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 االهداء

 

 .للعاملني.املبعوث رمحةً  إىل                                      

 ))صلّى اهلل عليه وآلة وسلَّم((  عبد اهللالبشري النذير والسراج املُنري احلبيب املصطفى حممد بن     

     ذي رمست التجاعيد على وجهة خارطة.. العظيم الالتعب.. املبجلحني يغتالين عكازي  إىل   

 احلبيب يأب ...فيها أيدينا ألحد دحياة كرمية ال من إىلالطريق  نستدل هبا               

                                                                      

 أمي الغالية.. عيين اليت هبا أبصر إىلاملرأة الغري قابلة للسرد بنص أو قصيدة  إىل           

               

 (العظيمة اليت تقطن بداخليالسهلة الصعبة املرأة  )إىل                         

 بكل احلب واالعتزاز والعرفان                                           

 إليكم مجيعاً أُهدي ... مثرة جهُدي                                          
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 شكر وامتنان

 

احلمد هلل محداً كثرياً كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه ، والصالة والسالم على عبده ورسوله 

أشكر اهلل  يوم الدين إىلومن اتبع هداه ،املخلصني  وصحبهالطيبني بيته الطاهرين  آلوعلى    حممد 

يف استكمال درجة  هحقق يل ما أصبو ألي أناشكره ‘ تعاىل وأمحده فهو املنعم واملتفضل قبل كل شيء

فراس عدنان  األستاذ الدكتور إىلتقدم بالشكر واالمتنان أ أنال إال يسعين و ‘االعمال إدارةاملاجستري يف 

والتقدير فله مين جزيل الشكر كانت آلرائه القيمة وتوجيهاته السديدة بالغ االثر يف تقويم رساليت  اذ عباس

ملا قدمة يل من توجيه وتشجيع امحد طالب  األستاذوالصديق األخ  إىلالص اخل شكريبقدم تاكما  ،

شركة االحتاد كذلك أتقدم بالشكر اجلزيل اىل األستاذ مصطفى جابر نائب مدير اثناء الدراسة، 

شكري  أقدم كمارغم مشاغلة الكثرية، يف مساعدتي يتوان لم الذي للصناعات الغذائية احملدودة

 من ةًداعي القادسية،جامعة -وتدريسيي قسم إدارة االعمال ،واالقتصاد دارةاإلكلية  عمادة إىلأمتناني و

  .علميديم هذا الصرح العلمي شاخماً يضيء طريق كل طالب  أناهلل تعاىل 

الباحث                                                                                             



 ت
 

 

 المستخلص

 المستخلص

دور المعرفة الضمنية المتمثلة بـ )المهارات المعرفية,  التعرف على إلىهدفت الدراسة الحالية     

البقاء, المتمثل بـ ) والمهارات التقنية, والمهارات االجتماعية( في تحقيق النجاح االستراتيجي

شركة االتحاد من اإلداريين والفنيين في  قسم السكر في العاملين األفراد( لدى والتكيف, والنمو

مستوى توافر متغيرات الدراسة  بيان أجلوعليه فمن  ,محافظة بابل/ للصناعات الغذائية المحدودة

مجموعة من اإلداريين والفنيين وبعد استبانة على   (150)  توزيع لدى العينة المدروسة فقد تم

وقد سعت الدراسة , ( استمارة صالحة للتحليل االحصائي136هنالك ) أنتبين  اتبيانالتبويب 

الكشف عن النتائج المتعلقة بمتغيرات  أجلاستخدام مجموعة من االساليب االحصائية من  إلى

معامل و  معادلة النمذجة الهيكلية,, و )التوزيع الطبيعي االدوات االحصائية تمثلت بـ الدراسة وهذه

والوسط الحسابي, واالنحراف المعياري, ومعامل ارتباط بيرسون, ومعامالت  الفا كرونباخ,

(, وعليه & AMOS.V.25 SPSS.V.26)برنامج  بواسطة االنحدار التي تم استخراجها

 والنجاح الضمنية المعرفة بينمعنوي  هنالك عالقة ارتباط وتأثير أن الدراسةاظهرت نتائج 

 قبل من واضح اهتمام ابراز تقتضيالدراسة اليها  تالتي توصل النتائج أهمولعل , االستراتيجي

 تقديم وعدم االقسام باقي ومع العليا الجهة مع الصراعات حدوث تجنب بضرورة الشركة

 .العامة المصلحة على الخاصة المصلحة

 .النجاح االستراتيجي الضمنية،المعرفة : المفتاحية الكلمات
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 المقدمة

 المقدمة

المعرفـــــــــــة  إلـــــــــــىوالتـــــــــــي تشـــــــــــير  ,المعرفـــــــــــةى أنـــــــــــوا  أحـــــــــــدتمثـــــــــــل المعرفـــــــــــة الضـــــــــــمنية     

ـــــــــل ضـــــــــرورة ملحـــــــــة  ـــــــــل البشـــــــــري كـــــــــالخبرات واألفكـــــــــار والمهـــــــــارات وتمث ـــــــــي العق ـــــــــة ف المخزون

وهـــــــــــــذه الضـــــــــــــرورة فرضـــــــــــــتها التغيـــــــــــــرات  ,عامـــــــــــــه األفـــــــــــــرادلضـــــــــــــمان نجـــــــــــــاح المنظمـــــــــــــات و 

ـــــــــــــق بتقنيـــــــــــــات المعلومـــــــــــــات  الســـــــــــــريعة فـــــــــــــي العوامـــــــــــــل البيئيـــــــــــــة وبخاصـــــــــــــة فـــــــــــــي مـــــــــــــا يتعل

ــــــــة المنظمــــــــات يكــــــــون عــــــــن  أنواالتصــــــــاالت كمــــــــا  ــــــــز أي منظمــــــــة عــــــــن كيرهــــــــا مــــــــن بقي تمي

ـــــــــــــــة الضـــــــــــــــمنية  ـــــــــــــــق امتالكهـــــــــــــــا للمعرف ـــــــــــــــوة  إذطري ـــــــــــــــة الضـــــــــــــــمنية ق مـــــــــــــــام أتكـــــــــــــــون المعرف

 أجــــــــــلمــــــــــن  المعرفــــــــــة الضــــــــــمنية إدارةالمنظمــــــــــات األخــــــــــرى المنافســــــــــة يمكــــــــــن مــــــــــن خاللهــــــــــا 

ـــــــــى  إذ ,تحقيـــــــــق النجـــــــــاح االســـــــــتراتيجي تعتمـــــــــد كـــــــــل مـــــــــن المنظمـــــــــات الكبيـــــــــرة والصـــــــــغيرة عل

ــــــــــــي المنظمــــــــــــات  أنالمعلومــــــــــــات المكتســــــــــــبة ويمكــــــــــــن  ــــــــــــة ف ــــــــــــىينســــــــــــب اســــــــــــتخدام المعرف  إل

ـــــــــــق النجـــــــــــاح  ـــــــــــي تحقي ـــــــــــة وهـــــــــــي عنصـــــــــــر أســـــــــــا  ف ـــــــــــات التنظيمي ـــــــــــي العملي التحســـــــــــينات ف

ـــــــــــــىتهـــــــــــــدف الدراســـــــــــــة  إذاالســـــــــــــتراتيجي  ـــــــــــــة الضـــــــــــــمنية إل ـــــــــــــين المعرف ـــــــــــــة العالقـــــــــــــة ب  ,معرف

 والنجـــــــــــاح االســـــــــــتراتيجي ولمحدوديـــــــــــة الدراســـــــــــات التـــــــــــي تناولـــــــــــت العالقـــــــــــة بـــــــــــين المتغيـــــــــــرين

ـــــــــد ســـــــــعت هـــــــــذه الدراســـــــــة  ـــــــــىفق ـــــــــرين مـــــــــن  إل ـــــــــاول المتغي ـــــــــد طبيعـــــــــة  أجـــــــــلتن دراســـــــــة وتحدي

 .العالقة بينهما فضال عن اإلحاطة النظرية بكل منهما

 ترافــــــــق التــــــــي االحتياجـــــــات تلبيــــــــة تجـــــــاه جــــــــدي بشـــــــكل العمــــــــل مـــــــن بــــــــد ال كـــــــان هنــــــــا ومـــــــن

 المنظمـــــــــات هـــــــــذه تتبنـــــــــاه مـــــــــا خـــــــــالل مـــــــــن التنفيـــــــــذ حيـــــــــزفـــــــــي  ووضـــــــــعها المتغيـــــــــرات هـــــــــذه

ـــــــــة مـــــــــن ـــــــــ ورســـــــــالة رؤي  هـــــــــذا هـــــــــا ومـــــــــنأجل مـــــــــن القائمـــــــــة هاأهـــــــــدافو  طموحاتهـــــــــا تعكـــــــــ  اذب

المعرفــــــــــة  أهميــــــــــة علــــــــــى الضــــــــــوء تســــــــــليط أجــــــــــل جــــــــــاءت الدراســــــــــة الحاليــــــــــة مــــــــــن المنطلــــــــــق

شــــــــــــــركة االتحــــــــــــــاد للصــــــــــــــناعات الضــــــــــــــمنية فــــــــــــــي تحقيــــــــــــــق النجــــــــــــــاح االســــــــــــــتراتيجي لــــــــــــــدى 
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 المقدمة

 المشـــــــــــــاركة علـــــــــــــى تشـــــــــــــجيع العــــــــــــاملين عـــــــــــــن فضــــــــــــال, الســـــــــــــكر قســـــــــــــم/الغذائيــــــــــــة المحدودة

, مركزهـــــــــا فـــــــــي الســـــــــوق علـــــــــى المحافظـــــــــة أجـــــــــل مـــــــــن المنظمـــــــــات مـــــــــع والتفاعـــــــــل والتعـــــــــاون

شــــــــــركة مــــــــــن اإلداريـــــــــين والفنيــــــــــين فـــــــــي  قســـــــــم الســـــــــكرفــــــــــي العـــــــــاملين  اختيــــــــــار تـــــــــم وعليـــــــــه

ـــــــــــة المحدودة ـــــــــــل/االتحـــــــــــاد للصـــــــــــناعات الغذائي ـــــــــــد األســـــــــــهام أجـــــــــــل مـــــــــــن محافظـــــــــــة باب  بتحدي

 المعرفة الضمنية والنجاح االستراتيجي. توفر مقدار

ــــــــد الدراســــــــة خطــــــــواتتســــــــهيل  أجــــــــل ومــــــــن ــــــــى الدراســــــــة تقســــــــيم جــــــــرى فق , فصــــــــول ربعــــــــةأ إل

ــــــــــــي األول الفصــــــــــــل تمثــــــــــــل ــــــــــــين ف ــــــــــــل, مبحث ــــــــــــي األول المبحــــــــــــث تمث ــــــــــــة ف ــــــــــــة المنهجي  العلمي

 ســـــــــابقة دراســـــــــات مـــــــــن المعرفيـــــــــة الجهـــــــــود بعـــــــــ  الثـــــــــاني المبحـــــــــث تمثـــــــــل بينمـــــــــا للبحـــــــــث

, للدراســــــــــة النظــــــــــري الجانــــــــــب الثــــــــــاني الفصــــــــــل ضــــــــــم بينمــــــــــا, الدراســــــــــة متغيــــــــــرات تضــــــــــمنت

 متغيـــــــــــــر إلكنـــــــــــــاء األول المبحـــــــــــــث خصـــــــــــــ  إذ, مباحـــــــــــــث ثالثـــــــــــــة فـــــــــــــي يتمثـــــــــــــل والـــــــــــــذي

النجـــــــــــــاح  متغيـــــــــــــر اكنـــــــــــــاء إلـــــــــــــى الثـــــــــــــاني المبحـــــــــــــث اشـــــــــــــار بينمـــــــــــــا, المعرفـــــــــــــة الضـــــــــــــمنية

 .المتغيرات بين العالقة الثالث المبحث وبين, االستراتيجي

 إذ مباحـــــــــث, ثالثـــــــــة بواقـــــــــع للدراســـــــــة التطبيقـــــــــي الجانـــــــــب الثالـــــــــث الفصـــــــــل بـــــــــين حـــــــــين فـــــــــي

 المبحـــــــــــــث تمثـــــــــــــل وبينمـــــــــــــا الدراســـــــــــــة, قيـــــــــــــا  اداة اختبـــــــــــــار إلـــــــــــــى األول المبحـــــــــــــث اشـــــــــــــار

ــــــــــاني  الثالــــــــــث المبحــــــــــث اشــــــــــار وعليــــــــــه, ات الدراســــــــــةبيانــــــــــالوصــــــــــف االحصــــــــــائي ل فــــــــــي الث

تضــــــــــمن  األولمبحثــــــــــين  الرابــــــــــع الفصــــــــــل تنــــــــــاول بينمــــــــــا الدراســــــــــة فرضــــــــــيات اختبــــــــــار إلــــــــــى

ـــــــــــانيوالمبحـــــــــــث  ,االســـــــــــتنتاجات ـــــــــــي توصـــــــــــلت أليهـــــــــــا الدراســـــــــــة  الث تضـــــــــــمن التوصـــــــــــيات الت

 .الشركة منها تعاني التي الضعف ونقاط لمشاكلفي معالجة ا
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 المبحث االول     المنهجية العلمية للدراسة ل االول             الفص

 -توطئة: 

تساعد على االختيار السليم لمشكلة الدراسة  إذال يتجزأ من الدراسة،  ا  تمثل المنهجية جزء    

 إلىوتحديدها، وصياغة فروضها، واختيار وتحديد النسب واألساليب لبحثها، ومن ثم التوصل 

، هدافواأل هميةنتائج يوثق بصحتها تضمنت هذه الدراسة في فقراتها، مشكلة الدراسة واأل

ها الفرعية، أبعادالمتغيرات الرئيسة ووالمنهج العلمي الذي سوف تتبناه. كما سيتم استعراض 

، وتحديد األدوات واألساليب الوصفية واإلحصائية لقياسها، للدراسة فرضيالمخطط الوصياغة 

 وأخيرا توضيح مجال تطبيق الدراسة المتمثل في مجتمع وعينة الدراسة.

  -الدراسة: : مشكلة أوالا    

التعقيد البيئي، الذي بدوره يزيد من عدم التأكد  الشركات في الوقت الحاضر تحديمعظم  تواجه  

الحصول على معلومات دقيقة تخدم الشركات في عملها وهذا يدعوها إلى  ضعفالبيئي و

ضرورة أن تكون ذات معرفة عالية تمكنها من القدرة على االستجابة السريعة لمتطلبات السوق 

رار وديمومة بقائها ويضمن لها هم في استميسوالتكيف مع البيئة الخارجية والذي بدوره 

المحافظة على حصتها السوقية في عالم المنافسة، والشركات العراقية التي تعمل في السوق 

المحلي ال تختلف في التحديات التي تواجهها عن نظيراتها من الشركات العاملة على المستوى 

ازها في تساؤل مفاده )ما هي العربي او العالمي وبالتالي فان مشكلة الدراسة الرئيسة يمكن ايج

المؤشرات التي يمكن استثمارها من اجل تعزيز دور المعرفة الضمنية في تحقيق النجاح 

سيتم إجراء الدراسة في أحدى قطاعات الصناعة وهي شركة االستراتيجي(  ووفقا لما تقدم 

ياغة مشكلة يمكن صوعليه ، محافظة بابل/السكرقسم  -االتحاد للصناعات الغذائية المحدودة

  الدراسة في التساؤالت اآلتية:

محافظة بابل -االتحاد للصناعات الغذائية المحدودة قسم السكرهل تعتمد ادارة شركة  (1

 مهارات المعرفة الضمنية لتحقيق اهدافها في تطوير عمل الشركة؟

هل تمتلك الشركة المبحوثة مقومات النجاح االستراتيجي لتضمن محافظتها على حصتها  (2

 وقية في عالم المنافسة؟الس
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 المبحث االول     المنهجية العلمية للدراسة لل االو              الفص

هل تعتمد ادارة الشركة المبحوثة على مهارات المعرفة الضمنية المتوافرة لديها لتحقيق  (3

  النجاح االستراتيجي؟

االتحاد للصناعات الغذائية ما هو تأثير المعرفة الضمنية في النجاح االستراتيجي لشركة  (4

 بابل؟محافظة -قسم السكر-المحدودة 

  -:الدراسة أهداف: اا ثاني

 الدراسة بما يأتي: أهدافتتمثل 

شركة االتحاد للصناعات التعرف على مستوى توافر مهارات المعرفة الضمنية لدى  (1

 .السكر/محافظة بابلقسم - الغذائية المحدودة

قسم  -شركة االتحاد للصناعات الغذائية المحدودةمستوى النجاح االستراتيجي في  بيان (2

 .محافظة بابل/السكر

تشخيص دور مهارات المعرفة الضمنية في تحقيق النجاح االستراتيجي لشركة االتحاد  (3

 .للصناعات الغذائية المحدودة

 .النجاح االستراتيجيوالمعرفة الضمنية تحديد مدى عالقة االرتباط بين (  4

 قياس تأثير المعرفة الضمنية في النجاح االستراتيجي.(  5

 -: الدراسة أهمية: اا ثالث

 ,محاولة عر  أنموذج مفاهيمي وفكري لمتغيرات الدراسةخالل تتلخ  أهمية الدراسة من 

, وعليه يمكن صياكة وذلك بسبب قلة الدراسات التي تناولت موضو  الدراسة الحالية بمتغيريها

 اهمية الدراسة في النقاط االتية:

هتمام بالمتغيرات لال محافظة بابل-االتحاد للصناعات الغذائية المحدودة تقديم حافز لشركة (1

هذه الشركة يحتل جزء كبير في السوق انتاج )المعرفة الضمنية، والنجاح االستراتيجي( كون 

 المحلي، وان هذه المتغيرات سوف تطور من عملها.
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المعرفة الضمنية في  هاراتم تمثل مساهمة جديدة في تحقيق النجاح االستراتيجي خالل تبني( 2

من اجل ضمان تحقيق قسم السكر/محافظة بابل -ة االتحاد للصناعات الغذائية المحدودةشرك

 البقاء, والتكيف, والنمو.

تستهدف الدراسة قطاع حيوي ومهم في العراق وهو قطاع الصناعة على المستوى الخاص ( 3

وبالتالي تعود الفائدة على الشركة بتطوير عملها والعام لما له من اسهام كبير في اقتصاد البلد، 

 وتحقيق رفاهية المجتمع والفرد

 تميزت الدراسة باستخدام اساليب احصائية متقدمة مما يضفي لها ميزة الموثوقية.( 4

 -:: المخطط الفرضي للدراسة اا رابع

 يمهد الطريق لبناء مخطط فرضي األمرهذا  أنالدراسة، ف أهميةو أهدافبعد التطرق لمشكلة و   

طبيعة ونوع العالقة بين المتغير المستقل )المعرفة الضمنية ( الذي يؤثر  بيانيسهم في  للدراسة 

 بالمتغير التابع )النجاح االستراتيجي( وكما يأتي: 

ها )المهارات المعرفية، المهارات التقنية، أبعاد: ويتمثل بالمعرفة الضمنية بالمتغير المستقل (1

 Jisr& Maamari,2017:74; Insch etوتم اعتماد مقياس ) ،المهارات االجتماعية(

al.,2008:571.) 

)البقاء، والتكيف،  أبعاد: المتمثل بالنجاح االستراتيجي والذي يتضمن ثالثة المتغير التابع (2

 .(Abuzaid,2018:647; Ahmed,2020:1187)والنمو( وتم اعتماد مقياس 
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 الفرضي للدراسةالمخطط ( 1الشكل )

 .اعداد الباحثة من المصدر:

 

 -:خامسا: فرضيات الدراسة

 ة: اآلتيالدراسة يمكن صياغة الفرضيات  أهدافوفقآ لما جاء في 

 ى:األول الرئيسةالفرضية 

 الفرضيييييية الصيييييفرية(H0) وتييييينص عليييييى ) عيييييدم وجيييييود عالقييييية ارتبييييياط ذات داللييييية :

)المهيييييارات المعرفيييييية، والمهيييييارات التقنيييييية، هيييييا أبعاداحصيييييائية بيييييين المعرفييييية الضيييييمنية ب

 ه )البقاء، والتكيف، والنمو(.أبعادوالمهارات االجتماعية( والنجاح االستراتيجي ب

 الفرضية البديلة(H1) وتنص على )وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بين المعرفة :

والمهارات االجتماعية( والنجاح ها )المهارات المعرفية، والمهارات التقنية، أبعادالضمنية ب

وتتفرع من هذه الفرضية عدة فرضيات فرعية ه )البقاء، والتكيف، والنمو(. أبعاداالستراتيجي ب

 هي:

توجد عالقة ارتباط إيجابية ذات دالله معنوية بين المهارات المعرفية  ال :(H0)فرضية العدم 

 ( ه )البقاء والتكيف والنموأبعادوالنجاح االستراتيجي ب
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عالقة ارتباط إيجابية ذات دالله معنوية بين المهارات المعرفية  توجد :(H1)الفرضية البديلة

 )البقاء والتكيف والنمو(ه أبعادوالنجاح االستراتيجي 

توجد عالقة ارتباط إيجابية ذات داللة معنوية بين المهارات التقنية والنجاح  ال (H0)فرضية العدم

 )البقاء والتكيف والنمو(ه أبعاداالستراتيجي ب

ارتباط إيجابية ذات داللة معنوية بين المهارات التقنية  عالقة توجد :(H1)الفرضية البديلة

 ه )البقاء والتكيف والنمو(أبعادوالنجاح االستراتيجي ب

االجتماعية داللة معنوية بين المهارات  إيجابية ذاتتوجد عالقة ارتباط  ال (H0)فرضية العدم

 والتكيف والنمو( ) البقاءه أبعاداالستراتيجي ب والنجاح

االجتماعية داللة معنوية بين المهارات  إيجابية ذاتعالقة ارتباط  توجد :(H1)البديلة الفرضية

 .والتكيف والنمو( )البقاءه أبعاداالستراتيجي ب والنجاح

 : ةالثانيالفرضية الرئيسة 

 الفرضيييييية الصيييييفرية(H0) عالقييييية تيييييأثير ذات داللييييية : وتييييينص عليييييى ) عيييييدم وجيييييود

هيييا )المهيييارات المعرفيييية، والمهيييارات التقنيييية، والمهيييارات أبعاداحصيييائية للمعرفييية الضيييمنية ب

 ه )البقاء، والتكيف، والنمو(.أبعاداالجتماعية( في النجاح االستراتيجي ب

 الفرضية البديلة(H1): وتنص على )وجود عالقة تأثير ذات داللة احصائية للمعرفة :

ها )المهارات المعرفية، والمهارات التقنية، والمهارات االجتماعية( في النجاح أبعادبالضمنية 

وتتفرع من هذه الفرضية عدة فرضيات فرعية ه )البقاء، والتكيف، والنمو(، أبعاداالستراتيجي ب

 هي:

في النجاح لمهارات المعرفية لمعنوية  ذات داللةتوجد عالقة تأثير  ال( H0فرضية العدم)

 ه )البقاء والتكيف والنمو( أبعادب االستراتيجي

توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية للمهارات المعرفية في النجاح :(H1)الفرضية البديلة

                               ه )البقاء والتكيف والنمو(                                أبعاداالستراتيجي ب

النجاح في  لمهارات التقنيةلمعنوية  ذات داللةتوجد عالقة تأثير  ال( H0فرضية العدم)

 ) البقاء والتكيف والنمو( هأبعادب االستراتيجي
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معنوية للمهارات التقنية في النجاح  ذات داللةتوجد عالقة تأثير :(H1)الفرضية البديلة

 ه ) البقاء والتكيف والنمو(أبعاداالستراتيجي ب

النجاح في لمهارات االجتماعية لتوجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية  ال( H0فرضية العدم)

 )البقاء والتكيف والنمو( هأبعادب االستراتيجي

توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية للمهارات االجتماعية في النجاح :(H1)الفرضية البديلة

 ه )البقاء والتكيف والنمو(أبعاداالستراتيجي ب

 -: الدراسة: حدود اا سابع

العاملين في قسم السكر من اإلداريين والفنيين  األفرادشملت عينة من  الحدود البشرية: -1

 محافظة بابل/لصناعة السكر شركة االتحاد للصناعات الغذائية المحدودةل

لغاية  2021من عام(ارإذامتدت الحدود الزمانية للدراسة من شهر)الحدود الزمانية:  -2

 2021من عام  ( ايار)

شركة االتحاد للصناعات : تمثلت حدود الدراسة من الناحية المكانية بالمكانية الحدود -3

  محافظة بابل/ الغذائية المحدودة

 -: الدراسةعينة مجتمع و: اا ثامن

 -:وصف مجتمع الدراسة (1

اإلداريين والفنيين( في شركة االتحاد للصناعات )يتمثل مجتمع الدراسة في مجموع العاملين    

ماد عتعامل في قسم الزيوت وتم ا 150عامل في قسم السكر و 250 المحدودة والبالغ الغذائية

 .على قسم السكرعينة الدراسة 

   -:نبذة تعريفية عن شركة االتحاد للصناعات الغذائية المحدودة(2

-منطقة المدحتيةفي  2012في سنة شركة االتحاد للصناعات الغذائية المحدودة  تأسست   

يبلغ عدد اقسام الشركة تقريبا عشرة اقسام منها قسم االنتاج وقسم الجودة  محافظة بابل

والمبيعات والمخازن والمشتريات والحسابات وقسم تكنولوجيا المعلومات وقسم التسويق  وقسم 

نيين في قسم صناعة ويبلغ عدد العاملين من اإلداريين والف ،المبيعات وقسم الطاقة وقسم التصفية

االبيض  ت انتاجها من السكرأذ بدإ السكر الشركة بأنشاء مصنع تكرير بدأت اذعامل 250السكر

( كغم بعد ذلك 1-2-5-50-1000في البداية انتجت الشركة فئة )2015في مطلع عام  المكرر

(كغم 25-1250خطوط انتاج جديدة فئة ) إضافةسعت الشركة لتلبية حاجة االسواق من خالل 

طن من السكر األبيض المكرر 3600غم ولديها طاقة إنتاجية حالية تبلغ  900فئة  إلى إضافة

مصنع  مجاور 2016الزيوت النباتية في سنة  يوميآ كما قامت الشركة بتأسيس مصنع تكرير

وبطاقة إنتاجية أولية  2017بدأ اإلنتاج من الزيت النباتي المكرر مطلع عام  إذالسكر  تكرير

 إلىزيت النباتي المكرر وسوف تضاعف الطاقة اإلنتاجية لتصل طن يوميآ من ال2000
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صهريج  100شاحنة لنقل السكر الخام و 200طن يوميآ كما تمتلك شركة االتحاد للنقل 4000

تقوم الشاحنات بنقل  وأيضاموقع الشركة  إلىلنقل الزيت الخام من ميناء أم قصر في البصرة 

للصناعات الغذائية المحدودة) مصنعي  شركة االتحادتسعى السوق المحلي  إلىمنتجات الشركة 

وذلك من خالل  للزبون األولبأن تكون منتجاتها هي الخيار  تكرير السكر والزيوت النباتية(

تتطلع كما   وثقة الزبائن رضاتجعلها تستحوذ منتجات عراقية   ذات جودة  عالية ل هاتقديم

من خالل الحفاظ على وذلك ى محليا األولو تكون بمستوى الشركات العالمية أن إلى ةالشرك

وكذلك من خالل مواكبتها  للمواصفات العالميةة منتجاتها والتي تتميز بمطابقتها جودة ونوعي

 .(1، وكما في الجدول )في هذا المجال تطرأللتطورات الحديثة التي 

 اقسام شركة االتحاد للصناعات الغذائية المحدودة( 1)الجدول 

 االتحاد للصناعاتأقسام شركة 

 الغذائية المحدودة                        

           (االداريين والفنيين) عدد العاملين

 

 250 قسم السكر

 150 قسم الزيوت

 10/3/2021بتاريخ  شركة االتحاد مصطفى جابر مدير نائب: المصدر

 -الديموغرافية: حسب المعلومات ب وصف عينة الدراسة(3 

-شركة االتحاد للصناعات الغذائية المحدودةالدراسة في مجموعة من العاملين في عينة تمثل ت   

تبين  اتبيانال( فرد عامل، وبعد جمع 150، وعليه غطت عينة الدراسة )السكر/محافظة بابلقسم 

( وبعدد استمارات 4( وبعدد استمارات تالفة قدرها )140عدد االستمارات المسترجعة ) أن

تبين  (97%نسبة االستجابة مقدارها ) أن( استمارة مما يدل على 136بواقع ) صالحة للتحليل

( فرد، وبالتالي يمكن وصف 136عدد افراد العينة المستجيبين بلغ ) أن إلى( 2نتائج الجدول )

 افراد عينة الدراسة كما يلي:

( 59بلغ )ى بتكرار األولسنة( جاءت في المرتبة  40 – 31الفئة العمرية ) أن: فئة العمر (أ

سنة فأكثر( في المرتبة االخيرة  61( بينما جاءت الفئة العمرية )43%ونسبة استجابة قدرها )

شركة االتحاد  أنالذي يدل على  األمر(، 4%( ونسبة استجابة مساوية لـ )6بمعدل تكرار قدره )

بابل تمتلك طاقات شبابية قادرة على معالجة ومواجهة  محافظة في للصناعات الغذائية المحدودة

 االزمات من خالل القدرة على تحمل جهود اضافية لمعالجة االزمة.

( وبنسبة 136: تمثلت الفئة السائدة في فئة الذكور بتكرار مقداره )فئة النوع االجتماعي (ب

 أنالذي يدل على الشركة تحرص على استثمار فئة الذكور كون  األمر( %100استجابة بلغت )

جهود اضافية  إلىالمهام خارج مكان العمل وهذا يحتاج  أداءمشقة عالية و إلىاعمالها تحتاج 

 خارج اوقات الدوام الرسمي ليس بمقدور االناث تحملها.
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( 73ى بتكرار بلغ )األولفئة البكالوريوس ضمنت المرتبة  أن: يالحظ فئة التحصيل الدراسي (ت

علميا وفق نظرة  أداءواجباتها  أداءالذي يمكن الشركة من  األمر( 54%وبنسبة استجابة قدرها )

 ناضجة وكذلك اهتمامها باستقطاب المستويات العلمية الجيدة.

