد ال�شر�ة       إدارة
  : ة ـ ـ    مقدم

                                              ف والتطـور المسـتمر مرهـون بوجـود العناصـر ال�شـر�ة                                                 منظمـة علـى مـا تمتلكـه مـن مـوارد �شـر�ة. فتحقیـ� األهـدا   ة             یتوقف نجاح أ�ـ
                  لهــذا �عتبــر العنصــر   ،                                 مــا هــي إال مجموعــة مــن األصــول الماد�ــة   ،      األفــراد       بــدون   –                صــغیرة أم �بیــرة           ســواء أكانــت   –                   الفعالــة. و�ــل منظمــة 

    ).  14   :    2011  ،      (عامر    �ن                       النجاح والتطور المستمر                              ، حیث إن هذا العنصر هو صانع     منظمة   ة                     ال�شر� حجر الزاو�ة أل�

         الرأســمال        أصــ�حت   بــل    ، ا                 ً نتــاج �مــا �ــان ســا�قً                                                            ولــم تعــد المــوارد ال�شــر�ة مجــرد أدوات وعناصــر جامــدة مــن عناصــر اإل
                          منظمـة السـتقطابهم واخت�ـارهم    ة                           مـن النـدرة التـي ت�حـث عـنهم أ�ـ   ا   ً أ�ًضـ       االفراد        وأص�ح  ،                والف�ر� للمنظمة          ستراتیجي          ال�شر� واال

    ).  11   :    2010  ،                                      � من خاللهم �قوة لإلدارة (العزاو� وجواد                                     وتعیینهم لدیها؛ لتنافس المنظمات األخر 

                             مفهوم إدارة الموارد ال�شر�ة:

  ،    فقـ�   ا         ً أو تنفیـذ�ً    ا                      ً حیـث لـم �عـد دورهـا هامشـ�ً   ،          ة المنظمـة         اسـتراتیج�          هم في رسـم  ا                                      لقد تطور دور إدارة الموارد ال�شر�ة لتس
         ة العامـة         سـتراتیج�                                  رك إدارة المـوارد ال�شـر�ة فـي رسـم اال       �مـا تشـا  ،                                  في تحدید المسار المستقبلي للمنظمـة   ا     ً أساس�ً    ا           ً بل أص�ح دورً 

                                                                                       �اإلضـافة إلـى دورهـا فـي تطـو�ر أداء اإلدارات األخـر� مـن خـالل تطـو�ر مهـارات ومعـارف العـاملین فیهـا   ،                 للمنظمة وتنفیذها
     ).   32   :    2010  ،                                  التدر�ب على سبیل المثال (القر�وتي        عن طر�� 
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                                                             وارد ال�شر�ة علـى أنهـا مجموعـة مـن الممارسـات والس�اسـات المطلو�ـة          إدارة الم   )Dessler ،    342009 : (       د�سلر      و�عرف 
       د�سـلر                                                                                                           لتنفیذ مختلف األنشطة المتعلقة �ـالنواحي ال�شـر�ة التـي تحتـاج إلیهـا اإلدارة لممارسـة وظائفهـا علـى أكمـل وجـه. و�بـین

) : 122009    ، Dessler(    ة         سـتراتیج�                      ارد ال�شـر�ة واألهـداف اال                                                 ة إدارة الموارد ال�شـر�ة مـا هـي إال العالقـة بـین المـو          استراتیج�   أن  
                    ٕ        جل ز�ادة مرونتها وٕابداعها. أ                           ها وتطو�ر ثقافة المنظمة من  ئ                      للمنظمة �غرض تحسین أدا

                          ة إلدارة الموارد ال�شر�ة:         ستراتیج�            الممارسات اال

                 تحلیل الوظائف:  - 1

                      تأثیرهــا علــى الممارســات      ومــد�   ،                         للــدور المهــم الــذ� تقــوم �ــه   ا               ً أهم�ــة �بــر�؛ نظــرً  �                ة تحلیــل الوظــائف          اســتراتیج�     تحظــى 
                      خر� للموارد ال�شر�ة.    ة األ        ستراتیج�  اال

                                                                                               تتضـــمن عمل�ـــة تحلیـــل الوظـــائف الق�ـــام بجمـــع المعلومـــات المتعلقـــة ��ـــل وظ�فـــة؛ مـــن أجـــل اإللمـــام بوصـــف الوظ�فـــة 
   سـب      المنا       الشـخص                                                                             �اإلضافة إلى معرفة مواصفاتها وخصائصها. و�ؤد� تحلیل الوظـائف فـي النها�ـة إلـى وضـع   ،           ومتطل�اتها

                                           و�التـالي فـإن تحلیـل الوظـائف �سـاعد فـي التوصـل   ،                                           و�ذلك شـغل الوظ�فـة المناسـ�ة �ـالموظف المناسـب  ،                  في الم�ان المناسب
                                        �اإلضــافة إلــى التأكــد مــن أن تلــك الوظــائف هــي   ،                             بــین الوظــائف التــي یــتم تحلیلهــا   )(Overlapping                   إلــى عــدم وجــود تــداخل 

   . )  99   :  10 0 2  ،      (جودة   ً الً                        التي تحتاجها المنظمة فع

                                      جــراء المســتخدم فــي تحدیــد واج�ــات الوظ�فــة                          تحلیــل الوظــائف �أنــه ذلــك اإل  )    Dessler  ) 2009    :   108      د�ســلر        و�عــرف
                                                                                                             والمهارات الواجب توافرها في شاغل الوظ�فة. �ما �م�ن تعر�ـف تحلیـل الوظـائف علـى أنـه تلـك العمل�ـة التـي یـتم مـن خاللهـا 

    ).Noe et al., 2008: 107 (           في المنظمة                                 المعلومات والتفاصیل حول الوظائف       جم�ع           الحصول على 

                         تخط�� الموارد ال�شر�ة:  - 2

                    مـن الصـعب الوصـول إلـى     لكـن   ،                                                                               �عتبـر تخطـ�� المـوارد ال�شـر�ة �مثا�ـة التنبـؤ �احت�اجـات المنظمـة مـن المـوارد ال�شـر�ة
          ة متغیـــرات                                                                                             أرقـــام حق�ق�ـــة بخصـــوص احت�اجـــات المنظمـــة مـــن المـــوارد ال�شـــر�ة؛ لســـبب �ســـ�� وهـــو أن التنبـــؤ یتعامـــل مـــع عـــد

    ).   170  :    2010  ،        والص�اغ                                               أو التأكد من احتمال حدوثها أو عدم حدوثها (درة   ،            التعرف علیها   ا                    ً مستقبل�ة ال�م�ن أح�انً 

     :                       استقطاب الموارد ال�شر�ة - 3

                                                                        ) أن االستقطاب هو ذلك النشا� الذ� �عمل على جذب عدد من المتقدمین المؤهلین    245  :    2010                  یبین درة والص�اغ (
     �أنــه    ا                        ٕ                             ً و�مــا یتناســب مــع قــدراتهم وٕام�انــاتهم. و�عــرف االســتقطاب أ�ًضــ   ،                             فضــل مــن بیــنهم لشــغل وظ�فــة معینــة              لیــتم اخت�ــار األ

                                                                                                            س�اسة جذب المؤهلین أو النشا� الذ� تقوم �ه المنظمة لتحقی� الهدف األساسي في جذب وتحدید المؤهلین لشغل وظائفها.

