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Abstract:

ملخص:
تهدف هره الىزكت البدثُت بلى ببساش دو
بدازة اإلاػسفت في جدلُم الخغُير الخىظُمي،
مً زالٌ جدلُل البُاهاث وازخباز فسغُاث
الدزاطت باطخسدام بسهامج ،Spss v.20
وؤظهسث الىخائج جدلم الفسغُت السئِظُت
لػالكت ألازس ذو الداللت ؤلاخطائُت بين ادازة
اإلاػسفت وكبىٌ الخغُير الخىظُمي ،وجدلم
الفسغُاث الفسغُت اإلاىبثلت مجها ،وغلى
ؤطاض جلً الىخائج كدمذ الدزاطت
مجمىغت مً الاكتراخاث التي جدغم جبجي
اإلااطظاث الاكخطادًت إلدازة اإلاػسفت
هظبُل لىجاح الخغُير الخىظُمي.
الكلماث املفخاحيت :ادازة اإلاػسفت ،الخغُير
الخىظُمي ،مجمؼ ضُداٌ.

This research paper aims to highlight the
management of knowledge in achieving
organizational change, by analyzing data and
testing the hypotheses of the study using the
SPSS program v.20, and the results showed
the main premise of the statistically significant
impact relationship between knowledge
management
and
acceptance
of
organizational change, The sub-hypotheses
that emanate from them are achieved, and on
the basis of those findings, the study
presented a series of suggestions that support
the adoption of knowledge management by
economic institutions as a way to succeed
organizational change.
Keywords:
knowledge
management,
organizational change, Saidal complex.
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ملدمت.
للد ؤدزهذ اإلااطظاث اإلاػاضسة خلُلت هامت في مجاٌ ألاغماٌ ،ؤال وهي مباشسة الخغُيراث
الخىظُمُت مً ؤحل بىاء ؤطظها خظب مػؿُاث الظُاق الػام الري حػمل غمىه والظير غلى
اإلاجهاج الري خدده هرا الظُاق ،وؤضبذ الخغُير الخىظُمي ؤمس خخمي وغسوزي للمىظماث،
هما ؤهه غملُت مظخمسة ًدمل في ؾُاجه دائما الخجدًد والخؿىٍس وهى برلً ًخالءم مؼ
الؿبُػت واإلاىؿم الري جلىم غلُه الحُاة فما وان غلى ألافساد واإلاىظماث طىي الخإكلم
والخىُف مؼ ؤهماؽ الخغُير الجدًد وبًجاد الؿسق والىطائل إلاػاٌشخه وجىححهها باالججاه
الري ًسدم ول مً مطالح الفسد واإلاىظمت غلى ّ
خد طىاء ،وهرا مً زالٌ جبجي اإلااطظاث