سنوات(  10 – 6: تمثلت الفئة االعلى تكرار في فئة )فئة عدد سنوات الخدمة الوظيفية (ث

سنوات فأقل( في  5(، بينما جاءت فئة )36%ونسبة استجابة مساوية لـ )( 49بتكرار قدره )

 أنالذي يدل على  األمر( 12%( ونسبة استجابة مقدارها )16المترتبة االخيرة بتكرار بلغ )

 .الشركةاتجاه اعمال محدده ومعاونيهم يمتلكون خبرات العاملين  األفراد

 الديموغرافيةوفق المعلومات  الدراسة( وصف عينة 2الجدول )

 النسبة المئوية التكرارات العوامل الديموغرافية
ترتيب 

 هميةاأل

 العمر

 3 18.4% 25 سنة فأقل 30

 1 43.3% 59 سنة 40 – 31

 2 19.9% 27 سنة 50 – 41

 4 14% 19 سنة 60 – 51

 5 4.4% 6 سنة فأكثر 61

 النوع االجتماعي
 1 100% 136 ذكر

 2 0% 0 انثى

 الدراسيالتحصيل 

 3 16% 22 اعدادية

 2 27% 37 دبلوم فني

 1 54% 73 بكالوريوس

 4 2% 3 دبلوم عالي

 5 1% 1 ماجستير

 عدد سنوات الخدمة

 5 12% 16 سنوات فأقل 5

 1 36% 49 سنوات 10 – 6

 3 15% 20 سنة 15 – 11

 2 24% 33 سنة 20 – 16

 4 13% 18 سنوات فأكثر 21

 -:اتبيانال: مصادر جمع اا تاسع

 :اآلتيك اتبيانالمن هذه الدراسة تم استخدام عدد من األدوات لجمع  تحقيق الغرض جلأل   

النظري والمنهجي والدراسات السابقة: جرى االعتماد على المعلومات المتعلقة  الجانب -1

النظري من خالل مراجعة لعدد ليس بالقليل من المقاالت والدراسات والرسائل  الجانبب

والمصادر االجنبية وشبكة االنترنيت  واألطاريح  الجامعية فضال عن الكتب العلمية المتخصصة

وكذلك في اجراء  ،منها لتوفر القيمة العلمية الكبيرة  في موضوعاتها بما يتعلق بمتغيرات الدراسة
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مراسالت مع الكليات والجامعات المتخصصة والباحثين بهدف الحصول على المصادر عدد من ال

 والدراسات والبحوث ذات الصلة بموضوع الدراسة 

دها العملي للدراسة من خالل االستبانة  الجانبالعملي: جرى تغطية  الجانب -2 المصدر بع 

سبب اعتماد الدراسة على االستبانة هو المعرفة الدقيقة بالمشكلة  أنو ،اتبياناللجمع  الرئيس

المطلوبة وبكيفية قياس متغيراتها )من خالل مقاييس جاهزة تم اجراء بعض التعديل  هدافواأل

 ( يوضح محاور ومتغيرات الدراسة.3والجدول )عليها لتتالءم مع الدارسة( 

 ( محاور ومتغيرات الدراسة3الجدول )

 المقياس الفقرات بعاداأل المتغير المحور

 المعرفة الضمنية األول

من اعداد الباحثة  6 المهارات المعرفية

باالعتماد على افكار 

(Insch et 

al.,2008:571) 

 6 المهارات التقنية

 4 المهارات االجتماعية

 الثاني
النجاح 

 االستراتيجي

 5 البقاء

Abuzaid,2018:652 5 التكيف 

 5 النمو

 اعداد الباحثة من :المصدر

 -:: األساليب اإلحصائيةاا عاشر

 & SPSS.V.26في حزمتين احصائيتين )الدراسة تمثلت الحزم المستخدمة في استخراج نتائج 

AMOS.V.25 تمثلت في الدراسة (، اال ان االساليب التي تم استخدامها في استخراج نتائج

 :اآلتي

 اتبيانالطبيعة اختبارالتوزيع الطبيعي: الغرض منه  (1

 هأجلقياس مقدار تفسير الفقرة للبُعد الذي وضعت من  إلىالتحليل العاملي التوكيدي: ويهدف  (2

 معامل كرونباخ الفا: قياس مدى ثبات اداة القياس مع معايير ومتطلبات العينة المبحوث. (3

 ول وسطها.ح اتبيانالالوسط الحسابي: قياس مقدار تمحور  (4

 عن وسطها الحسابي. اتبيانالاالنحراف المعياري: قياس مدى تشتت  (5

 لدى العينة المبحوثة. الدراسة أبعادالنسبية: قياس مستوى توافر متغيرات و هميةاأل (6

 الداخلة في التحليلالدراسة معامل االرتباط: قياس طبيعة ونوع العالقة بين متغيرات  (7

 .تحقيق النجاح االستراتيجي في اهأبعادب المعرفة الضمنية: قياس مدى تأثير االنحدارتحليل  (8
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 توطئة

والنجاح  ,السابقة الخاصة بالمعرفة الضمنيةمن الدراسات بع   باستعرا يهتم هذا المبحث    

 وكما يلي: لألخرين, المعرفيةما انتهت الية الجهود الوقوف على  أجلاالستراتيجي من 

 -:الضمنيةبالمعرفة : بعض الجهود المعرفية العربية المتعلقة ولا أ

 ( دراسات عربية خاصة بالمعرفة الضمنية4الجدول )

 2016, حسين اسم الباحث والسنة 1
الموارد البشرية  إدارةتوظيف المعرفة الضمنية للمديرين في  عنوان الدراسة

 االلكترونية

 وصفي تحليلي منهج الدراسة

 العراق مكان الدراسة

تشخي  واقع المعرفة الضمنية واهميته في ضوء اجابات افراد  الهدف من الدراسة
العينة المبحوثة و تحديد دور المعرفة الضمنية ودرجة اسهامها في 

 الموارد البشرية االلكترونية من خالل اجابات افراد العينة إدارةبناء 

في  دارةتاكيد معظم اجابات افراد العينة المبحوثة على تمتع اإل هم النتائجأ
المنظمة المبحوثة بالمعرفة الضمنية التي تبرز بالمهارات والخبرات 

المعرفة الضمنية  أنوالمقدرات الفكرية , وتبين من نتائج التحليل 
 الموارد البشرية االلكترونية . إدارةتمار  دورا مهما في رفع مستوى 

 2017 ,الكبيسي و حسين اسم الباحث والسنة 2
بع  مكاتب  أداءالمعرفة الضمنية للمدققين وانعكاسها على فاعلية  عنوان الدراسة
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 المفتشين العامين

 تحليلي منهج الدراسة

 العراق مكان الدراسة

في تشخي  مستويات المعرفة الضمنية للمدققين  الدراسةيهدف  الهدف من الدراسة
لمكاتب المفتشين العامين, و تشخي  طبيعة تأثير المعرفة  داءواأل

في مكاتب المفتشيين  داءالضمنية للمدققين في تحقيق فاعلية األ
 العامين

مكاتب المفتشين العامين قد استثمرت حد  المدققين  إدارة أنتبين  هم النتائجأ
من خالل قدراتهم على تصور حلول المشكالت خارج المألوف 

التطور في النمو والتعلم في تلك  إحداثبالشكل االيجابي في 
المكاتب من خالل ادراك االحتياجات المعرفية المطلوبة للعاملين 

 فيما يتعلق باعمالهم وتقوم بتوفيرها .

 2018 ,جاسم اسم الباحث والسنة 3
دراسة تطبيقية في  –دور المعرفة الضمنية في تحسين جودة التدقيق  عنوان الدراسة

 اقسام التدقيق والرقابة لكليات جامعة القادسية

 تحليلي منهج الدراسة

 العراق مكان الدراسة

جودة التدقيق  تشخي  واقع المعرفة الضمنية للمدقق في تحقيق الهدف من الدراسة
 للمنظمة المبحوثة

جودة  أبعاددور المعرفة الضمنية للمدقق في تعزيز وتحقيق  بيان
 التدقيق للمنظمة المبحوثة
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اكدت النتائج وجود عالقة ارتباط وعالقة تأثير ذات داللة احصائية  هم النتائجأ
للمعرفة الضمنية للمدقق وجودة التدقيق , و وجود اتفقا شبه تام بين 

المعرفة الضمنية للمدقق في  أبعادافراد العينة على االهتمام ب
 تحقيقها لجودة التدقيق

 2019 ,الخفاجي اسم الباحث والسنة 4
بحث تحليلي  –دور المعرفة الضمنية في بناء المقدرات الجوهرية  عنوان الدراسة

الراء عينة من العاملين للشركة العامة للصناعات الميكانيكية في 
 االسكندرية

 وصفية تحليلي منهج الدراسة

 العراق مكان الدراسة

استخدام المعرفة الضمنية داخل المنظمات , الى  الدراسةتهدف  الهدف من الدراسة
 أجلويوضح ما يمكن للمنضمات القيام به لتعزيز تبادل المعرفة من 

 تحسين االبتكار الناجح وبناء المقدرات الجوهرية .

ان موضو  المعرفة الضمنية بحد ذاته من الموضوعات المعاصرة  النتائجهم أ
جابية بين يهناك عالقة ا أنفي الفكر االداري و اثبتت النتائج 

 المعرفة الضمنية والمقدرات الجوهرية في الشركة المبحوثة .

 2019 ,عيدان وحسين اسم الباحث والسنة 5
دراسة  –مة المتعلمة ظتعزيز بناء المن دور المعرفة الضمنية في عنوان الدراسة

ية ز تحليلية الراء عينة من العاملين في شركة الواحة للمشروبات الغا
 في بابل

 وصفي تحليلي منهج الدراسة

 العراق مكان الدراسة
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تحديد مدى توفر مستويات المعرفة الضمنية لدى العاملين في  الهدف من الدراسة
طبيعة عالقة االرتباط واالثر بين المعرفة  الشركة المبحوثة , وتحديد
 الضمنية والمنظمة المتعلمة

التربة(  إلىتعد المعرفة الضمنية في الشركة بمثابة )اضافة السماد  هم النتائجأ
الكرا  التعزيز فالخبرات والمهارات والحد  واالدراك التي يمتلكها 

العاملين عرضة للتقادم والضعف ونق  القيمة واالندثار مع  األفراد
 .مرور الزمن

 
 : بعض الجهود المعرفية األجنبية المتعلقة بالمعرفة الضمنيةاا ثاني

 ( دراسات اجنبية خاصة بالمعرفة الضمنية5الجدول )
 Chennanmanein & Teng,2011 اسم الباحث والسنة 1

 An Integrated Framework for Effective Tacit عنوان الدراسة
Knowledge Transfer 

 متكامل لنقل فعال للمعرفة الضمنية عملاطار 
 وصفي منهج الدراسة
 امريكيا مكان الدراسة

توجيه المنظمات لتطوير اليات نقل المعرفة المناسبة لتحقيق نقل  الهدف من الدراسة
 المعرفة الضمنية االمثل

تطوير اطار متكامل قائم على خلق المعرفة والنظرية المعرفية  هم النتائجأ
نقل المعرفة الضمنية  أجلاالجتماعية ونظرية ثراء الوسائط من 

 الفعالة .
 Alsaleh,2014 اسم الباحث والسنة 2

 Globalized Management and Tacit Knowledge عنوان الدراسة
Role in Human Resources Development, 
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“Franchise Companies as an Empirical Study 
المعولمة ودور المعرفة الضمنية في تنمية الموارد البشرية   دارةاإل

 شركات االمتياز كدراسة تجريبية
 دراسة وصفية منهج الدراسة
 المملكة العربية السعودية  مكان الدراسة

التعرف على دور المعرفة الضمنية في تنمية الموارد البشرية في  الهدف من الدراسة
 الشركات عينة الدراسة 

االستخدام والتطبيق والخصائ  تأثير ودور  اذللمعرفة الضمنية من  هم النتائجأ
 والعولمة دارةكبير في تنمية الموارد البشرية في ضل مفهوم اإل

 Stokvik et al.,2016 اسم الباحث والسنة 3
 Tacit knowledge, organizational learing and عنوان الدراسة

innovation in organizations 
والبتكار في المنظمات المنظمي المعرفة الضمنية والتعلم  

 تحليلي منهجية الدراسة
 الدنمارك مكان الدراسة

الذي قد يساعد تطوير تصنيف للمعرفة الضمنية والتعلم التنظيمي  الهدف من الدراسة
على فهم التفاعل بين انوا  المعرفة الضمنية المختلفة والتعلم 

 التنظيمي واالبتكار
تكون في بع   أنالمعرفة الضمنية يمكن  أنالدراسة على  تتاثب هم النتائجأ

المعرفة الضمنية عادة ما تكون  ناالحيان عائقا امام االبتكار , أل
جزءا من عملية تعلم طويلة المدى في سياق محدد , تتجسد في بنية 
التفكير وطريقة التفكير وبالتالي تعمر كعنصر محافظ فيما يتعلق 

 باالبتكار
 Mohajan,2017 اسم الباحث والسنة 4

 Tacit Knowledge for the Development of عنوان الدراسة
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Organizations 
 المعرفة الضمنية لتطوير المنظمات

 وصفي منهج الدراسة
 بنغالدش مكان الدراسة

 معرفة مفهوم المعرفة الضمنية وتطبيقها لتطوير المنظمات  الهدف من الدراسة
ه أنكبيرة للمنظمات , و  أهميةللمعرفة الضمنية  أناثبتت الدراسة  هم النتائجأ

المعرفة الضمنية في تطوير  هميةتكون المنظمة مدركة أل أنيجب 
 المنظمات

 Stephen et al.,2018 اسم الباحث والسنة 5
 Examining The Relationship Between Tacit عنوان الدراسة

Knowledge Of Individuals And Customer 
Satisfaction 

 الزبائن رضاالعالقة بين المعرفة الضمنية لألفراد و اختبار 
 دراسة وصفية  منهج الدراسة
 نيجيريا مكان الدراسة

 الزبائن رضامعرفة العالقة بين بين المعرفة الضمنية و  الهدف من الدراسة
 الزبائن رضاوجود عالقة ارتباط كبيرة بين المعرفة الضمنية و  هم النتائجأ

 

 بالنجاح الستراتيجي: بعض الجهود المعرفية العربية المتعلقة اا ثالث

 ( دراسات عربية خاصة بالنجاح االستراتيجي6الجدول )

 2013سمية, اسم الباحث والسنة 1
دور تدريب الكفاءات على النجاح االستراتيجي للمؤسسة الخدمية  عنوان الدراسة

 دراسة حالة : الشركة الجزائرية للتأمينات الشاملة
 وصفي تحليلي منهج الدراسة
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 الجزائر الدراسةمكان 
نتائج تمكننا من اعطاء بع  االقتراحات التي  إلىمحاولة الوصول  الهدف من الدراسة

تطبيق التدريب للمساهمة في تحقيق النجاح االستراتيجي  إلىتهدف 
 للمؤسسة محل الدراسة 

 األمروجود تأثير معنوية لتدريب الكفاءات في النجاح االستراتيجي  اهم النتائج
في تعزيز قابلية المؤسسات الخدمية على تحقيق التميز  أسهمالذي 

 في عملياتها
 2017ابراهيم, اسم الباحث والسنة 2

دراسة  –البراعة التنظيمية وتأثيرها في تحقيق النجاح االستراتيجي  عنوان الدراسة
 تطبيقية في المصرف االهلي العراقي

 تحليلي منهج الدراسة
 العراق مكان الدراسة

تحديد طبيعة تأثير البراعة التنظيمية في تحقيق النجاح االستراتيجي  الهدف من الدراسة
المصرف  إدارةفي العينة المبحوثة ومن ثم تقديم التوصيات لمساعدة 

المبحوث في خلق القيادات البارعة الهميتها في تحقيق النجاح 
 االستراتيجي

البراعة التنظيمية مجتمعة تأثيرًا في النجاح االستراتيجي في  بعادأل هم النتائجأ
هناك مستويات مرتفعة  أن, وبينت النتائج  الدراسةالمصرف عينة 

 النجاح االستراتيجي أبعادلجميع 
 2018جمعة, اسم الباحث والسنة 3

دراسة  –اثر التغيير التنظيمي في تحقيق النجاح االستراتيجي  عنوان الدراسة
 تطبيقية في شركة ديالى للصناعات الكهربائية

 تحليلي منهج الدراسة
 العراق مكان الدراسة

تحديد مستوى النجاح االستراتيجي للشركة المبحوثة اجماال وعلى  الهدف من الدراسة
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ه و تقديم نتائج من واقع الشركة المبحوثة أبعادمستوى كل بعد من 
تستفيد منها المنظمات العراقية في مجال التغيير التنظيمي  أنيمكن 

 والنجاح االستراتيجي .
حد ما  إلىمستوى النجاح االستراتيجي في الشركة مقبوال  أنتبين  هم النتائج أ 

 النجاح االستراتيجي أبعادهناك اهتماما متوسطا ب أنو 
 2019 ,حسين اسم الباحث والسنة 4

الذكاء االستراتيجي على تحقيق النجاح االستراتيجي للمنظمات اثر  عنوان الدراسة
 الخدمية

 دراسة وصفي منهج الدراسة
 جمهورية مصر العربية مكان الدراسة

التعرف على تأثير الذكاء االستراتيجي على تحقيق النجاح  الهدف من الدراسة
 االستراتيجي في المصارف العاملة في مصر

هناك عالقة قوية بين توافر الذكاء االستراتيجي وتحقيق النجاح  هم النتائجأ
 االستراتيجي في المنظمات محل الدراسة 

 2019لفتة وعبد النبي, اسم الباحث والسنة 5
 أبعادالمتطلبات التقنية لتطبيق الذكاء االقتصادي وتأثيرها في  الدراسة أنعنو 

بحث تطبيقي على عينة من  –النجاح االستراتيجي للمصارف 
 المصارف العراقية الخاصة

 وصفي تحليلي منهج الدراسة
 العراق مكان الدراسة

المتطلبات التقنية لتطبيق الذكاء  أبعادتحديد ما هي درجة ترتيب  الهدف من الدراسة
النجاح االستراتيجي في المصارف المبحوثة ,  أبعاداالقتصادي و 

 أبعادتأثير المتطلبات التقنية لتطبيق الذكاء االقتصادي في  بيانو 
 النجاح االستراتيجي

وجود عالقة تأثير قوية للمتطلبات التقنية لتطبيق الذكاء االقتصادي  هم النتائجأ
 النجاح االستراتيجي . أبعادفي 
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 المعرفية األجنبية المتعلقة بالنجاح الستراتيجيبعض الجهود  :اا رابع

 ( دراسات اجنبية خاصة بالنجاح االستراتيجي7الجدول )

 Gatzert & Schmit,2015 اسم الباحث والسنة 1
-Supporting strategic success through enterprise عنوان الدراسة

wide reputation risk management 
 مخاطرة سمعة المنظمة إدارةدعم النجاح االستراتيجي من خالل 

 وصفية منهج الدراسة
 المانيا مكان الدراسة

مخاطر المؤسسة يتضمن  دارةتقديم اطار عمل متماسك وفعال إل الهدف من الدراسة
مخاطر السمعة في نهج  إدارةالخطوات والعمليات الالزمة لدمج 

دعم النجاح االستراتيجي  إلىالمخاطر المؤسسية والذي يهدف  إدارة
 للشركة

يسهم النجاح االستراتيجي في تعزيز وتحسين سمعة المنظمة من  هم النتائجأ
خالل خلق ميزة تنافسية مستدامة تجاه العمليات التي تقوم بها 

 المنظمة
 Abuzaid,2018 اسم الباحث والسنة 2

 Employees’ Empowerment and its Role in عنوان الدراسة
Achieving Strategic Success: A Practical Study on 

Jordanian Insurance Companies 
تمكين العاملين ودوره في تحقيق النجاح االستراتيجي : دراسة عملية 

 على شركات التأمين االردنية
 تحليلية منهجية الدراسة
 االردن مكان الدراسة

التعرف على دور تمكين العاملين في تحقيق النجاح االستراتيجي  الهدف من الدراسة
شركة تأمين اردنية مدرجة في 20لشركات التأمين البالغ عددها 
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 بورصة عمان
وجود عالقة قوية بين تمكين العاملين والنجاح االستراتيجي وأظهرت  اهم النتائج

 أبعادوالمشاركة وبيئة العمل كالنتائج ايضًا ان تفوي  السلطة 
 لتمكين العاملين لها تأثير ايجابي على النجاح االستراتيجي

 Mahdi et al.,2020 اسم الباحث والسنة 3
 The Role of Collaborative Innovation in Supporting عنوان الدراسة

Strategic Success - An Exploratory Study of the 
Opinions of a Sample of Employees in Babylon 

Bank / Najaf Branch 
دراسة  –دور االبتكار التعاوني في دعم النجاح االستراتيجي 

 استكشافية ألراء عينة من العاملين في بنك بابل / فر  النجف
 استكشافية  منهجية الدراسة
 العراق مكان الدراسة

 دراسة تأثير االبتكار التأزري في تعزيز النجاح االستراتيجي  الهدف من الدراسة
االبتكار االتأزري  أبعادوجود ارتباط ايجابي قوي وتأثير كبير بين  هم النتائجأ

 أنالنجاح االستراتيجي مجتمعة وهذا يعني  أبعادمجتمعة وفرديا في 
المستوى العالي من االبتكار التأزري يزيد من مستوى النجاح 

 االستراتيجي 
 Ahmed,2020 اسم الباحث والسنة 4

 strategic Innovation, Entrepreneurial Orientation عنوان الدراسة
and Strategic Success in a Ministry of Water 

Resources 
االستراتيجي والتوجه الريادي والنجاح االستراتيجي في وزارة  بدا األ

 الموارد المائية
 دراسة تطبيقية منهجية الدراسة
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 العراق مكان الدراسة
االستراتيجي والتوجه  بدا األالكشف عن طبيعة ونو  العالقة بين  الهدف من الدراسة

 الريادي والنجاح االستراتيجي
االستراتيجي  بدا األوجود ارتباط ذو داللة احصائية معنوية بين  هم النتائجأ

 بيانفي  أسهم األمروالتوجه الريادي والنجاح االستراتيجي, وهذا 
 قدرة الوزارة على امكانيتها في تطوير منتسبيها بشكل دوري.

 الدراسات السابقةاوجه الستفادة من  :اا خامس

توفرها الدراسات السابقة للدراسة الحالية في مجموعة من النقاط يمكن بيان اوجه االستفادة التي 
 ابرزها االتي:

تحديد عينة الدراسة بشكل اكثر دقة وموضوعية, اذ ساعدت الدراسات السابقة على تحديد  .1
 المقايي  الضرورية من اجل قيا  المتغيرات الداخلة في الدراسة الحالية.

قدمتها الدراسات السابقة واعتمادها مرتكز اسا  من االستفادة من المصادر والمراجع التي  .2
 اجل اكناء الجانب النظري.

 االستفادة من االساليب االحصائية التي قدمتها الدراسات السابقة, وذلك من خالل بيان .3
االساليب االحصائية الالزمة التي يمكن من خاللها الخروج بجملة من النتائج المفيدة والتي تقدم 

 لمدروسة.واقع الشركة ا

 الدراسات السابقةاهم ما يميز الدراسة الحالية عن : سادسا

 تتسم الدراسة الحالية عن الجهود المعرفية السابقة في مجموعة من النقاط المهمة االتية:

اسهمت الدراسة في دمج متغيرين لم يسبق الدمج بينهما على حد علم الباحثة وهما المعرفة  .1
 االستراتيجي.الضمنية والنجاح 

 اختالف الدراسة الحالية عن الجهود المعرفية السابقة في مجتمع وعينة الدراسة .2
اختالف الدراسة الحالية في كونها تحدث في الزمن والظروف العصيبة التي يمر بها البلد,  .3

 االمر الذي ولد صعاب اما جمع البيانات الخاصة بالدراسة.
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 السابقة المعرفية لإلسهامات والختالف الشبة اوجه: سابعا

 هنالك عدة اوجه اختالف للدراسة الحالية عن الدراسات السابقة، وهذه االختالفات تكمن في:

;  2013,سمية;   2019, وحسين عيدان) دراسة مع الحالية الدراسة اتفقت .1
 الصناعي القطا  اتخاذها حيث من; (  2018Abozaid,2018 ; Alsaleh,2014,جمعة
 .للتطبيق مجاال

 اسهمت الدراسة في دمج متغيرين لم يسبق الدمج بينهما ضمن الدراسات السابقة .2
 اختالف مجتمع الدارسة الحالية عن الدراسات السابقة .3
اختالف الدراسة الحالية في كونها تحدث في الزمن والظروف العصيبة التي يمر بها البلد,  .4

 دراسة خصوصا في القطا  الصناعي.مما ولد عدة صعاب امام جمع البيانات الخاصة بال
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 توطئة

 األمريشهد عالمنا اليوم العديد من التغيرات والتطورات التي تؤثر في مختلف مجاالت الحياة,    

التفكير في كيفية االستفادة من المعرفة في ظل كثرة الجوانب المتعلقة  إلىالذي يدفع المنظمات 

بالمشكالت التنظيمية وتعدد األسباب المؤدية إليها والنتائج المرتبطة بها, فتظهر الحاجة الشديدة 

دارةزيادة المعرفة بتلك المشكالت و  نلزيادة المعرفة بصفة مستمرة أل المنظمات لتلك المعرفة  ا 

ركزت  إذية يزيد من قدرتها على التأثير ودفع حركة التغيير في االتجاه المركوب, لعابكفاءة وف

 أنعنصر من عناصر تميز نفسها عن اآلخرين, و عدتها  إذالمنظمات على المعرفة الضمنية 

هي أسا  خلق المعرفة المنظمية, مما يترتب عليه خسائر  األفرادالمعرفة المضمرة لدى 

المنظمات المنافسة, ال  إلىوكشف أسرارها في حالة ترك هؤالء المنظمة واالنضمام  ,للمنظمة

ال من خالل عمليات تشارك كل من المعرفة والعمل الجماعي إيتم تحويلها  أنه ال يمكن أنسيما ب

 تحقق للمنظمة الميزة التنافسية المستدامة. أنهي المعرفة التي يمكن وتعد 

 -: ضمنيةالاولا: مفهوم المعرفة 

زاد االهتمام بمسألة المعرفة في المنظمات ألكثر من عشرين عاما في المنشورات المتعلقة    

تتكون هذه المعرفة من المعلومات والخبرات التي تم جمعها ومعالجتها ,  أنيجب  إذ, دارةباإل

ون عاملمما يتيح التنفيذ الفعال للعمليات في المنظمة. المعرفة الصريحة والضمنية التي يمتلكها ال

فالمعرفة  (.Bolisani&Bratianu,2018:1تجعل من الممكن تحسين العمليات المنفذة)

خبرات العاملين من خالل بيان مدى مهارات العاملين في انجاز الضمنية تعمل على تحسين 

المعرفة  ن(. ونظرا ألChen et al.,2018:2)  المهام الموكلة اليهم بقدرات عالية ووقت اقل 
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الضمنية مرتبطة بالعمليات البشرية الفردية والديناميكية , فمن الصعب التقاطها وتمثيلها والحفاظ 

أصول المعرفة األكثر قيمة مضمنة  أنومع ذلك يعتقد معظم الباحثين عليها من قبل المنظمة, 

(. Pathirage,2007:116)األفرادفي شكل ضمني ويتم تطويرها وبنائها داخليا بواسطة 

هذا النو  من المعرفة يمكن نقلها باالعتماد  على  أن إلى( Holste,2010:130يضيف )

مصداقية حاملها و يتم تحقيقه بشكل أكثر فاعلية من خالل التفاعل وجهًا لوجه والمالحظة 

( اراء عدد من 8ويعر  الجدول ) ,والتقليد والممارسة والخبرات المشتركة القائمة على الثقة

 الباحثين حول مفهوم المعرفة الضمنية.

 ( اراء عدد من الباحثين حول مفهوم المعرفة الضمنية8الجدول )               

 المفهوم اسم الباحث والسنة ت

1 Coakes,2004:55 
والمكتسبة من خالل  األفرادالمعرفة الموجودة في عقول 

 تراكم خبراتهم السابقة, وكالبًا ما تكون ذات طابع شخصي.

2 Dalkir,2005:12 
القـدرة الرائعـة للعقـل البشـري, التـي تجعـل معنـى للخبـرات 
,على مدى الحياة عن طريق دمج الخبرات وربط أنمـاط 

 الحاضـر والمستقبل. إلىوقواعـد مـن الماضـي 

3 Talisayon,2007:2 
ها نتاج أنفي عقولهم ,  األفرادهي المعرفة التي يحتفظ بها 

مشاركتها ولكن بشكل أقل خبرات عقولهم وتعلمهم. يمكن 
 واقعية.

4 Seidler,2008:2 
هذه المعرفة لم يتم  أنالمعرفة في العمل والتي تفتر  

التعبير عنها على عك  المعرفة الصريحة التي يمكن 
 الوصول إليها بسهولة داخل المجال التنظيمي.

5 Holste,2010:130 تواجد فقط المعرفة التي تشمل الخبرة والمعرفة العملية التي ت
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 .األفرادمع 

6 Pasher,2011:91 
المعرفة الشخصية المضمنة في التجربة الفردية وتتضمن 
عوامل كير ملموسة  مثل المعتقدات الشخصية والمنظور 

 ونظام القيم.

7 
Colon-

Aguirre,2012:2 
شخ  آخر عن  إلىنو  من المعرفة التي يصعب نقلها 
 طريق الكتابة أو التعبير عنها لفظيًا.

8 
Panahi et 
al.,2013:3 

هي المعرفة التي ال يمكن وصفها وموجودة في عقول 
 البشر.

9 
Panahi et 
al.,2016:2 

المعرفة التي يمكن لألفراد العاملين االستفادة منها ولكنهم ال 
 يستطيعون صياكتها وتوفير التعبير المناسب عنها.

10 
Makhmutov et 
al.,2016:40 

عبارة عن معلومات موجهة ومختبرة تخدم موضوعا معينا, 
ثباتها وتعميمهـا وترقيتها, ب نحصل من  اذتمت معالجتها وا 

تراكمية هذه المعلومات وخصوصيتها على معرفـة 
 متخصـصة فـي موضو  معين

11 
Torabi et 

al.,2016:471 

ها معلومات أن, اي األفرادالمعلومات التي يمتلكها عقل 
شخصية )قد تكون أو ال تكون جديدة أو مميزة أو مفيدة أو 
دقيقة( تتعلق بالحقائق واإلجراءات والمفاهيم والتفسيرات 

 واألفكار والمالحظات واألحكام

12 Sokói,2017:2 

ما يملكه الفرد من معلومات استقاها من مصادر مزيج من 
خبراته المكتسبة طوال سنوات عدة طوال فترة حياته وبين 

عمله والتي أدت بالتالي لتكوين كم معرفي يمكن االستفادة 
 منه في مجال العمل
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13 
Gonzalez 

&Martins,2017:249 
عادة بشكل فردي أو كمجموعة  األفرادالمعرفة التي يكتسبها 

 في مكان العمل كما في عملية التعلم بالممارسة.

14 Mohajan,2017:12 
المعرفة التي تنطوي على عوامل كير ملموسة مضمنة في 

 المعتقدات والتجارب والقيم الشخصية.

15 
Garrick& 

Chan,2017:875 

حصيلة العمليات الذهنية للفرد والتي يصعب الحصول عليها 
ها موجودة في عقل صاحب المعرفة نركم قيمتها الكبيرة أل

 بسهولة.ويصعب تقليدها وال يمكن الحصول عليها 

16 Chen et al.,2018:2 
والمستقرة  األفرادالمكتوبة المخزنة في عقل المعرفة كير 

وتحاول في  األفرادوالتي يحفظها العقل وتحتويها ذاكرة 
 تستذكرها عبر آليات التفكير . أنفترات متباعدة 

17 Letmathe,2019:52 
هي المعرفة الذاتية والظرفية وتنفيذها يتطلب التداخل 
والتنسيق وبالتالي كلما كانت المعرفة ضمنية كلما كانت  

 من الصعب تحويلها وتقتسمها.

18 Saulais,2020:2 
وهي المعرفة كير المرمزة وكير المكتوبة وهي أشبه ما تكون 

 بالمعرفة الصامتة المكتسبة والمسجلة في العقل.

 أعالهاعداد الباحثة باالعتماد على االدبيات  من: المصدر

يصعب على الفراد : المعرفة التي هي المعرفة الضمنية أنترى الباحثة ومن خالل ما تقدم 

المهارات المعرفية, فيما بينهم وتشتمل على ما يكمن في عقل الفرد, أي  او تقاسمها تحويلها

, وهي تلك المعرفة العميقة التي تأصلت على مستوى والمهارات التقنية, والمهارات الجتماعية

الالوعي في داخل عقل فرد ما, وبالتالي ليس من السهل نقلها أو تحويلها لآلخرين, وقد يغفل 

الفرد عن وجودها أو عن قيمتها, مثل المهارات الالزمة لكيفية إنجاز شخص ما لوظيفته, ومن 
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وتوثيقها وتعليمها واستفادة اآلخرين في  سمات المعرفة الضمنية, صعوبة التعبير عنها

 المنظمة منها.