                 وهـذا �شـمل عمل�ـات   ،                           مان استمرار عمل�ات المنظمـة                                                      و�تضمن االستقطاب الحصول على الموارد ال�شر�ة المطلو�ة لض
                                                      والـذین یتوقــع أن یتقــدموا �طل�ــات عمــل للمنظمــة نتیجــة وجــود    ،                                                     ال�حـث عــن األفــراد المــؤهلین المناســبین للعمــل داخــل المنظمــة

    ).Dennisi & Griffin, 2005: 125 (                                         أو توقع حدوث مثل هذه الشواغر في المستقبل     ة،              شواغر عمل حال�

ـــت ــــ         ال�حــــث عــــن          قطاب إلــــى           و�هــــدف االسـ ــتق�   ا                            ً  المرشــــحین للوظــــائف الشــــاغرة حالً�                        فــــي ظــــل التنبــــؤ المســــتقبلي    ً الً         أو مســ
   . )  Robbins & Decenzo, 2005: 146 (                  لالحت�اجات ال�شر�ة 
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   :                االخت�ار والتعیین - 4

ـــة الثان�ـــة مـــن عمل�ـــات التوظیـــف �عـــد االســـتقطاب. وتمثـــل هـــذه ـــار هـــو العمل� ـــار المـــوارد ال�شـــر�ة: �عتبـــر االخت�                                                                                                     اخت�
                                                            وتتضـمن هـذه العمل�ـة المفاضـلة بـین األفـراد المتقـدمین لشـغل وظ�فـة   ،           ة االسـتقطاب        ستراتیج�                   ة االمتداد الطب�عي ال        ستراتیج�  اال

    ).   167  :    2009  ،                                                                                 من حیث درجة صالحیتهم لتلك الوظ�فة ووضع الشخص المناسب في الم�ان المناسب (عبدال�اقي   ،     معینة

   ،                                                                         ل�ـات واإلجـراءات التـي یـتم �موجبهـا تحدیـد نوع�ـة المـوارد ال�شـر�ة لعمـوم المنظمـة                                      وتوضح عمل�ة االخت�ار للمـوارد ال�شـر�ة اآل
    ).   119  :    2006  ،                                                 من خالل وضع الشخص المناسب في الم�ان المناسب (ع�اس   ،                                    و�ما �حق� الكفاءة واالنتاج�ة والر�ح�ة

       و�عتبـر          التعیـین.    ا     ً وأخیـرً   ،        االخت�ـار    ثـم   ،                                                   الخطوة األخیرة في عمل�ـة التوظیـف والتـي تبـدأ �االسـتقطاب       �عتبر ف  :            أما التعیین
        مـا ��ـون    ا                                                                        ً �عد التأكد من مد� مالءمة المرشح للوظ�فة، حیث یـتم إصـدار قـرار التعیـین وغالً�ـ   ا   ً مهمً    ا                      ً إصدار قرار التعیین أمرً 

   ا    ً دائًمـ   ا               ً أو أن �صـ�ح موظًفـ   ،                                                 ثم �عدها إما أن تسـتغني المنظمـة عـن خـدمات هـذا الشـخص   ،                           على أساس التجر�ب لمدة محددة
    ).   240  :    2004        برنوطي،  (

           التدر�ب:  - 5

                                                                                                      تحتاج �ل منظمة إلى امتالك عاملین على درجة عال�ة من الخبرة والمهارة؛ حتى تتم�ن من تحقی� أهدافها المخططـة 
                                                ات المنظمات العالم�ة الكبیرة. ومـع اتجـاه الوظـائف          استراتیج�                             وهو ما یبرر أهم�ة التدر�ب في   ،                            والحفا� على م�انتها السوق�ة

                   واسـتخدام تكنولوج�ـا   ،                                                     ومع المیل إلعادة تصم�م الوظائف �حیـث تكـون أكثـر انتاج�ـة   ، ا                        ً الیوم ألن تكون أكثر تعقیدً           في منظمة
    ).   152  :    2011  ،                             ولم �عد عمل�ة اخت�ار�ة (عامر   ،                      التدر�ب ضرورة البد منها      أص�ح  –           المعلومات

ــم األســالیب 6  :    2010            و�عــرف �ــاغي ( ــ�م المعرفــة وتعل                               المتطــورة ألدء العمــل وذلــك إلحــداث                                                   ) التــدر�ب �أنــه عمل�ــة تعل
                                                                                                          تغییرات في سلوك وعادات ومعرفة ومهارات وقدرات األفراد الالزمة فـي أداء عملهـم مـن أجـل الوصـول إلـى أهـدافهم وأهـداف 

   .   ٍ      ى حٍد سواء                          المنظمة التي �عملون بها عل

                      �المهــارات الالزمــة ألداء       شــر�ة         مــوارد ال�                                        ) فقــد عــرف التــدر�ب علــى أنــه عمل�ــة تزو�ــد ال   Dessler   ) 2008    :  256     د�ســلر     أمــا
         البـرامج       وتصـم�م   ،                                                                                    وتتكون البـرامج التدر�ب�ـة هنـا مـن خمـس خطـوات أساسـ�ة تتمثـل فـي تحدیـد االحت�اجـات التدر�ب�ـة  ،              وظائفهم بنجاح

       ر�بي.                       إلى تقی�م البرنامج التد   ً الً     وصو   ،                         وتنفیذ البرنامج التدر�بي  ،                           مة محتو� البرنامج التدر�بي ء              واخت�ار مد� مال  ،   �ة       التدر�ب

                             قی�م أداء الموارد ال�شر�ة:  ت - 6

                  وتأخـذ هـذه العمل�ـة    ،                                                                                         تعتبر عمل�ة تقی�م األداء �مثا�ة عمل�ة لتحدید وتقدیر وتقی�م وتسجیل أداء المـوظفین فـي الوظـائف
                ولمعالجـة نـواحي   ،                                                                                 لتقی�م سلوك الموظفین المرت�� �الوظ�فة؛ لمحاولة الوقـوف علـى أسـ�اب وضـع أدائهـم الحـالي   ا    ً رسم�ً    ا    ً طا�عً 

    ).  72  :    2010  ،             (درة والص�اغ  ً الً              وتحسینه مستق�   ،                النقص والضعف ف�ه

                                                              تداخل فیها �ثیر مـن العوامـل؛ لـذلك فإنـه یجـب علـى القـائمین بهـا مـن  ی                                          وتوصف عمل�ة تقی�م األداء �أنها عمل�ة معقدة 
                   ي �حقــ� تقیــ�م األداء                       خطــوات منطق�ــة متسلسـلة �ــ           وأن یت�عـوا   ،  ا   ً جیــدً    ا                                              ً رؤسـاء ومشــرفین ومســؤولین أن یخططـوا للتقیــ�م تخط�ًطــ

    ).   100  :    2006  ،                أهدافه (الشاو�ش
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                                      التعو�ضات والمزا�ا للموارد ال�شر�ة:  - 7

                            التـي تقـدمها اإلدارة للعـاملین           والمزا�ـا        لمنـافع                 آل�ـة تقـد�م جم�ـع ا    هـا  أن    علـى                 لمـوارد ال�شـر�ة    ات ل     تعو�ض  ال  ة          استراتیج�     تعرف 
                                                تقســم إلــى: تعو�ضــات مال�ــة (م�اشــرة �الرواتــب واألجــور                                    و�مــا یخــدم أهــداف المنظمــة و�حققهــا. و    ،                     نظیــر عملهــم فــي المنظمــة

                                                      أو تعو�ضـات غیــر مال�ـة (تعو�ضـات معنو�ــة واجتماع�ـة �األمــان   ،                                       أو غیـر م�اشــرة �التـأمین الصـحي واإلجــازات)  ،        اإلضـاف�ة
    ).Noe et al.,2008: 361 (                                                              الوظ�في وحسن المعاملة والراحة النفس�ة أو تقد�م �تب الش�ر...)

                                                                        ) إلــى أن التعو�ضــات هــي إجمــالي إیــرادات الموظــف التــي قــد تكــون علــى شــ�ل م�افــآت    209  :    2010            و�شــیر جــودة (
                                                                                                   مال�ة ومزا�ا. و�م�ن تصو�ر التعو�ضات على أنها نظام م�افآت لتحفیز الموظفین على األداء وتحقی� األهداف.

    :              نهج�ة الدراسة م

                                                    لقد تم اعتماد المنهج�ة العلم�ة التال�ة في الدراسة:

  :       الدراسة   ة         نوع وطب�ع

       أمـا مـن    .            مـن حیـث الغـرض  (Explanatory)   ٕ       وٕا�ضـاح�ة  ،               من حیث الطب�عـة   )Applied (         تطب�ق�ة            هذه الدراسة     تبر  تع
                             ألنهــا تجــر� فــي البیئــة الطب�ع�ــة    )؛ Non Contrived Research (                                     حیــث تخطــ�� وضــ�� الدراســة فهــي غیــر مخططــة 

                                             األف� الزمني ألنها تجر� على عینة في وقت واحد.          ) من حیثCross – Sectional                                 للمنظمة، �ما تعتبر دراسة مقطع�ة (

                        ات المت�عة في الدراسة:        ستراتیج�  اال

                                                                          استراتیج�ة المعاینة، حیث تم سحب عینة عشوائ�ة �س�طة ممثلة لمجتمع الدراسة.          ال�احثان      اعتمد 

                 مجتمع الدراسة: 