لخىحهاث بدازٍت خدًثت مسخلفت ،مً بُجها ادازة اإلاػسفت (الجصء ألاوٌ :مىهجیت الدزاطت
وؤطلىبها الػام).
 -1إشكاليت الدراست :جخمثل بشيالُت الدزاطت في الدظائٌ السئِس ي الخالي:
هل إلدارة املعرفت أثر في جحليم الخغيير الخىظيمي بمجمع صيدال؟
بن هرا الظااٌ السئِس ي ًادي بلى ؾسح مجمىغت مً ألاطئلت الفسغُت الخالُت:
 ما مدي جبجي مجمؼ ضُداٌ ألطلىب ادازة اإلاػسفت ؟
 ما مظخىي جىفس الخغُير الخىظُمي بمجمؼ ضُداٌ؟
 ما هي ؾبُػت الػالكت بين ادازة اإلاػسفت والخغُير الخىظُمي بمجمؼ ضُداٌ؟.
 -2أهمیت الدراست :جىمً ؤهمُت هره الدزاطت في ؤنها جدىاوٌ مىغىغا بدازٍا خدًثا ؤضبذ
ًمع حىهس ؤغماٌ اإلااطظاث الاكخطادًت ،فهره اإلااطظاث حػمل في بِئت جدظم
بالخؿىز والخغُير والخجدًد ،وحػد بدازة اإلاػسفت بخدي الىطائل ألاطاطُت التي جمىً هره
اإلااطظاث مً الىضىٌ بلى مسخلت الخميز وجدلُم ؤهدافها ،بغافت بلى بطهام هره
الدزاطت في وغؼ آلُاث ملترخت لخؿىٍس جفػُل بدازة اإلاػسفت في جلً اإلااطظاث.
 -3أهداف الدراست :تهدف الدزاطت بلى الىضىٌ بلى الىلاؽ الخالُت:
 زضد واكؼ جؿبُم الػملُاث اإلاسخلفت إلدازة اإلاػسفت بمجمؼ ضُداٌ.
 زضد واكؼ الخغُير الخىظُمي بمجمؼ ضُداٌ.
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 بُان ازس جؿبُم ادازة اإلاػسفت بمجمؼ ضُداٌ غلى الخغُير الخىظُمي.
 الخسوج بجملت اطخيخاحاث واكتراخاث ًمىً مً زاللها مظاغدة اإلااطظاث غلى
جبجي بسامج بدازة اإلاػسفت وجؿبُلاتها إلاىاحهت الخددًاث اإلاػاضسة بىفاءة وفاغلُت.
 -4فرطياث الدراست :جخػمً هره الدزاطت الفسغُاث الخالُت:
 الفرطيت الرئيسيت :جىحد هىان غالكت جإزير ذو داللت بخطائُت بين ادازة اإلاػسفت
وكبىٌ الخغُير الخىظُمي بمجمؼ ضُداٌ.
 الفرطياث الفرعيت:
أ .جىحد هىان غالكت جإزير ذو داللت بخطائُت بين اهدظاب وجىلُد اإلاػسفت وكبىٌ
الخغُير الخىظُمي بمجمؼ ضُداٌ.
ب .جىحد هىان غالكت جإزير ذو داللت بخطائُت بين جسصًٍ اإلاػسفت وكبىٌ الخغُير
الخىظُمي بمجمؼ ضُداٌ.
ث .جىحد هىان غالكت جإزير ذو داللت بخطائُت بين حشازن وجىشَؼ اإلاػسفت وكبىٌ
الخغُير الخىظُمي بمجمؼ ضُداٌ.
ث .جىحد هىان غالكت جإزير ذو داللت بخطائُت بين جؿبُم اإلاػسفت وكبىٌ الخغُير
الخىظُمي بمجمؼ ضُداٌ.