 -:المعرفة الضمنية أهميةثانياا: 

من أهم مقومات نجاح أي منظمة التميز بقدرتها على مواكبة أحدث المتغيرات التي يشهدها    

عصر الثورة التقنية والمعلوماتية ,وذلك من خالل قدرتها على فهم متطلباتها المعرفية وتحديد 

من مصادرها وتطوير عملية وتنمية القدرات لدى العاملين لديها, للقيام بوظائفها ومباشرة أنشطتها 

 (.Gonzalez &Martins.,2017:249ها )أجلتحقيق أكراضها وكاياتها التي وجدت من  أجل

المعرفة الضمنية هي ذاتية وظرفية وتنفيذها يتطلب التداخل والتنسيق, وبالتالي كلما كانت  أن اذ

وهو ما يجعل من عمليات الدراسة المعرفة ضمنية, كلما كان من الصعب تحويلها وتقاسمها, 

والحصول عليها ونقلها وتخزينها وتبادلها صعبًا وفي بع  األحيان مستحيل التحقيق.  عنها 

كالًبا ما يكون العاملين كير مدركين للمعرفة التي يمتلكونها أو يكونون كير قادرين على التعبير 

عن شيء ما بالنسبة لهم بشكل طبيعي وواضح , بغ  النظر عن مؤهالتهم , نظًرا لهذه 

ق لتعلم كيفية مشاركة المعرفة الضمنية ائثف المنظمات بشكل كبير بحثها عن طر الصعوبات تك

 األفرادهؤالء  نيهم وفرقهم ومنع فقدان هذه المعرفة من خالل دوران العاملين , ألعاملونقلها بين 

المعرفة  دارةهم مصدر أسا  للمعرفة الضمنية وهم مفتاح نجاح أي مبادرات إل

(Martin,2017:4 .)دارةالضمنية ونظام اإل نظام مناسب لنقل المعرفة إلىتحتاج المنظمات  إذ 

العاملين  األفرادالفعال , لضمان بقاء هذه المعرفة داخل المنظمة على الركم من مغادرة 

المعرفة الضمنية حاسمة بالنسبة لبع  المناصب الرئيسة  أهميةتصبح   إذالمرتبطين بالمنظمة, 

اتخاذ قرارات حاسمة مع خبراتهم  األمراليومية , خاصة عندما يتطلب  , الذين يديرون األنشطة

 (.Muthuveloo et al.,2017:193المعرفية)
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جانب ذلك ينشئ هؤالء العاملين أيضا منصة اتصال جيدة مع الزبائن والموردين وأصحاب  إلى

بالنسبة  هميةالمصلحة اآلخرين والتي تعتبر ضرورية الستمرارية األعمال, وبالتالي يصبح من األ

 داءالمعرفة الضمنية في الحفاظ على األ دارةللمنظمات تنفيذ استراتيجيات إل

 (.Holste,2010:130التنظيمي)

المنظمات من خالل  أداءالمعرفة الضمنية لها تأثير على  أن إلى( Pasher,2011:91واشار )

أن المعرفة  إلى( Gaghman,2019:21والقدرات التنظيمية.  ويشير ) عاملينال أداءتعزيز 

 داءتكون أداة تنافسية حاسمة يمكنها دعم وتعزيز تكيف المنظمة والبقاء وتحسين األ أنيمكن 

بشكل كبير والدور االستراتيجي لمصادر المعرفة ألنها يمكن أن توفر بشكل كبير ميزة تنافسية 

كفاءات العاملين وكيفية  أن( على Kurti,2011:10. كما اكد )داءمميزة من خالل زيادة األ

االقتصادي الناجح, وكان المديرون  داءدمجهم في القدرات التنظيمية كانت دائما مفتاحا لأل

 استخدام المعرفة الضمنية وتطويرها لصالح المنظمة إلىكيمون دائما على معرفة بالحاجة الح

موارد المعرفة تحل محل الموارد الطبيعية ورأ  المال  أن( فZack et al.,2009:2وبحسب)

ة في االقتصاد الجديد , والتي يتم التعامل معها على يساساألالموارد االقتصادية بًعدها والعمالة 

ا موارد فريدة وقيمة مرتبطة بالميزة التنافسية للمنظمة. وأصبحت المعرفة الضمنية أكثر عالقة أنه

يؤثر على  هميةالتنظيمي من رأ  المال المادي التقليدي, كما تعد عاماًل بالغ األ داءباستدامة األ

 اءأدقدرة المنظمة على االستمرار في المنافسة لما لها من دور  أسا  في الحفاظ على 

التنظيمية من خالل  هداف(. كما تتحقق األPathirage,2007:116المنظمات وتعزيزه)

المعرفة  إدارةعل للمعرفة, لذلك من الضروري أن تركز المنظمات بشكل أكبر على ااالستخدام الف

 (.Gaghman,2020:36كأصل استراتيجي وعلى تشجيع تبادل المعرفة الضمنية)

 :اآلتيالمعرفة الضمنية ب أهميةويمكن تلخي  
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التركيز على معرفة العاملين,  إلىمنظمي متفوق , تحتاج المنظمات  أداءتحقيق  أجلمن  -1

في تنفيذ وظائف العمل اليومية بفاعلية  هميةعلى وجه التحديد تعد المعرفة الضمنية أمرا بالغ األ

 (.Bolisani&Bratianu,2018:1المنظمات) أداءوكفاءة, وهذا في المقابل سيعزز 

, واجهة المنظمةللمنظمات , والتي تلعب دورًا مهمًا في تعد المعرفة الضمنية المورد الرئي   -2

يقوم العمال بتطوير واستخدام هذه المعرفة الضمنية في الواجبات واألنشطة اليومية, هذه  اذ

 (.Paulius,2019:13ة لعمليات التصنيع الفعالة )ساساألالواجبات هي الجوانب 

ألي منظمة للحفاظ على ميزتها التنافسية ,  سا األتعد المعرفة الضمنية المورد المتميز و  -3

المعرفة والتركيز عليها  وخاصة المعرفة الضمنية  إدارة أهميةفهم  إلىالحاجة  إلىوهذا يدعو 

 (.Ahmady et al.,2016:387التنظيمي ) داءلتحسين األ

حيويًا في تحقيق الكفاءة والفاعلية في العمليات التنظيمية, ومع تلعب المعرفة الضمنية دورًا -4

معالجتها , خاصة مع من الضروري المعرفة تظل مسألة صعبة  دارةذلك  فإن الطريقة األنسب إل

المهمة الصعبة المتمثلة في االحتفاظ بالمعرفة ذات العالقة خاصة تلك المعرفة 

 (.Martin,2017:4الضمنية)

داخلية بطبيعتها ويصعب نسبيًا ترميزها واستخراجها , ال تقتصر بًعدها الضمنية المعرفة  أن-5 

نشرها بشكل خالق حتى يمكن بل ينبغي واستخراجها والتقاطها ,  هافقط على ضرورة اكتشاف

 Gonzalezالمعرفة) إدارةاستخدام هذه المعرفة المشتركة بكفاءة لتوسيع قاعدة 

&Martins.,2017:249.) 
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 -: الضمنيةثالثاا: العوامل المؤثرة في تشارك المعرفة 

 الضمنية هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر وتحد من قدرة المنظمة على تشارك المعرفة   

هذه العوامل يمكن ايجازها في  أن, وبالتالي ف(Bai&Li,2019:1151) مع العاملين وبالعك 

  :اآلتيالنقاط 

 -: الموضوعتشارك  -1

يتم تشارك المعرفة  إذمالك المعرفة ومتلقي المعرفة,  أسا بشكل  تشارك الموضو يشمل    

من قبل مالك المعرفة ومتلقي المعرفة بأي شكل من األشكال , لذلك  األمرالضمنية في نهاية 

األمن النفسي هو شرط مسبق هام  أنيلعب المالك والمتلقي دورًا حاسمًا في عملية التشارك, كما 

في المعرفة المخزنة تأثير معين على العالقة بين االثنين,  األفرادسيكون لثقة  إذلتشارك المعرفة, 

 Alony etاألمن النفسي لتعزيز تشارك المعرفة) أهميةفكلما ارتفعت درجة الثقة  قلت 

al.,2007:2 .) 

دافع  أسا تشمل بشكل  األفرادلمعرفة لدى الدوافع التي تؤثر على سلوك تشارك ا أنكما 

, يليه دافع االهتمام,  أهميةاإلنجاز وتحفيز االهتمام, ومن بينها دافع اإلنجاز له التأثير األكثر 

تأثير تشارك المعرفة الذي حصل عليه األعضاء هو نتيجة التفاعل بين األعضاء  أنكما 

الديناميكي بين األعضاء من اتصال األعضاء يتكون التفاعل  إذواألعضاء اآلخرين في الفريق, 

(. Koskinen,2003:282, والعالقة الشخصية بين األعضاء والقوة المتماسكة الشاملة للفريق)

ه في عملية التشارك تؤثر الثقة والقيمة والعالقة الشخصية أن إلى( Bai&Li,2019:1151ويبين)

 ومتلقي المعرفة على نجاح أو فشل التشارك.ودوافع التشارك والحالة العقلية ألصحاب المعرفة 
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 -: الضمنيةخصائص المعرفة -2

 أن إذتتسم المعرفة الضمنية بمجموعة من السمات المهمة والخصائ  المميزه لها,    

( ;  Bai&Li,2019:1151الجوانب التالية ) أسا تشمل بشكل  الضمنية خصائ  المعرفة

(Rahman et al.,2018:2:) 

استخدام المنتجات المعرفية عن استخدام المنتجات العامة األخرى , واالستخدام يختلف -أ

, فهو ال يقلل فقط من فقدان المعرفة, ولكنه الضمنية واالستهالك المتكرر لمصادر المعرفة

 يضيف قيمة للمعرفة أيضا.

يكشف ا لم إذيأخذوا ثمار االبتكار المعرفي,  أنيصعب على منتجي المنتجات المعرفية  -ب

مبتكرو المعرفة عن االبتكارات , فلن يتم التعرف على ابتكاراتهم المعرفية , وبالتالي سيضيع 

 معنى إنتاج المعرفة واالبتكار.

منتجات المعرفة لها عوامل خارجية قوية, والفوائد االجتماعية للمعرفة أعلى من الفوائد التي  -ت

 تجلبها المنتجات المعرفية للمنتجين.

المعرفة  أنمعامالت الملكية الفكرية هي معامالت في حالة المعلومات كير المتماثلة , كما  -ث

الضمنية يصعب إضفاء الطابع الرسمي عليها والتواصل, وتأتي من الممارسة والتشارك في 

مواقف محددة, وهو يتألف من عوامل معرفية مثل البنية المعرفية والمعتقدات واآلراء وعوامل 

 .رة , بما في ذلك المهارات ومعرفة كيفية استخدامها في سياق معينالمها

 -:بيئة التشارك -3

عوامل مثل ثقافة الشركة ونظام الحوافز والعالقة عدة  أسا بشكل التشارك وتتضمن بيئة    

حد معين,  إلىعلى تعزيز نجاح أنشطة التشارك تعمل بيئة التشارك الجيدة كما أن الشخصية, 

 Rahman et)التنظيمية تأثير عوامل البيئة إلىعلى المنظمات االنتباه ينبغي و 
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al.,2018:2.) هناك عدد من العقبات التي تؤثر على أنشطة تشارك المعرفة, وهذه العقبات

 -(:Bai&Li,2019:1151)اآلتيتتمثل ب

 مناخ ثقافي جيد. إلىاالفتقار  -أ

 عدم وجود عالقة شخصية من الثقة المتبادلة.-ب

 آلية الحوافز كير الكاملة. -ت

 األثر السلبي لحماية الملكية الفكرية.  -ث

 -:: نماذج المعرفة الضمنيةاا رابع
 يمكن تفسير المعرفة الضمنية من خالل عدة نماذج, وما تيسر الحصول عليه ما يلي:

 (Ryan& O’Connor,2013انموذج ) (1
يسهم هذا االنموذج في قيا  دور المعرفة الضمنية كمتغير وسيط بين التفاعل االجتماعي     

ت بشكل كبير في تعزيز وتحسين أسهمالمعرفة الضمنية  أنيفر  االنموذج  إذالفريق,  أداء

( 2الفرق من خالل تحسين كفاءة وفاعلية العاملين داخل هذه الفرق, وكما في الشكل ) أداء

(Ryan& O’Connor,2013:1-9.) 

 
 (Ryan& O’Connor,2013( انموذج المعرفة الضمنية وفقا لـ )2الشكل )

Source: Ryan, S., & O’Connor, R. V. (2013). Acquiring and sharing tacit 
knowledge in software development teams: An empirical study. Information and 
Software Technology, 55(9), p9. 
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 (Alsaleh,2014انموذج ) (2

العولمة في المعرفة الضمنية المتمثلة بـ )استخدام  إدارةقيا  دور  إلىيهدف هذا االنموذج    

المعرفة الضمنية, وتطبيق المعرفة الضمنية, وخصائ  المعرفة الضمنية, وانماط المعرفة 

المعرفة الضمنية لدها دور مهم في التأثير على تطوير  أنيفتر  هذا االنموذج  إذالضمنية(, 

(  3عالي لدى العاملين, وكما في الشكل ) رضاعالية و  أداءالموارد البشرية وتحقيق فاعلية 

(Alsaleh,2014:8-14.) 

 

 (Alsaleh,2014( انموذج المعرفة الضمنية وفقا لـ )3الشكل )

Source: Alsaleh, A.2014, Globalized Management and Tacit Knowledge Role in 

Human Resources Development,“Franchise Companies as an Empirical 

Study”.Information and Knowledge Management, Vol.4, No.11. p14. 
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 (Jin-Feng et al.,2017انموذج ) (3

العاملين, وفرق العمل, والمنظمة(  لألفرادالضمنية )يهتم هذا االنموذج بدراسة تأثير المعرفة    

يفر  االنموذج  إذالتنشئة االجتماعية ثم االستيعاب الخارجي ثم التنظيم ثم االستيعاب الداخلي, 

ضمان الحصول على المزايا  أجلللمنظمات من  سا األالمعرفة الضمنية هي عنصر القيمة  أن

ن العاملين في داخل المنظمة ثم المهارات التقنية مثل التنافسية في اقتصاد المعرفة. بدًءا م

المهارات العملية, ومن ثم المهارات المعرفية من المعرفة الضمنية مثل الخبرة والمعرفة ككائن, 

مثل هذا النظام يجعل المعرفة الضمنية للعاملين الداخليين في المنظمة مشتركة  أنوبالتالي ف

يجعل المعرفة الصريحة في الموجودات متميزة, وكما في ويجعل المعرفة المشتركة واضحة و 

 (.Jin-Feng et al.,2017:289-293( )4الشكل )

 
  (Jin-Feng et al.,2017( انموذج المعرفة الضمنية وفقا لـ )4الشكل )             

Source: Jin-Feng, W., Ming-Yan, C., Li-Jie, F., & Jun-Ju, Y. (2017). The 

construction of enterprise tacit knowledge sharing stimulation system oriented to 

employee individual. Procedia engineering, 174, p293. 



38 
 

 

 المبحث االول     المعرفة الضمنية نيالثال               الفص

 (Jisr& Maamari,2017انموذج ) (4

والمهارات ها )المهارات المعرفية, أبعاديكشف هذا االنموذج عن دور المعرفة الضمنية ب   

المعرفة الضمنية  أنيفر  االنموذج   إذي للمنظمة, بداعاأل داءالتقنية, وماذا تعرف( في األ

ي لمنظمات االعمال من خالل تعزيز امكاناتها في استثمار بداعاأل داءتسهم في تحسين األ

-Jisr& Maamari,2017:72( )5مهاراتها المعرفية والتقنية واالجتماعية, وكما في الشكل )

74.) 

 

 (Jisr& Maamari,2017( انموذج المعرفة الضمنية وفقا لـ )5الشكل )           

Source: Jisr, R. E., & Maamari, B. E. (2017). Effectuation: exploring a third 

dimension to tacit knowledge. Knowledge and Process Management, 24(1), p74. 

 (López-Cabarcos et al.,2019انموذج ) (5

الغر  من هذا النموذج هي قيا  تأثير المعرفة الضمنية المتمثلة بـ )القابليات التقنية,  أن     

 بدا التنظيمي من خالل الدور الوسيط أل داءوالقابليات التسويقية, والقابليات التنظيمية( في األ

المنظمة, فضال عن  أداءهناك عالقة ايجابية بين المعرفة الضمنية و  أنالمنتج, وفر  النموذج 



39 
 

 

 المبحث االول     المعرفة الضمنية نيالثال               الفص

المنتج  بدا الدور الوسيط ألفضآل عن المنتج,  أبدا وجود عالقة ايجابية بين المعرفة الضمنية و 

 López-Cabarcos et( )6التنظيمي, وكما في الشكل ) داءيؤثر تأثير جزئي في على األ

al.,2019:330-335.) 

 

 (Cabarcos et al.,2019( انموذج المعرفة الضمنية وفقا لـ )6)الشكل 

Source: López-Cabarcos, M. Á., Srinivasan, S., Göttling-Oliveira-Monteiro, 

S., & Vázquez-Rodríguez, P. (2019). Tacit knowledge and firm performance 

relationship. The role of product innovation and the firm level capabilities. Journal of 

Business Economics and Management, 20(2), p335. 

 -:المعرفة الضمنية أبعاد: اا خامس

ترتبط المعرفة الضمنية بالمهارات الفردية التي يمكن من خاللها تعزيز مهارات وحد  ومعرفة    

 يتطلب معين عمل أداءتمثل المهارات  إذ(, Kothari et al.,2012:2العاملين داخل المنظمة )

 السرعة من بدرجة األعمال من عمل أداء في والدقة وسرعة, فضال عن سهولة بدقة ذهنيا نشاطا

 نظام هي , فالمهارةالفهم طريق عن ممكن وقت وبأقل المبذول, الجهد في االقتصاد مع واإلتقان
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 يتفاعل عندما اجتماعية المهارة وتصبح معين, هدف تحقيق يستهدف الذي النشاط مع متناسق

 ما وبين اآلخر الفرد به يقوم ما بين ليوائم مهارة يتطلب اجتماعي بنشاط ويقوم آخر, مع فرد

. أي (Li et al.,2019:227) مةاءالمو  هذه بذلك ليحقق نشاطه مسار وليصحح هو, يفعله

عنصر اسا  في كل منظمة كونها  األفرادتمثل المهارات الضمنية التي يمتلكها بعباره اخرى 

الذي يمكن من خالله تحقيق التميز في المنظمة مقارنة بالمنظمات المنافسة,  األسا المرتكز 

ما تنعك  هذه المهارات على شكل مهارات معرفية تسهم في بناء وعي واضح لدى  ةوعاد

, ومهارات تقنية والتي في العمليات الداخلية للمنظمة بدا خلق االبتكار واأل أجلالعاملين من 

تنعك  في الفن الذي يتم به استعمال االدوات واالالت والمعدات الموجودة داخل المنظمة 

اقصى حد ممكن, واخيرا تنعك  المهارات على شكل مهارات اجتماعية  إلىواالستفادة منها 

يمكن قيا  المعرفة الضمنية من  ية مع باقي زمالء المنظمة, وعليهتسهم في بناء عالقات ايجاب

والتي سيتم  المهارات االجتماعية(, والمهارات التقنية, )المهارات المعرفيةأبعادخالل ثالثة 

 Insch) التركيز سيكون على مهارات المعرفة الضمنية أناالعتماد عليها في دراستنا الحالية أي 

et al.,2008:562 ; Jisr& Maamari,2017:73 ; Haron& Alias,2005:15 ; 

Polanyi,1966:6:هي ) 

 -:المهارات المعرفية (1

ترتبط المعرفة الضمنية ارتباطا وثيقا بمفهوم المهارات المعرفية, وكالبا ما يطلق عليها بالخبرة    

 Insch etالمعرفية كونها ُتكتسب من خالل الخبرة العملية والمالحظة في عدة سياقات مختلفة )

al.,2008:562 أ(. و( دعىHaron& Alias,2005:13 )المهارات المعرفية تسهم في  أن

تحقيق الميزة التنافسية.  أجلتعزيز كفاءة وفاعلية المنظمة على التقاط ومشاركة المعرفة من 
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القابلية على استثمار  إلىالمهارات المعرفية تشير  أن( Shajera& Ahmed,2015:88ويرى )

المعرفة )التكنولوجيا, والهيكل, والثقافة, واالستحواذ, والتطبيق, والتحول,  دارةالبنى التحتية إل

 .ظمة في خلق ميزة تنافسية مستدامةتحسين قابلية المن أجلوالحماية( من 

اكتساب ومشاركة ونشر المعرفة من  ىفالمهارات المعرفية تعمل على تحسين قابلية المنظمة عل

 Hussain etة وقابليات العملية التنظيمية )المعرف دارةخالل البنى التحتية إل

al.,2011:8971,المهارات المعرفية تتمثل الموجودات  أن إلى( 26: 2020(. وتوصل )مزهر

عمليات  إلىكير الملوسة في المنظمة والتي يمكن استخدامها اليجاد القيمة عن طريق تحويلها 

ل المنظمة في عملية التطوير جديدة وسلع وخدمات يمكن استعمالها كسالح تنافسي من قب

 AL-ARIMI et. واشار )والمحافظة على البقاء واالستمراري واالستراتيجي بداعاأل

al.,2016:396 )المنظمة وتحسينه  أداءالمهارات المعرفية تمثل وسيلة للمحافظة على  أن إلى

 المعرفة في ذلك. إدارةالمعرفة وعملية  دارةمن خالل استثمار قابليات البنى التحتية إل

بانها توليفة من القابليات الهادفة الى تعزيز  ومما تقدم اعاله يمكن تعريف المهارات المعرفية

وذلك من خالل كفاءة المنظمة في دعم  وتنمية قدرة المنظمة على خلق ميزة تنافسية مستدامة

 المنظمة.ضمان ديمومة واستمرارية عمليات التقاط ومشاركة المعرفة بين العاملين ل

 -:المهارات التقنية (2

المطلوب  داءتحقيق األ أجلالمهارات التقنية من  إلىتحقيق النجاح يحتاج العاملين  أجلمن    

المعرفية والتي ترتبط  حداثلمهمة معينة, فغالبا ما يتم المحافظة على هذه المهارات من خالل اإل

التقنية  األفرادتحسين مهارات  إلىبشكل مباشر بالعمليات والممارسات والطرائق التي تؤدي 

(Insch et al.,2008:566), ( وبينNeyazi,2016:153 )تمثل التقنية المهارات  أن
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المعرفة العملية او المنهجية الخاصة بالصناعة واالنماط المختلفة للبرامج واالجهزة. وبدورة اشار 

(Polanyi,1966:6 )الشخصية كير الرسمية.المهارات التقنية تمثل نو  من المهارات  أن 

أي وظيفة تكنولوجيا أو نشاط ذي عالقة داخل المنظمة  أداءالقدرة على المهارات التقنية تمثل 

بما في ذلك القدرة على تطوير منتجات وعمليات جديدة وتشغيل المنظمة بفاعلية 

(Ortega,2010:1274( ويرى .)Gonzáles,2015:1265 )إلىتشير المهارات التقنية  أن 

القدرة على االستفادة الفاعلة من المعرفة التقنية الستيعابها واستخدام التكنولوجيات الحالية 

وتكييفها وتغييرها , وكذلك القدرة على إنشاء تكنولوجيات جديدة وتطوير منتجات وعمليات جديدة 

 استجابة للتغيرات في البيئة االقتصادية.

المنظمة من خالل تعزيز قدرة العاملين على انجاز  فالمهارات التقنية تعمل على تيسير عمليات

(. كما أنها توفر معلومات متخصصة لكافة Tzokas et al.,2015:3) المهام المطلوبة

المناسب, مما ينعك   الوقتمجاالت العمل والقطاعات, وتساعد في اتخاذ القرارات الجيدة في 

 (. Wilden& Gudergan,2015:185التي يراد تحقيقها ) هدافالعاملين واأل أداءعلى 

المعرفة العملية الخاصة بالصناعة  بانها التقنيةومما تقدم اعاله يمكن تعريف المهارات 

وسيلة لضمان تحسين اداء العاملين وتحقيق  والنماط المختلفة للبرامج واألجهزة والتي تعد

 .الهداف التي تسعى المنظمة الى الوصول اليها على المد البعيد

  -:المهارات الجتماعية( 3

المعرفة  دارةتمار  المهارات االجتماعية دور مهم في منظمات االعمال كونها تمثل اداة إل   

(, Adolphs,2009:693) الحد من التهديدات التي تقف دون تطور المنظمة أجلوالتعاون من 

دارةفالمهارات االجتماعية تتيح التعاون التفاعلي و  الذي  األمرالمحتوى والتواصل مع اآلخرين,  ا 
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المهارات االجتماعية  أنالمنظمة, كما  أهدافهم الشخصية و أهداففي تحقيق  األفراديدعم ركبة 

على استخدام مختلف التقنيات من خالل ضمان تحقيق التعاون بين  األفرادتسهم في تطوير قدرة 

 (.Zhang et al.,2017:3مختلف الجهات الفاعلة داخل المنظمة )

الذي  األسا المعرفي الخا  بالمنظمة, ف داءالمهارات االجتماعية تسهم في تحسين األ أن إذ
المهارات االجتماعية يتمثل في العالقات والروابط داخل مجموعة معينة  ءيقف ورا

(DeJesus,2018:12( ويرى .)Chatterjee,2017:1 )للمهارات  الرئيسةالجوانب  أحد أن
في  األسهامداخل المنظمة و  األفراداالجتماعية هو فهم كيفية بنائها من خالل مراقبة كيفية عمل 

 خلق الرؤية القيمة التكيفية المتميزة المتالك القدرة على إنشاء نماذج صالحة وموثوقة وتعديلها.
 المهارات االجتماعية تنبع من كونها: أهمية أن( 24: 2011وبين )ابو منصور,

دارةو  بناء على للقدرة ملحة ضرورة االجتماعية المهارات (أ دارةو  االجتماعية العالقات ا   ا 
 .فاعلة بصورة العمل عالقات

 .المختلفة المواقف في السليم التصرف في كأسلوب ومفيدة ضرورية االجتماعية المهارات (ب
 . اعلةف بصورة حلها من تمكنوا حدثت أنو  صراعات حدوث األفراد تجنب أنها الشك (ت
 مع سواء العمل عالقات إدارة أيضا األفراد على المرتفعة االجتماعية المهارات تسهل (ث

 .أفضل بطريقة المرؤوسين أو الرؤساء أو الزمالء

بانها محصلة لبناء عالقات ايجابية  الجتماعيةومما تقدم اعاله يمكن تعريف المهارات 
الى حل ومعالجة الصراعات والحد منها واستثمار قدرات العاملين على التعاون وظرفيه هادفة 

 في المشاركة باتخاذ قرارات تصب في مصلحة المنظمة.
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 توطئة

ُيعد موضو  النجاح االستراتيجي من الموضوعات المهمة في الفكر االداري, والتي تسعى    

تطورها  دون حيلولة الحد من العقبات التي تقف أجلتعزيز قابلياتها من  إلىمنظمات االعمال 

ها الطول فترة في عالم االعمال, وبالتالي يتمثل التحدي الرئي  امام المنظمات ئواستمرارها وبقا

قادرين على مدراء تعزيز قدرتها على امتالك  أجلهو تحديد العملية التي يمكن تتبعها من 

الذي يمكن  األمرالوقوف في وجه التهديدات والحد منها واستثمار الفر  المتاحة قدر االمكان, 

 من خالله ضمان تحقيق التحسين المستمر للمنظمة وتطورها.

 -: الستراتيجي: مفهوم النجاح أولا 

ضمان المحافظة  أجلتسعى المنظمات لتحقيقه من  اً رئيس يمثل النجاح االستراتيجي مطلباً    

عن  الدراسةعن قيام المنظمات ب فضالً على ديمومتها واستدامتها في بيئة االعمال المضطربة, 

الذي يسهم في تمكين العاملين لتطوير  األمر, حتحقيق هذا النجا أجلشتى السبل والوسائل من 

النجاح  أن(. أي بعبارة اخرى Abuzaid,2018:641قدراتهم لتحقيق النجاح االستراتيجي )

دوارها أاالستراتيجي يسهم في بناء المنظمة من خالل تحفيزها على استثمار مقدراتها من تعزيز 

اراء بع   إلى(9وعملياتها بالشكل الذي يسهم في تحسين ادائها بشكل عام,  ويشير الجدول)

 الباحثين لمفهوم النجاح االستراتيجي.
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 مفهوم النجاح االستراتيجي وفق اراء بع  الباحثين ( 9الجدول )              

 المفهوم اسم الباحث والسنة ت

1 Frank,2012:2  القدرة على استخدام الموارد والجهود واستثمارها بشكل

 .تحقيق ميزة تنافسية مستدامة أجلمن  أفضل

2 Hjelmbrekke& 

Klakegg,2013:269 

الطريقة التي يمكن من خاللها للمنظمة التميز في 

 أهدافها.تحقيق  ضمان أجلخططها من 

3 Ibraimi,2014:124  القدرة على تطوير مهارات ومواهب ومعرفة العاملين من

 .للمنظمة األسا الوفاء بالمسؤوليات  أجل

4 Popovič et 

al.,2014:270 

تحسين عملية اتخاذ  أجلتستعملها المنظمة من  كاية

 .أفضلبشكل  داريةالقرارات اإل

5 Kesenwa et al.,2015:4 تغييرات دورية  إحداث أجلتنتهجها المنظمة من  كاية

 .ها الداخلي والخارجيأداءوجذرية على 

6 Levenson,2015:3  الذي يمكن من خالله للمنظمة تحقيق  األسا المرتكز

 التنافسية الخاصة بها.ويات األولالتوازن الصحيح بين 

7 Hamilton& 

Kwon,2016:2211 

سجام مع العاملين نمدى قدرة المنظمة على التواصل واأل

 إلىالتي تسعى  هدافتحقيق األ ضمان أجللديها من 

 .تحقيقها
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8 Ogrean,2016:97  مزيج من المقدرات واالساليب واالجراءات االستراتيجية

 .الموجهة نحو تعظيم قيمة المنظمة

9 Romanowska,2016:13  تحسين قابليات  أجلعملية تستثمرها المنظمة من

 .المديرين ومعالجة المشاكل

10 Zaitseva et al.,2016:5  المدخل المتبع من قبل المنظمة والمتسم باالفكار

البقاء والتكيف والنمو  إلىية المتجددة والهادف بداعاأل

 في ظل الصرا  التنافسي الشديد.

11 Khedrali& 

Nematian,2017:984 

التنفيذ االستراتيجي الصحيح للخطط التي تضعها 

 المنظمة بشكل يسهم في تحقيق اكبر مردود لها.

ها االستراتيجية من خالل أهدافقدرة المنظمة على تحقيق  223: 2018وك,أنياسين ود 12

التنفيذ الناجح للخطط وهذا ما يضمن لها البقاء والتكيف 

التغييرات البيئية والضغوطات التنافسية في اعمالها مع 

 وادامة ذلك لتحقيق تطلعاتها بعيدة االمد.

13 Obwatho,2019:5  المدى الذي تستطيع من خالله المنظمة معالجة نقاط

 .ي منها وتحقيق التميز على المنافسينأنالضعف التي تع

زة وواضحة مع االلتزام صياكة رؤية استراتيجية موج 4: 2020حسن والشيخلي, 14

جحة لتحقيق أهداف المنظمة باتبا  ثقافة تحفيزية نا

واالبتعاد عن الروتينية وفسح المجال  وفاعليةبكفاءة, 
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التنفيذ الفاعل لتلك  ناللكوادر المبدعة والمفكرة لضم

 .هدافاأل

15 Kayikci,2020:1  مدى قدرة المنظمة على البقاء والتكيف والنمو في ضوء

 .تحقيقها إلىالتي تسعى  هدافاأل

16 Lan,2020:82  مورد اسا  لالتصال مع العاملين والتركيز على
الحصول على حصة سوقية  ضمان أجلالمنافسة من 

 .اكبر
 المصدر: أعداد الباحثة باالعتماد على االدبيات السابقة 

بقاء قدرة المنظمة على المدى  إلىيشير  النجاح الستراتيجي أنيمكن القول  أعالهومما تقدم 

النجاح المستمر و  هدافاأل تغييرات دورية تسهم في تحقيق إحداثنمو من اجل الكيف و التو 

 .لعملياتها الداخلية والخارجية

 -:النجاح الستراتيجي أهمية: ياا ناث

المنظمات بكافة  أنوعليه ف ,يعد النجاح االستراتيجي من اهم أسباب بقاء واستمرار المنظمات   

حتل مفهوم النجاح أ إذوتحقيق متطلبات النجاح االستراتيجي,  ,واعها تحر  على توفيرأن

في تطوير الفكر التنظيمي من خالل  أسهمة مهمة في الدراسات والبحوث كونه نااالستراتيجي مك

قاء والتكيف في تحسين قدرة المنظمة على  الب أسهمالذي  األمرتحسين كفاءة وفاعلية المنظمة, 

(, فالنجاح االستراتيجي يسهم Sadq et al.,2020:3097ها )أهدافتحقيق  أجلوالتطور من 

والزبائن مع جميع أصحاب المصلحة من منظور  ,والمالكين عاملينفي تحقيق نتائج النشاط لل

القدرة ه يسهم في  تحسين أنمن منظور البيئة الداخلية ف أماالبيئة الخارجية العامة والخاصة, 

وتطوير البيئة الداخلية  ,وتعزيز القدرة على تحدي الصعوبات ,على مواجهة الفشل التنظيمي
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عن دعم التطوير من خالل توفير األموال الالزمة لشراء المعدات الالزمة  فضالً للمنظمة, 

مع  والقدرة على تطوير البرامج التدريبية ,ومواكبة التطورات التكنولوجية السريعة ,والمتقدمة

 Ahmed etاعتماد نظام حوافز عادل ومشجع الكتساب مهارات وخبرات جديدة وتطويرها )

al.,2020:1186 حسن،2020:4)ةاآلتيالنجاح االستراتيجي في النقاط  أهمية(, وبالتالي تكمن 

 :(McCann& McCarren,2012:244  ;والشيخلي

   .تحقيق الميزة التنافسية .1
والتعامل االخالقي الذي يبعد احتمال زيادة شكاوى العاملين تهيئة مناخ مناسب من الثقة  .2

 ضد المنظمة.
وبما يساعدهم على التقدم  ,اتهمناواستثمار قدراتهم وامك ,العاملين أداءرفع مستوى  .3

 والتطور.
تستخدم  أنالموارد البشرية كون نتائج العملية يمكن  إدارةتقييم برامج وسياسات وخطط  .4

 مؤشرات للحكم على دقة هذا السياسات والبرامج والخطط.
  معيارية دقيقة أداءمساعدة المنظمة في وضع معدالت  .5
تعزيز المجال المعرفي للمنظمة من خالل تطوير السلوكيات االجتماعية والجماعية لها  .6
(Andrious et al.,2020:2.) 
 (.Hla& Teru,2015:976تطوير قابليات المنظمة المحاسبية ) .7

 Lisa etة الخاصة بهم )يتحفيز العاملين على تطوير مهاراتهم وقدراتهم المعرف .8

al.,2015:37.) 