                 التجار�ـــة األردن�ـــة          المصـــارف   فـــي                                                                    مجتمـــع الدراســـة مـــن جم�ـــع المـــدیر�ن العـــاملین فـــي اإلدارات العل�ـــا والوســـطى       تكـــون 
                                                          وقــد بلــغ عــدد المــدیر�ن العــاملین فــي المصــارف مجتمــع الدراســة فــي                     مثلــت مجتمــع الدراســة.    ً           مصــرًفا هــي التــي   )   13        وعــددها (

  . ا    ً مدیرً    )N=355 (                       اإلدارات العل�ا والوسطى 

                عینة الدراسة: 

       مصــارف     ســ�عة      ســحب       حیــث تــم   ،        الدراســة                                                     أســلوب العینــة العشــوائ�ة ال�ســ�طة لســحب العینــة مــن مجتمــع          ال�احثــان      اعتمــد 
        المصــارف      تلــك                         أخــذ المــدراء العــاملین فــي    وتــم                 �عینــة للدراســة.  ،                 مــن مجتمــع الدراســة   ) %  54                             تجار�ــة أردن�ــة تمثــل مــا نســبته (

    ).Sekaran & Bougie, 2010: 295 (   ا    ً مدیرً    )n= 195 (              وال�الغ عددهم 

                            خمـس منهـا غیـر صـالحة للتحلیـل؛   ،       سـت�انة ا  )    190             وتـم اسـترداد (  ،  ة      ومدیر    ا      ً ) مدیرً    195                                      وتم توز�ع است�انة الدراسة على العینة (
                         من االست�انات الموزعة.   ) %    95 (            أ� ما نسبته   ،          ) است�انة   185                                            ل�صل مجموع االست�انات الصالحة ألغراض التحلیل (

               وحدة التحلیل:

  ،         رئ�س قسـم   ،         نائب مدیر   ،   عام   ر   مدی          التال�ة: (                العل�ا والوسطى                   المستو�ات اإلدار�ة    في             في العاملین                    تمثلت وحدة التحلیل
   ).         مدیر وحدة  ،          رئ�س شع�ة
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                     طرائ� جمع الب�انات: 

                واعتمـدت الدراسـة                                                         سـتخدام المـنهج الوصـفي التحلیلـي وأسـلوب الدراسـة المیدان�ـة.  ا                   في هذه الدراسة علـى           ال�احثان      اعتمد 
         ما یلي:  ف�                                             على عدة طرائ� لجمع الب�انات الالزمة والمتمثلة 

                   الب�انات الثانو�ة: - 1

                                                                                                      جمع الب�انات المتعلقة �موضوع الدراسة (اإلطار النظر�) من خالل الرجوع إلى الكتب العلم�ة والدراسات واأل�حاث     تم
                  فــي توثیــ� الب�انــات           ال�احثــان          وقــد اعتمــد    .            ا أو األجنب�ــة هــ               ســواء العر��ــة من   ،                                  العدیــد مــن األطــار�ح ورســائل الماجســتیر          الســا�قة و 

    Manual of the American Psychological/ APA: 2010)         المر���ة (                                    طر�قة توثی� نظام جمع�ة علماء النفس ا

                  الب�انات األول�ة:  - 2

                                  اشــتمل الجـزء األول علـى ب�انـات تتعلــ�    .     جـزأین                  اســت�انة م�ونـة مـن                                                 تـم جمـع الب�انـات الضـرور�ة لمتغیــرات الدراسـة مـن خـالل 
   .  ة)                       ات إدارة الموارد ال�شر�         استراتیج�  و             رة المعرفة           (عمل�ات إدا   :                                                       �المعلومات الد�موغراف�ة. أما الجزء الثاني فقد اشتمل على

                    صدق أداة الدراسة:   - أ

                                        الجامعــات األردن�ــة و�عــض الجامعــات العر��ــة؛                                     علــى مجموعــة مــن المح�مــین المتخصصــین فــي    ة              تــم عــرض االســت�ان  
              التعــد�الت التــي         بــإجراء          ال�احثــان                                                     وفــي ضــوء االقتراحــات والمالحظــات التــي أبــداها المح�مــون قــام   ،                      وذلــك إلبــداء الــرأ� فیهــا

     و�ـان    ،                                            تعـدیل صـ�اغة �عـض الفقـرات مـن حیـث البنـاء واللغـة                               �العدید من المالحظات التي شـملت            وقد تم األخذ   ،             أشاروا إلیها
   .                      التي اقترحها المح�مون                              �عد إجراء التعد�الت المطلو�ة     فقرة   )   71 (     عند      العدد       ستقر  وا  ،       ) فقرة  78                         عدد الفقرات قبل التح��م (

             الدراســة:           ث�ات أداة        اخت�ار  - ب

ــداخلي �رو            تــم اســتخدام     لقــد                                ، حیــث �انــت النتــائج �مــا یلــي   )Cronbach’s Alpha (         �ــاخ ألفــا  ن                         معامــل االتســاق ال
   :                       لمتغیرات الدراسة جم�عها

  )1( جدول رقم
  ق�م معامل االتساق الداخلي لفقرات عمل�ات إدارة المعرفة

  ق�مة ألفا  ال�عد  الرقم
 0.772  عمل�ة تشخ�ص المعرفة  1
  0.849  مل�ة اكتساب المعرفةع  2
  0.894  عمل�ة تولید المعرفة  3
  0.751  عمل�ة تخز�ن المعرفة  4
  0.837  عمل�ة مشار�ة المعرفة وتوز�عها  5
  0.725  عمل�ة تطبی� واستخدام المعرفة  6
 0.804  عمل�ات إدارة المعرفة  7

ـــم               الحـــ� مـــن الجـــدول ن ـــا لفقـــرات  أ   ) 1 (     رق ـــاخ ألف ـــ�م معامـــل االتســـاق الـــداخلي �رون� ـــة                                               ن ق ـــات إدارة المعرف      بـــین        تراوحـــت                      عمل�
   ، )    0.60                                     )، و�التــالي تكــون جم�ــع القــ�م أكبــر مــن (  04 8 . 0                                ن ق�مــة ألفــا لجم�ــع الفقــرات �انـت ( أ   لــى  إ           )، �االضـافة    894 . 0  –     725 . 0 (

                       جراء التحلیل االحصائي.                      م�ان�ة االعتماد علیها إل ٕ إ       اسة و                                                                 وهذا مؤشر على االتساق بین فقرات أداة الدراسة، وموثوق�ة أداة الدر 
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     نسـ�ة   )  %  70                                بینمـا الق�مـة التـي تكـون فـي حـدود (  ،             ) نسـ�ة ضـع�فة %  60                                           وتعتبر ق�مـة معامـل الث�ـات التـي تكـون أقـل مـن (
    فـإن       ً      و�نـاًء عل�ـه   . )Sekaran & Bougie،  2010، 290 (   .                  ) فتعتبـر نسـ�ة جیـدة %  80                             أما إذا خرجت النس�ة أكثر مـن (  ،       مقبولة

    .                التحلیل اإلحصائي       ألغراض       وصالحة                                                   الخاصة �أداة الدراسة ومجاالتها تعتبر مؤشرات �اف�ة        االتساق       معامالت 

   )2( جدول رقم
  ةستراتیج�ات إدارة الموارد ال�شر�اق�م معامل االتساق الداخلي لفقرات 

  ق�مة ألفا  ال�عد  الرقم
 0.870  استقطاب الموارد ال�شر�ة  1
 0.706  الموارد ال�شر�ة اخت�ار وتعیین  2
 0.791  تدر�ب الموارد ال�شر�ة  3
  0.822  تقی�م أداء الموارد ال�شر�ة  4
  0.879  التعو�ضات والمزا�ا للموارد ال�شر�ة  5
  0.814  استراتیج�ات إدارة الموارد ال�شر�ة  6

                              تیج�ات إدارة المــوارد ال�شــر�ة     اســترا                                               ن قــ�م معامــل االتســاق الــداخلي �رون�ــاخ ألفــا لفقــرات  أ   ) 2     رقــم (               الحــ� مــن الجــدول ن
                            )، و�التـالي تكـون جم�ـع القـ�م    814 . 0                                ن ق�مـة ألفـا لجم�ـع الفقـرات �انـت ( أ   لـى  إ     ضـافة       )، �اإل   879 . 0  –     706 . 0 (     بین        تراوحت

                     م�ان�ة االعتماد علیهـا  ٕ إ                                                 بین فقرات أداة الدراسة، وموثوق�ة أداة الدراسة و          الداخلي                      وهذا مؤشر على االتساق   ، )    0.60         أكبر من (
        حصائي.             اء التحلیل اإل   جر  إل

   :       الدراسة               اخت�ار فرض�ات

                       الفرض�ة الرئ�سة األولى:

(Ho1):   ) ـــة ـــد مســـتو� معنو� ـــة إحصـــائ�ة عن ـــر ذو دالل ـــة �عمل�اتهـــا: (تشـــخ�ص P   ≥      0.05                                             ال یوجـــد أث                                   ) إلدارة المعرف
                 خدام المعرفـــة) فـــي            وتطبیـــ� واســـت  ،                        مشـــار�ة المعرفـــة وتوز�عهـــا  ،              تخـــز�ن المعرفـــة  ،              تولیـــد المعرفـــة  ،               اكتســـاب المعرفـــة  ،        المعرفـــة

   .                التجار�ة األردن�ة         المصارف                         إدارة الموارد ال�شر�ة في              استراتیج�ات
        البس�یط       نح�دار               ب�إجراء تحلی�ل اال          الباحث�ان    ق�ام   ،                                         م�دى احتمالی�ة اإلیج�اب والقب�ول لھ�ذه الفرض�یة            التعرف على     وألجل 

(Simple Linear Regression) بین ذلك. ی        الثالثة        بفروعھ  )  3 (              . والجدول رقم          

  )1-3( رقم جدول
  للفرض�ة الرئ�سة األولى ملخص النموذج من االنحدار ال�س�� نتائج تحلیل

Model Summary  

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

 a.898 .806 .805 5.32958 عمل�ات إدارة المعرفة
a. Predictors: (Constant) عملیات إدارة المعرفة   
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  )2-3( رقم جدول
  للفرض�ة الرئ�سة األولىالت�این من االنحدار ال�س�� نتائج تحلیل 

bANOVA  

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
 Regression 21609.504 1 21609.504 760.780 a.000 

 Residual 5198.009 183 28.404   
Total 26807.514 184    

a. Predictors: (Constant)  عملیات إدارة المعرفة 
b. Dependent Variable: استراتیجیات إدارة الموارد البشریة 

  )3-3( رقم جدول
  للفرض�ة الرئ�سة األولى معامالت االنحدار من تحلیل االنحدار ال�س�� تائج تحلیلن

aCoefficients  

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

 181. 1.344  4.661 6.264 عمل�ات إدارة المعرفة 1
 .925 .034 .898 27.582 .000 

a. Dependent Variable: استراتیجیات إدارة الموارد البشریة 

     یوجـد    ه               )، وهـذا �عنـي أنـr =0.806                                    نتـائج تحلیـل االنحـدار ال�سـ�� أن ق�مـة (   ) 3- 3   ، 2- 3   ، 1- 3 (       جـداول  ال         یتبـین مـن 
ٍ                                                                                                      ت�ا� إیجابي عاٍل بین إدارة المعرفة �عمل�اتها المختلفة واستراتیج�ات إدارة الموارد ال�شر�ة في المصارف التجار�ة األردن�ة.   ار                  

                           ل�عـد إدارة المعرفـة قـد بلـغ  ) Square R (               معامـل التحدیـد   أن   Model Summary)              ملخـص النمـوذج (      جـدول          یتبـین مـن    �ما 
) 0.806 =2 r( ،    وهذا �عني أن ُ�عد إدار         ُ             ) ات إدارة الموارد ال�شر�ة.          استراتیج�                ) من الت�این في  %80.6                            ة المعرفة قد فسر ما مقداره                            

  ،  )760.780           ) قـد بلغـت (F                 ) یتبـین أن ق�مـة (ANOVA/ Analysis of Variance                        ومـن جـدول تحلیـل الت�ـاین (
               وعنــد درجــة حر�ــة   ،  )P   ≥      0.05        معنو�ــة (          عنــد مســتو�        نحــدار                   وهــذا یؤ�ــد معنو�ــة اال  ،  )Sig= 0.000               عنــد مســتو� ثقــة (

    ).df= 1       واحدة (

  ،                                           بــین المتغیـر المســتقل (عمل�ــات إدارة المعرفــة)  (Beta)          ) أن ق�مــة (Coefficients                           �مـا یتبــین مــن جـدول المعــامالت 
                ) عنــد مســتو� ثقــة 27.582           ) قــد بلغـت (t          وأن ق�مــة (  ،  )898. (                                  ات إدارة المـوارد ال�شــر�ة) قــد بلغـت          اســتراتیج�                 والمتغیـر التــا�ع (

) Sig= 0.000(إدارة المعرفـة) عنـد مسـتو�   ،                                                                                          ). وهذه الق�م السا�قة تؤ�د معنو�ة المعـامالت المختلفـة أل�عـاد المتغیـر المسـتقل          
   . )P   ≥      0.05        معنو�ة (

         یوجـد أثـر  "                                وقبول الفرضـ�ة البدیلـة القائلـة:  ،                                                                 إن ما سب� من تحلیل �ستدعي عدم قبول الفرض�ة العدم�ة الرئ�سة األولى
         المصــارف                            ات إدارة المــوارد ال�شــر�ة فــي          اســتراتیج�                 إلدارة المعرفــة فــي    )P   ≥      0.05        معنو�ــة (  �          عنــد مســتو                 ذو داللــة إحصــائ�ة 

   . "                التجار�ة األردن�ة
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  ،                 التجار�ـة األردن�ـة         المصـارف                            ات إدارة المـوارد ال�شـر�ة فـي          اسـتراتیج�                                           ولمعرفة أثر عمل�ات إدارة المعرفة منفـردة فـي 
                                 خت�ار الفرض�ات الفرع�ة التال�ة: ا �          ال�احثان    قام 

                        الفرض�ة الفرع�ة األولى: 

)1-1oH(  ــتو� معنو�ـــــة ــــائ�ة عنـــــد مســـ ــــر ذو داللـــــة إحصـ ــــة تشـــــخ�ص المعرفـــــة فـــــي    )P   ≥      0.05 (                                              : ال یوجـــــد أثـ                         لعمل�ـ
                     التجار�ة األردن�ة.         المصارف                            ات إدارة الموارد ال�شر�ة في          استراتیج�
       ال�ســـ��        نحـــدار            راء تحلیـــل اال   بـــإج          ال�احثـــان    قـــام   ،                            اإلیجـــاب والقبـــول لهـــذه الفرضـــ�ة            مـــد� احتمـــال            التعـــرف علـــى     وألجـــل   

(Simple Linear Regression) یبین ذلك.   ) 4 (              . والجدول رقم           

  )4( رقم جدول
 (Simple Linear Regression) ال�س�� نحدارنتائج تحلیل اال 

 (عمل�ة تشخ�ص المعرفة) للفرض�ة الفرع�ة األولى 

  ملخص النموذج
Model Summary 

  تحلیل الت�این
ANOVA/Analysis of Variance 

  المعالمالت
Coefficients 

r 2r درجة الحر�ة DF F Sig المعامل beta t sig 
 0000.  16.890 0.781 تشخ�ص المعرفة 0.000 285.281 1 0.609 7810.

                                 رت�ــا� إیجــابي عــال بــین عمل�ــة تشــخ�ص  ا      یوجــد   ه            وهــذا �عنــي أنــ  ، ) r=  7810.         أن ق�مــة (  )  4 (         جــدول رقــم          یتبــین مــن 
                   التجار�ة األردن�ة.         المصارف                         إدارة الموارد ال�شر�ة في    ات          استراتیج�  و         المعرفة 

             ُ                     وهـذا �عنـي أن ُ�عـد تشـخ�ص المعرفـة قـد   ،  )2r =  0.609                                  ُ                   �ما �ظهر الجدول أن معامل التحدید لُ�عـد تشـخ�ص المعرفـة (
        جــدول أن                                 �مــا یتبــین مــن تحلیــل الت�ــاین فــي ال                           ات إدارة المــوارد ال�شــر�ة.         اســتراتیج�              مــن الت�ــاین فــي   ) %(60.9              فســر مــا مقــداره 

    عنـد        نحـدار                      ). وهذا یؤ�د معنو�ة االdf= 1                      وعند درجة حر�ة واحدة (  ،  )Sig= 0.000 (               عند مستو� ثقة   )F= 285.281      ق�مة (
    ).P   ≥      0.05              مستو� معنو�ة (

            ) عنـد مسـتو� 16.890           ) قـد بلغـت (t          وأن ق�مـة (  ،  )β= (0.781                               معامالت في الجدول أن ق�مة بیتـا                   �ما یتبین من ق�م ال
    ).P   ≥      0.05 (                          ُ                                    وهذه تؤ�د معنو�ة المعامل (ُ�عد تشخ�ص المعرفة) عند مستو� معنو�ة   ،  )Sig= 0.000 (    ثقة 