 -5مجخمع وعيىت الدراست :شمل مجخمؼ الدزاطت حمُؼ غماٌ مجمؼ ضُداٌ ،واإلالدز غددهم بـ
 6013فسد ،جم جىشَؼ بطىزة مباشسة  651اطدباهه غلى غُىت غشىائُت ،وبػد ؤن جم اطترحاع 317
اطدباهه جبين ؤن غدد ؤلاطدباهاث الطالحت للخدلُل ؤلاخطائي بلغ  305وبمػدٌ اطخجابت ،% 96,2
وكد جم اطخسدام ملُاض لُىسث الخماس ي مؼ اغخماد اإلاجاالث الخالُت للخلُُم.
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املصدر :مً بغداد الباخثت.
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الجسء الثاوي :الجاهب الىظري للدراست
أوال :إلاطار املفاهيمي إلدارة املعرفت.
 -1مفهوم إدارة املعرفت ً :مىً غسع بػؼ الخػازٍف التي جىضح مػجى ومدلىٌ ادازة
اإلاػسفت هما ًلي:
 بدازة اإلاػسفت :هي غملُت مدددة ومىهجُت ومىظمت الهدظاب ،جىظُم ،هلل اإلاػسفت
الطسٍدت والػمىُت لألفساد الػاملين ختى ًدظجى لهم الاطخفادة مجها بهدف جدلُم
1
الفػالُت و ؤهثر بهخاحُت في غملهم.
 وكد اطخيخج غلي ذًب ألاولبي حػسٍفا إلدازة اإلاػسفت غلى ؤنها :جلً ؤلادازة التي حػملغلى الخػسف غلى ما لدي ألافساد (طىاء مىظفين ؤو مظدشازًٍ ؤو مظخفُدًً) مً
مػازف وامىت في غلىلهم وؤذهانهم ،ؤو حمؼ وبًجاد اإلاػسفت الظاهسة في السجالث
والىزائم ،وجىظُمها بؿسٍلت حظهل اطخسدامها واإلاشازهت فحها بين ميظىبي اإلااطظت
بما ًدلم زفؼ مظخىي ألاداء وبهجاح الػمل بإفػل ألاطالُب وبإكل الخيالُف
2
اإلامىىت.
 ؤما حػسٍف حامػت جىظاض :بن ادازة اإلاػسفت ما هي بال غملُت مىؿلُت للبدث غًاإلاػلىماث ،وجىظُمها ،وجطيُفها ،بؿسٍلت جصٍد مً فهم الػاملين لها ،وجسصٍجها
بشيل ًدظً مظخىي ذواء اإلاىظمت ،وٍىفس لها اإلاسوهت الالشمت في الػمل ،وٍدافظ
غلى ألاضىٌ الفىسٍت مً الػُاع ،وَظهل غملُت الاطخفادة مجها في خل مشاول
الػمل ،وفي الخػلم والخسؿُـ الاطتراجُجي واجساذ اللساز ،وغلى الخػلم مً الخبراث
3
التي جمس فحها.
اهؿالكا مما طبم ًمىً اللىٌ ؤن بدازة اإلاػسفت هي غملُت مىظمت ومىهجُت جسجبـ
بػملُاث جىلُد واهدظاب اإلاػسفت ،خفظها وجسصٍجها لخِظير اطترحاغها ،جىشَػها ،حشازهها،
اطخسدامها والاطخفادة مجها لغسع خل اإلاشىالث ،اجساذ اللسازاث ،الابخياز ،الخسؿُـ
الاطتراجُجي...الخ ،مما ًيخج غىه زفؼ مظخىي ألاداء.
 -2أهداف ادارة املعرفت :تهدف بدازة اإلاػسفت بلى:

4
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 جىهُد مبدؤ ومفهىم الثلافت اإلاػسفُت. اإلادافظت غلى ألاضىٌ اإلاػسفُت وجؿىٍسها. جمىً بدازة اإلاػسفت مً زفؼ ؤداء اإلاىظفين. بدازة اإلاػسفت ججػل اللُادة الػلُا وضاوؼ اللساز كادزا غلى هُفُت اطخغالٌ مىازداإلاىظمت اإلاخاخت بالشيل الصحُذ وفي الىكذ اإلاىاطب ومظخسدما الحىمت والرواء
في الخؿبُم بدون غىاء وحهد هبير.
 -3عملياث ادارة املعرفت :جىحد ؤزبؼ غملُاث حىهسٍت إلدازة اإلاػسفت حػد هي ألاشمل مً
بين الىماذج ،وذلً بةحماع غدد مً الباخثين هما ًلي:
 عمليت جوليد املعرفت :حػسف غملُت جىلُد اإلاػسفت بإنها جيىًٍ ؤو جؿىٍس مػسفت
ضسٍدت وغمىُت حدًدة مً البُاهاث واإلاػلىماث اإلاخىافسة ؤو مً جسهُبت ؤو ججمُؼ
مً اإلاػسفت الظابلت والجدًدة 5.هما ؤن جىلُد اإلاػسفت ٌػجي ببداع اإلاػسفت غىد
مجمىغت مً الباخثين وٍخم ذلً مً زالٌ مشازهت فسق الػمل وحماغاث الػمل
الداغمت لخىلُد زؤض ماٌ مػسفي حدًد في كػاًا وممازطاث حدًدة حظاهم في
6
حػسٍف اإلاشىالث وبًجاد الحلىٌ الجدًدة لها بطىزة ابخيازٍه مظخمسة.
 عمليت جخسيً املعرفت :حػد غملُت الخسصًٍ للمػسفت مً الػملُاث ألاطاطُت في
اإلاىظمت ألنها جبرٌ حهىدا وؤمىالا هثيرة في اهدظاب اإلاػسفت واإلاهازاث والخبراث
7
ألامس الري ٌظخدعي جسصٍجها وجِظير طبل الىضىٌ بلحها مظخلبال.
 عمليت حشارن وجوزيع املعرفت :هي وشس اإلاػسفت بين الػاملين في اإلااطظت ،خُث ًخم
جىشَؼ اإلاػسفت الػمىُت غً ؾسٍم ؤطالُب مثل الخدزٍب والحىاز ،في خين ًخم وشس
اإلاػسفت الطسٍدت غً ؾسٍم وشسها بالىزائم واليشساث الدازلُت والخػلم ،مؼ غمان
8
وضىٌ اإلاػسفت اإلاالئمت بلى الصخظ الباخث غجها في الىكذ اإلاالئم.
 عمليت جطبيم املعرفت :بن وحىد اإلاػسفت وخده ال ًىفي بل ًجب جؿبُم ،هره
اإلاػسفت للىضىٌ بلى ألاهداف اإلاسحىة ،وهي آزس مسخلت مً مساخل ادازة اإلاػسفت ،وهي
الهدف ألاطاس ي الري حظعى بلُه ادازة اإلاػسفت ،فاإلاػسفت لِظذ لها كُمت في خد ذاتها
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وبهما الخؿبُم ،الفػلي لها هى الري ًدم كُمت 9.وجؿبُم اإلاػسفت مػىاه بدماج اإلاػسفت
اإلاخاخت في جطمُم ألاغماٌ وزؿـ ألاداء وجددًد مهام الػاملين بدُث جىغؼ اإلاػسفت
10
في الاطخسدام الفػلي وجؿبُلها في الىكذ اإلاىاطب ،وٍخم جىمُتها وجددًثها باطخمساز.
ثاهيا :إلاطار املفاهيمي للخغيير الخىظيمي.
 -1مفهوم الخغيير الخىظيمي :للد حػددث وجىىغذ حػازٍف الخغُير الخىظُمي ،ووظىق في
هرا اإلاجاٌ بػؼ الخػازٍف هما ًلي:
 الخغیير الخىظیمي هى"غملیت حغیير ملمىض في الىمـ الظلىوي للػاملين وبخدار حغیيرحرزي في الظلىن الخىظیمي لیخىافم مؼ مخؿلباث مىار وبیئت الخىظیم الدازلیت