 : عناصر النجاح الستراتيجيثالثاا 

يمكن للمنظمة تحقيق النجاح االستراتيجي من خالل تحقيق خلق رؤية استراتيجية مناسبة تعمل   

النجاح االستراتيجي  فعناصر(, 157: 2018تها بين منظمات االعمال )جاسم,مكانعلى تحسين 

تسهم في تعزيز وتحسين مقدرات الموارد البشرية من خالل الوقوف في وجه التهديدات المتمثلة 
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 العناصراخر تضفي هذه  جانبتطور المنظمة, ومن  دون بشدة المنافسة والتي تقف حيلولة

ن خالل منح المنظمة الطابع االستراتيجي ودمجها بالقدرات التنافسية اهميه عالية على المنظمة م

النجاح االستراتيجي على خلق مدخل  عناصرتعمل  األمرلوحدات المنظمة, وبالتالي في نهاية 

 أداءاستراتيجي شامل يعمل على تحقيق النجاح المتواصل لمنظمات االعمال من خالل تحسين 

( يوضح عناصر 10والجدول ) .وخبراتهم بالمهام الموكلة اليهمتهم العاملين وتطوير معرف األفراد

 النجاح االستراتيجي.

 ( عناصر النجاح االستراتيجي10الجدول )

 الباحث والسنة ت
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1 Kaplan,2001      *    

2 Armstrong,2006 *         

3 Dhliwayo&Van Vuuren,2007        *  

4 Haines,2007        *  

5 Ambrosini&Bowman, 2009         * 

6 Antony&Bahattacharyya,2010  *        

7 Siddiqi,2011       *   

8 Abdullah&Sentosa,2011 *         

9 Al-Swidi & Mahmood, 2011  *        

10 Ridgley,2012        *  

11 Prentice,2013       *   

12 Dullayaphut & Untachai ,2013 *         

 *         2015احمد، 13

14 Sheikhy et al.,2015 *         

15 Jeffrey,2016   *       

16 Bashir& Verma, 2017   *       

17 Al Shobaki et al.,2017    *      

     *     2017محمد وخلف، 18

19 Esfahani et al.,2018    *      

     *     2018محل والتكريتي، 20

21 George et al.,2019    *      

 المصدر: اعداد الباحثة باالعتماد على االدبيات السابقة.
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يتكون النجاح االستراتيجي من عدة عناصر تسهم في تعزيز الواقع االستراتيجي للمنظمة من    
توظيف مواردها الملموسة وكير الملموسة  أجلفاعليتها من  إدارةخالل تعزيز قدرة المنظمة في 

االستراتيجية للمنظمة, فالنجاح االستراتيجي يسهم في تحسين قابليات المنظمة  هدافلتحقيق األ
ها أداءتحسين  أجللى استثمار الموارد االقتصادية والتنظيمية التي تستعملها المنظمة من ع

 إلىوالمحافظة عليه من خالل تحقيق ميزة تنافسية, وتطوير تفكير استراتيجي عاٍل, والسعي 
 (.7في الشكل ) هووالء الزبون, وهذا ما تم عكس رضااكتساب 

 
 االستراتيجيعناصر النجاح  (7الشكل )

 (12)أعتمادًا على المصادر الواردة في الجدول  اعداد الباحثة من :المصدر         

عاله سوف يتم توضيحها أالشكل الجدول و عناصر النجاح االستراتيجي والمتمثلة في  بيانبعد 

 :اآلتيبشكل تفصيلي في 

 -:الميزة التنافسية (1
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التي تمتلكها المنظمات من خالل امتالكها مورد استراتيجي ها تلك الميزة أنتمثل الميزة التنافسية ب

( Ambrosini&Bowman, 2009: 29), ,ها أن( الميزة التنافسية ب13: 2015ويرى )احمد

حصــول المنظمة علــى مــوارد ومهــارات وعالقــات تتــيح لــه تقــديم خــدمات تنظيمية ذات قيمـة 

وتتمثـل هـذه القيمـة فـي تقـديم خـدمات تتسـم  ,المنافسـة األخـرىتتفـوق علـى مـا تقدمـه المنظمات 

مـن منافسيه في  أفضلبـالتميز سـواء فـي الجـودة أو السـعر أو التوقيـت , ممـا يضـعه فـي وضـع 

نمو فضآل عن وتحقيـق رضـاهم وكسـب والئهـم  ,مـا يتعلـق باالسـتجابة السـريعة لحاجـات العمـالء

 قية.الحصة السو 

 -:التفكير الستراتيجي (2

إطار التفكير االستراتيجي هو سلسلة من األدوات التحليلية القوية التي تمكننا من فهم عالم  أن

هذه هي نف  األدوات التي  ,نغير طريقة تفكيرنا وسلوكنا والتفاعل مع اآلخرين أنمعقد ويمكن 

تحقيق وتطوير السيناريو واالختيار ي استراتيجية الشركة ووحدات االعمال في عاملتعلم كال من 

 Dhliwayo&Van(. ويرى )Ridgley,2012:1-7والتنفيذ التكتيكي ) ,االستراتيجي

Vuuren,2007:126 )التفكير االستراتيجي هو طريقة لحل المشكالت التي تجمع بين  أن

ة مع عمليات ية والمتباعدة ومتداخلبداعية والمتقاربة مع عمليات التفكير األنالمقاربات العقأل

 العمل المستمرة.

التفكير االستراتيجي ال يتعلق فقط  أن أن إلى( DiVanna&Austin,2004:6وتوصل )

الربح  أجلت مملوكة للمساهمين أو الحكومة أو خيرية ليست من أنبالمنظمات الكبيرة )سواء ك

ولعل األهم  ,الخا مثاًل( , ولكن أيضًا للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر والعاملين لحسابهم 

التفكير االستراتيجي ينطبق أيضا على تخطيط وصياكة حياتنا الفردية والشخصية  أنمن ذلك , 
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التفكير  أن إلى( Liedtka,1998:121وتوصل ) ,والخاصة والعائلية , وكذلك حياتنا العملية

عن كون التفكير  فضالً  ,كل التفكير في االستراتيجية إلىاالستراتيجي يستخدم لإلشارة 

 داءكل من صياكة وتنفيذ االستراتيجيات من قبل قادة األعمال واأل إلىاالستراتيجي يمتد 

االستراتيجي للمشرو  الكلي, ويشمل التحليل االستراتيجي والتخطيط االستراتيجي والتنظيم 

ا كل تلك السمات التفكير االستراتيجي يغطي أساسً  نإف لذلك ,والسيطرة وحتى القيادة االستراتيجية

التغيير  أن( Haines,2007:1ها "استراتيجية" وبنف  السياق يرى )أنالتي يمكن تصنيفها على 

العامة لعملك  هدافا على أسا  يومي حول األأبداعهو طريقة تفكير أوسع وأكثر  االستراتيجي

وفريقك ومؤسستك. وهو موجه على المدى األطول بمنظور أكثر شمولية ونظرية للبيئة الخاصة 

 بك.

 -:ولء الزبون (3

االلتزام الصادق من قبل الزبون العادة شراء الخدمة المقدمة في المستقبل على  إلىويشير    

تأثير في السلوك الشرائي  إلىالهادفة الركم من التأثيرات الموقفية والجهود التسويقية المبذولة و 

والء الزبون يتميز  أن إلى( Siddiqi,2011:17واشار ) ,(223: 2018للزبون )الكمري وسعود,

 أن إلىالذي يؤدي  األمربكون تكلفة خدمة الزبائن المخلصين تكون اقل من الزبائن الجدد, 

(, Prentice,2013:49الزبائن المخلصين سوف يدفعون تكلفة اعلى مجموعة من المنتجات )

نظرة الشركة تجاه هؤالء الزبائن المخلصين سوف تكون مختلفة  أن إلىيؤدي  هوهذا بدور 

والء الزبون  أن( Quach et al,2016:105ويستعلم ) ,وتعاملهم كزبائن تسويقيين خاصين بها

والتي تتمثل بنية اعادة الشراء, تفضيالت المنتجات,  ةب المتعددأنيتمخ  بمجموعة من الجو 

من  والء الزبون يعدُ  أن إلى( Doma,2013:73وتوصل ) ,والمواقف تجاه العالمة التجارية
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 Brunner et) أدعىو  ,شطة التسويقيةنالمتعلقة باأل  هدافلتنفيذ األ ةالمهم يةاألساسالمرتكزات 

al., 2008:1103) العواقب النهائية للتجربة الكلية والمتراكمة والء الزبون هو مجموعة من  نإ

من  والء الزبون يعدُ  أن إلى( Doma,2013:73وتوصل ) ,والتي يمتلكها الزبون مع المنظمة

 Brunner et) أدعىو  ,شطة التسويقيةنالمتعلقة باأل  هدافالمهم لتنفيذ األ األسا المرتكزات 

al., 2008:1103) العواقب النهائية للتجربة الكلية والمتراكمة والء الزبون هو مجموعة من  نإ

 .والتي يمتلكها الزبون مع المنظمة

 -:الزبون رضا (4

تلبية متطلبات  أجلالزبون من المقايي  المهمة التي تستعملها المنظمة من  رضامقيا  يُعد    

 رضاحاجة و  أنالزبائن من الخدمات والمنتجات التي هم بحاجة اليها, والعمل على تلبيتها, و 

الزبون  رضا أن( Kaplan,2001: 354وبين ) ,الزبائن ُتعد مؤشر جيد لتقييم مبيعات المنظمة

المحافظة  أجلفسهم والحصة السوقية من أنالزبائن  أداءوحدات العاملين مع  أداءيتضمن مقارنة 

زيادة  إلىالذي يؤدي  األمرعلى الزبائن, وكسب زبائن جدد, وخلق قيمة للزبائن المستهدفين 

 قيمة العاملين في المنظمة. 

 -:مقدرات الموارد البشرية (5
تمثل المقدرات مجموعة من المعارف والمهارات والصفات والخصائ  السلوكية والشخصية    

(Sheikhy et al.,2015:178 .)( ويرىDullayaphut & Untachai ,2013: 62 )أن 

 مزيج معقد من المهارات والمعرفة إلىمقدرات الموارد البشرية تشير 

(Armstrong,2006:115)  المتراكمة التي تمار  من خالل العمليات التنظيمية والتي تمكن

واالستفادة من الموجودات التي  (Armstrong,2006:30) شطتهاأنالمنظمات من تنسيق 

 ,.Ahmad et al. وبين )Armstrong,2009:168)), وتطوير المواهب الخاصة بها تمتلكها
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مجموعة من الخصائ  التي تساهم في  إلىمقدرات الموارد البشرية تشير  أن( 2014:2001

يات األعمال الموارد البشرية والتي تمكن المنظمات من تحقيق استراتيج أداءتحقيق فاعلية 

مقدرات المواد  أن( Abdullah&Sentosa,2011:99الخاصة بها في السوق التنافسية. ويرى )

أفراد ذو مقدرات عالية  إلى, فالمنظمات تحتاج داءالبشرية مهمة للمنظمات وأرباب العمل واأل

 لتحقيق نتائجها بكفاءة وفاعلية

 -:التميز التنظيمي (6

ونجاح  ,عليةامن الموارد الملموسة كونها ترفع ف أهميةالموارد كير الملموسة أكثر  دتع   

 ,Al-Swidi & Mahmood, واكساب ميزة فريده عن المنظمات المنافسة )ةالمنظمات من جه

التميز التنظيمي  أن إلى( Antony&Bahattacharyya,2010:42(. وتوصل )2011:268

التميز  أن( Leslie, et al, 2015:265. ويعتقد )داءاأل هو العالقات بين مختلف متغيرات

من خالل توحيد جهود  المنظمة, هتصل الي أنالتنظيمي اقصى مستوى من التميز الذي يمكن 

 Al) أدعىو  ,مزيدًا من المعارف والمهارات القيادية واالبتكارات المتنو  بإكسابهمالعاملين 

Shobaki et al.,2017:45 )التميز التنظيمي هو مفهوم كامل وشامل وجزء ال يتجزأ من  أن

 Shawqi etبينما ) ,يصور توصيف منظمة في مجال معين أنه ال يمكن أنالمنظمة, بمعنى 

al.,2008:2 يرى التميز التنظيمي كعملية ممارسات الجودة تشمل التقييم الذاتي لتحسين )

ا للعمل فيها, ومشاركة جميع المستخدمين في كل تها التنافسية, ومرونتهمكانعلية المنظمة, و اف

شطة, والعمل على إزالة األخطاء, نقسم من أالقسام وتنظيم العمل معا من خالل فهم جميع األ

التميز  أن( Al Shobaki&Naser ,2016:70ويرى ) ,وتحسين العملية نحو تحقيق التميز

 إلى( Naser&Al Shobaki,2012:11شار )أو  ,مفهوم شامل وكير قابلة للتجزئةالتنظيمي هو 

 أنالتميز التنظيمي كونه مصدر مملوك من قبل منظمة دون اآلخرين. وهذا المصدر يمكن 
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 ةا متميزا, تكنولوجيا متميزة, طريقة عمل ال يستطيع اآلخرون تقليدها. ويراه من جهأنسأنيكون 

رتبطة بكيفية تحقيق نتائج تقوم على المناهج الدراسية الم إداريةاخرى كأسلوب فكرى وفلسفة 

 ملموسة للمنظمة لتحقيق التوازن فى تلبية احتياجات جميع األطراف. 

 -:شدة المنافسة (7

الشركات تعمل على تحسين سلسلة القيمة الخاصة بها  أنيسلط هذا العامل الضوء على  إذ  

الذي يمكن الشركة من خلق ميزة تنافسية  األمرتحقيق التميز باستمرار على منافسيها  أجلمن 

(. Bashir& Verma, 2017:1استراتيجية متمايزة ) أبدا تركز على التكلفة المنخفضة و 

موذج التناف  يوفر طريقة منهجية للتفكير في كيفية عمل القوى التنافسية على مستوى أنف

 &Husseinلمختلفة )الصناعة وكيف تحدد هذه القوى ربحية الصناعات وقطاعات الصناعة ا

Muchemi, 2019:18 .)( ويبينJeffrey,2016:227 )موذج التناف  يساعد في تحليل أن أن

تجمع كل مؤشر من  Porterـالخمسة لنقاط القوة  ن, وذلك ألأهميةالبيئة الصناعية لتصبح أكثر 

تصبح الشركة أكثر  اذنقاط القوة الخم  التي تسجل درجات عالية أو متوسطة أو منخفضة ب

 التزاًما في مواجهة الفر  والتهديدات في الصناعة. 

 -:التخطيط الستراتيجي (8

استعمل العديد من  إذاالستراتيجية هي التخطيط االستراتيجي,  دارةى لإلاألولالمرحلة  أن   

يتم ه أنوبين  ,(Esfahani et al.,2018:2الشركات منذ الخمسينات التخطيط االستراتيجي )

 George) حد كبير من خالل العوامل التالية: إلىتحديد شدة التناف  بين المنافسين الحاليين 

et al.,2019:810 )التخطيط االستراتيجي يمثل مدخال لصياكة االستراتيجية يتضمن  أن

صياكة  أجلمجموعة من االجراءات واالدوات والممارسات الموجه نحو دمج افكار المنظمة من 
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التخطيط االستراتيجي يمثل  أن إلى( Al Shobaki et al.,2017:43وتوصل ) ,االستراتيجية

ومن جهة اخرى يمثل  ,االستراتيجية داريةتلبية ادوارهم اإل أجلاداة لمساعدة المديرين من 

االستراتيجية. فالتخطيط االستراتيجي هو جهد  دارةالتخطيط االستراتيجي الوظيفة الرئيسة لإل

جراءات نومنضبط ألمدرو   آخر( ,  أنة تشكل وتوجه ما هي منظمة )أو كيأساستاج قرارات وا 

تطرق  ,(Kools& George, 2020:263 ; Anum et al.,2020:4وماذا تفعل , ولماذا )

(Mohammed et al.,2017:521 )التخطيط االستراتيجي ُيعد ضروريا في المحافظة  أن إلى

 على رؤية ومركز المنظمة طويل االمد وتحقيق رسالتها.

 -:الرؤية الستراتيجية (9

التوجه  أجلى من األولصياكة رؤية واضحة ومتكاملة من قبل المنظمة ُيعد الخطوة  أن   

هم ما يميز المنظمة هو رؤيتها النادرة مقارنة بالمنظمات االخرى, فالرؤية أ أن إذاالستراتيجي, 

 إلىاالستراتيجية تمثل القدرة والمهارة التي يمتلكها المديرين, فالقدرة تمثل التخيل للوصول 

ها تمثل المستقبل المثالي للمنظمة الذي لم تحققه بعد أنالمستقبل المركوب تحقيقه, وبالتالي ف

 ةاالستراتيجي ةالرؤي أن إلى( 228: 2017محمد وخلف,ويرى ) ,(29: 2018ريتي,)محل والتك

 تصل اليها المنظمة. أنهي عبارة عن التوقعات التي تريد 

 -:: مؤشرات تقييم النجاح الستراتيجيخامساا 

 أداءهم مؤشرات تقييم نجاح المنظمات التي تستخدم في قيا  أ أحدالمتوازن  داءُتعد بطاقة األ   

 ( اول من طور فكرة بطاقة عالماتKaplan&Norton(, ُيعد )160: 2018عملياتها )جاسم,

(, لمجموعة من منظمات االعمال 1990( عام )Balanced Scorecardالمتوازنة ) داءاأل

سبب نشوء بطاقة عالمات  أنقيا  مستوى ادائها في عالم االعمال, وبالتالي ف إلىالتي تهدف 



57 
 

 

 المبحث الثاني     النجاح االستراتيجي نيالثال               الفص

شطة واجراءات وظائف التخطيط أنمن في ادخال التحسين المستمر على كالمتوازنة ي داءاأل

 &Davis&Albright,2004: 136 ; Zhengxiaomingوالرقابة للمنظمة )

Fernando,2019: 569( وصرح .)Niven,2002: 12 )المتوازن  داءبطاقة عالمات األ أن

نظيمي, وتنظيم الت داءة األيبمساعدة المنظمات على قيا  فاعل األسهامتعمل على 

 أحداالستراتيجيات المناسبة للظروف البيئية المضطربة بنجاح, فبطاقة العالمات المتوازنة تمثل 

ة التي يمكن من خاللها تقييم النجاح االستراتيجي للمنظمات وذلك من خالل ساساألالمقايي  

تطور  دون وتوضيح الغمو  الذي يقف حيلولة بيانتبني مجموعة من المؤشرات التي تسهم في 

هذه المؤشرات يمكن عكسها في )المنظور المالي للنجاح االستراتيجي,  أنالمنظمة, وبالتالي ف

ومنظور الزبائن للنجاح االستراتيجي, ومنظور العمليات الداخلية للنجاح االستراتيجي, ومنظور 

هذه المؤشرات بشكل اكثر ايضاح على  بيانمكن والتعلم للنجاح االستراتيجي(, وعليه ي بدا األ

 :اآلتيالنحو 

 -:المنظور المالي للنجاح الستراتيجي (1

التنفيذيين في المنظمة من قيا  تطور وحدات  راءتمكين المد إلىيهدف هذا المنظور    

الذي يعمل على تعزيز  األمرخلق قيمة مضافة للزبائن الحاليين والمستقبليين,  أجلاالعمال من 

عن  فضالً اقصى حد ممكن,  إلىوتحسين القابليات الداخلية للعاملين والعمل على استثمارها 

الغر   أناستثمار النظم واالجراءات الالزمة إلدخال التحسين المستمر للمنظمة, وبالتالي ف

نعك  بشكل كير ثار المالية السلبية التي تمن هذا يكمن في الكشف على اآل األسا والهدف 

الذي يتعين عليهم تطوير دوافعهم  األمرشطة المديرين التنفيذيين, أنمركوب به على قرارات و 

المتوازن لي  مجرد مقيا  مالي او كير مالي  فحسب, بل  داءتجاه النجاح المالي, فعالمة األ
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يقها على تحق إلىها التي تسعى أهدافتحقيق رسالتها و  أجلهي مقيا  تستعمله المنظمة من 

 (. Kaplan, 2001: 354االمد البعيد )

 -:منظور الزبون للنجاح الستراتيجي (2

, وعلية يتعين فهم عليهم  الذي يتم التركيز األسا الزبائن هم المرتكز  أنيبين هذا المنظور    

 أنرباح التي تسعى المنظمة لتحقيقها, وبالتالي فمتطلباتهم والعمل على اشباعها لتحقيق األ

في الحصول على اكبر حصة سوقية, والمحافظة  األسهامالغر  من هذا المنظور يكمن في 

كبر عدد ممكن من أواستقطاب  ,(466: 2018على الزبائن وتحقيق رضاهم )عبدالستار,

هذا المنظور يعمل على تحقيق القيمة  أنعن هذا ف فضالً الزبائن, وتحقيق ربحية للمنظمة, 

 (.Kaplan, 2001: 354قيمة للزبائن المستهدفين ) المقترحة للمنظمة, وخلق

 -:منظور العمليات الداخلية للنجاح الستراتيجي (3

يعمل على تقديم قيمة للزبائن  إذوقات الدورة, أيركز هذا المنظور على التكلفة, والجودة, وعدد    

عن خلق قيمة مضافة للزبائن في المنتجات  فضالً وتخفي  تكاليف العمليات التشغيلية, 

(. ويرى Kaplan, 2001: 354والخدمات التي تقدمها المنظمة عن طريق االبتكار التنظيمي )

(Govaert et al.,2015: 1679 ; Anderson et al.,2017:p100 )تخفي   أن

المنظمة,  إدارةالقائمة على اسا  تحقيق القيمة في  األسا ى المرتكزات أحدالتكاليف تمثل 

(, و تحقيق وفورات Gonçalves et al.,2018: 378عن تحقيق ميزة تنافسية كفوءة ) فضالً 

 Burton et(, وتحقيق التميز التنظيمي )Vatish et al.,2016: 769قتصادية عالية )أ

al.,2018: 1029( زيادة نمو المبيعات ,)Wang&Wei,2018: 19-20 ; Kurbatov et 

al.,2016: 205)( الكشف عن التهديدات ,Dukers-Muijrers et al.,2015: 540 ,)
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 ; Freimane et al.,2017: 377تخفي  استثمارات المنظمة التي تتميز بالمخاطرة )

Wingerden et al.,2016: 697 .) 

 -:والتعلم للنجاح الستراتيجي بداعمنظور األ (4

والمستدام وخاصة على المدى  ,مورد اسا  والمحرك الحقيقي للنمو االقتصادي بدا ُيعد األ    

 أن( Tan&McWilliam,2008: 1(, ويعتقد )Gülümser et al,2010: 545الطويل )

 Kienitz etواشار ) ,العاملين في المنظمة األفرادفي التنبؤ بتقدير  أسا عامل  بدا األ

al,2014:p57 )ذوي القابليات  األفراد أنفمثال, ف ,يعبر عن الرفاه النفسي بدا األ أن إلى

ية العالية يظهرون قدرا أكبر من المرونة النفسية في مواجهة ضغوط العمل التي بداعاأل

هو القدرة التي نتائجها فكرة جديدة  بدا األ نإ( Derecskei.A,2014: 18يوجهونها, وعزز )

 Hussain etشاؤها بشكل مستقل للمشاكل الناشئة, ويشير)أنفريدة من نوعها أو األفكار التي تم 

al.,2017: 2 )ون في المنظمة بتوليد أفكار لخلق عاملهو العملية التي يقوم فيها ال بدا األ أن

يهدف التعلم االبدا  و  أن إذ أو تحسين أو تعديل المنتجات التنظيمية أو اإلجراءات أو السياسات.

, االمر ات, المحافظة على نظام المعلوماتتحفيز العاملين, والمحافظة عليهم, وتطوير القدر  إلى

 ; Kaplan, 2001: 354)الذي يسهم في تحقيق النجاح االستراتيجي 

Kaplan&Norton,2008: 3.) 

 -:النجاح الستراتيجي أبعاد: سادساا 

المنظمة على البقاء وتطوير يمكن قيا  النجاح االستراتيجي من خالل تحسين مقدرة   

عن القدرة على التنبؤ بالمشاكل الداخلية  فضالً اتها, واالستمرار في بيئة االعمال, مكانا

والخارجية التي يمكن من خاللها تعزيز مقدرات المنظمة في المستقبل ووضع الوسائل التي تحد 
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, فجوهر قيا  النجاح والتي تؤثر على النجاح االستراتيجي الخا  بها ,من تطوير المنظمة

االستراتيجي يكمن في التنفيذ الفعال لخطط المنظمة والمحافظة على المتعاملين والمستفيدين 

الذي يسهم في تحسين قدرتها على التكيف والنمو في عالم االعمال من خالل ثالثة  األمرمنها, 

( وهي كما Abuzaid,2018:647  ; Ahmed,2020:1187) (8في الشكل) موضحة أبعاد

 يأتي:

 
 النجاح االستراتيجي أبعاد( 8)الشكل 

 اعداد الباحثة من :المصدر
 البقاء (1
مشاكل وضغوطات  إلىيمثل البقاء جوهر النجاح االستراتيجي, وقد تتعر  بع  المنظمات    

وحتى تضمن  ,االفرادكالمنافسة الحادة مع المنظمات أو تغيير حاجات وركبات  أخرىمن جهات 

المنظمة بقاءها في السوق سنجدها تضحي بأمور كثيرة في سبيل ذلك, وكذلك ستكون المنظمة 

لتتمكن من المحافظة على شريحتها  وذلكمجبرة على استخدام طريقة األسعار المنخفضة 
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وفي هذه الحالة ال تركز المنظمة على تحقيق  ,ية كسب سياح حدد في المستقبلمكانالسوقية وا  

 أنت زمنية قادمة , عندما تشعر المنظمة بار ما تركز على بقائها في السوق لفتباح بقدر األر 

وضعها العام قد تحسن ستعود من جديد وتقوم بدراسة األوضا  العامة لألسعار لوضع سياسة 

ها من خالل قدرتها على االستمرار ضمن أهدافجديدة لها تخدمها في تغطية تكاليفها وتحقيق 

البقاء  أن( 224: 2018وك,أنويرى )ياسين ود ,(226: 2018التنافسية )الكمري وسعود,البيئة 

 القدرة على االستمرار والوقوف في وجه المنافسة الشديدة والبيئة المضطربة. إلىيشير 

 التي والقدرات الستراتيجيات من مجموعة يمثل البقاء ان القول يمكن اعاله تقدم ومما

 على المحافظة وضمان السوق في مكانتها تعزيزالستمرار و  أجل من المنظمة تستثمرها

 الخرى. بالمنظمات مقارنة العمال عالم في حصتها

 التكيف (2

ب أنوجود المنظمات المعاصرة في بيئة متغيرة كير مستقرة عالية التعقيد في شتى الجو  أن   

بها المختلفة, ويتجسد ذلك من نايتطلب االستجابة السريعة والتكيف مع المتغيرات البيئية في جو 

وابتكار المنتجات وتقديم خدمات جديدة, وكذلك تلبية االحتياجات المتزايدة للزبائن,  أبدا خالل 

تلك يمثل التكيف  إذ(, 10: 2018ها التنافسية )محمد وعمر,أهدافوبما يمكنها من تحقيق 

ي يكون لها تأثير مهم على هيكل التعديالت التي تتعار  مع المعتقدات األصلية للمنظمة وبالتال

( Samimi& Sliva,2020:613وبين ) ,(Mahmoud& Ahmad,2015:3الموقع األصلي )

ها والتركيز االستراتيجي مع تطور أهدافشطة الشراكة و نتغييرات مناسبة أل إحداثالتكيف يمثل  أن

طور  إذالنجاح على المدى الطويل يتطلب توازًنا تنظيمًيا بين االستمرارية والتغيير,  أن,المنظمة

(Tushman&Romanelli,1985 )موذجا للتكيف التنظيمي يحدده فترات طويلة من التقارب أن
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وبالتالي ال تؤكد المنظمات الناجحة على االستغالل  ,تتخللها فترات قصيرة من التغيير المتقطع

التحول الجوهري  إلىخالل فترات التغيير التطوري فحسب بل تسعى أيًضا  والمواءمة

قدرة المنظمة على التغيير مرتبطة بقدرتها على  أن إذواالستكشاف في فترات التغيير التطوري, 

. وعليه الداخلية للمنظمةالمحافظة على العمليات  إلىتنفيذ التغييرات والحاجة  إلىموازنة الحاجة 

التوازن بين االستمرارية والتغيير في التركيبات ذات الصلة, بما في ذلك  إلىتنعك  الحاجة 

 (.Raisch&Birkinshaw,2008:378 - 379الهوية التنظيمية, و القدرة االستيعابية )

 التي والمهارات والساليب القدرات من محصلة التكيف ان القول يمكن اعاله تقدم ومما

ألنشطة الشركة وأهدافها  جذرية او دورية مناسبة تغييرات احداث اجل من المنظمة تستثمرها

 والخارجية. الداخلية عملياتها بين التوازن تحقيق ضمان اجل من الستراتيجية

 النمو (3

نية المنظمة لتحقيق النمو البسيط وزيادة قيمتها الذي يعك   األسا يمثل النمو المرتكز    

تخصي  الموارد واالهتمام باستمرار بهدف زيادة استراتيجيات نمو المنظمة ,  الجزئية من خالل

في السوق والمبيعات تحقيق حصة أعلى من المتوسط  إلىه يهدف باستمرار أنعن  فضالً 

السوق في المنظمة,  داءألتقديم مساهمة فوق المتوسط فضآل عن (, عاملينوالحجم )في أعداد ال

فممارسة التنفيذ المتزامن لالستراتيجيات الموالية للربح والمؤيدة للنمو تزيد من القيمة اإلجمالية 

 ..(Han,2007:48-50)للمنظمة 

والمالية في مختلف  داريةفمعدل النمو ُيعد من االس  المهمة في اتخاذ القرارات اإل

معدل  أن( Oikawa&Ueda,2018:114) ويالحظ ,(Paldor et al.,2016:1المنظمات)

يتم تعظيمه عندما تحدد البنوك المركزية معدل التضخم المستهدف لديها بالسالب من معدل النمو 
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 أن (Barbera et al.,2019:247واضاف ) ,الذي يتحقق دون ثبات األسعار سا األالنمو 

النمو بالعديد من المتغيرات التي تؤثر بشكل مباشر  كالبا ما يتأثر تحديد الحد االقصى لمعدل

 على معدالت نمو المنظمة.