                                                             ونقبل الفرض�ة البدیلـة القائلـة: "یوجـد أثـر ذو داللـة إحصـائ�ة عنـد   ،                       ال نقبل الفرض�ة العدم�ة   ،                   إلى ما سب� من تحلیل   ا       ً واستنادً 
   . "                التجار�ة األردن�ة         المصارف                         إدارة الموارد ال�شر�ة في    ات          استراتیج�                          ) لعمل�ة تشخ�ص المعرفة في P   ≥      0.05              مستو� معنو�ة (

                          الفرض�ة الفرع�ة الثان�ة: 

)2-1o(H ــتو� معنو�ـــــة ــــائ�ة عنـــــد مســـ ـــــر ذو داللـــــة إحصـ ــــد أث ـــــة فـــــي    )P   ≥      0.05 (                                              : ال یوجـ ــــاب المعرف ـــة اكتسـ ــ                          لعمل�
                   التجار�ة األردن�ة.         المصارف                            ات إدارة الموارد ال�شر�ة في          استراتیج�

       ال�ســـ��        نحـــدار               بـــإجراء تحلیـــل اال          ال�احثـــان    قـــام   ،                            اإلیجـــاب والقبـــول لهـــذه الفرضـــ�ة       حتمـــال     مـــد� ا            التعـــرف علـــى     وألجـــل 
(Simple Linear Regression)ین ذلك.  یب  )  5 (              . والجدول رقم         
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  )5رقم ( جدول
 (Simple Linear Regression)نتائج تحلیل االنحدار ال�س�� 

 (عمل�ة اكتساب المعرفة) للفرض�ة الفرع�ة الثانیـة 

  نموذجملخص ال
Model summary 

  تحلیل الت�این
ANOVA/Analysis of variance 

  المعالمالت
Coefficients 

R 2r  درجة الحر�ةDF F Sig المعامل  beta T sig 
 0.000 13.528 0.707 اكتساب المعرفة 0.000 182.999 1 0.500 0.707

                                          رت�ا� إیجابي عال بین عمل�ة اكتساب المعرفـة  ا      یوجد   ه            وهذا �عني أن   ، ) r= 0.707 (         أن ق�مة   ) 5 (         جدول رقم          یتبین من 
                   التجار�ة األردن�ة.         المصارف                            ات إدارة الموارد ال�شر�ة في          استراتیج�  و 

             ُ                      وهــذا �عنــي أن ُ�عــد اكتســاب المعرفــة قــد   ،  )2r =  0.500                                  ُ                    �مــا �ظهــر الجــدول أن معامــل التحدیــد لُ�عــد اكتســاب المعرفــة (
                        إدارة الموارد ال�شر�ة.   ات          استراتیج�              من الت�این في    %  50              فسر ما مقداره 

          وعنــد درجــة     )،Sig= 0.000 (              عنــد مســتو� ثقــة    )F =  1(82.999                                             �مــا یتبــین مــن تحلیــل الت�ــاین فــي الجــدول أن ق�مــة 
  . )P   ≥      0.05 (                 عند مستو� معنو�ة        نحدار                      ). وهذا یؤ�د معنو�ة االdf= 1 (           حر�ة واحدة 

            ) عنـد مسـتو� 13.285           ) قـد بلغـت (t         أن ق�مـة (  و   ،  )β =  (0.707                                                �ما یتبین من ق�م المعـامالت فـي الجـدول أن ق�مـة بیتـا
    ).P   ≥      0.05 (                          ُ                                     وهذه تؤ�د معنو�ة المعامل (ُ�عد اكتساب المعرفة) عند مستو� معنو�ة   ،  )Sig= 0.000 (    ثقة 

                                                             ونقبل الفرض�ة البدیلـة القائلـة: "یوجـد أثـر ذو داللـة إحصـائ�ة عنـد   ،                       ال نقبل الفرض�ة العدم�ة   ،                   إلى ما سب� من تحلیل   ا       ً واستنادً 
   . "                التجار�ة األردن�ة         المصارف                            ات إدارة الموارد ال�شر�ة في          استراتیج�                  اكتساب المعرفة في          ) لعمل�ةP   ≥      0.05        معنو�ة (        مستو� 

                           الفرض�ة الفرع�ة الثالثة: 

)3-1o(H ال یوجد أثر ذو داللـة إحصـائ�ة عنـد مسـتو� معنو�ـة :                                              ) 0.05      ≤   P(    ات          اسـتراتیج�                        لعمل�ـة تولیـد المعرفـة فـي   
                   التجار�ة األردن�ة.         المصارف      �ة في                     إدارة الموارد ال�شر 

       ال�ســـ��        نحـــدار               بـــإجراء تحلیـــل اال          ال�احثـــان    قـــام   ،                            اإلیجـــاب والقبـــول لهـــذه الفرضـــ�ة            مـــد� احتمـــال            التعـــرف علـــى     وألجـــل 
(Simple Linear Regression)یبین ذلك.   ) 6 (               . والجدول رقم           

  )6( رقم جدول
 (Simple Linear Regression)نتائج تحلیل االنحدار ال�س�� 

 (عمل�ة تولید المعرفة) للفرض�ة الفرع�ة الثالثة 

  ملخص النموذج
Model Summary 

  تحلیل الت�این
ANOVA/Analysis of Variance  

  المعالمالت
Coefficients 

R 2r  درجة الحر�ةDF F Sig المعامل beta t sig 
 0.000 7.749 0.497 تولید المعرفة 0.000 60.043 1 0.247 0.497
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                                           رت�ا� إیجابي متوس� بین عمل�ة تولید المعرفة           أنه یوجد ا          وهذا �عني    ، )r = 0.497 (         أن ق�مة  )  6 (       ول رقم   جد         یتبین من 
                   التجار�ة األردن�ة.         المصارف                            ات إدارة الموارد ال�شر�ة في          استراتیج�  و 

            ة قـد فسـر مـا            ولیـد المعرفـ             ُ     وهـذا �عنـي أن ُ�عـد ت  ،  )2r= (0.247                                    ُ                 �ما �ظهر الجدول أن معامل التحدید لُ�عد تولید المعرفـة
                           ات إدارة الموارد ال�شر�ة.         استراتیج�              من الت�این في    %24.7       مقداره 

               وعنـد درجـة حر�ـة     )،Sig= 0.000 (              عند مستو� ثقـة    )F =  60.043 (                                              �ما یتبین من تحلیل الت�این في الجدول أن ق�مة
    ).P   ≥      0.05 (                 عند مستو� معنو�ة        نحدار                      ). وهذا یؤ�د معنو�ة االdf= 1 (      واحدة 

            ) عنـد مسـتو� 7.749           ) قـد بلغـت (t          وأن ق�مـة (  ،  )β=  0.497                                     قـ�م المعـامالت فـي الجـدول أن ق�مـة بیتـا (              �ما یتبین مـن
    ).P   ≥      0.05 (                    ُ                                    ؤ�د معنو�ة المعامل (ُ�عد تولید المعرفة) عند مستو� معنو�ة  ی   ا   وهذ  ،  )Sig= 0.000 (    ثقة 

                                       یلـة القائلـة: "یوجـد أثـر ذو داللـة إحصـائ�ة                   ونقبـل الفرضـ�ة البد  ،                       ال نقبـل الفرضـ�ة العدم�ـة   ،                   إلى ما سب� من تحلیل   ا       ً واستنادً 
   . "                التجار�ة األردن�ة         المصارف                            ات إدارة الموارد ال�شر�ة في          استراتیج�                          ) لعمل�ة تولید المعرفة في P   ≥      0.05                  عند مستو� معنو�ة (

    :                        الفرض�ة الفرع�ة الرا�عة

)4-1o(H ال یوجد أثر ذو داللة إحصائ�ة عند مستو� معنو�ة :                                              ) 0.05      ≤   P(    ات          اسـتراتیج�                 تخـز�ن المعرفـة فـي        لعمل�ة   
                   التجار�ة األردن�ة.         المصارف                         إدارة الموارد ال�شر�ة في 

       ال�ســـ��        نحـــدار               بـــإجراء تحلیـــل اال          ال�احثـــان    قـــام   ،                            اإلیجـــاب والقبـــول لهـــذه الفرضـــ�ة            مـــد� احتمـــال            التعـــرف علـــى     وألجـــل 
(Simple Linear Regression) یبین ذلك.   ) 7 (              . والجدول رقم           