11
والخازحیت ،وؤن اإلادطلت الجهائیت لخغیير طلىن الخىظیم هي جؿىیسه وجىمیخه".
 هما ٌػسف ؤًػا بإهه" :هاجج الجهد البشسي في مداوالجه إلضالح واكػه ،وللخغلب غلى12
اإلاشاول واللُىد التي جدد مً بشباغه الخخُاحاجه".
 ؤًػا حػبر غملُت الخغُير الخىظُمي غً" خسهت الاهخلاٌ الجرزي ؤو الخدزٍجي مً واكؼزاهً بلى خالت حدًدة جسخلف غً طابلتها ؤو غً الحالت اللائمت .وكد ًخػمً الخغُير
جدظين ؤو جؿىٍس ؾبُػت غمل ؤو وشاؽ اإلااطظت لغسع جدلُم ألاهداف بطىزة
13
ؤفػل".
مً الخػازٍف الظابلت الرهس ًمىً حػسٍف الخغُير الخىظُمي بإهه وشاؽ غسوزي
ومظخمس ًلىم غلى الخدىٌ والاهخلاٌ مً الىغؼ الساهً واإلاخػازف غلُه بلى وغؼ آزس ميشىد
بهدف جدلُم الخدظين والخىُف مؼ الخغيراث البُئُت اإلادظازغت.
14
 -2أهميت الخغيير الخىظيمي :جخجلى ؤهمُت الخغُير الخىظُمي في ما ًلي:
 ًخفم الخبراء بطفت غامت غلى ؤن بخدار الخغُير ٌػخبر مخؿلبا لػمان الاطخمسازٍتوخُىٍت اإلااطظت.
 ٌػخبر الخغُير غسوزٍا لخدلُم الاطخجابت للمخغيراث البُئُت مثل اخخُاحاث وجىكػاثالػمالء ،الخؿىزاث الخىىىلىحُت ،الدشسَػاث الحيىمُت.
 ًىظس اإلادًسون بلى الخغُير باغخبازه ؤداة خُىٍت لخدلُم الىجاح للماطظت ،وهمجمةل ادلراسات القانونية والاقتصادية .معهد احلقوق والعلوم الاقتصادية.
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لرلً ٌصجػىن الػاملين غلى جىمُت وجؿبُم ألافياز التي حظاغد غلى جؿىٍس وجدظين
ألاداء.
 كد ٌػىع الخغُير خاحت شخطُت لبػؼ اإلادًسًٍ وؤخد اإلادازل لخدلُم الخميزؤلادازي.
 ًمثل الخغُير ؤداة لخدلُم الاطخجابت للػغىؽ الاحخماغُت ومىاحهت جىكػاث فئاثاإلاجخمؼ للمىظمت.
 ٌظاغد جلبل الخغُير غلى جدغُم مفهىم اإلااطظت اإلاخػلمت ومً زم شٍادة فسصالخدظين والخؿىٍس الراحي.
 ًىظس بلى الخغُير باغخبازه ؤداة مدغمت لخدظين الىفاءة وشٍادة الفاغلُت للماطظت.15
 -3مجاالث الخغييرٌ :شمل الخغُير الخىظُمي غلى اإلاجاالث الخالُت:
 ألاوشطت وألاعمال :وٍيىن شيل الخغُير هىا غلى طبُل اإلاثاٌ بخدار ؤغماٌ وؤوشؿت
حدًدة ،ؤو دمج ؤوشؿت مؼ ؤوشؿت ؤزسي ،ؤو بلغاء ؤغماٌ كائمت.
 العىصر البشري :وجإزر الخغُيراث في هرا اإلاجاٌ شيل شٍادة في حجم اللىي الػاملت
غً ؾسٍم الازخُاز والخػُين ،ؤو جسفُؼ حجمها غً ؾسٍم الدظسٍذ والفطل ،ؤو شٍادة
مهازاتها مً زالٌ بسامج الخدزٍب والخىمُت.
 املوارد املادًت :هخغُير آلاالث ،زفؼ اإلاظخىي الخىىىلىجي اإلاظخسدم ،حغُير هىع اإلاىاد
ألاولُت.
 السياساث :وٍإزر الخغُير هىا شيل بلغاء طُاطاث كائمت ،بدزاٌ ؤزسي حدًدة،