والحقيقة ظاهرة النمو من الظواهر  ,أكثر المصطلحات المثيرة للجدلكما يعد النمو من بين 
لتحقيق ها مرادفة أن, وقد بات ينظر إليها الكثيرون على االعماللمنظمات  يةساساألالطبيعية 

يتطلب عليها إيجاد درجة عالية  لنموا إلىالتي تسعى  االعمالمنظمات  أنالمستقبلية, و  هاأهداف
نو والبيئية, وال يشتمل ذلك على فاعلية المنظمة فقط,  داريةمن التالؤم بين تركيباتها اإل ها تقدر  ماا 

للعاملين والمحافظة  رضاعلى االحتفاظ بعمالة ذات مهارات عالية ورفع الروح المعنوية وحالة ال
على عالقات قوية وجيدة بين أقسام المنظمة والمحافظة على عالقات قوية بين الزمالء والرؤساء 

العليا )الكمري  دارةأكفاء في اإل راءالعمل والغياب واستخدام مد اندور وتخفي  معدل 
ي يركب في الت هدافزيادة حكم المنظمة باتجاه األ إلىفالنمو يشير  ,(227: 2018وسعود,

 (.112: 2018تحقيقها اصحاب المصلحة )حسين,

 العمال في والتغلغل التوسع على المنظمة قدرة يمثل النمو ان القول يمكن اعاله تقدم ومما

 وتخصيص الموارد الضرورية المعلومات توفير خالل من الدقة عالية قرارات اتخاذ خالل من

 المنظمة. وتطور مصلحة في تصب والتي
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عـــــــن  هـــــــامـــــــن عناصـــــــر تميز  عنصـــــــربًعـــــــدها المنظمـــــــات علـــــــى المعرفـــــــة الضـــــــمنية  ركـــــــزت     

للمنظمـــــــات المتميـــــــزون الـــــــذين يمتلكـــــــون الخبـــــــرات هـــــــم ثـــــــروة مهمـــــــة االفـــــــراد اآلخـــــــرين, فمـــــــثال 

المنظمـــــات ال تســـــتطيع  أنكمـــــا  ويختلفـــــون عـــــن كيـــــرهم ممـــــن لـــــم يعيشـــــوا الخبـــــرات والتجـــــارب,

هـــــي أســـــا  خلـــــق المعرفـــــة  األفـــــرادالمعرفـــــة المضـــــمرة لـــــدى  أنتخلـــــق المعرفـــــة بمفردهـــــا, و  أن

المعرفــــة أكثــــر مــــا يميــــز المنظمــــة ويخلــــق لهــــا  أن إذ , (Mohajan,2017:12)فــــي المنظمــــة

ـــــروة أل ــــــة والمــــــورد األكثـــــر نالث ــــــروة الحقيق ـــــي حـــــد ذاتهـــــا تعـــــد الث ـــــةهـــــا ف ـــــي ظـــــل اقتصـــــاد  أهمي ف

ـــــى المنظمـــــة  ـــــذا عل ـــــىتســـــعى ان المعرفـــــة, ل ـــــق  إل ـــــد وكـــــذ أداءتحقي ــــــزة تنافســـــية  لكجي كــــــسب مي

يســـــهم فـــــي  األمـــــرهـــــذا  أنوبالتـــــالي فـــــ ,(Gonzalez &Martins.,2017:249) مســـــتدامة

تحقيــــق  ضــــمان أجــــلســــجام مــــع العــــاملين لــــديها مــــن نتعزيــــز قــــدرة المنظمــــة علــــى التواصــــل واأل

 (.Hamilton& Kwon,2016:2211النجاح االستراتيجي )

فمــــــن خــــــالل  المعرفـــــــة الضــــــمنية يمكـــــــن تحقيــــــق النجـــــــاح االســــــتراتيجي بواســـــــطة تعزيــــــز قـــــــدرة 

الوفــــــاء بالمســــــؤوليات  أجــــــللين مــــــن المنظمــــــة علــــــى تطــــــوير مهــــــارات ومواهــــــب ومعرفــــــة العــــــام

ــــــاء تنافســــــية, Ibraimi,2014:124للمنظمــــــة ) ــــــة بق ــــــالركم مــــــن (, فالمنظمــــــة تتمتــــــع بقابلي  أنب

المنظمـــــة تمتلــــــك بشـــــكل عـــــام نفـــــ  المســـــتوى والجـــــودة مـــــن المعرفـــــة التـــــي يمتلكهـــــا المنافســـــون, 

ـــــي معرفتهـــــا لكســـــبأنإال  ـــــز ف ـــــى التمي ـــــى قـــــدرتها عل ـــــي اعتمادهـــــا عل ـــــف عـــــنهم ف ـــــزة  هـــــا تختل مي

المنظمــــة ذات المعرفـــــة المتقدمــــــة تــــــسعى لتحقيــــق مركـــــز تنافســـــي فـــــي  أنتنافســــية, وهـــــذا يعنـــــي 

ــــــــز فــــــــي شــــــــريحة ســــــــوقية علــــــــيهم مــــــــن خــــــــالل معرفتهــــــــا المتقدمــــــــة  الســــــــوق عمومــــــــًا, أو التمي

(Hayden et al.,2018:240.) 
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خـــــر تســـــهم المعرفـــــة الضـــــمنية فـــــي تحســـــين قـــــدرة المنظمـــــة علـــــى تحقيـــــق النجـــــاح آ جانـــــبمـــــن 
ــــاهيم واألفكــــار والقواعــــد واإلجــــراءات التــــي توجــــه  االســــتراتيجي مــــن خــــالل بنــــاء مــــزيج مــــن المف

ــــة منهجيــــة تكامليــــة لتنســــيق أناإلجــــراءات والقــــرارات, كمــــا  شــــطة المنظمــــة فــــي ضــــوء أنهــــا عملي
ونقــــــل وتخــــــزين ومشــــــاركة وتطبيــــــق المعرفــــــة لتحقيــــــق  تحديــــــد االحتياجــــــات المعرفيــــــة واكتســــــاب

واالســــتفادة  أفضــــلالتنظيميــــة التــــي تســــاعد المنظمــــة لتكــــون قــــادرة علــــى تحقيــــق قيمــــة  هــــدافاأل
مــــــن المعرفــــــة التــــــي لــــــديها  ,وهــــــي أهــــــم األصــــــول كيــــــر الملموســــــة , لــــــذلك تســــــعى المنظمــــــات 

ــــــى قيمــــــةنبعــــــدة طــــــرق الســــــتخدام هــــــذا األصــــــل أل ــــــزت المعرفــــــوتم   ,شــــــاء أعل ــــــى ي ة بقــــــدرتها عل
جديـــــدة ومهـــــارات التطبيـــــق , ودمـــــج المعلومـــــات النظريـــــة مـــــع الخبـــــرة العمليـــــة التـــــي تنـــــتج قـــــدرة 

ــــــذا فهــــــي  ــــــة قديمــــــة ل ــــــد تصــــــبح هــــــذه المعرف ــــــت  ق ــــــالي , مــــــع مــــــرور الوق ــــــة وبالت تســــــمى المعرف
 (. Ahmady et al.,2016:387 ; Paulius,2019:13تحسين مستمر) إلىبحاجة 
)قـــــد تكـــــون أو ال تكـــــون جديـــــدة أو مميـــــزة أو  األفـــــراد ولمتلكهـــــا عقـــــتالمعلومـــــات التـــــي  أنكمـــــا 

بالحقـــــائق واإلجــــــراءات والمفـــــاهيم والتفســـــيرات واألفكـــــار والمالحظــــــات  تعكـــــ مفيـــــدة أو دقيقـــــة( 
هــــذه المعلومــــات تكــــون  أنعــــن كــــون  فضــــالً  ,(Torabi et al.,2016:471واألحكــــام )

ثباتهـــــــا وتعميمهــــــــا وترقيتهـــــــا, موجهـــــــة ومختبـــــــرة تخـــــــدم موضـــــــوعا معينـــــــا, تمـــــــت معالجتهـــــــا  أذ وا 
نحصـــــل مـــــن تراكميـــــة هـــــذه المعلومـــــات وخصوصـــــيتها علـــــى معرفــــــة متخصــــــصة فــــــي موضـــــو  

 (.Makhmutov et al.,2016:2معين )

 العالقاااة باااين المعرفااااة الضااامنية والنجااااح السااااتراتيجي أنيمكاااان القاااول  أعاااالهومماااا تقااادم 
ــــة فمــــن خــــالل المعرفــــة الضــــمنية أل  فــــيفــــراد المنظمــــة يمكــــن تحقيــــق التميــــز هــــي عالقــــة تكاملي

ــــــــةالمهــــــــارات  ــــــــة, المعرفي ــــــــة والتقني ــــــــي الســــــــوق  واالجتماعي ــــــــق مركــــــــز تنافســــــــي ف تـــــــــسعى لتحقي
ــــــزعمومــــــًا, أو  ــــــي شــــــريحة ســــــوقية مــــــن خــــــالل معرفتهــــــا المتقدمــــــة.  التمي ــــــد  فضــــــالً ف عــــــن تولي

ــــــــر  ــــــــرات  اتالمــــــــزيج مــــــــن الخب ــــــــيم الخب ــــــــدم لتقي ــــــــي تق ــــــــرؤى الت ــــــــيم والمعلومــــــــات الســــــــابقة وال والق
ـــــردي مكنـــــت  ـــــى المســـــتوى الف ـــــدة, عل ـــــرادوالمعلومـــــات الجدي ـــــز مهـــــاراتهم وخبـــــراتهم  األف مـــــن تعزي

 على المستوى التنظيمي. المعرفة والتعلم من خالل التعاون مع اآلخرين وتبادل
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شـــــــــركة االتحـــــــــاد ل الســـــــــكر صـــــــــناعة قســـــــــم فـــــــــي والعـــــــــاملين بالمـــــــــدراء الدراســـــــــة عينـــــــــة تمثلـــــــــت

 وســــــت ئــــــةام الدراســــــة عينــــــة بلغــــــت وقــــــد, بابــــــل محافظــــــة فــــــي للصــــــناعات الغذائيــــــة المحــــــدودة

 خضــــا إ وتــــم   ,الدراســــة بمتغيــــرات الخاصــــة اتبيانــــال يــــبوتبو  جمــــع تــــم وعليــــه, عامــــل وثالثــــون

 ســــــــاليباأل مــــــــن مجموعــــــــة إلــــــــى التحليــــــــل فـــــــي الداخلــــــــة بــــــــالمتغيرات الخاصــــــــة اتبيانــــــــال هـــــــذه

ــــــــي ,المناســــــــبة االحصــــــــائية ــــــــتال والت ــــــــات مــــــــع مئت ــــــــالي, المدروســــــــة الشــــــــركة متطلب ــــــــين وبالت  يب

ــــــــار فحــــــــ  الحــــــــالي المبحــــــــث ــــــــ واختب ــــــــة الدراســــــــة اداة اتبيان ــــــــان أجــــــــل مــــــــن الداخل  مــــــــدى بي

 : يلي وكما ,العينة متطلبات مع متهاءمال

ات الداخلـــــة فــــــي التحليـــــل والخاصــــــة بيانــــــي للاألولـــــاالستكشـــــاف  بيــــــانتهـــــتم هـــــذه الفقــــــرة فـــــي   

 أنبمتغيــــــرات الدراســــــة مــــــن خــــــالل الكشــــــف عــــــن الطبيعــــــة التــــــي يمكــــــن مــــــن خاللهــــــا للدراســــــة 

ــــوفر  ــــار  مــــن  األمــــري يســــهل ناطــــار ميــــدإت ــــوف علــــى المرتكــــزات  أجــــلعلــــى الق  األســــا الوق

استكشــــــاف متغيـــــــرات الدراســـــــة يتمثـــــــل بمجموعــــــة مـــــــن الخطـــــــوات التـــــــي  نإللدراســــــة, وعليـــــــه فـــــــ

 :اآلتيها على النحو يانبيمكن 

تهــــتم هــــذه الفقــــرة فــــي تحســــين طبيعــــة ونــــو  النتــــائج مــــن خــــالل التعبيــــر بمجموعــــة مــــن الرمــــوز 

عــــــن  فضــــــالً تقــــــديم نتــــــائج دقيقــــــة لمتغيــــــرات الدراســــــة,  أجــــــلغيــــــرات الدراســــــة مــــــن الخاصــــــة بمت

ـــــق ـــــدى واضـــــح تصـــــور خل ـــــار  ل ـــــرات تجـــــاه الق ـــــة المتغي ـــــي الداخل ـــــل ف ـــــائج وتوضـــــيح, التحلي  النت
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 توصـــــيف يوضـــــح( 11) فالجـــــدول وســـــهولة, وعليهـــــا يســـــر بكـــــلالدراســـــة  اليهـــــا تتوصـــــل التـــــي

 التحليل في الدراسة الداخلة أبعادو  متغيرات وترميز

 الدراسة أبعادو  متغيرات وترميز توصيف( 11) الجدول  

 الرمز الفقرات بعاداأل المتغير المحور

 المعرفة الضمنية األول

 TKCO 6 المهارات المعرفية

TIKN 6 المهارات التقنية TKTE 

 TKSS 4 المهارات االجتماعية

 الثاني
النجاح 

 االستراتيجي

 STST 5 البقاء

STSU 5 التكيف STAD 

 STGR 5 النمو

هــــــم االختبــــــارات التــــــي يستحســــــن مــــــن خاللهــــــا فحــــــ  أبــــــار التوزيــــــع الطبيعــــــي مــــــن ُيعــــــد اخت  

االختبــــــارات  إلـــــى اتبيانــــــالخضـــــا  أالداخلـــــة فــــــي التحليـــــل قبــــــل االقـــــدام علــــــى  الدراســــــةات بيانـــــ

ــــي  ــــى تســــاؤل جــــوهري ُيعكــــ  ف ــــة عل ــــي االجاب ــــه يســــهم ف ــــالتوزيع الطبيعــــي بحــــد ذات ــــة, ف المطلوب

ــــائج المســــتخرجة ) ــــى المجتمــــع او الهــــل يمكــــن تعمــــيم النت ــــه فــــعل ــــب  األمــــرهــــذا  أن(, وعلي يتطل

اســـــــتعمال مجموعـــــــة مـــــــن االختبـــــــارات الكفيلـــــــة علـــــــى االجابـــــــة علـــــــى هـــــــذا التســـــــاؤل واســـــــتخراج 

النتـــــائج الضـــــرورية التـــــي تصـــــب فـــــي توضـــــيح طبيعـــــة االجابـــــة علـــــى هـــــذا التســـــاؤول, وبالتـــــالي 

اختبــــــــــار ي االختبــــــــــارات المســــــــــتعملة واالكثــــــــــر شــــــــــيوعها فــــــــــي هــــــــــذا الصــــــــــدد تتمثــــــــــل فــــــــــ أنفــــــــــ

معنويــــــــة القيمــــــــة ال خــــــــالل مــــــــن المقــــــــايي  هــــــــذا مــــــــن التحقــــــــق يــــــــتم ســــــــمنروف,-كلــــــــومنجروف
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ــــــار وهــــــذا. (0.05) ــــــين االختب ــــــال شــــــكل أن هــــــل يب ــــــة اتبيان  موزعــــــة هــــــاأن أم مفلطحــــــة أو ملتوي

ـــــال( يوضـــــح طبيعـــــة 12, والجـــــدول )متمـــــاثالً  توزيعـــــا ـــــل. اتبيان  بيـــــانويـــــتم ت الداخلـــــة فـــــي التحلي

 قبول ورف  هذه الفرضيات من خالل فرضيتين هما:

 تتبــــــــــع التوزيــــــــــع الطبيعــــــــــي عنــــــــــد مســــــــــتوى معنويــــــــــة اتبيانــــــــــال أن :((H0الفرضــــــــــية الصــــــــــفرية

 .(0.05من ) اكبر )احصائية(

ـــــــــع اتبيانـــــــــال أن: ((H1الفرضـــــــــية البديلـــــــــة ـــــــــد مســـــــــتوى معنويـــــــــة  ال تتب التوزيـــــــــع الطبيعـــــــــي عن

 .(0.05)من  اقل)احصائية( 

 (n=136لمتغيرات الدراسة ) اختبار توزيع البيانات( نتائج 12الجدول ) 

 .Kom-Smi Sig المتغيرات

 0.200 0.168 المهارات المعرفية

 0.200 0.181 المهارات التقنية

 0.200 0.130 المهارات االجتماعية

 0.200 0.123 المعرفة الضمنية

 0.200 0.134 البقاء

 0.200 0.197 التكيف

 0.200 0.188 النمو

 0.200 0.131 النجاح االستراتيجي

ــــــــــائج الجــــــــــدول ) ــــــــــى( 12تشــــــــــير نت ــــــــــع الطبيعــــــــــي  أن إل ــــــــــار التوزي ــــــــــع قــــــــــيم اختب ــــــــــار جمي اختب

متغيــــــــرات  أبعــــــــادجميــــــــع  أنممــــــــا يــــــــدل علــــــــى  (0.05)اعلــــــــى مــــــــن  ســــــــمنروف-كلـــــــومنجروف

 أنالفرضــــــية الصــــــفرية التــــــي تــــــن  علــــــى  قبــــــولالدراســــــة تتبــــــع التوزيــــــع الطبيعــــــي ممــــــا يعنــــــي 

ــــال ــــل تتبــــع التوزيــــع الطبيعــــي,  اتبيان ــــة التــــي تفــــر   ورفــــ الداخلــــة فــــي التحلي الفرضــــية البديل

الباحــــــث  مكــــــانه بأنــــــتتبــــــع التوزيــــــع الطبيعــــــي, ممــــــا يــــــدل علــــــى ال  اتبيانــــــال أنعكــــــ  ذلــــــك و 

 استخراج النتائج المطلوبة. أجلاستخدام االحصاءات المعلمية من 
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ــــــار صــــــدق  ــــــرة عــــــن اختب , مــــــن خــــــالل الكشــــــف عــــــن ســــــالمة بيانداة االســــــتأتكشــــــف هــــــذه الفق

ــــــايي  الدراســــــة تجــــــاه ــــــة لغــــــر  الوصــــــول  مق ــــــائج دقيق ــــــى نت ــــــىالحصــــــول عل ــــــذي  إل الهــــــدف ال

 معايير الصدق تتمثل في معيارين هما: نإفلذا جابة عليه, اال إلىتسعى الدراسة 

 بالدراســـــــة الخاصـــــــة االســـــــتبانة فقـــــــرات دقـــــــة درجـــــــة العلميـــــــة البحـــــــوث فـــــــي الصـــــــدق يؤشـــــــر    

 الخاصـــــــة االختبـــــــارات أحـــــــد مـــــــن الظـــــــاهري الصـــــــدق ويعـــــــد, تمثيـــــــل خيـــــــر المتغيـــــــرات لتمثيـــــــل

 االســـــتبانة عـــــر  بضـــــرورة الظـــــاهري ويمتـــــاز الصـــــدق, االســـــتبانة فقـــــرات صـــــدق مـــــدى ببرهنـــــة

ـــــةاألول بصـــــيغتها ـــــى ي ـــــراتهم ةنالالســـــتع المحكمـــــين االســـــاتذة مـــــن مجموعـــــة عل ـــــة بخب ـــــي العلمي  ف

ـــــى للحكـــــم العلمـــــي الدراســـــة مجـــــال ـــــل فـــــي االســـــتبانة صـــــالحية مـــــدى عل  الرســـــالة موضـــــو  تمثي

مجموعــــــــــة مــــــــــن المحكمــــــــــين ذوي  يــــــــــةاألول بصــــــــــورتها االســــــــــتبانة عرضــــــــــت إذ تمثيــــــــــل خيــــــــــر

 والملحــــــق, القيـــــا  ألداة الظـــــاهري الصـــــدق مـــــن للتأكـــــد وذلـــــك دارةاإل علـــــوم االختصـــــا  فـــــي

 المحكمين. اسماء السادة  يوضح( 1)

القيـــــــا  علـــــــى نمذجـــــــة  ألداةفـــــــي عمليـــــــة التأكـــــــد مـــــــن الصـــــــدق البنـــــــائي  ةاعتمـــــــدت الباحثـــــــ   

ـــــي تعـــــد مـــــن  ـــــة والت ـــــة الهيكلي ـــــا  صـــــدق  أفضـــــلالمعادل ـــــي يمكـــــن مـــــن خاللهـــــا قي االســـــاليب الت

ـــــل العـــــاملي التوكيـــــدي  ـــــي التحلي ـــــل ف ـــــايي  الدراســـــة, ولعـــــل اشـــــهر هـــــذه االســـــاليب يتمث ـــــاء مق بن

عـــــن طبيعـــــة ونـــــو  الفقـــــرات الخاصـــــة والـــــذي ُيعـــــد مـــــن اكثـــــر االختبـــــارات المهمـــــة التـــــي تكشـــــف 
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تمــــاء الفقــــرة مــــن الُبعــــد أنالمتغيــــرات الداخلــــة فــــي التحليــــل, كونــــه يســــهم فــــي تفســــير مــــدى  أبعــــادب

ــــــالــــــذي وضــــــعت مــــــن  هــــــذا االختبــــــار يعمــــــل علــــــى تفســــــير مقــــــدار  أن أخــــــرىه, اي بعبــــــاره أجل

فـــــي (, 0.50)تكـــــون القيمـــــة التفســـــيرية للفقـــــرة اعلـــــى مـــــن  أنالفقـــــرة مـــــن الُبعـــــد وبالتـــــالي يتعـــــين 

مــــــــوذج نتعــــــــديل األ أمــــــــاه يتعــــــــين أنــــــــ( ف0.50ت القيمــــــــة التفســــــــيرية اقــــــــل مــــــــن )أنــــــــحــــــــين اذا ك

مـــــــوذج نالخـــــــروج بحصـــــــيلة دقيقـــــــة لأل أجـــــــلالقياســـــــي الفرضـــــــي, او حـــــــذف هـــــــذه الفقـــــــرات مـــــــن 

ـــــق 13, والجـــــدول )الدراســـــة أبعـــــادالخـــــا  ب ـــــة المتف ـــــة العالمي ( يوضـــــح مؤشـــــرات جـــــودة المطابق

 النمذجة الهيكلية.حسب معادلة بعليها 

 ( مؤشرات جودة المطابقة حسب معادلة النمذجة الهيكلية13الجدول )

 القاعدة العامة المؤشر ت
  (Goodness-of-Fit)مؤشرات جودة المطابقة  أ

 

 5اقل من   df)ودرجات الحرية )   𝒙𝟐 مربع كاي سكوير النسبة بين قيمة 1
 0.90اكبر من  (GFI)مؤشر حسن المطابقة  2
 0.90اكبر من  (AGFIمؤشر حسن المطابقة المصحح ) 3
 0.05 - 0.08بين  (RMSEA)مؤشر جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي  4

 ب
 حدارية المعيارية )التشبعات المعيارية(ناأل  األوزان

(Standardized Regression Weights) 
 0.30اكبر من 

Source: Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., & Anderson, R.E. 

(2010). "Multivariate Data Analysis" ,7th ed., Prentice Hall, Upper Saddle, 

p624.  

 -: الضمنيةالمعرفة ى: الصدق البنائي لمقياس األولالخطوة 

ــــائي لتفســــير  تــــم      ــــاء المخطــــط البن المعرفــــة الضــــمنية مــــن خــــالل الحزمــــة االحصــــائية  أبعــــادبن
ـــــــامج  ـــــــين فـــــــي الشـــــــكل ) (AMOS.V.25)لبرن ـــــــى  إذ(, 9وكمـــــــا مب ـــــــائج الواقعـــــــة عل تشـــــــير النت
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المعياريــــــــة الخاصــــــــة بكــــــــل فقــــــــرة )التشــــــــبعات  األوزان إلــــــــىمــــــــوذج نفــــــــي منتصــــــــف األ جانــــــــبال
ــــــــي األ ــــــــى طرف ــــــــائج الظــــــــاهرة عل ــــــــة( بينمــــــــا تشــــــــير النت ــــــــىمــــــــوذج نالمعياري  األوزانمربعــــــــات  إل

التشــــــبعات المعياريــــــة الخاصــــــة بفقــــــرات  أن إلــــــىعــــــن هــــــذا اظهــــــرت النتــــــائج  فضــــــالً المعياريـــــة, 
( وهــــــذا يتطــــــابق مــــــع المؤشــــــرات التــــــي وضــــــعها 0.30متغيــــــر المعرفــــــة الضــــــمنية اعلــــــى مــــــن )

(Hair et al.,2010 كمــــا يالحــــظ مــــن خــــالل دراســــة النتــــائج المستعرضــــة فــــي الشــــكل .)
ـــــى( 10) ـــــي اشـــــار  أن إل ـــــت المعـــــايير الت ـــــة كونهـــــا حقق ـــــة جـــــاءت مقبول مؤشـــــرات جـــــودة المطابق

 ودرجـــات  𝒙𝟐ســـكوير كـــاي مربـــع قيمـــة بـــين النســـبةبلغـــت  إذ, (Hair et al.,2010الهـــا )
 حســــــــــــن مؤشــــــــــــر(, و 0.926) (GFI) المطابقــــــــــــة حســــــــــــن مؤشــــــــــــر(, و df( )3.165) الحريــــــــــــة
ــــــــة ــــــــع متوســــــــط جــــــــذر مؤشــــــــر(, و 0.922) (AGFI) المصــــــــحح المطابق ــــــــي الخطــــــــأ مرب  التقريب

(RMSEA) (0.062). 

 

 ( المخطط البنائي لمتغير المعرفة الضمنية9الشكل )

المعياريـــــــــة الخاصـــــــــة بفقـــــــــرات  األوزان أن( يتبـــــــــين 14مـــــــــن خـــــــــالل دراســـــــــة نتـــــــــائج الجـــــــــدول )

الفقــــــــــرات  أنمقبولــــــــــة, ممــــــــــا يــــــــــدل علــــــــــى  أوزانهــــــــــا أنالدراســــــــــة لمتغيــــــــــر المعرفــــــــــة الضــــــــــمنية 
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ــــذي وضــــعت مــــن  بعــــادالموضــــوعة أل ــــر تفســــر الُبعــــد ال ــــهــــذا المتغي ه, وعليــــه يمكــــن تفســــير أجل

 :اآلتيهذه النتائج على النحو 

 -:ُبعد المهارات المعرفية(1

( جـــــاءت فـــــي اعلـــــى مرتبـــــة TKCO5الفقـــــرة الخامســـــة ) أن إلـــــى( 14تبـــــين دراســـــة الجـــــدول )   

 إلـــــىاي تحســـــن فـــــي مقـــــدار هـــــذه الفقـــــرة يـــــؤدي  أن( ممـــــا يـــــدل علـــــى 0.877تفســـــيرية قيمتهـــــا )

الشـــــركة المدروســـــة  ليشـــــير هـــــذا الـــــى حـــــر تحســـــين ُبعـــــد المهـــــارات المعرفيـــــة بـــــنف  المقـــــدار, 

علـــــــى تحســـــــين مهاراتهـــــــا المعرفيـــــــة الخاصـــــــة بتشـــــــجيع العـــــــاملين علـــــــى المشـــــــاركة فـــــــي عمليـــــــة 

 ة.ُبعد المهارات المعرفي أهمية( يستعر  توزيع 10اتخاذ القرارات. والشكل )

 

 ُبعد المهارات المعرفية أهمية( توزيع 10الشكل )
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 -:ُبعد المهارات التقنية(2

ـــــــى( 14يالحـــــــظ مـــــــن دراســـــــة الجـــــــدول ) ـــــــة تفســـــــيرية جـــــــاءت ضـــــــمن الفقـــــــرة  أن إل ـــــــى مرتب اعل

ــــــــى 0.844( وقــــــــدرها )TKTE5الخامســــــــة ) اي تحســــــــن فــــــــي مقــــــــدار هــــــــذه  أن( ممــــــــا يــــــــدل عل

 ليشــــــير هــــــذا الــــــى حــــــر تحســــــين ُبعــــــد المهــــــارات التقنيــــــة بــــــنف  المقــــــدار,  إلــــــىالفقــــــرة يــــــؤدي 

علــــى مهاراتهــــا التقنيــــة تجــــاه دعــــم المعرفــــة مــــن خــــالل اســــتثمار فــــرق العمــــل الشــــركة المدروســــة 

ـــــلتطـــــوير ا ـــــةمكان ـــــع 11والشـــــكل ) ,ات عملياتهـــــا الداخلي ـــــة( يســـــتعر  توزي ُبعـــــد المهـــــارات  أهمي

 التقنية.

 
 ُبعد المهارات التقنية أهمية( توزيع 11الشكل )

 -:ُبعد المهارات الجتماعية(3
ى تمثلــــــــــت فــــــــــي الفقــــــــــرة الرابعــــــــــة األولــــــــــالمرتبــــــــــة  أن إلــــــــــى( 14اســــــــــفرت دراســــــــــة الجــــــــــدول )  

(TKSS4( وبقيمـــــة تفســـــيرية مســـــاوية لــــــ  )ممـــــا يـــــدل علـــــى 0.864 )اي تحســـــن فـــــي مقـــــدار  أن

ليشـــــير هـــــذا الـــــى تحســـــين ُبعـــــد المهـــــارات االجتماعيـــــة بـــــنف  المقـــــدار,  إلـــــىهـــــذه الفقـــــرة يـــــؤدي 

ــــى تحســــين مهاراتهــــا االجتماعيــــة فــــي بنــــاء عالقــــات ايجابيــــة مــــع  حــــر  الشــــركة المدروســــة عل

والشـــــكل  ,تحفيـــــز العـــــاملين علـــــى الشـــــعور بالمســـــؤولية تجـــــاه الشـــــركة أجـــــلالعـــــاملين لـــــديها مـــــن 

 ُبعد المهارات االجتماعية. أهمية( يستعر  توزيع 12)
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 ُبعد المهارات االجتماعية أهمية( توزيع 12الشكل )

 المعيارية لمتغير المعرفة الضمنية األوزان( تقديرات 14الجدول )

 المسار
 األوزان

 المعيارية
 المسار

 األوزان

 المعيارية

 (TKTEبُعد المهارات التقنية ) (TKCOبُعد المهارات المعرفية )

TKCO --> TKCO1 0.702 TKTE --> TKTE1 0.665 

TKCO --> TKCO2 0.739 TKTE --> TKTE2 0.774 

TKCO --> TKCO3 0.724 TKTE --> TKTE3 0.833 

TKCO --> TKCO4 0.668 TKTE --> TKTE4 0.769 

TKCO --> TKCO5 0.877 TKTE --> TKTE5 0.844 

TKCO --> TKCO6 0.863 TKTE --> TKTE6 0.654 

 (TKSSبُعد المهارات االجتماعية )

TKSS --> TKSS1 0.783 

TKSS --> TKSS2 0.864 

TKSS --> TKSS3 0.790 

TKSS --> TKSS4 0.864 



76 
 

 

 المبحث االول     ةاالختبارات البنائية ألداة الدراس لثالثال               الفص

 -:النجاح الستراتيجية: الصدق البنائي لمقياس الثانيالخطوة 

النجــــــــاح االســــــــتراتيجي مــــــــن خــــــــالل الحزمــــــــة  أبعــــــــادبنــــــــاء المخطــــــــط البنــــــــائي لتفســــــــير  تــــــــم      
تشــــــــير النتــــــــائج  إذ(, 13( وكمــــــــا مبــــــــين فــــــــي الشــــــــكل )AMOS.V.25االحصــــــــائية لبرنــــــــامج )

ــــــى  ــــــبالالواقعــــــة عل ــــــي منتصــــــف األ جان ــــــىمــــــوذج نف ــــــرة  األوزان إل ــــــة الخاصــــــة بكــــــل فق المعياري
ــــــي األ ــــــى طرف ــــــائج الظــــــاهرة عل ــــــة( بينمــــــا تشــــــير النت ــــــىمــــــوذج ن)التشــــــبعات المعياري مربعــــــات  إل

التشــــــبعات المعياريــــــة الخاصــــــة  أن إلــــــىعــــــن هــــــذا اظهــــــرت النتــــــائج  فضــــــالً المعياريــــــة,  األوزان
( وهـــــذا يتطـــــابق مـــــع المؤشـــــرات التـــــي 0.30بفقـــــرات متغيـــــر النجـــــاح االســـــتراتيجي اعلـــــى مـــــن )

(. كمـــا يالحـــظ مـــن خـــالل دراســـة النتـــائج المستعرضـــة فـــي Hair et al.,2010وضـــعها )
مؤشـــــرات جـــــودة المطابقـــــة جـــــاءت مقبولـــــة كونهـــــا حققـــــت المعـــــايير التـــــي  أن إلـــــى( 13الشـــــكل )
ـــين النســـبةبلغـــت  إذ, (Hair et al.,2010هـــا )ياشـــار ال ـــع قيمـــة ب   𝒙𝟐 ســـكوير كـــاي مرب

 مؤشــــــــــر(, و 0.911) (GFI) المطابقــــــــــة حســـــــــن مؤشــــــــــر(, و df( )3.916) الحريــــــــــة ودرجـــــــــات
 الخطــــــــــأ مربــــــــــع متوســــــــــط جــــــــــذر مؤشــــــــــر(, و 0.906) (AGFI) المصــــــــــحح المطابقــــــــــة حســــــــــن
 .(0.070) (RMSEA) التقريبي

 
 ( المخطط البنائي لمتغير النجاح االستراتيجي13الشكل )
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المعياريـــــــــة الخاصـــــــــة بفقـــــــــرات  األوزان أن( يتبـــــــــين 15مـــــــــن خـــــــــالل دراســـــــــة نتـــــــــائج الجـــــــــدول )

ــــــــدل علــــــــى  أوزانهــــــــا أنالدراســــــــة لمتغيــــــــر النجــــــــاح االســــــــتراتيجي  ــــــــة, ممــــــــا ي الفقــــــــرات  أنمقبول

ــــذي وضــــعت مــــن  بعــــادالموضــــوعة أل ــــر تفســــر الُبعــــد ال ــــهــــذا المتغي ه, وعليــــه يمكــــن تفســــير أجل

 :اآلتيهذه النتائج على النحو 

 -:ُبعد البقاء(1

( جـــــــاءت فـــــــي اعلـــــــى مرتبـــــــة STST4الفقـــــــرة الرابعـــــــة ) أن إلـــــــى( 15تبـــــــين دراســـــــة الجـــــــدول )  

 إلـــــىاي تحســـــن فـــــي مقـــــدار هـــــذه الفقـــــرة يـــــؤدي  أن( ممـــــا يـــــدل علـــــى 0.887تفســـــيرية قيمتهـــــا )

 أنه يتعـــــــين علـــــــى الشـــــــركة المدروســـــــة أنـــــــتحســـــــين ُبعـــــــد البقـــــــاء بـــــــنف  المقـــــــدار, ممـــــــا يعنـــــــي 

ــــــى تحســــــين مهاراتهــــــا المعرفيــــــة الخاصــــــة بتشــــــجيع العــــــاملين علــــــى المشــــــاركة فــــــي  تحــــــر  عل

 ُبعد البقاء. أهمية( يستعر  توزيع 14عملية اتخاذ القرارات. والشكل )

 

 ُبعد البقاء أهمية( توزيع 14الشكل )
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 -:ُبعد التكيف(2

ــــــى( 15يالحــــــظ مــــــن دراســــــة الجــــــدول )    ــــــرة  أن إل ــــــى مرتبــــــة تفســــــيرية جــــــاءت ضــــــمن الفق اعل

اي تحســــــن فــــــي مقــــــدار هــــــذه الفقــــــرة  أن( ممــــــا يــــــدل علــــــى 0.813( وقــــــدرها )STAD3الثالثــــــة )

ه يتعـــــــين علـــــــى الشـــــــركة أنـــــــتحســـــــين ُبعـــــــد التكيـــــــف بـــــــنف  المقـــــــدار, ممـــــــا يعنـــــــي  إلـــــــىيـــــــؤدي 

ـــــة تجـــــاه دعـــــم المعرفـــــة مـــــن خـــــالل اســـــتثمار فـــــرق  أنالمدروســـــة  ـــــى مهاراتهـــــا التقني تحـــــر  عل

ُبعـــــــد  أهميـــــــة( يســــــتعر  توزيـــــــع 15ات عملياتهــــــا الداخليـــــــة. والشـــــــكل )مكانـــــــالعمــــــل لتطـــــــوير ا

 التكيف.