  ) 7(جدول رقم 
  (Simple Linear Regression) �س��ال نحدارحلیل اال نتائج ت

 (عمل�ة تخز�ن المعرفة) للفرض�ة الفرع�ة الرا�عـة

  ملخص النموذج
Model Summary 

  تحلیل الت�این
ANOVA/Analysis of Variance 

  المعالمالت
Coefficients 

r 2r  درجة الحر�ةDF F Sig المعامل beta t sig 
 0.000 14.625 0.734 تخز�ن المعرفة 0.000 213.891  1 0.539 0.734

                                         رت�ـا� إیجـابي عـال بـین عمل�ـة تخـز�ن المعرفـة           أنـه یوجـد ا          وهـذا �عنـي   ،  )r= 0.734 (         أن ق�مة  )  7 (         جدول رقم          یتبین من 
                   التجار�ة األردن�ة.         المصارف                            ات إدارة الموارد ال�شر�ة في          استراتیج�  و 

             ُ                         وهـذا �عنـي أن ُ�عـد تخـز�ن المعرفـة قـد فسـر   ،  )2r =  0.539       معرفـة (                                  ُ            �ما �ظهر الجدول أن معامل التحدید لُ�عد تخز�ن ال
                           ات إدارة الموارد ال�شر�ة.         استراتیج�              من الت�این في   )  %(53.9          ما مقداره 

               وعند درجة حر�ة     )،Sig= 0.000 (              عند مستو� ثقة    )F= 213.891                                              �ما یتبین من تحلیل الت�این في الجدول أن ق�مة (
    ).P   ≥      0.05 (                 عند مستو� معنو�ة        نحدار    ة اال                  ). وهذا یؤ�د معنو�df= 1 (      واحدة 

      ) عنــد 14.625           ) قــد بلغــت (t          وأن ق�مــة (  ،  ) β= 0.734                                                  �مــا یتبــین مــن قــ�م المعــامالت فــي الجــدول أن ق�مــة بیتــا (  
    ).P   ≥      0.05 (                    ُ                                    ؤ�د معنو�ة المعامل (ُ�عد تخز�ن المعرفة) عند مستو� معنو�ة  ی   ا   وهذ  ،  )Sig= 0.000 (          مستو� ثقة 
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                                                             ونقبل الفرض�ة البدیلـة القائلـة: "یوجـد أثـر ذو داللـة إحصـائ�ة عنـد   ،                       ال نقبل الفرض�ة العدم�ة   ،          � من تحلیل         إلى ما سب   ا       ً واستنادً 
   . "                التجار�ة األردن�ة         المصارف                            ات إدارة الموارد ال�شر�ة في          استراتیج�                          ) لعمل�ة تخز�ن المعرفة في P   ≥      0.05              مستو� معنو�ة (

    :                        الفرض�ة الفرع�ة الخامسة

)5-1o(Hثــر ذو داللــة إحصــائ�ة عنــد مســتو� معنو�ــة           : ال یوجــد أ                                    ) 0.05      ≤   P(    المعرفــة وتوز�عهــا فــي        مشــار�ة        لعمل�ــة                    
                   التجار�ة األردن�ة.         المصارف                            ات إدارة الموارد ال�شر�ة في          استراتیج�

       ال�ســـ��        نحـــدار               بـــإجراء تحلیـــل اال          ال�احثـــان    قـــام   ،                            اإلیجـــاب والقبـــول لهـــذه الفرضـــ�ة                            وألجـــل التعـــرف علـــى مـــد� احتمـــال
(Simple Linear Regression) یبین ذلك.   ) 8 (              . والجدول رقم           

  )8جدول رقم (
 (Simple Linear Regression) �س��ال نحدارنتائج تحلیل اال 

 (عمل�ة مشار�ة المعرفة وتوز�عها) للفرض�ة الفرع�ة الخامسة 

  ملخص النموذج
Model Summary 

  تحلیل الت�این
ANOVA/Analysis of Variance 

  المعالمالت
Coefficients 

r 2r  درجة الحر�ةDF F Sig المعامل beta t Sig  
 0.000 7.324 0.476 مشار�ة المعرفة وتوز�عها 0.000 53.638 1 0.227 0.476

                                    رت�ــا� إیجــابي متوســ� بــین عمل�ــة مشــار�ة           أنــه یوجــد ا          وهــذا �عنــي   ،  )r=      0.476         أن ق�مــة (   ) 8 (         جــدول رقــم          یتبــین مــن 
                   التجار�ة األردن�ة.         المصارف                   الموارد ال�شر�ة في           ات إدارة         استراتیج�  و                  المعرفة وتوز�عها 

             ُ           وهـــذا �عنـــي أن ُ�عـــد مشـــار�ة   ،  )2r =       0.227                                  ُ                             �مـــا �ظهـــر الجـــدول أن معامـــل التحدیـــد لُ�عـــد مشـــار�ة المعرفـــة وتوز�عهـــا (
  ل                  �مــا یتبــین مــن تحلیــ                           ات إدارة المــوارد ال�شــر�ة.         اســتراتیج�              مــن الت�ــاین فــي   ) %(22.7                                  المعرفــة وتوز�عهــا قــد فســر مــا مقــداره 

             ). وهـذا یؤ�ـد df= 1 (                     وعنـد درجـة حر�ـة واحـدة     )،Sig= 0.000 (              عند مستو� ثقة    )F=       53.638                           الت�این في الجدول أن ق�مة (
    ).P   ≥      0.05 (                 عند مستو� معنو�ة        نحدار         معنو�ة اال

            ) عنـد مسـتو�      7.324           ) قـد بلغـت (t          وأن ق�مـة (  ،  )β=      0.476                                                  �ما یتبـین مـن قـ�م المعـامالت فـي الجـدول أن ق�مـة بیتـا (
    ).P   ≥      0.05 (                   ) عند مستو� معنو�ة                        مشار�ة المعرفة وتوز�عها                    ُ    ؤ�د معنو�ة المعامل (ُ�عد  ی   ا   وهذ  ،  )Sig= 0.000 (  ة   ثق

                                                             ونقبــل الفرضــ�ة البدیلــة القائلــة: "یوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائ�ة عنــد   ،                       ال نقبــل الفرضــ�ة العدم�ــة   ،                   إلــى مــا ســب� مــن تحلیــل   ا       ً واســتنادً 
   . "                التجار�ة األردن�ة         المصارف                            ات إدارة الموارد ال�شر�ة في          استراتیج�   في                  المعرفة وتوز�عها         مشار�ة         ) لعمل�ة P   ≥      0.05              مستو� معنو�ة (

    :                        الفرض�ة الفرع�ة السادسة

)6-1o(H ال یوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائ�ة عنــد مســتو� معنو�ــة :                                              ) 0.05      ≤   P(    لعمل�ــة تطبیــ� واســتخدام المعرفــة فــي                                 
                   التجار�ة األردن�ة.         المصارف                            ات إدارة الموارد ال�شر�ة في          استراتیج�

       ال�ســـ��        نحـــدار               بـــإجراء تحلیـــل اال          ال�احثـــان    قـــام   ،                            اإلیجـــاب والقبـــول لهـــذه الفرضـــ�ة            مـــد� احتمـــال            التعـــرف علـــى     وألجـــل 
(Simple Linear Regression) یبین ذلك.  )  9 (              . والجدول رقم           
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  )9رقم (جدول 
 (Simple Linear Regression) �س��ال نحدارتائج تحلیل اال ن

 (عمل�ة تطبی� واستخدام المعرفة) ة السادسةالفرع� للفرض�ة 

  ملخص النموذج
Model Summary 

  تحلیل الت�این
ANOVA/Analysis of Variance 

  المعالمالت
Coefficients 

r 2r  درجة الحر�ةDF F Sig  المعامل beta t sig 
 0.000 9.598 0.579 تطبی� واستخدام المعرفة 0.000 92.118 1 0.335 0.579

      تطبیــ�                              رت�ــا� إیجــابي متوســ� بــین عمل�ــة           أنــه یوجــد ا          وهــذا �عنــي   ، )r=      0.579         أن ق�مــة (   ) 9 (           ن جــدول رقــم        یتبــین مــ
                   التجار�ة األردن�ة.         المصارف                            ات إدارة الموارد ال�شر�ة في          استراتیج�  و                   واستخدام المعرفة

ـــة                                  ُ    �مـــا �ظهـــر الجـــدول أن معامـــل التحدیـــد لُ�عـــد  ــتخدام المعرف ـــي  ،  )2r =       0.335 (                        تطبیـــ� واسـ ـــ�    ُ    أن ُ�عـــد            وهـــذا �عن       تطبی
                   �مــا یتبــین مــن تحلیــل                            ات إدارة المــوارد ال�شــر�ة.         اســتراتیج�              مــن الت�ــاین فــي    ) %(33.5                 قــد فســر مــا مقــداره                   واســتخدام المعرفــة

             ). وهـذا یؤ�ـد df= 1 (                     وعند درجة حر�ة واحدة     )،Sig= 0.000 (              عند مستو� ثقة    )F=       92.118                           الت�این في الجدول أن ق�مة (
    ).P   ≥      0.05 (       معنو�ة             عند مستو�        نحدار         معنو�ة اال

            ) عنـد مسـتو�      9.598           ) قـد بلغـت (t          وأن ق�مـة (  ،  )β=      0.579                                                  �ما یتبـین مـن قـ�م المعـامالت فـي الجـدول أن ق�مـة بیتـا (
    ).P   ≥      0.05 (                    ُ                                             ؤ�د معنو�ة المعامل (ُ�عد تطبی� واستخدام المعرفة) عند مستو� معنو�ة  ی   ا   وهذ  ،  )Sig= 0.000 (    ثقة 

                                                         ونقبل الفرض�ة البدیلة القائلة: "یوجد أثر ذو داللة إحصائ�ة   ،                     نقبل الفرض�ة العدم�ة                      إلى ما سب� من تحلیل ال    ا       ً واستنادً 
         المصــارف                            ات إدارة المــوارد ال�شــر�ة فــي          اســتراتیج�   فــي                         تطبیــ� واســتخدام المعرفــة         ) لعمل�ــة P   ≥      0.05                  عنــد مســتو� معنو�ــة (

  . "                التجار�ة األردن�ة

   :         والتوص�ات             واالستنتاجات        لنتائج ا

                  على النحو التالي:         الدراسة              خت�ار فرض�ات ا                 �م�ن تلخ�ص نتائج 

  ،               اكتسـاب المعرفـة  ،                                          ) إلدارة المعرفـة �عمل�اتهـا: (تشـخ�ص المعرفـةP   ≥      0.05                                           یوجد أثـر ذو داللـة إحصـائ�ة عنـد مسـتو� معنو�ـة (
ـــة ـــة وتوز�عهـــا  ،              تخـــز�ن المعرفـــة  ،              تولیـــد المعرف ـــة) فـــي   ،                        مشـــار�ة المعرف                ارد ال�شـــر�ة فـــي            إدارة المـــو              اســـتراتیج�ات                            وتطبیـــ� واســـتخدام المعرف

                  ممــا �عنــي أن أ�عــاد   ،                       ) وهــي قــوة تفســیر�ة قو�ــة2r =  0.806                                   ن القــوة التفســیر�ة للنمــوذج قــد بلغــت ( إ                      التجار�ــة األردن�ــة. حیــث          المصــارف
                             ات إدارة الموارد ال�شر�ة).          استراتیج�                                ) من الت�این في المتغیر التا�ع ( %80.6                                                المتغیر المستقل (إدارة المعرفة) تفسر ما مقداره (

                                       ) التـي بینـت وجـود أثـر إلدارة المعرفـة علـى     2012                    منها: دراسـة المـدلل (                           مع عدد من الدراسات السا�قة         النتیجة       وتتف�   
                                                                                  وجــود عالقــة طرد�ــة بــین تــوافر متطل�ــات تطبیــ� إدارة المعرفــة ومســتو� األداء فــي مؤسســة رئاســة         مــن خــالل   ،           مســتو� األداء

               التـي بینـت وجـود   ،  )    2010 (                                        �ما اتفقت الدراسة الحال�ة مع دراسة فـالق   ). 0.829                                     مجلس الوزراء في فلسطین بدرجة ارت�ا� (
            نقــل المعرفــة    ،                      تنظــ�م المعرفــة وتقی�مهــا   ،                                                                          أثــر إلدارة المعرفــة خــالل عمل�ــات إدارة المعرفــة الســائدة (اكتســاب المعرفــة وتطورهــا

                                                              وتطب�قها) في تحقی� المیزة التنافس�ة لمجموعة االتصاالت األردن�ة. 
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          �ما یلي:  ،                                       الفرض�ات الفرع�ة للفرض�ة الرئ�سة األولى                وقد جاءت نتائج

                 ات إدارة المـوارد          اسـتراتیج�                        لعمل�ـة تشـخ�ص المعرفـة فـي    )P   ≥      0.05 (                                           یوجد أثر ذو داللة إحصائ�ة عند مسـتو� معنو�ـة - 1
= 0.609                              أمــا القــوة التفســیر�ة فقــد بلغــت (                  التجار�ــة األردن�ــة.          المصــارف           ال�شــر�ة فــي 

2r(  ،  تشــ) خ�ص                      ممــا �عنــي أن عمل�ــة    
                            ات إدارة الموارد ال�شر�ة).         استراتیج�                                ) من الت�این في المتغیر التا�ع ( %60.9                         المعرفة) تفسر ما مقداره (

ــ    2010                                           وهنــا تتفــ� الدراســة الحال�ــة مــع دراســة الفــارس (                                  أثــر ذو داللــة إحصــائ�ة لعمل�ــة تشــخ�ص       یوجــد   ه             ) التــي تــر� أن
                                                شـخ�ص المعرفـة فـي م�ونـات األداء الرئ�سـ�ة مـن عمل�ـات                         بینـت الدراسـة أثـر عمل�ـة ت     حیـث  ،                       المعرفـة فـي مسـتو� األداء

                                                           �ما بینت الدراسة أثر عمل�ة التشخ�ص في رفع �فاءة المنظمة.   .                                                تشغیل�ة ورضا الز�ائن وتحسین مستو� التعلم والنمو

    داء                                        داللة احصائ�ة لعمل�ة تشخ�ص المعرفة في األ   �                        التي بینت عدم وجود أثر ذ  ،  )    2009                          وتختلف مع دراسة ال�طاینة (
ـــام    .                  فـــي المصـــارف األردن�ـــة          التنظ�مـــي ـــة منخفضـــة �الق�                                                                   و�انـــت عمل�ـــة تشـــخ�ص المعرفـــة فـــي هـــذه الدراســـة ذات أهم�

                          تشخ�ص في األداء التنظ�مي.  ال                  وتعاني من ضعف دور   ،                                  �الم�ادرات الفرد�ة لتشخ�ص المعرفة

                 ات إدارة المــوارد          اسـتراتیج�   فـي                        لعمل�ـة اكتسـاب المعرفـة   )P   ≥      0.05 (                                          یوجـد أثـر ذو داللـة إحصـائ�ة عنـد مسـتو� معنو�ـة  - 2
= 0.500                              أمــا القــوة التفســیر�ة فقــد بلغــت (                   التجار�ــة األردن�ــة.         المصــارف           ال�شــر�ة فــي 

2r(  ،   اكتســاب) ممــا �عنــي أن عمل�ــة                          
                            ات إدارة الموارد ال�شر�ة).         استراتیج�                                ) من الت�این في المتغیر التا�ع ( %50                         المعرفة) تفسر ما مقداره (

                                   داللـة إحصـائ�ة لعمل�ـة اكتسـاب المعرفـة    �                        التـي بینـت عـدم وجـود أثـر ذ  ،  )    2009                   مع دراسة ال�طاینـة (                الدراسة الحال�ة         اختلفت  و 
                                  عدم تأثیرها في األداء التنظ�مي.    في      ساهم                                            حیث �انت أهم�ة االكتساب ذات ق�مة منخفضة؛ مما                     في األداء التنظ�مي.

                 ات إدارة المـــوارد          اســتراتیج�                ولیــد المعرفــة فــي         لعمل�ــة ت   )P   ≥      0.05 (                                          یوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائ�ة عنــد مســتو� معنو�ـــة  - 3
= 0.247                              أمـــا القـــوة التفســـیر�ة فقـــد بلغـــت (                   التجار�ـــة األردن�ـــة.         المصـــارف           ال�شـــر�ة فـــي 

2r(  ،   تولیـــد) ممـــا �عنـــي أن عمل�ـــة                         
                            ات إدارة الموارد ال�شر�ة).         استراتیج�                                ) من الت�این في المتغیر التا�ع ( %24.7                         المعرفة) تفسر ما مقداره (

                                     داللة إحصائ�ة بین عمل�ة تولید المعرفة    �                      ) التي بینت وجود أثر ذ    2010                                لدراسة الحال�ة مع دراسة الفارس (           وهنا تتف� ا
                ومستو� األداء. 