 
 ُبعد التكيف أهمية( توزيع 15الشكل )

 -:ُبعد النمو( 3
ـــــــــى( 15اســـــــــفرت دراســـــــــة الجـــــــــدول )    ـــــــــالمرتبـــــــــة  أن إل ـــــــــرة األول ـــــــــي الفق ـــــــــت ف ة الثانيـــــــــى تمثل

(STGR2( ــــــ ـــــدل علـــــى 0.800( وبقيمـــــة تفســـــيرية مســـــاوية ل اي تحســـــن فـــــي مقـــــدار  أن( ممـــــا ي

ن علــــى الشــــركة ه يتعـــي  أنــــتحســــين ُبعـــد النمــــو بـــنف  المقــــدار, ممــــا يعنـــي  إلــــىهـــذه الفقــــرة يـــؤدي 

تحــــــر  علــــــى تحســــــين مهاراتهــــــا االجتماعيــــــة فــــــي بنــــــاء عالقــــــات ايجابيــــــة مــــــع  أنالمدروســــــة 

والشـــــكل  ,تحفيـــــز العـــــاملين علـــــى الشـــــعور بالمســـــؤولية تجـــــاه الشـــــركة أجـــــلالعـــــاملين لـــــديها مـــــن 

 ُبعد النمو. أهمية( يستعر  توزيع 16)
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 ُبعد النمو أهمية( توزيع 16الشكل )

 المعيارية لمتغير النجاح االستراتيجي األوزان( تقديرات 15الجدول )

 المسار
 األوزان

 المعيارية
 المسار

 األوزان

 المعيارية

 (STADبُعد التكيف ) (STSTبُعد البقاء )

STST --> STST1 0.581 STAD --> STAD1 0.643 

STST --> STST2 0.742 STAD --> STAD2 0.754 

STST --> STST3 0.830 STAD --> STAD3 0.813 

STST --> STST4 0.887 STAD --> STAD4 0.721 

STST --> STST5 0.764 STAD --> STAD5 0.773 

 (STGRبُعد النمو )

STGR --> STGR1 0.696 

STGR --> STGR2 0.800 

STGR --> STGR3 0.727 

STGR --> STGR4 0.623 

STGR --> STGR5 0.577 
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 العينـــــة تجـــــاه المدروســـــة القيـــــا  اداة ثبـــــات مـــــدى بيـــــان القيـــــا  ألداة البنـــــائي الصـــــدق يمثـــــل   

 الــــــذي األمــــــر, الدراســــــة أبعــــــادو  فقــــــرات بــــــين الــــــداخلي االتســــــاق مــــــدى عــــــن فضــــــالً , المدروســــــة

 الـــــذي, الفـــــا كرونبـــــاخ اختبـــــار إلـــــى التحليـــــل فـــــي الداخلـــــة اتبيانـــــال اخضـــــا  خاللـــــه مـــــن يمكـــــن

 الثبــــــات مــــــدى بيــــــانو  اتبيانــــــال مــــــن النــــــو  هــــــذا بتحليــــــل الكفيلــــــة االختبــــــارات اشــــــهر مــــــن ُيعــــــد

 مـــــــن اعلـــــــى النتـــــــائج تكـــــــون أن نيتعـــــــي   هأنـــــــ كرونبـــــــاخ الفـــــــا معامـــــــل ويفـــــــر , بينهـــــــا الـــــــداخلي

 ,Nunnaly& Bernstein)بصــــــفة الثبــــــات والمصــــــداقية الداخليــــــة  تتصــــــف%( 75)

 .الدراسة أبعادو  لمتغيرات كرونباخ الفا معامالت يوضح( 16) والجدول, (1994:297

 الدراسة أبعاد( معامالت كرونباخ الفا لمتغيرات و 16الجدول )

 الفقرات بعاداأل المتغير
كرونباخ الفا 

 لكل بعد

كرونباخ الفا 

 للدراسة ككل

 المعرفة الضمنية

 0.944 6 المهارات المعرفية

0.950 

 0.943 6 المهارات التقنية

 0.941 4 المهارات االجتماعية

 0.935 معامل الفا كرونباخ لمتغير المعرفة الضمنية

النجاح 

 االستراتيجي

 0.958 5 البقاء

 0.941 5 التكيف

 0.942 5 النمو

 0.938 معامل الفا كرونباخ لمتغير النجاح االستراتيجي

ـــــــائج الجـــــــدول ) ـــــــاخ 16تســـــــتعر  نت ـــــــا كرونب ـــــــايي  الدراســـــــة  أن( والخاصـــــــة بمعـــــــامالت الف مق

( 0.958 – 0.935جميــــــع القــــــيم تتــــــراوح بــــــين ) أنتتســــــم بالثبــــــات والمصــــــداقية العاليــــــة كــــــون 

( 0.75قيمتهـــــا اكبـــــر مـــــن ) أنوالســـــلوكية كـــــون  داريـــــةوهـــــي مقبولـــــة احصـــــائيا فـــــي البحـــــوث اإل

 وتتسم بالثبات واالتساق الداخلي.

 



81 
 

 

 المبحث الثاني     التحليل الوصفي للدراسة الثالثل               الفص

 خــــــــالل مــــــــن وذلــــــــك ,وتفســــــــيرها وتحليلهــــــــا الدراســــــــة نتــــــــائج بعــــــــر  المبحــــــــث هــــــــذا يتعلــــــــق   

 أداة فقـــــــرات جميـــــــع علـــــــى اســـــــتجاباتهم عنهـــــــا كشـــــــفت التـــــــي العينـــــــة المدروســـــــة آراء اســـــــتعرا 

ـــــــــم إذ, الدراســـــــــة ـــــــــة االحصـــــــــائية ســـــــــاليباأل مـــــــــن مجموعـــــــــة اســـــــــتهداف ت ــــــــــ المتمثل  الوســـــــــط) ب

( هميـــــــةاأل وترتيـــــــب, النســـــــبية هميـــــــةومســـــــتوى االجابـــــــة, واأل, المعيـــــــاري حـــــــرافنواأل, الحســـــــابي

وعليــــــه فقــــــد تــــــم تحديــــــد , عليهــــــا االجابــــــة إلــــــىتســــــعى  الدراســــــة  التــــــي النتــــــائج بتحقيــــــق الكفيلــــــة

تمائهــــا ألي فئــــة, أنالمتوســــطات الحســــابية مــــن خــــالل تحديــــد مســــتوى ونــــو  االجابــــة فــــي ضــــوء 

( ةكيــــر موافــــق بشــــد -  موافــــق بشــــدةعلــــى مقيــــا  ليكــــرت الخماســــي ) االســــتبانةوقــــد اعتمــــدت 

, وتحــــدد الفئــــات مــــن  هنــــاك خمــــ  فئــــات أنلــــذلك فــــلقيــــا  درجــــة الموافقــــة علــــى هــــذه الفقــــرات 

ــــــــــى عــــــــــدد الفئــــــــــات (4=1-5خــــــــــالل ايجــــــــــاد المــــــــــدى ) ( 5) , ومــــــــــن ثــــــــــم قســــــــــمة المــــــــــدى عل

ـــــك يضـــــاف0.80=4/5) ـــــى( 0.80) (, وبعـــــد ذل ـــــى  إل ـــــا الحـــــد االدن , وكمـــــا فـــــي الجـــــدول للمقي

(17.) 

 عينة الدراسة( مستوى توافر اجابات 17الجدول )

 مستوى اإلجابة تقدير الدرجات
 منخف  جداً  1.80 –1

 منخف  2.60 – 1.81
 معتدل 3.40 – 2.61
 مرتفع 4.20 – 3.41
 مرتفع جداً  5.0 – 4.21
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 أعـــــالهاســــتعرا  مســــتوى واتجـــــاه اجابــــة عينــــة الدراســــة يـــــتم فــــي ضــــوء الجــــدول  أنوبالتــــالي فــــ

 الدراسة, وكما يلي: أبعادولجميع فقرات و 

 -:ولا: متغير المعرفة الضمنيةأ

 -:ُبعد المهارات المعرفية .1

ـــــــــائج الجـــــــــدول )    ـــــــــي المتوســـــــــطات الحســـــــــابية واأل18تســـــــــتعر  نت حرافـــــــــات ن( والخاصـــــــــة ف

المهيييييارات النســـــبية الجابـــــات عينـــــة الدراســـــة تجـــــاه ُبعـــــد  هميـــــةالمعياريـــــة ومســـــتوى االجابـــــة واأل

ـــــرة المعرفيييييية ـــــي الفق ـــــ, ويالحـــــظ اهتمـــــام الشـــــركة المدروســـــة ف ــــــ TKCO1ى )األول ( والخاصـــــة ب

( الاااتعلم تشاااجيع طرياااق عااان للعااااملين المعرفياااة المهاااارات تعزياااز علاااى الشاااركة إدارة تعمااال)

( وبمســـــتوى اجابـــــة مرتفـــــع 0.71حـــــراف معيـــــاري مســـــاٍو لــــــ )أن( و 4.51بمتوســـــط حســـــابي قـــــدره )

ـــــة بلغـــــت ) جـــــدا   ـــــىليشـــــير ( 90%وشـــــدة اجاب ـــــاكم و  ال ـــــة الدراســـــة تجـــــاه أنتن ـــــات عين ســـــجام اجاب

ــــاخــــر حصــــلت الفقــــرة  جانــــب, مــــن المهييييارات المعرفيييييةُبعــــد  ـــــ TKCO2ة )الثاني ( والخاصــــة ب

 الااااادورات فاااااي العااااااملين اشاااااراك خاااااالل مااااان المعرفياااااة المهاااااارات الشاااااركة  إدارة تطاااااور)

ــــه ( علــــى ادنــــى متوســــط البلااااد وخااااارج داخاااال المتخصصااااة والتأهيليااااة التدريبيااااة حســــابي قيمت

وبشـــــــدة اجابـــــــة  جـــــــدا  ( وبمســـــــتوى اجابـــــــة مرتفـــــــع 1.015حـــــــراف معيـــــــاري مقـــــــداره )أن( و 4.19)

 المهييييارات المعرفيييييةاهتمــــام الشــــركة المدروســــة فــــي ُبعــــد  إلــــى(, ممــــا يشــــير 84%مســــاوية لـــــ )

ــــى تطــــوير ا ــــدة, مكانمــــن خــــالل الحــــر  عل ــــة جدي ــــم مهــــارات معرفي تهــــا تجــــاه االهتمــــام فــــي تعل

مشييييييياركة العييييييياملين فيييييييي دورات تدريبيييييييية وتأهيليييييييية تعمـــــــل علـــــــى  أنممـــــــا يتطلـــــــب منهـــــــا 

 .واع المهارات التي تحتاجها الشركةأنمع متطلبات و تتالءممتخصصة 
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ـــــاريأن( و 4.39قيمتـــــه ) المهيييييارات المعرفييييييةالمعـــــدل العـــــام لُبعـــــد  أنكمـــــا يالحـــــظ   حـــــراف معي

المعرفـــــة  الـــــى مقــــدارليشــــير (, 88%مســــاوية لــــــ ) جـــــدا  جابـــــة مرتفعــــة إ( وشــــدة 0.638مقــــداره )

ي فــــالمخزونــــة فــــي عقــــول االداريــــين الفنيــــين االمــــر الــــذي يمكــــن للشــــركة اســــتثمار هــــذه القــــدرات 

 ( يبــــــين توزيــــــع المتوســــــطات الحســــــابية17, والشــــــكل )تحســــــين امكانياتهــــــا وعملياتهــــــا الداخليــــــة

 .المهارات المعرفيةالنسبية الخاصة في ُبعد  هميةحرافات المعيارية واألنواأل

 (n=136) المهارات المعرفية( االحصاء الوصفي لُبعد 18الجدول )

 الفقرات ت
الوسط 

 الحسابي

حراف ناأل

 المعياري

مستوى 

 االجابة

 هميةاأل

 1%النسبية

ترتيب 

 هميةاأل

TKCO1 
الشركة على تعزيز المهارات  إدارةتعمل 

 المعرفية للعاملين عن طريق تشجيع التعلم.
 1 90% جدا  مرتفع  0.71 4.51

TKCO2 

الشركة المهارات المعرفية من   إدارةتطور 
خالل اشراك العاملين في الدورات التدريبية 
 والتأهيلية المتخصصة داخل وخارج البلد.

 6 84% مرتفع 1.015 4.19

TKCO3 
الشركة المهارات المعرفية  إدارةتستقطب 

 من خالل توظيف المهارات العالية.
 2 89% جدا  مرتفع  0.663 4.43

TKCO4 

الشركة على نقل الخبرات  إدارةتعمل 
باقي العاملين لالستفادة  إلىوالكفاءات 

منها والوصول اليها بسهولة من خالل 
اللقاءات واالجتماعات الدورية التي تعقدها 

 بشكل مستمر. 

 3 88% جدا  مرتفع  0.694 4.42

TKCO5  5 87% جدا  مرتفع  0.795 4.36الشركة باستقطاب المهارات  إدارةتقوم 

                                                           
 األهمية النسبية = المتوسط الحسابي /اعلى درجة في مقياس ليكرت الخماسي  1
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تكثيف العمل المعرفية عن طريق 
 االستشاري.

TKCO6 

الشركة على تعزيز المهارات  إدارةتعمل 
المعرفية للعاملين عن طريق فتح باب 

 .بدا المبادرة واأل
 4 88% جدا  مرتفع  0.838 4.4

 المهارات المعرفيةالمعدل العام لبُعد 

 4.39 الوسط الحسابي

 0.638 حراف المعياريناأل

النسبية % هميةاأل  88 % 

 جدا  مرتفع  مستوى االجابة

 

 

المهارات النسبية لُبعد  هميةحرافات المعيارية واألن( المتوسطات الحسابية واأل17الشكل )

 المعرفية
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 -:ُبعد المهارات التقنية .2

المعياريــــــة حرافــــــات ن( والخاصــــــة فــــــي المتوســــــطات الحســــــابية واأل19ن نتــــــائج الجــــــدول )يتبيــــــ   

ـــــة واأل ـــــةومســـــتوى االجاب ـــــة الدراســـــة تجـــــاه ُبعـــــد  همي ـــــات عين , المهيييييارات التقنييييييةالنســـــبية الجاب

 إدارة تعتماااااد( والخاصـــــة بــــــ )TKTE2ة )الثانيـــــويالحـــــظ اهتمـــــام الشـــــركة المدروســـــة فـــــي الفقـــــرة 

( الشاااااركة داخااااال القااااارارات اتخااااااذ عملياااااات تااااادعم والتاااااي المتخصصاااااة البرمجياااااات الشاااااركة

( وبمســـــتوى اجابـــــة مرتفـــــع 0.678حـــــراف معيـــــاري مقـــــداره )أن( و 4.49بلـــــغ )بمتوســـــط حســـــابي 

ـــــ ) جــــدا   ــــاكم و 90%وشــــدة اجابــــة مســــاوية ل ــــى تن ــــدل عل ــــة الدراســــة أن( ممــــا ي ــــات عين ســــجام اجاب

( والخاصــــة TKTE4اخــــر حصــــلت الفقــــرة الرابعــــة ) جانــــب, مــــن المهييييارات التقنيييييةتجــــاه ُبعــــد 

( علــــى العاااااملين لتطااااوير( العماااال فاااارق) الجماااااعي العماااال أساااالوب الشااااركة إدارة تعتماااادبـــــ )

( وبمســــــــتوى 0.697حــــــــراف معيــــــــاري قيمتــــــــه )أن( و 4.37ادنــــــــى متوســــــــط حســــــــابي مســــــــاٍو لـــــــــ )

اهتمــــام الشــــركة المدروســــة فــــي  إلــــى(, ممــــا يشــــير 87%وبشــــدة اجابــــة بلــــغ ) جــــدا  اجابــــة مرتفــــع 

االهتمـــــام بـــــدعم اتهـــــا تجـــــاه مكانمـــــن خـــــالل الحـــــر  علـــــى تطـــــوير ا المهيييييارات التقنييييييةُبعـــــد 

 يات اتخاذ القرار داخل الشركة وتطوير العاملين من خالل العمل الجماعي.ملع

حـــــراف معيـــــاري بلـــــغ أن( و 4.43قـــــدره ) المهيييييارات التقنييييييةالمعـــــدل العـــــام لُبعـــــد  أنكمـــــا يالحـــــظ 

(, ممـــــا يعنـــــي اهتمـــــام الشـــــركة المـــــدرو  89%قيمتهـــــا ) جـــــدا  ( وشـــــدة اجابـــــة مرتفعـــــة 0.542)

عــــن طريــــق بــــدعم بــــرامج التشــــارك المعرفــــي  المهييييارات التقنيييييةها تجــــاه ُبعــــد فــــي تحســــين مقــــدرات

( يبــــــــــين توزيــــــــــع 18لــــــــــدى العــــــــــاملين مــــــــــن خــــــــــالل المــــــــــؤتمرات العلميــــــــــة للشــــــــــركة, والشــــــــــكل )

المهيييييارات النســــبية الخاصــــة فــــي ُبعــــد  هميــــةحرافــــات المعياريــــة واألنالمتوســــطات الحســــابية واأل

 .التقنية
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 (n=136)المهارات التقنية( االحصاء الوصفي لُبعد 19الجدول )

 الفقرات ت
الوسط 

 الحسابي

حراف ناأل

 المعياري

مستوى 

 االجابة

 هميةاأل

 %النسبية

ترتيب 

 هميةاأل

TKTE1 
العمل  داءالشركة كل ما يلزم أل إدارةتوفر 

 من أجهزة الحواسيب المتطورة وملحقاتها.  
4.46 0.719 

مرتفع 

 جدا  
%89 3 

TKTE2 

الشركة البرمجيات المتخصصة  إدارةتعتمد 
والتي تدعم عمليات اتخاذ القرارات داخل 

 الشركة.  
4.49 0.678 

مرتفع 

 جدا  
%90 1 

TKTE3 

الشركة برامج تدعم المعرفة التي  إدارةتوفر 
تملكها من خالل برامج التشارك المعرفي 

 والمؤتمرات.
4.47 0.688 

مرتفع 

 جدا  
%89 2 

TKTE4 
الشركة أسلوب العمل الجماعي  إدارةتعتمد 

 )فرق العمل( لتطوير العاملين.
4.37 0.697 

مرتفع 

 جدا  
%87 6 

TKTE5 

الشركة البنية التحتية للبرامج  إدارةتوفر 
واألدوات الخاصة بالمعرفة الضمنية بهدف 

 تطوير العاملين.
4.38 0.655 

مرتفع 

 جدا  
%88 5 

TKTE6 
ات معرفية بيانالشركة قاعدة  إدارةتمتلك 

 لالتصال وتبادل المعلومات 
4.44 0.63 

مرتفع 

 جدا  
%89 4 

 المهارات التقنيةالمعدل العام لبُعد 

 4.43 الوسط الحسابي

 0.542 حراف المعياريناأل

النسبية % هميةاأل  %89 

 جدا  مرتفع  مستوى االجابة
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 المهارات التقنيةالنسبية لُبعد  هميةحرافات المعيارية واألن( المتوسطات الحسابية واأل18الشكل )

 -:ُبعد المهارات الجتماعية .3

حرافــــــات المعياريــــــة ن( والخاصــــــة فــــــي المتوســــــطات الحســــــابية واأل20تشــــــير نتــــــائج الجــــــدول )   

ـــــــــة واأل ـــــــــةومســـــــــتوى االجاب ـــــــــة الدراســـــــــة تجـــــــــاه ُبعـــــــــد  همي ـــــــــات عين المهيييييييييارات النســـــــــبية الجاب

ـــــــــي الفقـــــــــرة االجتماعيييييييييية ـــــــــ, كمـــــــــا يالحـــــــــظ اهتمـــــــــام الشـــــــــركة المدروســـــــــة ف ( TKSS2ة )الثاني

 فاااي المشااااركة خاااالل مااان للعااااملين المهاااارات تطاااوير إلاااى الشاااركة إدارة تساااعىوالخاصـــة بــــ )

ــــــــــ أن( و 4.33بمتوســـــــــط حســـــــــابي مقـــــــــدارها ) العمااااااااال( مجموعاااااااااات حـــــــــراف معيـــــــــاري مســـــــــاٍو ل

ـــــاكم 57%وشـــــدة اجابـــــة بلغـــــت ) جـــــدا  ( وبمســـــتوى اجابـــــة مرتفـــــع 0.689) ـــــدل علـــــى تن ( ممـــــا ي

اخــــر حصــــلت  جانــــب, مــــن المهييييارات االجتماعيييييةســــجام اجابــــات عينــــة الدراســــة تجــــاه ُبعــــد أنو 

 ايجابيااااة عالقااااات بناااااء علااااى الشااااركة إدارة تحاااارص( والخاصــــة بـــــ )TKSS3الفقــــرة الثالثــــة )

حــــــراف أن( و 4.25علــــــى ادنــــــى متوســــــط حســــــابي بلــــــغ )الشااااااركة(  داخاااااال العماااااال فاااااارق مااااااع

(, 85%وبشــــــدة اجابــــــة مســــــاوية لـــــــ ) جــــــدا  ( وبمســــــتوى اجابــــــة مرتفــــــع 0.707معيــــــاري مقــــــداره )



88 
 

 

 المبحث الثاني     التحليل الوصفي للدراسة لثالثال               الفص

ــــىممــــا يشــــير  مــــن خــــالل الحــــر   المهييييارات االجتماعيييييةُبعــــد باهتمــــام الشــــركة المدروســــة  إل

تجــــــاه االهتمــــــام فــــــي تطــــــوير المهــــــارات الخاصــــــة بالعــــــاملين وتحســــــين  اتهــــــامكانإعلــــــى تطــــــوير 

 العمل. مكانمقدرات فرق العمل, مما يتطلب منها بناء عالقات ايجابية في 

حـــــراف معيـــــاري أن( و 4.28بلـــــغ ) المهيييييارات االجتماعييييييةالمعـــــدل العـــــام لُبعـــــد  أنكمـــــا يالحـــــظ 

ممــــــا يعنـــــي اهتمــــــام الشــــــركة (, 86%مســــــاوية لــــــ ) جـــــدا  ( وشــــــدة اجابـــــة مرتفعــــــة 0.625قـــــدرة )

عــــــن طريــــــق تحســـــــين  المهيييييييارات االجتماعيييييييةالمــــــدرو  فــــــي تحســــــين مقــــــدراتها تجــــــاه ُبعــــــد 

ـــــات و  ـــــة وترســـــي  القـــــيم والتوجيهـــــات المناســـــبة أنفاعلي ـــــاء عالقـــــات ايجابي ـــــي بن شـــــطة العـــــاملين ف

 هميـــــــةالمعياريـــــــة واأل حرافــــــاتنواال( يبــــــين توزيـــــــع المتوســــــطات الحســـــــابية 19لــــــذلك, والشـــــــكل )

 .المهارات االجتماعيةُبعد بالنسبية الخاصة 

 (n=136) المهارات االجتماعية( االحصاء الوصفي لُبعد 20الجدول )

 الفقرات ت
الوسط 

 الحسابي

حراف ناأل

 المعياري

مستوى 

 االجابة

 هميةاأل

 %النسبية

ترتيب 

 هميةاأل

TKSS1 

هناك استعداد لتلقي جميع التوجيهات 
الشركة برحابه  إدارةواالرشادات بالعمل من 

 ودون أي تردد. 
4.27 0.755 

مرتفع 

 جدا  
%85 2 

TKSS2 

تطوير المهارات  إلىالشركة  إدارةتسعى 
للعاملين من خالل المشاركة في مجموعات 

 العمل.
4.33 0.689 

مرتفع 

 جدا  
%87 1 

TKSS3 
الشركة على بناء عالقات  إدارةتحر  

 ايجابية مع فرق العمل داخل الشركة.
4.25 0.707 

مرتفع 

 جدا  
%85 4 
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TKSS4 

الشركة على  إدارةهناك استعداد لدى 
شطة نمشاركة العاملين في الفعاليات واأل

 بناء عالقات إيجابية بينهم.  أجلمن 
4.26 0.72 

مرتفع 

 جدا  
%85 3 

 المهارات االجتماعيةالمعدل العام لبُعد 

 4.28 الوسط الحسابي

 0.625 حراف المعياريناأل

النسبية % هميةاأل  %86 

 جدا  مرتفع  مستوى االجابة

 

 

المهارات النسبية لُبعد  هميةحرافات المعيارية واألن( المتوسطات الحسابية واأل19الشكل )

 االجتماعية

 مناقشة نتائج متغير المعرفة الضمنية .4

المعــــــدل العــــــام للمتوســــــطات الحســــــابية لمتغيــــــر  أن إلــــــى( 21يالحــــــظ مــــــن نتــــــائج الجــــــدول )   

ـــــغ ) ـــــة مرتفـــــع 0.547حـــــراف معيـــــاري مقـــــداره )أن( و 4.37المعرفـــــة الضـــــمنية بل ( وبمســـــتوى اجاب

(, ممـــــــا يـــــــدل علـــــــى اهتمـــــــام الشـــــــركة المدروســـــــة فـــــــي ُبعـــــــد 87%وبشـــــــدة اجابـــــــة بلغـــــــت ) جـــــــدا  
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ــــــــة  ــــــــى المرتب ــــــــه حصــــــــل عل ــــــــة كون ــــــــالمهــــــــارات التقني ( 4.43)ى بمتوســــــــط حســــــــابي قــــــــدره األول

نســــــبية قيمتهــــــا  أهميــــــةو  جــــــدا  ( وبمســــــتوى اجابــــــة مرتفــــــع 0.542حــــــراف معيــــــاري مســــــاٍو لـــــــ )أنو 

ــــب%(, مــــن 89) ــــرة بمتوســــط  جان ــــى المرتبــــة االخي ــــة عل اخــــر حصــــل ُبعــــد المهــــارات االجتماعي

ــــــــاري مقــــــــداره )أن( و 4.28حســــــــابي مســــــــاٍو لـــــــــ ) نســــــــبية بلغــــــــت  أهميــــــــة( وب0.625حــــــــراف معي

ممـــــــا يـــــــدل علــــــى اهتمـــــــام الشـــــــركة المدروســـــــة فـــــــي تحســـــــين %( وبمســــــتوى اجابـــــــة مرتفـــــــع 86)

تحســـــين قـــــدرات  ضـــــمان أجـــــلمـــــن  دارةقـــــدرتها علـــــى بنـــــاء عالقـــــات ايجابيـــــة بـــــين العـــــاملين واإل

تاجيــــة الشــــركة, والشــــكل أنتعزيــــز  أجــــلالجهــــود مــــن  أفضــــلالعــــاملين التقنيــــة والتشــــغيلية وتقــــديم 

ـــــين توزيـــــع المتوســـــطات الحســـــابية واأل20) النســـــبية الخاصـــــة  هميـــــةالمعياريـــــة واألحرافـــــات ن( يب

 في متغير المعرفة الضمنية

 (n=136)  ( االحصاء الوصفي لمتغير المعرفة الضمنية21الجدول )

 البُعد ت
الوسط 

 الحسابي

حراف ناأل

 المعياري

مستوى 

 االجابة

 هميةاأل

 %النسبية

ترتيب 

 هميةاأل

 الثاني %  88 جدا  مرتفع  0.638 4.39 المعرفية المهارات 1

 األول %  89 جدا  مرتفع  0.542 4.43 التقنية المهارات 2

 الثالث %  86 جدا  مرتفع  0.625 4.28 االجتماعية المهارات 3

 المعدل العام لمتغير المعرفة الضمنية

 4.37 الوسط الحسابي

 0.547 حراف المعياريناأل

النسبية % هميةاأل  87 % 

 جدا  مرتفع  مستوى االجابة
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متغير المعرفة  بعادالنسبية أل هميةحرافات المعيارية واألن( المتوسطات الحسابية واأل20الشكل )

 الضمنية

 -:ياا: متغير النجاح الستراتيجيأنث

 -:ُبعد البقاء .1

ـــــ     ـــــائج الجـــــدول )يتبي ـــــي المتوســـــطات الحســـــابية واأل22ن نت ـــــة ن( والخاصـــــة ف حرافـــــات المعياري

ــــــة واأل ــــــة الدراســــــة تجــــــاه ُبعــــــد  هميــــــةومســــــتوى االجاب , ويالحــــــظ البقيييييياءالنســــــبية الجابــــــات عين

 الشاااااركة إدارة تمتلاااااك( والخاصـــــة بــــــ )STST1ى )األولـــــاهتمـــــام الشـــــركة المدروســـــة فـــــي الفقـــــرة 

( بمتوســــط حســـابي بلــــغ المسااااتقبلية بالتهديااادات والتنبااااؤ التحااااديات ماااع التعاماااال علااااى القااادرة

وشـــــــدة اجابـــــــة  جـــــــدا  ( وبمســـــــتوى اجابـــــــة مرتفـــــــع 0.615حـــــــراف معيـــــــاري مقـــــــداره )أن( و 4.42)

ـــــ ) ــــاكم و 88%مســــاوية ل ــــى تن ــــدل عل ــــاء, أن( ممــــا ي ــــة الدراســــة تجــــاه ُبعــــد البق ســــجام اجابــــات عين

 بتقياااايم الشااااركة إدارة تقااااوم( والخاصــــة بـــــ )STST4اخــــر حصــــلت الفقــــرة الرابعــــة ) جانــــبمــــن 

ــــ أدائهاااا فاااي قصاااور أي لمواجهاااة دوري بشاااكل قااادراتها ( علـــى ادنـــى متوســـط حســـابي مســـاٍو ل

وبشـــــدة اجابـــــة بلـــــغ  جـــــدا  ( وبمســـــتوى اجابـــــة مرتفـــــع 0.803حـــــراف معيـــــاري قيمتـــــه )أن( و 4.31)
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مــــــن خـــــالل الحــــــر   البقييييياءاهتمـــــام الشـــــركة المدروســــــة فـــــي ُبعــــــد  إلــــــى%(, ممـــــا يشـــــير 86)

 وءوالتنبـــــــتهـــــــا تجـــــــاه االهتمـــــــام فـــــــي القـــــــدرة علـــــــى التعامـــــــل مـــــــع التحـــــــديات مكانعلـــــــى تطـــــــوير ا

تقــــــوم بتقيــــــيم قــــــدراتها بشــــــكل  أن األمــــــروالتهديــــــدات المســــــتقبلية ممــــــا يتطلــــــب منهــــــا  حــــــداثباإل

 ي منها.أنمواجهة اوجه القصور الذاتية التي تع أجلدوري من 

ـــــدره ) البقييييياءالمعـــــدل العـــــام لُبعـــــد  أنكمـــــا يالحـــــظ  ـــــغ )أن( و 4.35ق ـــــاري بل ( 0.591حـــــراف معي

(, ممــــا يعنــــي اهتمــــام الشــــركة المــــدرو  فــــي تحســــين 87%قيمتهــــا ) جــــدا  وشــــدة اجابــــة مرتفعــــة 

 أجـــــلعـــــن طريـــــق تحليـــــل معلومـــــات البيئـــــة الخارجيـــــة للشـــــركة مـــــن  البقييييياءمقـــــدارتها تجـــــاه ُبعـــــد 

( يبــــــين 21تــــــوفير الخيـــــارات المناســــــبة والبديلــــــة للبقـــــاء فــــــي عــــــالم االعمـــــال, والشــــــكل ) ضـــــمان

النســـــــبية الخاصـــــــة فـــــــي ُبعـــــــد  ةهميـــــــحرافـــــــات المعياريـــــــة واألنتوزيـــــــع المتوســـــــطات الحســـــــابية واأل

 .البقاء

 (n=136)  البقاء( االحصاء الوصفي لُبعد 22الجدول )

 الفقرات ت
الوسط 

 الحسابي

حراف ناأل

 المعياري

مستوى 

 االجابة

 هميةاأل

 %النسبية

ترتيب 

 هميةاأل

STST1 
الشركة القدرة على التعامل مع  إدارة تمتلك

 التحديات والتنبؤ بالتهديدات المستقبلية.
 1 88 % جدا  مرتفع  0.615 4.42

STST2 
شاء نالشركة سيناريوهات متعددة أل إدارة تعد

 خيارات بديلة للبقاء.
 4 % 86 جدا  مرتفع  0.727 4.32

STST3 
الشركة باستمرار معلومات البيئة  إدارة تحلل

 الخارجية.
 3 % 87 جدا  مرتفع  0.8 4.34

STST4 5 % 86 جدا  مرتفع  0.803 4.31الشركة بتقييم قدراتها بشكل دوري  إدارة تقوم 
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 لمواجهة أي قصور في أدائها.