                 ات إدارة المــوارد          اســتراتیج�                        لعمل�ــة تخــز�ن المعرفــة فــي   ) P   ≥      0.05 (                                          یوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائ�ة عنــد مســتو� معنو�ــة  - 4
= 0.539                              أمــا القــوة التفســیر�ة فقــد بلغــت (                   التجار�ــة األردن�ــة.         المصــارف           ال�شــر�ة فــي 

2r(  ،   تخــز�ن) ممــا �عنــي أن عمل�ــة                         
                            ات إدارة الموارد ال�شر�ة).         استراتیج�                                ) من الت�این في المتغیر التا�ع ( %53.9                         المعرفة) تفسر ما مقداره (

                  ل�ة تخـز�ن المعرفـة           حصائ�ة لعم إ     داللة    �                    التي بینت وجود أثر ذ  ،  )    2009                                             وهنا تتف� الدراسة الحال�ة مع دراسة ال�طاینة (
                      في األداء التنظ�مي.

                 ات إدارة المـوارد          اسـتراتیج�                    المعرفـة وتوز�عهـا فـي        مشار�ة        لعمل�ة   ) P   ≥      0.05 (                                          یوجد أثر ذو داللة إحصائ�ة عند مستو� معنو�ة  -  5
= 0.227                              أمــا القــوة التفســیر�ة فقــد بلغــت (                  التجار�ــة األردن�ــة.          المصــارف           ال�شــر�ة فــي 

2r(  ،   مشــار) ة المعرفــة                         ممــا �عنــي أن عمل�ــة�           
                            ات إدارة الموارد ال�شر�ة).         استراتیج�                                ) من الت�این في المتغیر التا�ع ( %22.7                          وتوز�عها) تفسر ما مقداره (

                    حصـائ�ة لعمل�ـة توز�ـع  إ     داللـة    �                         التـي توصـلت إلـى وجـود أثـر ذ  ،  )    2009                                             وهنا تتف� الدراسة الحال�ة مع دراسة ال�طاینة (
                                                              الدراسـة أن تشـج�ع المصـارف علـى ز�ـادة قـدرات ومهـارات العـاملین علـى               حیث بینت هـذه                            المعرفة في األداء التنظ�مي.

     ). 3.99                      قو� �متوس� حسابي بلغ (                   توز�ع المعرفة هو األ
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         ات إدارة          اسـتراتیج�                                 لعمل�ـة تطبیـ� واسـتخدام المعرفـة فـي    )P   ≥      0.05 (                                          یوجد أثر ذو داللة إحصائ�ة عند مسـتو� معنو�ـة  - 6
= 0.335                                . أمــا القــوة التفســیر�ة فقــد بلغــت (     ردن�ــة           التجار�ــة األ         المصــارف                   المــوارد ال�شــر�ة فــي 

2r(  ،   ممــا �عنــي أن عمل�ــة                  
ــتخدام المعرفــــة "                  ات إدارة المــــوارد          اســــتراتیج�                                ) مــــن الت�ــــاین فــــي المتغیــــر التــــا�ع ( %33.5                تفســــر مــــا مقــــداره (   "                      تطبیــــ� واســ

          ال�شر�ة).

     ومــن  –              إدارة المعرفــة       ارســات       دور مم                التــي تبــین أهم�ــة   ، (Kasim, 2012)     �اســم       دراســة                    الدراســة الحال�ــة مــع        اتفقــت  و 
                                 مؤسسات القطاع العام في مالیز�ا.                   تحسین األداء و�فاءة     في  –                              ضمنها تطبی� واستخدام المعرفة

   :          االستنتاجات

ً                           ستنتاجات بناًء على تفسیر ومناقشة النتائج                            توصلت الدراسة إلى جملة من اال                    ومن أهمها ما یلي:  ،             

                                                         إدارة المعرفـــة و�نســـب متفاوتـــة فـــي جم�ـــع اإلدارات واألقســـام، �مـــا                               التجار�ـــة األردن�ـــة جم�ـــع عمل�ـــات         المصـــارف     تطبـــ�  - 1
                                               وســائل التكنولوج�ــا واالتصــاالت فــي أنشــطتها وخــدماتها       جم�ــع                                 التجار�ــة األردن�ــة علــى االســتفادة مــن         المصــارف      تحــرص 

          المصرف�ة.

   مــن    ،               � إدارة المعرفــة یــ ق  تح         تــؤد� إلــى                                   التجار�ــة األردن�ــة جم�ــع األنشــطة التــي         المصــارف                  اإلدارة العل�ــا فــي             تهــتم وتــدعم - 2
                        وتدر�ب للموارد ال�شر�ة.   ،      وش��ات   ،                 تكنولوج�ا معلومات

ــ - 3                                                              �ــالعمالء �مصــدر للحصــول علــى التغذ�ــة الراجعــة حــول الخــدمات المقدمــة    ا                                    ً تبــد� المصــارف التجار�ــة األردن�ــة اهتماًم
                                           إلى تحسین وتطو�ر الخدمات المصرف�ة المقدمة.   ً الً                 �مقترحاتهم؛ وصو      تأخذ   و 

                                                                                 إدارة الموارد ال�شـر�ة المختلفـة؛ ممـا یلقـي �المسـؤول�ة الكبیـرة علـى اإلدارات المختلفـة     ات         استراتیج�   في        معرفة        إدارة ال     تؤثر  - 4
                      لز�ادة التر�یز علیها.

    :       توص�ات  ال

                             من التوص�ات تتمثل في اآلتي:      جملة    وضع           ال�احثان       �ستط�ع    ،       السا�قة             واالستنتاجات                من خالل النتائج

ــود والتعل�مـــات واإلجـــراءات التــــي تخـــص العمــــل "التحـــدیث المســــتمر       جم�ـــع   فــــي                             ضـــرورة إدخـــال المعــــارف الجدیـــدة  - 1                                                             البنــ
                     للمعلومات والمعارف".

                     الخـدمات التكنولوج�ـة؛         �مـزود�  –                              التجار�ـة األردن�ـة وشـر�اء العمـل         المصـارف                                    رورة تفعیل التنسـی� والتعـاون مـا بـین  ض - 2
                                    ؛ لجذب المتفوقین والكفاءات العلم�ة.          كز العلم�ة                                                             لتوفیر الش��ات والوسائل التكنولوج�ة الحدیثة، والجامعات والمرا

        المصــارف                         عمل�ــات إدارة المعرفــة فــي       لنشــا�       كبــر و  أ       لتفعیــل     ین                                                   التأكیــد علــى ضــرورة تــوفیر الــدعم اإلدار� والمــالي الكــافی - 3
  .         واستمراره                  التجار�ة األردن�ة

                    �ادة الكفاءة لدیهم.         من أجل ز                إدارة المعرفة           في موضوعات              دورات متخصصة    في         المصارف              الموظفین في      شراك ا - 4

                                                                                                   جراء دراسات أخر� في قطاعات مختلفة؛ للتأكد من فاعل�ة أثر إدارة المعرفة في استراتیج�ات إدارة الموارد  إ          العمل على  - 5
         ال�شر�ة.
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ABSTRACT: 

This study aimed to investigate Knowledge Management and its impact in Human 
Resource Management Strategies in Jordanian Commercial Banks. In order to achieve the 
objectives of the study, the researchers designed a questionnaire consisting of (71) items, to 
gather the primary data from study sample which consisted (185) managers. 

The statistical package for social sciences (SPSS) was used to analyze and examine 
the hypotheses. The researchers used many statistical methods to achieve study objectives 
such as simple linear regression.  
The main conclusions of the study were: There is a significant impact at level (P ≤ 0.05) to 
Knowledge Management (Knowledge Management processes) on Human Resource 
Management Strategies in Jordanian Commercial Banks. There is a significant impact at level 
(P ≤ 0.05) to Knowledge Management processes: (knowledge diagnosis, knowledge 
acquisition, knowledge generation, knowledge storage, knowledge sharing and distribution, 
application and use of knowledge) separately on Human Resource Management Strategies in 
Jordanian Commercial Banks. 

In the light of the results of this study, a set of recommendations were introduced 
as:  Participating banks’ employees in specialized training courses about Knowledge 
Management, and the necessity to offer the financial and administrative support; to reach 
effective Knowledge Management, and the necessity to perform all Human Resources 
Strategies objectively. 
 
Key words: Knowledge Management, Human Resource, Jordanian Commercial Banks. 

  
  