STST5 
الشركة كفاءات متخصصة  إدارة تمتلك

 .استمرارية نجاحها ضمانل
 2 % 87 جدا  مرتفع  0.66 4.35

 البقاءالمعدل العام لبُعد 

 4.35 الوسط الحسابي

 0.591 حراف المعياريناأل

النسبية % هميةاأل  87 % 

 جدا  مرتفع  مستوى االجابة

 

 

 البقاءالنسبية لُبعد  هميةحرافات المعيارية واألن( المتوسطات الحسابية واأل21الشكل )

 -:ُبعد التكيف .2

حرافــــــات المعياريــــــة ن( والخاصــــــة فــــــي المتوســــــطات الحســــــابية واأل23تشــــــير نتــــــائج الجــــــدول )   

, ويالحــــــظ التكيييييييفعينــــــة الدراســــــة تجــــــاه ُبعــــــد  إلجابــــــاتالنســــــبية  هميــــــةومســــــتوى االجابــــــة واأل

ـــــ )STAD5اهتمــــام الشــــركة المدروســــة فــــي الفقــــرة الخامســــة )  يقااااع الزبااااائن رضااااا( والخاصــــة ب
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( بمتوســـــط المتالحقاااااة البيئياااااة للمتغيااااارات الشاااااركة إدارة اساااااتجابة برناااااامج أولوياااااات ضااااامن

ــــــ )أن( و 4.58حســـــابي مقـــــدارها ) ـــــة مرتفـــــع 0.65حـــــراف معيـــــاري مســـــاٍو ل  جـــــدا  ( وبمســـــتوى اجاب

ســــجام اجابــــات عينــــة الدراســــة تجــــاه ُبعــــد أن( ممــــا يــــدل علــــى تنــــاكم و 92%وشــــدة اجابــــة بلغــــت )

 إدارة تتفاعاااااال( والخاصــــــة بـــــــ )STAD1ى )األولــــــاخــــــر حصــــــلت الفقــــــرة  جانــــــبمــــــن  التكيييييييف

( علــــى الظااااروف مختلااااف فااااي المتغياااارة لحتياجاااااتهم وتسااااتجيب كافااااة الزبااااائن مااااع الشااااركة

ـــــــغ ) ـــــــداره )أن( و 4.33ادنـــــــى متوســـــــط حســـــــابي بل ـــــــاري مق ـــــــة 0.71حـــــــراف معي ( وبمســـــــتوى اجاب

اهتمــــام الشــــركة المدروســــة فــــي  إلــــى(, ممــــا يشــــير 87%وبشــــدة اجابــــة مســــاوية لـــــ ) جــــدا  مرتفــــع 

ـــــى تطـــــوير ا التكييييييفُبعـــــد  تهـــــا تجـــــاه االهتمـــــام فـــــي تحســـــين قـــــدرة مكانمـــــن خـــــالل الحـــــر  عل

ــــــى  ــــــائن, ممــــــا يتطلــــــب منهــــــا  ضــــــمانالشــــــركة عل تعمــــــل  أناالســــــتجابة الذواق ومتطلبــــــات الزب

 على التفاعل مع احتياجات الزبائن المتباينة.

ـــــغ ) التكييييييفالمعـــــدل العـــــام لُبعـــــد  أنكمـــــا يالحـــــظ  ـــــدرة )أن( و 4.47بل ـــــاري ق ( 0.51حـــــراف معي

 (, ممــــــا يعنــــــي اهتمــــــام الشــــــركة المــــــدرو  فــــــي89%مســــــاوية لـــــــ ) جــــــدا  وشــــــدة اجابــــــة مرتفعــــــة 

عـــــن طريــــــق التكيــــــف باســـــتمرار مــــــع متطلبــــــات الســــــوق  التكيييييييفتحســـــين مقــــــدارتها تجــــــاه ُبعـــــد 

( يبـــــــــين توزيــــــــــع 22, والشـــــــــكل )دارةوتحـــــــــديات اإل أهــــــــــدافوالعمـــــــــل علـــــــــى تحســـــــــين خطـــــــــط و 

 .التكيفالنسبية الخاصة في ُبعد  هميةحرافات المعيارية واألنالمتوسطات الحسابية واأل

 (n=136)  التكيف( االحصاء الوصفي لُبعد 23الجدول )

 الفقرات ت
الوسط 

 الحسابي

حراف ناأل

 المعياري

مستوى 

 االجابة

 هميةاأل

 %النسبية

ترتيب 

 هميةاأل

STAD1  الشركة مع الزبائن كافة  إدارةتتفاعل

وتستجيب الحتياجاتهم المتغيرة في مختلف 
 5 % 87 جدا  مرتفع  0.71 4.33
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 الظروف.

STAD2 
خططها الشركة قادرة على تغيير  إدارة
 .اتإلدار لها التي تحددها أهدافو 

 4 % 87 جدا  مرتفع  0.693 4.35

STAD3 

قادرة على التكيف بسرعة مع  الشركة إدارة
العمل  االستثنائية في بيئة حداثاإل

 الداخلية.

 2 % 91 جدا  مرتفع  0.605 4.57

STAD4 
الشركة قادرة على التكيف باستمرار  إدارة

 مع متطلبات السوق.
 3 % 91 جدا  مرتفع  0.544 4.53

STAD5 

الزبائن يقع ضمن أولويات برنامج  رضا

الشركة للمتغيرات البيئية  إدارةاستجابة 

 المتالحقة.

 1 % 92 جدا  مرتفع  0.65 4.58

 التكيفالمعدل العام لبُعد 

 4.47 الوسط الحسابي

 0.51 حراف المعياريناأل

النسبية % هميةاأل  89 % 

 جدا  مرتفع  مستوى االجابة

 

 
 التكيفالنسبية لُبعد  هميةحرافات المعيارية واألن( المتوسطات الحسابية واأل22الشكل )
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 -:ُبعد النمو .3

ـــــــــائج الجـــــــــدول )    ـــــــــي المتوســـــــــطات الحســـــــــابية واأل24تســـــــــتعر  نت حرافـــــــــات ن( والخاصـــــــــة ف

 إذ, النميييييوالنســـــبية الجابـــــات عينـــــة الدراســـــة تجـــــاه ُبعـــــد  هميـــــةالمعياريـــــة ومســـــتوى االجابـــــة واأل

 إدارة( والخاصـــــــــة بــــــــــ )STGR1ى )األولـــــــــيالحـــــــــظ اهتمـــــــــام الشـــــــــركة المدروســـــــــة فـــــــــي الفقـــــــــرة 

حــــــراف أن( و 4.55( بمتوســــــط حســــــابي قــــــدره )جدياااااادة أسااااااواق دخااااااول علااااااى قااااااادرة الشااااااركة

( ممـــــا 91%وشـــــدة اجابـــــة بلغـــــت ) جـــــدا  ( وبمســـــتوى اجابـــــة مرتفـــــع 0.581معيـــــاري مســـــاٍو لــــــ )

اخــــر حصــــلت  جانــــب, مــــن النمييييوســــجام اجابــــات عينــــة الدراســــة تجــــاه ُبعــــد أنيــــدل علــــى تنــــاكم و 

ــــــــ )STGR4الفقـــــــرة الرابعـــــــة )  ماااااااع تحالفاااااااات تكاااااااوين الشاااااااركة إدارة تحااااااااول( والخاصـــــــة ب

( علـــى ادنـــى متوســـط حســـابي قيمتـــه العمااال بيئاااة فاااي القائماااة التحاااديات لمواجهاااة المنافساااين

وبشـــــــدة اجابـــــــة  جـــــــدا  ( وبمســـــــتوى اجابـــــــة مرتفـــــــع 0.762حـــــــراف معيـــــــاري مقـــــــداره )أن( و 4.24)

مـــــن خـــــالل  النميييييواهتمـــــام الشـــــركة المدروســـــة فـــــي ُبعـــــد  إلـــــى(, ممـــــا يشـــــير 85%مســـــاوية لــــــ )

 إلـــــــىللـــــــدخول  ةتهـــــــا تجـــــــاه االهتمـــــــام فـــــــي تبنـــــــي اســـــــاليب جديـــــــدمكانالحـــــــر  علـــــــى تطـــــــوير ا

ـــــي تحـــــد  ـــــة الت ـــــاء تحالفـــــات مـــــع المنافســـــين لمواجهـــــة التحـــــديات البيئي ـــــى بن االســـــواق والعمـــــل عل

 ات الشركة.مكانمن ا

ــــــــه ) النمييييييييوالمعــــــــدل العــــــــام لُبعــــــــد  أنكمــــــــا يالحــــــــظ  ــــــــداره أن( و 4.41قيمت ــــــــاري مق حــــــــراف معي

ـــــــــ ) جــــــــدا  ( وشــــــــدة اجابــــــــة مرتفعــــــــة 0.532) ــــــــي اهتمــــــــام الشــــــــركة 88%مســــــــاوية ل (, ممــــــــا يعن

خبــــرات  إدارةعــــن طريــــق قــــدرة الشــــركة علــــى  النمييييوســــين مقــــدارتها تجــــاه ُبعــــد المــــدرو  فــــي تح

( 23العــــــاملين فــــــي اتخــــــاذ القــــــرارات المــــــؤثرة علــــــى مســــــتقبلها المعرفــــــي والتســــــويقي, والشــــــكل )
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ــــــع المتوســــــطات الحســــــابية واأل ــــــة واألنيبــــــين توزي ــــــات المعياري ــــــي  هميــــــةحراف النســــــبية الخاصــــــة ف

 .النموُبعد 

 (n=136)  النمو( االحصاء الوصفي لُبعد 24الجدول )

 الفقرات ت
الوسط 

 الحسابي

حراف ناأل

 المعياري

مستوى 

 االجابة

 هميةاأل

 %النسبية

ترتيب 

 هميةاأل

STGR1 
الشركة قادرة على دخول أسواق  إدارة

 جديدة.
 1 % 91 جدا  مرتفع  0.581 4.55

STGR2 
الشركة بتنويع منتجاتها  إدارةتقوم 

 وخدماتها لتلبي حاجات السوق الفعلية.
 2 % 89 جدا  مرتفع  0.699 4.47

STGR3 

الشركة على تنفيذ آليات  إدارةتعمل 

ومنهجيات جديدة لمواجهة المنافسة من 

 . خرىالشركات األ

 4 % 87 جدا  مرتفع  0.697 4.37

STGR4 

الشركة تكوين تحالفات مع  إدارةتحاول 
لمواجهة التحديات القائمة في  المنافسين
 .بيئة العمل

 5 % 85 جدا  مرتفع  0.762 4.24

STGR5 
الشركة خبرات  العاملين في  إدارةتوظف 

 اتخاذ القرارات المؤثرة في مستقبلها.
 3 % 89 جدا  مرتفع  0.768 4.45

 النموالمعدل العام لبُعد 

 4.41 الوسط الحسابي

 0.532 حراف المعياريناأل

النسبية % هميةاأل  88 % 

 جدا  مرتفع  مستوى االجابة
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 النموالنسبية لُبعد  هميةحرافات المعيارية واألن( المتوسطات الحسابية واأل23الشكل )

 -:مناقشة نتائج متغير النجاح الستراتيجي.4
المعـــــــــدل العـــــــــام للمتوســـــــــطات  أن إلـــــــــى( 25اســـــــــفرت النتـــــــــائج المستعرضـــــــــة فـــــــــي الجـــــــــدول )  

ـــــــداره ) ـــــــر النجـــــــاح االســـــــتراتيجي مق ـــــــغ )أن( و 4.41الحســـــــابية لمتغي ـــــــاري بل ( 0.466حـــــــراف معي

ــــــدل علــــــى اهتمــــــام 88%وبشــــــدة اجابــــــة مســــــاوية لـــــــ ) جــــــدا  وبمســــــتوى اجابــــــة مرتفــــــع  (, ممــــــا ي

ــــالشــــركة المدروســــة فــــي ُبعــــد التكيــــف كونــــه حصــــل علــــى المرتبــــة  ى بمتوســــط حســــابي بلــــغ األول

نســــــــبية  أهميــــــــةو  جــــــــدا  ( وبمســــــــتوى اجابــــــــة مرتفــــــــع 0.51حــــــــراف معيــــــــاري قيمتــــــــه )أنو ( 4.47)

اخــــر حصــــل ُبعــــد البقــــاء علــــى المرتبــــة االخيــــرة بمتوســــط حســــابي  جانــــب(, مــــن 89%بلغــــت )

ـــــــــه ) ـــــــــغ )أن( و 4.35قيمت ـــــــــاري بل ـــــــــة( وب0.591حـــــــــراف معي ــــــــــ ) أهمي ( 87%نســـــــــبية مســـــــــاوية ل

المدروســــة فــــي تحســــين فــــر  البقــــاء وبمســــتوى اجابــــة مرتفــــع, ممــــا يــــدل علــــى اهتمــــام الشــــركة 

ــــى التكيــــف والنمــــو داخــــل االســــواق, والشــــكل ) ــــب منهــــا تعزيــــز قــــدرتها عل ( 24لــــديها, ممــــا يتطل

ــــــع المتوســــــطات الحســــــابية واأل ــــــة واألنيبــــــين توزي ــــــات المعياري ــــــي  هميــــــةحراف النســــــبية الخاصــــــة ف

 متغير النجاح االستراتيجي.
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 (n=136)  االستراتيجيالنجاح ( االحصاء الوصفي لمتغير 25الجدول )

 البُعد ت
الوسط 

 الحسابي

حراف ناأل

 المعياري

مستوى 

 االجابة

 هميةاأل

 %النسبية

ترتيب 

 هميةاأل

 الثالث % 87 جدا  مرتفع  0.591 4.35 البقاء 1

 األول % 89 جدا  مرتفع  0.51 4.47 التكيف 2

 الثاني % 88 جدا  مرتفع  0.532 4.41 النمو 3

 النجاح االستراتيجيالمعدل العام لمتغير 

 4.41 الوسط الحسابي

 0.466 حراف المعياريناأل

النسبية % هميةاأل  88 % 

 جدا  مرتفع  مستوى االجابة

 

 
 متغير النجاح بعادالنسبية أل هميةحرافات المعيارية واألن( المتوسطات الحسابية واأل24الشكل )

 االستراتيجي
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ـــــــى وســـــــيلتين احصـــــــائيتين همـــــــا     اعتمـــــــدت الباحثـــــــة لغـــــــر  اختبـــــــار فرضـــــــيات الدراســـــــة عل

اط والتــــــي بــــــدورها تــــــم اســــــتخدام معامــــــل ارتبــــــاط البســــــيط مــــــن خــــــالل الحزمــــــة مصــــــفوفة االرتبــــــ

ـــــــــــامج ) ـــــــــــة بواســـــــــــطة الحزمـــــــــــة SPSS.V.26االحصـــــــــــائية لبرن ـــــــــــة الهيكلي (, ونمذجـــــــــــة المعادل

 :اآلتي(, وعلى النحو AMOS.V.25االحصائية لبرنامج )

هـــــا )المهـــــارات أبعادتهــــتم هـــــذه الفقـــــرة بقيـــــا  طبيعــــة ونـــــو  العالقـــــة بـــــين المعرفــــة الضـــــمنية ب   

ــــــــــة, والمهــــــــــارات ا ــــــــــة( والنجــــــــــاح االســــــــــتراتيجي بالمعرفي ــــــــــة, والمهــــــــــارات االجتماعي ه أبعــــــــــادلتقني

ــــــة فــــــ أجــــــل)البقــــــاء, والتكيــــــف, والنمــــــو(, وعليــــــه فمــــــن  ــــــك  أنقبــــــول او رفــــــ  طبيعــــــة العالق ذل

 يعتمد على فرضيتين هما:

: وتــــــن  علــــــى ) عــــــدم وجــــــود عالقــــــة ارتبــــــاط ذات داللــــــة احصــــــائية (H0)الفرضــــــية الصــــــفرية

ـــــــــين المعرفـــــــــة الضـــــــــمنية ب )المهـــــــــارات المعرفيـــــــــة, والمهـــــــــارات التقنيـــــــــة, والمهـــــــــارات  هـــــــــاأبعادب

 ه )البقاء, والتكيف, والنمو( أبعاداالجتماعية( والنجاح االستراتيجي ب

: وتــــــــن  علـــــــى )وجــــــــود عالقــــــــة ارتبـــــــاط ذات داللــــــــة احصــــــــائية بــــــــين ((H1الفرضـــــــية البديلــــــــة

هـــــــــــــارات هـــــــــــــا )المهـــــــــــــارات المعرفيـــــــــــــة, والمهـــــــــــــارات التقنيـــــــــــــة, والمأبعادالمعرفـــــــــــــة الضـــــــــــــمنية ب

 ه )البقاء, والتكيف, والنمو(.أبعاداالجتماعية( والنجاح االستراتيجي ب
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ــــالي فمــــن  ــــاط فقــــد تــــم االســــتع أجــــلوبالت ه بالتصــــنيف الــــذي وضــــعه أنقيــــا  قــــوة وعالقــــة االرتب

(Cohen et al.,1983:2( والجـــــدول ,)يبـــــين نـــــو  التصـــــنيف ودرجـــــات القـــــوة فـــــي 26 )

 ضوء كل حالة من الحاالت.

 معيار تصنيف قوة عالقة االرتباط( 26الجدول )

 نوع العالقة وقوتها قيمة معامل الرتباط 
 عالقة طردية قوية 1 اقل من– 0.50من 
 عالقة طردية معتدلة 0.50اقل من  – 0.30من 
 عالقة طردية ضعيفة 0.30اقل من  – 0.10من 

 ل توجد عالقة 0
 عالقة عكسية ضعيفة (-0.30اقل من ) –(-0.1من )
 عالقة عكسية معتدلة (-0.50اقل من ) –( -0.30من )

 عالقة عكسية قوية (-1) اقل من –( -0.50من )
Source: Cohen, J., Cohen, P., West, S. G., & Aiken, L. S. 
(1983)," Applied Multiple Regression/Correlation Analysis for the 
Behavioral Sciences", 3rd Edition, Mahwah,  NJ: Lawrence 
Erlbaum Associates.P2. 

ارتبااااااط ذات دللاااااة باااااين المعرفاااااة  وجاااااود عالقاااااةى علـــــى )األولـــــتـــــن  الفرضـــــية الرئيســـــة   

 (الضمنية والنجاح الستراتيجي

وجــــــــود عالقــــــــة ارتبــــــــاط ذات داللــــــــة احصــــــــائية قــــــــدرها  إلــــــــى( 27تســــــــتعر  نتــــــــائج الجــــــــدول )

( بـــــــين المعرفـــــــة الضـــــــمنية والنجـــــــاح االســـــــتراتيجي وهـــــــي عالقـــــــة قويـــــــة طرديـــــــة وفقـــــــا 0.803)

ــــار ) ــــCohen et al.,1983لمعي ــــى اهتمــــام العين ة المدروســــة بتحســــين  (, ممــــا يــــدل عل
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ــــدراتها المعرفيــــة مــــن  ــــب منهــــا تحســــين  ضــــمان أجــــلق تحقيــــق النجــــاح االســــتراتيجي, وهــــذا يتطل

ــــــة ارتبــــــاط ايجابيــــــة للمعرفــــــة الضــــــمنية  فضــــــالً (, 0.197تهــــــا بمقــــــدار )مكانا عــــــن وجــــــود عالق

 إلــــى( لُبعــــد البقــــاء 0.531النجــــاح االســــتراتيجي وبواقــــع قــــوة ارتبــــاط تراوحــــت بــــين ) أبعــــادتجــــاه 

ــــف, ممــــا يشــــير 0.784) ــــى( لُبعــــد التكي ــــدراتها األ إل ــــى تعزيــــز ق ــــة مــــن نحــــر  الشــــركة عل تاجي

تعمــــــل علــــــى  أنمنهـــــا  األمــــــرالمحافظــــــة علـــــى حصــــــتها الســــــوقية, ممـــــا يتطلــــــب  ضــــــمان أجـــــل

تهـــــــا تجـــــــاه التكيـــــــف مـــــــع التغييـــــــرات البيئيـــــــة, وتنبثـــــــق مـــــــن هـــــــذه الفرضـــــــية عـــــــدة مكانتطـــــــوير ا

 فرضيات فرعية هي:

 -:ىاألولالفرضية الفرعية 

وجااااود عالقااااة ارتباااااط ذات دللااااة احصااااائية بااااين ُبعااااد المهااااارات المعرفيااااة وتــــن  علــــى )  

 (ه )البقاء, والتكيف, والنموأبعادوالنجاح الستراتيجي ب

ـــــائج الجـــــدول ) ـــــى( 27تشـــــير نت ـــــين ُبعـــــد المهـــــارات  إل ـــــة ب ـــــة ومعنوي ـــــاط موجب ـــــة ارتب وجـــــود عالق

( وعنــــــــــد مســــــــــتوى معنويــــــــــة اقــــــــــل مــــــــــن 0.689المعرفيــــــــــة والنجــــــــــاح االســــــــــتراتيجي وقيمتهــــــــــا )

يــــــدل علــــــى قــــــوة وايجابيــــــة العالقــــــة الطرديــــــة بينهمــــــا ومــــــا يــــــدعم هــــــذه النتيجــــــة  , وهــــــذا(0.01)

مهــــــارات المعرفيــــــة تجــــــاه عــــــن وجــــــود عالقــــــة ارتبــــــاط لُبعــــــد ال فضــــــالً Sig.(2-tailed ,)قيمــــــة )

ـــــين ) أبعـــــاد ـــــى( لُبعـــــد البقـــــاء 0.387النجـــــاح االســـــتراتيجي بقيمـــــة تراوحـــــت ب ( لُبعـــــد 0.721) إل

ـــــى األمـــــرالنمـــــو, ممـــــا يشـــــير  ـــــة بتحســـــين فـــــر  النمـــــو الخـــــا  بهـــــا  إل اهتمـــــام الشـــــركة المعني

 واستثمارها بشكل يعزز قدرتها المعرفية واستثمار الخبرات والجهود على اكمل وجه.
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 -:ةالثانيالفرضية الفرعية 
ــــن  علــــى )   وجااااود عالقااااة ارتباااااط ذات دللااااة احصااااائية بااااين ُبعااااد المهااااارات التقنيااااة وت

 (ه )البقاء, والتكيف, والنموأبعادوالنجاح الستراتيجي ب

( 0.720وجــــــود عالقــــــة ارتبــــــاط موجبــــــة ومعنويــــــة مقــــــدارها ) إلــــــى( 27تشــــــير نتــــــائج الجــــــدول )

( 0.01بــــــين ُبعــــــد المهــــــارات التقنيــــــة والنجــــــاح االســــــتراتيجي وعنــــــد مســــــتوى معنويــــــة اقــــــل مــــــن )

(, وهـــــذا يـــــدل علـــــى قـــــوة وايجابيـــــة العالقـــــة الطرديـــــة بينهمـــــا ومـــــا 0.99أي بدرجـــــة ثقـــــة قـــــدرها )

ر توجــــــد عالقــــــة ارتبــــــاط لُبعــــــد اخــــــ جانــــــب(, مــــــن 2-tailed).Sigيــــــدعم هــــــذه النتيجــــــة قيمــــــة )

 إلـــــى( لُبعـــــد البقـــــاء 0.409النجـــــاح االســـــتراتيجي تراوحـــــت بـــــين ) أبعـــــادالمهـــــارات التقنيـــــة تجـــــاه 

ــــف, 0.756) ــــى ( لُبعــــد التكي ــــى التكيــــف  ليشــــير ال ــــة بتطــــوير قــــدراتها عل اهتمــــام الشــــركة المعني

تهــــا مقارنــــة تحســــين فرصــــها علــــى البقــــاء والنمــــو وتحســــين ربحي أجــــلمــــع الظــــروف البيئيــــة مــــن 

 بالشركات المنافسة لها.

 -:الفرضية الفرعية الثالثة
وجاااود عالقاااة ارتبااااط ذات دللاااة احصاااائية باااين ُبعاااد المهاااارات الجتماعياااة وتـــن  علـــى )  

 (ه )البقاء, والتكيف, والنموأبعادوالنجاح الستراتيجي ب

ـــــائج الجـــــدول ) ـــــى( 27تشـــــير نت ـــــين ُبعـــــد المهـــــارات  إل ـــــة ب ـــــة ومعنوي ـــــاط موجب ـــــة ارتب وجـــــود عالق

( وعنـــــــــد مســـــــــتوى معنويـــــــــة اقـــــــــل مـــــــــن 0.781االجتماعيـــــــــة والنجـــــــــاح االســـــــــتراتيجي وبلغـــــــــت )

(, وهـــــــذا يــــــدل علـــــــى قــــــوة وايجابيـــــــة العالقــــــة الطرديـــــــة 0.99( أي بدرجــــــة ثقـــــــة قــــــدرها )0.01)

وجـــــود عالقـــــة ارتبـــــاط عـــــن  فضـــــالً Sig.(2-tailed ,)بينهمـــــا ومـــــا يـــــدعم هـــــذه النتيجـــــة قيمـــــة )

النجــــــــــاح االســــــــــتراتيجي بعالقــــــــــة تراوحــــــــــت بــــــــــين  أبعــــــــــادلُبعــــــــــد المهــــــــــارات االجتماعيــــــــــة تجــــــــــاه 

اهتمـــــام الشـــــركة  إلـــــى األمـــــر( لُبعـــــد التكيـــــف, ممـــــا يشـــــير 0.701) إلـــــى( لُبعـــــد البقـــــاء 0.644)
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ـــــــة بتطـــــــوير ا ـــــــة مـــــــع العـــــــاملين واإلمكانالمعني ـــــــات ايجابي ـــــــاء عالق  أجـــــــلمـــــــن  دارةتهـــــــا تجـــــــاه بن

 الشركة المنشودة. أهدافحر  العاملين على تحقيق  ضمان

ى األولــــيمكــــن القــــول قبــــول الفرضــــية البديلــــة الخاصــــة فــــي الفرضــــية الرئيســــة  أعــــالهوممــــا تقــــدم 

والتــــي تــــن  علــــى )وجــــود عالقــــة ارتبــــاط ذات داللــــة احصــــائية موجبــــة بــــين المعرفــــة الضــــمنية 

مهـــــــــــارات االجتماعيـــــــــــة( والنجـــــــــــاح هـــــــــــا )المهـــــــــــارات المعرفيـــــــــــة, والمهـــــــــــارات التقنيـــــــــــة, والأبعادب

(, 0.01ه )البقـــــــاء, والتكيـــــــف, والنمـــــــو( عنـــــــد مســـــــتوى معنويـــــــة اقـــــــل مـــــــن أبعـــــــاداالســـــــتراتيجي ب

ورفـــــــ  الفرضـــــــية الصــــــــفرية التـــــــي تــــــــن  علـــــــى ) عــــــــدم وجـــــــود عالقــــــــة ارتبـــــــاط ذات داللــــــــة 

هــــــا )المهــــــارات المعرفيــــــة, والمهــــــارات التقنيــــــة, أبعاداحصــــــائية موجبــــــة بــــــين المعرفــــــة الضــــــمنية ب

ه )البقــــــــاء, والتكيــــــــف, والنمــــــــو( عنــــــــد أبعــــــــادلمهــــــــارات االجتماعيــــــــة( والنجــــــــاح االســــــــتراتيجي بوا

 (.0.05مستوى معنوية اقل من 

 (n=136( مصفوفة االرتباط )27الجدول )        

 
 المهارات

 المعرفية

 المهارات

 التقنية

 المهارات

 االجتماعية

 المعرفة

 الضمنية
 النمو التكيف البقاء

 النجاح

 االستراتيجي

 المهارات

 المعرفية

 .689** .721** .686** .387** .924** .741** .764** 1 االرتباط

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

n 136 136 136 136 136 136 136 136 

 المهارات

 التقنية

 .720** .710** .756** .409** .898** .709** 1 .764** االرتباط

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

n 136 136 136 136 136 136 136 136 

 المهارات

 االجتماعية

 .781** .663** .701** .644** .903** 1 .709** .741** االرتباط

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

n 136 136 136 136 136 136 136 136 

 المعرفة

 الضمنية

 .803** .767** .784** .531** 1 .903** .898** .924** االرتباط

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

n 136 136 136 136 136 136 136 136 

 البقاء

 .789** .477** .504** 1 .531** .644** .409** .387** االرتباط

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

n 136 136 136 136 136 136 136 136 

 التكيف

 .897** .836** 1 .504** .784** .701** .756** .686** االرتباط

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

n 136 136 136 136 136 136 136 136 

 .888** 1 .836** .477** .767** .663** .710** .721** االرتباط النمو
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Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

n 136 136 136 136 136 136 136 136 

 النجاح

 االستراتيجي

 1 .888** .897** .789** .803** .781** .720** .689** االرتباط

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

n 136 136 136 136 136 136 136 136 

 Sig. (2-tailed)=0.000 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

ــــأثير المعرفــــة الضــــمنية ب   ــــرة بقيــــا  طبيعــــة ونــــو  العالقــــة ت هــــا )المهــــارات أبعادتهــــتم هــــذه الفق

ه أبعــــــــادالمعرفيــــــــة, والمهــــــــارات التقنيــــــــة, والمهــــــــارات االجتماعيــــــــة( فــــــــي النجــــــــاح االســــــــتراتيجي ب

ـــــي ُتعـــــد  ـــــة الت ـــــة الهيكلي ى أحـــــد)البقـــــاء, والتكيـــــف, والنمـــــو(, مـــــن خـــــالل اعتمـــــاد نمذجـــــة المعادل

قبــــــــول او  أجــــــــل(  وعليــــــــه فمــــــــن AMOS.V.25نمــــــــاذج االختبــــــــارات البنائيــــــــة فــــــــي برنــــــــامج )

 ذلك يعتمد على فرضيتين هما: أنرف  طبيعة العالقة ف

ذات داللـــــة احصــــــائية : وتـــــن  علـــــى ) عــــــدم وجـــــود عالقـــــة تــــــأثير (H0)الفرضاااااية الصاااااافرية

هـــــــــــــا )المهـــــــــــــارات المعرفيـــــــــــــة, والمهـــــــــــــارات التقنيـــــــــــــة, والمهـــــــــــــارات أبعادللمعرفـــــــــــــة الضـــــــــــــمنية ب

ـــــــف, والنمـــــــو( عنـــــــد مســـــــتوى أبعـــــــاداالجتماعيـــــــة( فـــــــي النجـــــــاح االســـــــتراتيجي ب ه )البقـــــــاء, والتكي

 (.0.01معنوية اعلى من 

ـــــأثير ذات داللـــــة (H1)الفرضاااااية البديلاااااة ـــــن  علـــــى )وجـــــود عالقـــــة ت احصـــــائية للمعرفـــــة : وت

ـــــــي أبعادالضـــــــمنية ب ـــــــة( ف ـــــــة, والمهـــــــارات االجتماعي ـــــــة, والمهـــــــارات التقني هـــــــا )المهـــــــارات المعرفي

ه )البقـــــــاء, والتكيـــــــف, والنمـــــــو( عنـــــــد مســـــــتوى معنويـــــــة اقـــــــل مـــــــن أبعـــــــادالنجـــــــاح االســـــــتراتيجي ب

 (, وكما يلي:0.01
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 -:ةالثانياختبار الفرضية الرئيسة 

تااااأثير ذو دللااااة احصااااائية معنويااااة للمعرفااااة الضاااامنية وجااااود تــــن  هــــذه الفرضــــية علــــى )  

 ه )البقاء, والتكيف, والنمو(أبعادفي النجاح الستراتيجي ب

ــــــأثير معنــــــوي للمعرفــــــة الضــــــمنية فــــــي النجــــــاح  إلــــــى( 28تســــــتعر  نتــــــائج الجــــــدول ) وجــــــود ت

ـــــــاء) هأبعـــــــاداالســـــــتراتيجي ب ـــــــف, البق ـــــــ(والنمـــــــو, والتكي ـــــــالي ف ـــــــذي  أن, وبالت ـــــــة ال ـــــــأثير االيجابي الت

( 0.803تمارســـــه المعرفـــــة الضـــــمنية ســـــوف يعمـــــل علـــــى تحســـــين النجـــــاح االســـــتراتيجي بواقـــــع )

تحســـــين النجـــــاح  إلـــــىزيـــــادة المعرفـــــة الضـــــمنية بمقـــــدار وحـــــدة واحـــــد يـــــؤدي  أنممـــــا يـــــدل علـــــى 

جـــــــة اكبـــــــر مـــــــن ( وقيمـــــــة حر 0.044وبخطـــــــأ معيـــــــاري قـــــــدره ) (0.803)االســـــــتراتيجي بمقـــــــدار 

قـــــدرتها الشـــــركة المعنيـــــة تهـــــتم فـــــي تطـــــوير  أن( ممـــــا يـــــدل علـــــى 18.25اوية لــــــ )( مســـــ1.96)

 على البقاء والتكيف والنمو.

ــــــــى( 28( والمبينــــــــة فــــــــي الجــــــــدول )25كمــــــــا تشــــــــير النتــــــــائج المعروضــــــــه فــــــــي الشــــــــكل )  أن إل

تحــــد مـــــن قـــــدرة الشـــــركة  ( مـــــن العوامـــــل التـــــي%64.5)ت فـــــي تفســــير أســـــهمالمعرفــــة الضـــــمنية 

 .أما المتبقي يعود لعوامل خارجية كير مسيطر عليهاعلى تحقيق النجاح االستراتيجي 

ــــائج الشــــكل ) ــــين نت ــــة, 25كمــــا تب ( توافــــق مؤشــــرات جــــودة المطابقــــة مــــع معــــايير الجــــودة العالمي
(, و GFI=0.927(, و)2.737النســـــــــــــــبة بــــــــــــــــين مربــــــــــــــــع كـــــــــــــــاي ودرجــــــــــــــــة الحريــــــــــــــــة ) أن إذ
(AGFI=0.922و ,) (RMSEA=0.059 ــــــــــى تفســــــــــير الشــــــــــكل ادنــــــــــى لفرضــــــــــية ( ليــــــــــدل عل

 التأثير الموضوعة.
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 هأبعاد( الهيكل القياسي لتأثير المعرفة الضمنية في النجاح االستراتيجي ب25الشكل )

 هأبعادالمعيارية لتأثير المعرفة الضمنية في النجاح االستراتيجي ب األوزان( نتائج 28الجدول )   

 حدارنمسار األ 
التقديرات 
 المعيارية

الخطأ 
 المعياري

النسبة 
 الحرجة

 قيمة
2R 

الحتمالية 
(P) 

نوع 
 التأثير

المعرفة 
 ---> الضمنية

النجاح 
 معنوي *** 0.645 18.25 0.044 0.803 الستراتيجي

 وتنبثق من هذه الفرضية عدة فرضيات فرعية يمكن اختبارها كما يلي:

 -:ىاألولالفرضية الفرعية 

ـــــى   ـــــن  عل وجاااااود تاااااأثير احصاااااائي معناااااوي لُبعاااااد المهاااااارات المعرفياااااة فاااااي النجااااااح ) ت

 (ه )البقاء, والتكيف, والنموأبعادالستراتيجي ب

عــــــدم وجــــــود تــــــأثير معنــــــوي لُبعــــــد المهــــــارات المعرفيــــــة فــــــي  إلــــــى( 29اســــــفرت نتــــــائج الجــــــدول )

ة يتعـــــين علـــــى الشـــــركة أنـــــ, وبالتـــــالي ف(والنمـــــو, والتكيـــــف, البقـــــاء) هأبعـــــادالنجـــــاح االســـــتراتيجي ب

ـــــــديها مـــــــن  ـــــــة ل الحـــــــد مـــــــن الخطـــــــأ  أجـــــــلالمدروســـــــة االهتمـــــــام فـــــــي تطـــــــوير المهـــــــارات المعرفي

 ي منه وتحسين الواقع التطبيقي لها.أنالمعياري الذي تع
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 -:ةالثانيالفرضية الفرعية 

وجااااااود تااااااأثير احصااااااائي معنااااااوي لُبعااااااد المهااااااارات التقنيااااااة فااااااي النجاااااااح تـــــن  علــــــى )   

 (ه )البقاء, والتكيف, والنموأبعادالستراتيجي ب

وجــــود تــــأثير معنــــوي لُبعــــد المهــــارات التقنيــــة فــــي النجــــاح  إلــــى( 29يالحــــظ مــــن نتــــائج الجــــدول )

ـــــــاء) هأبعـــــــاداالســـــــتراتيجي ب ـــــــف, البق ـــــــ(والنمـــــــو, والتكي ـــــــالي ف ـــــــذي  أن, وبالت ـــــــة ال ـــــــأثير االيجابي الت

يمارســـــــه ُبعـــــــد المهــــــــارات التقنيـــــــة ســــــــوف يعمـــــــل علــــــــى تحســـــــين النجــــــــاح االســـــــتراتيجي بواقــــــــع 

ـــــى 0.290) ـــــدل عل ـــــؤدي  أن( ممـــــا ي ـــــاري واحـــــد ي ـــــوزن معي ـــــة ب ـــــادة ُبعـــــد المهـــــارات التقني ـــــىزي  إل

وبخطـــــأ معيـــــاري يبلـــــغ  عنـــــد ثبـــــات بقيـــــة االبعـــــاد(0.290تحســـــين النجـــــاح االســـــتراتيجي بقيمـــــة )

ــــــر مــــــن )0.070) ــــــى 4.143( قيمتهــــــا )1.96( وقيمــــــة حرجــــــة اكب الشــــــركة  أن( ممــــــا يــــــدل عل

فــــــي تطــــــوير مهــــــارات العــــــاملين لــــــديها تجــــــاه اســــــتخدام التقنيــــــات الحديثــــــة لهــــــا اهتمــــــام المعنيــــــة 

 دعم عمليات اتخاذ القرارات داخل الشركة. أجلوالمتخصصة من 

 -:الفرضية الفرعية الثالثة

احصاااااائي معناااااوي لُبعاااااد المهاااااارات الجتماعياااااة فاااااي النجااااااح وجاااااود تاااااأثير تـــــن  علـــــى )  

 (ه )البقاء, والتكيف, والنموأبعادالستراتيجي ب

فـــــــي  وجـــــــود تـــــــأثير معنـــــــوي لُبعـــــــد المهـــــــارات االجتماعيـــــــة إلـــــــى( 29تعـــــــر  نتـــــــائج الجـــــــدول )

ــــــف, البقــــــاء) هأبعــــــادالنجــــــاح االســــــتراتيجي ب ــــــ(والنمــــــو, والتكي ــــــأثير االيجابيــــــة  أن, وبالتــــــالي ف الت

ســــــوف يعمــــــل علــــــى تحســــــين النجــــــاح االســــــتراتيجي  الــــــذي يمارســــــه ُبعــــــد المهــــــارات االجتماعيــــــة

 هبمقـــــدار وحـــــدة واحــــــد زيـــــادة ُبعـــــد المهـــــارات االجتماعيــــــة أن( ممـــــا يـــــدل علــــــى 0.508بواقـــــع )

( 0.058( وبخطـــــأ معيـــــاري قـــــدره )0.508تحســـــين النجـــــاح االســـــتراتيجي بمقـــــدار ) إلـــــىيـــــؤدي 
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ـــــر مـــــن )وقيمـــــة حرجـــــ ــــــ )1.96ة اكب ـــــى 8.759( مســـــاوية ل ـــــدل عل ـــــة  أن( ممـــــا ي الشـــــركة المعني

فــــــي تحســـــــين قــــــدرتها علـــــــى بنــــــاء عالقـــــــات ايجابيــــــة مـــــــع فــــــرق العمـــــــل وتشـــــــجيع لهــــــا اهتمـــــــام 

 العاملين على المشاركة بفاعلية عالية على ذلك.

 أبعـــــاد أن إلـــــى( 29( والمبينـــــة فـــــي الجـــــدول )26كمـــــا تشـــــير النتـــــائج المعروضـــــه فـــــي الشـــــكل )

( مـــــن العوامـــــل التـــــي تحــــد مـــــن قـــــدرة الشـــــركة 66.8%ت فـــــي تفســــير )أســـــهمالمعرفــــة الضـــــمنية 

أمـــــا المتبقـــــي فيعـــــود الـــــى عوامـــــل خارجيـــــة كيـــــر مســــــيطر علـــــى تحقيـــــق النجـــــاح االســـــتراتيجي 

 عليها 

ــــائج الشــــكل ) ــــين نت ــــة, 26كمــــا تب ( توافــــق مؤشــــرات جــــودة المطابقــــة مــــع معــــايير الجــــودة العالمي

(, و GFI=0.923(, و)4.106ن مربــــــــــــــــع كـــــــــــــــاي ودرجــــــــــــــــة الحريــــــــــــــــة )النســـــــــــــــبة بــــــــــــــــي أن إذ

(AGFI=0.918( و ,)RMSEA=0.062 ــــــــــى تفســــــــــير الشــــــــــكل ادنــــــــــى لفرضــــــــــية ( ليــــــــــدل عل

 التأثير الموضوعة.

 
 هأبعادالمعرفة الضمنية في النجاح االستراتيجي ب أبعاد( الهيكل القياسي لتأثير 26الشكل )
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المعرفة الضمنية في النجاح االستراتيجي  أبعادالمعيارية لتأثير  األوزان( نتائج 29الجدول )  
 هأبعادب

 حدارنمسار األ
التقديرات 

 المعيارية

الخطأ 

 المعياري

النسبة 

 الحرجة

 قيمة

2R 

االحتمالية 

(P) 

نوع 

 التأثير

 المهارات

 المعرفية
<--- 

النجاح 

 االستراتيجي

0.091 0.062 1.468 

0.668 

0.286 
غير 

 معنوي

 المهارات

 التقنية
<--- 0.290 0.070 4.143 P>1.96 معنوي 

 المهارات

 االجتماعية
<--- 0.508 0.058 8.759 P>1.96 معنوي 
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ــــــة وجــــــود عالقــــــ .1 ــــــة بــــــين المعرف ــــــاط ذات داللــــــة احصــــــائية معنوي الضــــــمنية والنجــــــاح ة ارتب

اهتمــــام الشــــركة المدروســــة بتـــــوفير بنيــــة تحتيــــة للبـــــرامج واالدوات ممــــا يــــدل علـــــى  ,االســــتراتيجي

والتكيــــف  ,المحافظــــة علــــى المعرفــــة الضــــمنية بغيــــة تطــــوير العــــاملين أجــــلالتــــي تســــتخدمها مــــن 

 لتقنيات.مع التغييرات التي تحدث في عالم ا

هــــــــــا أبعادوجــــــــــود عالقــــــــــة تــــــــــأثير ذات داللــــــــــة احصــــــــــائية معنويــــــــــة للمعرفــــــــــة الضــــــــــمنية ب .2

ــــــــة, والمهــــــــارات اال ــــــــي النجــــــــاح االســــــــتراتيجي)والمهــــــــارات التقني ــــــــة( ف ه )البقــــــــاء, أبعــــــــادب جتماعي

ات معرفيـــــة خاصــــــة بيانـــــبنــــــاء الشـــــركة المدروســـــة لقاعـــــدة  ممـــــا يســـــهم فـــــي,ف, والنمـــــو( يـــــوالتك

والتبـــــادل فـــــي  ,ي منـــــه واالتصـــــالنامعرفـــــة اوجـــــه القصـــــور الـــــذي تعـــــ أجـــــلبالعـــــاملين لـــــديها مـــــن 

 ي منها.ناة معالجة نقاط الضعف التي تعالمعلومات بغي  

ــــــــة احصــــــــائية معنويــــــــة للمهــــــــارات المعرفيــــــــة فــــــــي النجــــــــاح  .3 عــــــــدم وجــــــــود تــــــــأثير ذات دالل

ليشـــــير الـــــى ضـــــعف امكانيـــــات الشـــــركة تجـــــاه ه )البقـــــاء, والتكيـــــف, والنمـــــو( أبعـــــاداالســـــتراتيجي ب

 المهارات المعرفية الخاصة بها ليضعف قدرتها على البقاء والتكيف والنمو

ـــــــات المتخصصـــــــة مـــــــن  .4 ـــــــة  أجـــــــلاهتمـــــــام الشـــــــركة بتبنـــــــي البرمجي دعـــــــم عملياتهـــــــا الداخلي

 القرارات التي تسهم في تحسين قدرة وواقع الشركة في العمل الجماعي. أفضلواتخاذ 

ـــــتم مـــــن خاللهـــــا .5 ـــــى تشـــــارك  امـــــتالك الشـــــركة لبـــــرامج دعـــــم معرفـــــي ي تشـــــجيع العـــــاملين عل

 المعرفة في المؤتمرات والندوات الكفيلة بتطوير قدراتهم ومهاراتهم التقنية.
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 المبحث االول     االستنتاجات بعالرال               الفص

 اســــــتقطاب يــــــاتهم مــــــن خــــــاللمكانتهــــــتم الشــــــركة بتحفيــــــز العــــــاملين لــــــديها علــــــى تطــــــوير ا .6

ــــــــة والمهــــــــاراتالعــــــــاملين ذوي المهــــــــارات  ــــــــة مــــــــن  المعرفي ــــــــل الكــــــــوادر  ضــــــــمان أجــــــــلالعالي تأهي

 الخاصة بالشركة.

ــــــىالشــــــركة  ىســــــعت .7 تطــــــوير مهــــــارات العــــــاملين مــــــن خــــــالل المشــــــاركة فــــــي مجموعــــــات  إل

 .ومهارياً  وفكرياً  اً العمل وتوجيه العاملين معنوي

امتالكهـــــــا القــــــــدرة علــــــــى التعامــــــــل مــــــــع ياتهــــــــا بشــــــــكل دوري نتيجــــــــة مكانتطـــــــور الشــــــــركة ا .8

بالتهديـــــــدات المســـــــتقبلية مـــــــن خـــــــالل اهتمامهـــــــا بتحســـــــين كفـــــــاءات العـــــــاملين  ؤوالتنبـــــــالتحـــــــديات 

 لديها وعلى نطاق مستمر بغية تعزيز قدرتها على البقاء.

تلبيــــــة  ضــــــمانالزبــــــائن المتعــــــاملين معهــــــا مــــــن خــــــال  رضــــــاتحقيــــــق  إلــــــىتســــــعى الشــــــركة  .9

 متطلباتهم واالستجابة لها في ظل الظروف البيئة المتالحقة.

االســـــتثنائية فـــــي ظـــــل بيئـــــة  حـــــداثدرة علـــــى التكيـــــف بســـــرعة مـــــع األامـــــتالك الشـــــركة القـــــ .10

 اتها بشكل مستمر ودوري.مكانأالذي يتطلب منها تطوير  األمرالعمل المتداخلة, 

ــــــدخول  .11 ــــــىاهتمــــــام الشــــــركة بتحســــــين اســــــتراتيجياتها الخاصــــــة بال ــــــدة, وهــــــذا أ إل ســــــواق جدي

خبــــــرات العــــــاملين فــــــي  يــــــدل علــــــى اهتمامهــــــا بتحســــــين قــــــدرتها التنمويــــــة والعمــــــل علــــــى تطــــــوير

عـــــن الحــــــر  علـــــى ادخـــــال التنويـــــع فـــــي منتجاتهـــــا لتلبيــــــة  فضـــــالً المشـــــاركة باتخـــــاذ القـــــرارات, 

 ومتطلبات السوق الفعلية. ,حاجات
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 المبحث الثاني     التوصيات الرابعل               الفص

بنقـــــل المعرفـــــة وكفاءاتهـــــا بـــــين العـــــاملين مـــــن االهتمـــــام المدروســـــة  يتعـــــين علـــــى الشـــــركة .1

ــــة متخصصــــة داخــــل وخــــارج  ــــة تأهيلي ــــي دورات تدريبي ــــى المشــــاركة ف ــــز العــــاملين عل خــــالل تحفي

 .البلد

واالرشـــــــادات الضـــــــرورية مـــــــن  ,اهتمـــــــام الشـــــــركة المدرســـــــة باتبـــــــا  التوجيهـــــــاتضـــــــرورة  .2

 .في بناء عالقات ايجابية مع فرق العمل داخل الشركة األسهام أجل

ــــة مــــن خــــالل التأكاهتمــــام الشــــركة ن يتعــــي   .3 ــــة العالي ــــبالمهــــارات المعرفي ــــى ي أســــتقطاب د عل

شـــــــارية التـــــــي تســـــــتعملها العـــــــاملين ذوي المهـــــــارات العاليـــــــة عـــــــن طريـــــــق تكثيـــــــف الجهـــــــود االست

 الشركة لجذب هذه النخبة من العاملين.

مهــــــــارات المهــــــــارات التقنيــــــــة مــــــــن خــــــــالل تحســــــــين بتطــــــــوير اهتمــــــــام الشــــــــركة ضــــــــرورة  .4

فــــتح افــــاقهم المعرفيــــة وتطويرهــــا مــــن خــــالل المبــــادرة  أجــــلالعــــاملين بشــــكل دوري وتعزيزهــــا مــــن 

المعرفــــــي, ممــــــا يتطلــــــب منهــــــا االهتمــــــام بتعزيــــــز المهــــــارات المعرفيــــــة الخاصــــــة بكــــــل  بــــــدا واأل

 عامل في الشركة.

تطــــــــوير المهــــــــارات االجتماعيــــــــة مــــــــن  تحــــــــر  الشــــــــركة المدروســــــــة علــــــــى أنضــــــــرورة  .5

ــــــى تشــــــجيع  خــــــالل ــــــدراتها عل ــــــرق العمــــــل مــــــن خــــــالل تطــــــوير ق ــــــة مــــــع ف ــــــات ايجابي ــــــاء عالق بن

والتــــــي تســــــهم فــــــي بنــــــاء عالقــــــات  ,ورية للشــــــركةشــــــطة الضــــــر نالعــــــاملين بفاعليــــــة فــــــي بنــــــاء األ

 يجابية بين العاملين.إ
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 المبحث الثاني     التوصيات بعالرال               الفص

تعـــــد الشـــــركة مجموعـــــة مـــــن الســـــيناريوهات الكفيلـــــة فـــــي بنـــــاء خيـــــارات بديلـــــة  أنضـــــرورة  .6

تطــــــوير قــــــدرتها  أجــــــلمــــــن مــــــن خــــــالل تطــــــوير المهــــــارات المعرفيــــــة الخاصــــــة بالعــــــاملين لــــــديها 

 اطول مدى ممكن في االسواق المستهدفة. إلىعلى تحقيق النجاح االستراتيجي والبقاء 

تقيــــــيم قــــــدراتها بشــــــكل  أجــــــلبتطــــــوير المهــــــارات التقنيــــــة مــــــن  تقــــــوم الشــــــركة أنضــــــرورة  .7

والعمــــل علــــى تحليــــل نقــــاط  ,ي منــــهنامعالجــــة اوجــــه القصــــور الــــذي تعــــ ضــــمان أجــــلدوري مــــن 

 .مكانالضعف ومعالجتها قدر اال

 ضــــــمان أجــــــلماعيــــــة مــــــن علــــــى تطــــــوير المهــــــارات االجتتحــــــر  الشــــــركة  أنضــــــرورة  .8

ــــــــائن مــــــــن حصــــــــول  ــــــــاتهم واالســــــــتجابة  ضــــــــمان أجــــــــلالتفاعــــــــل مــــــــع الزب ــــــــة متطلب ــــــــة كاف معرف

الحتياجـــــــاتهم المتغيــــــــرة, ممـــــــا يتطلــــــــب منهــــــــا تحســـــــين قــــــــدرتها علــــــــى التكيـــــــف مــــــــع متطلبــــــــات 

 الزبائن.

ــــــــى الشــــــــركة  .9 ــــــــي خططهــــــــا و  إحــــــــداثتهــــــــتم ب أنيتعــــــــين عل ــــــــرات دوريــــــــة ف ها أهــــــــدافتغيي

ــــــــة تطويرهــــــــا بشــــــــكل ــــــــة ءوالمال ,مســــــــتمر المحــــــــددة بغي ــــــــرات البيئي مــــــــة مــــــــع المتطلبــــــــات والتغيي

 المتطورة والمتغيرة بأستمرار.

بنــــــــاء  تطــــــــوير المهــــــــارات المعرفيــــــــة مــــــــن خــــــــالل تحــــــــر  الشــــــــركة علــــــــى أنضــــــــرورة  .10

ـــــــات اســـــــتراتيجية مـــــــع المنافســـــــين مـــــــن  ـــــــة مواجهـــــــة ال أجـــــــلتحالف تحـــــــديات المشـــــــتركة تجـــــــاه بيئ

 .العمل

ـــــــى الشـــــــركة  إدارةتعمـــــــل  أنضـــــــرورة  .11 ـــــــذ ت تطـــــــوير المهـــــــارات التقنيـــــــة مـــــــن خـــــــاللعل نفي

 .خرىآليات ومنهجيات جديدة لمواجهة المنافسة من الشركات األ
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  المالحق

 العمل مكان الختصاص الدقيق اللقب العلمي السم ت
 جامعة كربالء /كلية اإلدارة واالقتصاد إدارة استراتيجية أ.د محسن مهدي الياسريأكرم  1

 جامعة ذي قار/كلية اإلدارة واالقتصاد نظم معلومات أ.د عبد العظيم دريفش 2

 واالقتصاد دارةجامعة كربالء/كلية اإل نظم معلومات أ.د الطائي انفيصل علو  3

 أ.م. د ةانأحمد عبداهلل أم 4
ستراتيجية اال دارة اإل

دارة   معرفةالوا 
 واالقتصاد دارةجامعة كربالء/كلية اإل

 جامعة القادسية/كلية اإلدارة واالقتصاد إدارة استراتيجية أ.م. د جواد محسن راضي 5

 جامعة كربالء/كلية اإلدارة واالقتصاد إدارة استراتيجية أ.م. د زينب مكي محمود 6

 جامعة القادسية/كلية اإلدارة واالقتصاد إدارة معرفة أ.م. د سناء جواد كاظم 7

 جامعة كربالء/كلية اإلدارة واالقتصاد إدارة استراتيجية أ.م. د عادل عبا  عبد حسين 8

 جامعة بغداد/كلية اإلدارة واالقتصاد إدارة استراتيجية دأ.م.  نسرين جاسم محمد 9

 *تم ترتيب أسماء المحكمين حسب األلقاب العلمية والحروف االبجدية       
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 انةاستبمت                                                 

 ... المحترم ة/الفاضل حضرة الخ/ت
 اهلل وبركاتهالسالم عليكم ورحمة 

 ةالموسومبالرسالة الخاصة  اتبيانالالتي بين أيديكم الكريمة, هي أداة رئيسة لجمع  االستبانة

 اإلداريين) من عينة آلراء تحليلية دراسة: دور المعرفة الضمنية في النجاح الستراتيجي)

وهي جزء من . (بابل محافظة- المحدودة الغذائية للصناعات التحاد شركة في (والفنيين

التي  االستبانةلذا نلتم  تعاونكم في ملئ  ,االعمال إدارةمتطلبات برنامج الماجستير في 

في المربع الذي ترونه مناسبا للمقايي  )اتفق تماما,  (√)بين ايديكم من خالل وضع عالمة 

بما تمثله  مرهون بدرجة استجابتكمالدراسة نجاح هذه  أنو  اتفق تماما( اتفق, محايد, ال اتفق, ال

 الدراسةبنتائج تخدم مسيرة  االستبانةهذه تخرج  أنعلى أمل  اإلجابات من دقة وموضوعية

 خا .بشكل  وشركتكمالعلمي في بلدنا بشكل عام 

  ألكرا  علمية فقط. االستبانةتستخدم هذه  إذلذكر االسم,  يه ال داعأنعلما 

 . ومن اهلل التوفيق.معنا.شاكرين لكم سلفاا جهودكم المباركة وحسن تعاونكم     
 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي       

 جامعة القادسية/كلية الدارة والقتصاد      

 ماجستير/ات العلياسقسم ادارة العمال/الدرا   
 

 



   
 

 

  المالحق

 الديموغرافية تالقسم األول: المعلوما

 

 

 

 

 المناسب المربع في(  )  إشارة وضع يرجى: مالحظة 

1 النوع االجتماعي ثىأن   ذكر  

       

2 العمر 20 – 30 سنة 40 – 31  سنة  
      

  سنة 60 – 51  سنة 50 – 41  
      

    سنة فأكثر 61  

      

3 عدد سنوات الخدمة 1 – 5 سنة 10 – 6  سنة  
      

  سنة 20 – 16  سنة 15 – 11  
      

    سنة فأكثر 21  

      

4  التحصيل العلمي معهد  اعدادية  
      

  دبلوم عالي  بكالوريوس  
      

  دكتوراه  ماجستير  



   
 

 

  المالحق

 متغيرات الدراسة: الثانيالقسم 

 ما على وتشتمل بينهم فيما تقاسمها او تحويلها االفراد على يصعب التي المعرفة  -:الضمنيةالمعرفة أوآل:
 المعرفة تلك وهي, االجتماعية والمهارات, التقنية والمهارات, المعرفية المهارات أي الفرد, عقل في يكمن
 تحويلها أو نقلها السهل من لي  وبالتالي ما, فرد عقل داخل في الالوعي مستوى على تأصلت التي العميقة

, لوظيفته ما شخ  إنجاز لكيفية الالزمة المهارات مثل قيمتها, عن أو وجودها عن الفرد يغفل وقد لآلخرين,
 .منها المنظمة في اآلخرين واستفادة وتعليمها وتوثيقها عنها التعبير صعوبة الضمنية, المعرفة سمات ومن

 الفقرات ت
اتفق 
 تماما

 اتفقل  محايد اتفق
ل اتفق 

 تماما

توليفة من القابليات الهادفة الى تعزيز وتنمية قدرة المنظمة على خلق ميزة تنافسية هي : المهارات المعرفيةأ. 
مستدامة وذلك من خالل كفاءة المنظمة في دعم عمليات التقاط ومشاركة المعرفة بين العاملين لضمان ديمومة 

  واستمرارية المنظمة.

1 
الشركة على تعزيز المهارات  إدارةتعمل 

 المعرفية للعاملين عن طريق تشجيع التعلم.

     

2 
الشركة المهارات المعرفية من   إدارةتطور 

خالل اشراك العاملين في الدورات التدريبية 
 والتأهيلية المتخصصة داخل وخارج البلد.

     

3 
الشركة المهارات المعرفية  إدارةتستقطب 

 من خالل توظيف المهارات العالية.

     

4 

الشركة على نقل الخبرات  إدارةتعمل 
باقي العاملين لالستفادة منها  إلىوالكفاءات 

والوصول اليها بسهولة من خالل اللقاءات 
واالجتماعات الدورية التي تعقدها بشكل 

     



   
 

 

  المالحق

 مستمر. 

5 
الشركة باستقطاب المهارات  إدارةتقوم 

المعرفية عن طريق تكثيف العمل 
 االستشاري.

     

6 
الشركة على تعزيز المهارات  إدارةتعمل 

المعرفية للعاملين عن طريق فتح باب 
 .بدا المبادرة واأل

     

للبرامج واألجهزة والتي تعد بانها المعرفة العملية الخاصة بالصناعة واالنماط المختلفة تعرف : التقنية المهارات ب.
  وسيلة لضمان تحسين اداء العاملين وتحقيق االهداف التي تسعى المنظمة الى الوصول اليها على االمد البعيد.

7 
العمل  داءالشركة كل ما يلزم أل إدارةتوفر 

 من أجهزة الحواسيب المتطورة وملحقاتها.  

     

8 
الشركة البرمجيات المتخصصة  إدارةتعتمد 

والتي تدعم عمليات اتخاذ القرارات داخل 
 الشركة.  

     

9 
الشركة برامج تدعم المعرفة التي  إدارةتوفر 

تملكها من خالل برامج التشارك المعرفي 
 والمؤتمرات.

     

10 
الشركة أسلوب العمل الجماعي  إدارةتعتمد 

 )فرق العمل( لتطوير العاملين.

     

11 
الشركة البنية التحتية للبرامج  إدارةتوفر 

واألدوات الخاصة بالمعرفة الضمنية بهدف 
 تطوير العاملين.

     



   
 

 

  المالحق

12 
ات معرفية بيانالشركة قاعدة  إدارةتمتلك 

 لالتصال وتبادل المعلومات 

     

 منها والحد الصراعات ومعالجة حل الى هادفة وظرفيه ايجابية عالقات لبناء محصلة المهارات الجتماعية: ج.
 .المنظمة مصلحة في تصب قرارات باتخاذ المشاركة في التعاون على العاملين قدرات واستثمار

13 
هناك استعداد لتلقي جميع التوجيهات 

الشركة برحابه  إدارةواالرشادات بالعمل من 
 ودون أي تردد. 

     

14 
المهارات تطوير  إلىالشركة  إدارة سعىت

من خالل المشاركة في مجموعات للعاملين 
 .العمل

     

15 
بناء عالقات الشركة على  إدارةتحر  

 فرق العمل داخل الشركة.ايجابية مع 

     

16 
الشركة على  إدارةهناك استعداد لدى 

شطة نمشاركة العاملين في الفعاليات واأل
 بناء عالقات إيجابية بينهم.  أجلمن 

     

 

 

إحداث تغييرات مدى قدرة المنظمة على البقاء والتكيف والنمو من اجل يشير إلى  -نجاح الستراتيجي:يآ: الأنث

 .النجاح المستمر لعملياتها الداخلية والخارجيةو  األهداف دورية تسهم في تحقيق

 الفقرات ت
اتفق 
 تماما

 ل اتفق محايد اتفق
ل اتفق 

 تماما



   
 

 

  المالحق

 مكانتها االستمرار وتعزيز من أجل المنظمة تستثمرها التي والقدرات االستراتيجيات من مجموعة يمثل:  البقاء  .أ

 االخرى. بالمنظمات مقارنة االعمال عالم في حصتها على المحافظة وضمان السوق  في

17 
الشركة القدرة على التعامل مع  إدارة تمتلك

 التحديات والتنبؤ بالتهديدات المستقبلية.

     

18 
الشركة سيناريوهات متعددة  إدارة تعد
 شاء خيارات بديلة للبقاء.نأل

     

19 
الشركة باستمرار معلومات البيئة  إدارة تحلل

 الخارجية.

     

20 
الشركة بتقييم قدراتها بشكل دوري  إدارة تقوم

 لمواجهة أي قصور في أدائها.

     

21 
الشركة كفاءات متخصصة  إدارة تمتلك

 .استمرارية نجاحها ضمانل

     

 تغييرات مناسبة احداث اجل من المنظمة تستثمرها التي والمهارات واالساليب القدرات من محصلةالتكيف:  .ب
 الداخلية عملياتها بين التوازن تحقيق ضمان اجل من جذرية ألنشطة الشركة وأهدافها االستراتيجية او دورية

  والخارجية.

22 
الشركة مع الزبائن كافة  إدارةتتفاعل 

وتستجيب الحتياجاتهم المتغيرة في مختلف 

 الظروف.

     

23 
الشركة قادرة على تغيير خططها  إدارة
 .اتإلدار لها التي تحددها أهدافو 

     

قادرة على التكيف بسرعة مع  الشركة إدارة 24
العمل  االستثنائية في بيئة حداثاإل

     



   
 

 

  المالحق

 الداخلية.

25 
الشركة قادرة على التكيف باستمرار  إدارة

 مع متطلبات السوق.

     

26 
الزبائن يقع ضمن أولويات برنامج  رضا

الشركة للمتغيرات البيئية  إدارةاستجابة 

 المتالحقة.

     

 خالل من الدقة عالية قرارات اتخاذ خالل من االعمال في والتغلغل التوسع على المنظمة قدرة يمثل النمو:  .ج
 المنظمة. وتطور مصلحة في تصب والتي الضرورية وتخصي  الموارد المعلومات توفير

الشركة قادرة على دخول أسواق  إدارة 27

 جديدة.

     

الشركة بتنويع منتجاتها  إدارةتقوم  28

 وخدماتها لتلبي حاجات السوق الفعلية.

     

29 
الشركة على تنفيذ آليات  إدارةتعمل 

ومنهجيات جديدة لمواجهة المنافسة من 

 . خرىالشركات األ

     

30 
الشركة تكوين تحالفات مع  إدارةتحاول 

المنافسين لمواجهة التحديات القائمة في بيئة 

 العمل.

     

الشركة خبرات  العاملين في  إدارةتوظف  31

 اتخاذ القرارات المؤثرة في مستقبلها.

     

 

 

 

 



   
 

 

Abstract a 

Abstract 

    The current study aimed to identify the role of tacit knowledge 

represented by (cognitive, technical, and social skills) in achieving 

strategic success represented by (survival, adaptation, and growth) among 

administrators and technicians working in the sugar department, Al-Ithad 

Food Industries Company Ltd. In order to show the level of availability 

of study variables among the studied sample, (150) questionnaires were 

distributed to a group of administrators and technicians. Tabulating the 

data, it was found that there are (136) valid forms for statistical analysis, 

and the study sought to use a set of statistical methods to reveal the 

results that are related to the study variables and these statistical tools 

were (normal distribution, structural modeling equation, Cronbach’s 

alpha coefficient, arithmetic mean, standard deviation, Pearson 

correlation coefficient, and regression coefficients that were extracted by 

the (AMOS.V.25 & SPSS.V.26). Accordingly, the results of the study 

showed that there are a correlation and a significant effect between tacit 

knowledge and strategic success. The most important findings of the 

study require highlighting a clear interest on the part of the company to 

avoid conflicts with the higher authority and with the rest of the 

departments and not to prioritize the private interest over the public 

interest.                                                                                                          

Keywords: tacit knowledge, strategic success.                                             
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