حػدًل طُاطاث مػمىٌ بها....بلخ.
 طرق وإحراءاث العمل :وٍإزر الخغُير هىا ؤًػا شيل جبظُؿها لخدلُم الظسغت في
ألاداء ،ؤو بدزاٌ ؾسق حدًدة ...بلخ.
 الهيكل الخىظيمي :وٍيىن الخغُير هىا غلى شيل بغادة جلظُم الىخداث ؤلادازٍت،
بخدار بدازاث حدًدة ،ؤو دمج بدازاث مؼ بدازاث ؤزسي....بلخ.
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 -4أثر ادارة املعرفت على جلبل الخغيير الخىظيمي.
في الىكذ الري حظاغد فُه بدازة اإلاػسفت وحصجؼ الػاملين في اإلااطظت غلى الخػلم
اإلاظخمس الىاخد مً آلازس ،فةن وافت الػاملين طىف ٌظخسدمىن اإلاػلىماث واإلاػسفت التي
خطلىا غلحها في خل اإلاشىالث التي جىاحهها اإلااطظت زالٌ غملها الُىمي ،ومىاحهت الخغيراث
الىثيرة التي كد جددر مظخلبال ،خُث ؤن مهازاتهم وكدزاتهم اإلاػسفُت ججػلهم ؤهثر مسوهت
واطخجابت للخغيراث اإلافاحئت وؤهثر مُىال لها ،وهىا جيىن بدازة اإلاػسفت كد خللذ الخىُف
للػاملين دازل اإلااطظاث 16.باالغخماد غلى الخىغُت باألفياز الجدًدة واإلاشازهت في الخدفم
الحس للمىاكشاث لِع فلـ إلغدادهم لالطخجابت للخغيراث ولىجها ؤًػا ججػلهم ؤهثر
17
اطخػداد لخلبل الخغُير وهىرا.
وغسف الخىُف :بإهه اإلاالئمت مؼ الخغيراث في الىظُفت التي ًاديها ؤلاوظان ،وبشيل
غام فان الخىُف ضفت ؤو مجمىغت ضفاث مىزوزت حظاغد اليائىاث الحُت غلى الخىُف في
الظسوف البُئُت التي حػِش فحها ،غلما بإن اليائً الحي ًخػسع بلى زالزت ؤهىاع مً الخىُف
18
هي:
 جىُف جسهُبيٌ :شخمل غلى حشىُل الطفاث والتراهُب الجظمُت لليائً الحيلخخالءم مؼ ميىن ؤو ؤهثر مً ميىهاث البِئت.
 جىُف وظُفي ( فصٍىلىجي) :وَشخمل غلى حمُؼ ألاغماٌ الدازلُت في حظم اليائًالحي.
 جىُف طلىوي :وَػجي كدزة اليائً الحي غلى الاطخجابت للمازساث الؿازئت ،ؤو ؤيطلىن جؿىزي بهدف البلاء.
ووشير بلى ؤن ؤغلب اإلافىسًٍ ًجمػىن غلى ؤن ألامس الىخُد الثابذ في الػالكاث بين
البشس هى الخغُير ،ولغسع مىاحهت ذلً الخغُير ،والخللُل مً آزازه غير اإلاسغىبت ًدخاج
البشس بلى الخىُف مػه ،زاضت وؤن هثيرًً ًداولىن ملاومت الخغُيراث ،وذلً لػد ؤطباب،
مجها الخػىد غلى الىغؼ الساهً ،وغدم ؤلازالٌ بالسوجين الحالي.
وبالسغم مً مىاحهت البػؼ لخلً الخغيراث ،بال ؤهه مً غير اإلامىً ججىب خطىلها،
وغلُه فةهه ًجب غلى ؤلاوظان ؤن ٌظخػد دوما وٍيهئ هفظه الخخماٌ خطىٌ هره الخغيراث
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في ؤي وكذ وبالخالي تهُئت هفظه للخىُف مػها.
الجسء الثالث :عرض وجحليل الىخائج الوصفيت.
طِخم الخؿسق بلى غسع وجدلُل البُاهاث ألاولُت التي جم جدطُلها مً زالٌ الاطخمازة هما ًلي:

 -1وصف خصائص عیىت الدراست :طِخم الخػسف غلى زطائظ غُىت الدزاطت مً زالٌ
جدلُل اإلاػؿُاث اإلاجمػت خىٌ الجيع ،اإلاظخىي الخػلُمي ،بغافت بلى اإلاظمى الىظُفي.
الجدول ركم ( :)13جوزيع أفراد العيىت حسب املخغيراث الشخصيت.
الخطائظ الصخطُت
الجيس

اليظبت اإلائىٍت %

الخىساز

ذهس

166

54,4

ؤهثى

139

45,6

ؤكل مً زاهىي

28

9,2

املسخوى

زاهىي

108

35,4

الخعليمي

لِظاوع

116

38,0

ماطتر

24

7,9

دزاطاث غلُا

29

9,5

املسمى

بؾاز

170

55,7

الوظيفي

غىن جدىم

81

26,6

غىن جىفُر

54

17,7
305

املجموع

111

املصدر :مً بغداد الباخثت بىاءا غلى مسسحاث .SPSS V.20
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كدزث وظبت الروىز ب ـ % 54,4وهي اهبر مً وظبت ؤلاهار اإلالدزة ب ـ  ،%45,6وفُما
ًسظ اإلاظخىي الخػلُمي فةن ؤغلى وظبت جسحؼ بلى ألافساد الحاضلين غلى شهادة اللِظاوع
بيظبت  ،%38,0وذوو اإلاظخىي الخػلُمي زاهىي وظبتهم هي  ،%35,4ؤما الحاضلين غلى شهادة
في الدزاطاث الػلُا ماحظخير ؤو دهخىزاه ًمثلىن  ،%9,5جلحها مباشسة وظبت  %9,2لروو
اإلاظخىي الخػلُمي ؤكل مً زاهىي ،ووظبت  %7,9للحاضلين غلى شهادة ماطتر ،وٍمىً اللىٌ
ؤهه جلسٍبا ؤهثر مً هطف ؤفساد الػُىت خاضلين غلى شهادة حامػُت وٍدٌ هرا غلى ؤن
ؤغلبُت ؤفساد الػُىت مً مظخىي حػلُمي حُد ،وَػىد هرا بلى ؤن هره الفئت الػمالُت
مظتهدفت مً كبل مجمؼ ضُداٌ في الخىظُف والتركُت هظسا إلاا جخؿلبه زطىضُت الطىاغت
الدوائُت مً وحىب جىفس الىفاءاث .هما ؤن جىشَؼ ؤفساد الػُىت خظب اإلاظمى الىظُفي
ًىضح ؤن ؤهبر وظبت مسجلت هي  %55,7وحػىد بلى فئت ؤلاؾازاث ،جلحها مباشسة فئت ؤغىان
الخدىم بيظبت  ،%26,6ؤما اليظبت ألازيرة واإلالدزة ب ـ  %17,7فترحؼ بلى فئت ؤغىان الخىفُر.
 -2امللاییس الوصفیت ملخغيراث الدراست:
يهخم الخدلُل الىضفي بخددًد دزحت مىافلت ؤفساد الػُىت غلى ول غبازة مً غبازاث
الاطخبُان هما ًلي:
أوال :امللاییس الوصفیت ملخغير ادارة املعرفت:
فُما ًلي غسع إلحاباث ؤفساد الػُىت اججاه مظخىي جىفس وجؿبُم ادازة اإلاػسفت
وغملُاتها السئِظُت باإلاجمؼ.
الجدول ركم ( :)14امللاییس الوصفیت السخجاباث العیىت اججاه مخغير ادارة املعرفت
الركم

العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة

10

حصجُؼ الػماٌ غلى اإلاشازهت في الىدواث

املخوسط الاهحراف الخلييم
الحسابي

و وزشاث الػمل واإلالخلُاث الػلمُت

3,42
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10

جىفير حى وظسوف غمل مىاطبت جدغم وشاؾاث
جىلُد وجلدًم مػازف حدًدة

16

جفاغل الػماٌ مؼ بػػهم البػؼ

1.

اطخلؿاب وحرب الػماٌ مً ذوي الخبراث
واإلاهازاث

15

الاطخفادة مً الخجازب الىاجحت والدزوض
والخبراث اإلاتراهمت لدًه

اهدساب وجوليد املعرفت
13

ألازشُف واإلاظدىداث الىزكُت (خىٌ مجاالث

3,68

1,077

3,56

,948

3,47

1,241

3,72

1,108

3,566
3,99

,927
,732

حُد

حُد
حُد

حُد

حيد
حُد

الػمل ،ؤلاحساءاث ،اللىاهين والخػلُماث)
07

وطائل وؤدواث الىتروهُت خدًثت ( الحىاطِب،

4,10

,787

حُد

ألاكساص ،كىاغد بُاهاث الىتروهُت)...
08

اإلادافظت غلى الػماٌ مً ذوي الخبرة واإلاػسفت

3,18

1,172

مخىطـ

09

الخىزُم اإلاظخمس لخجازب وزبراث الػماٌ

3,36

,981

مخىطـ

وخفظها في كىاغد اإلاػسفت
10

مساحػت اإلاػسفت اإلاسصهت وجددًثها باطخمساز

جخسيً املعرفت

3,55

,880

3,63.

,582
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00

جىىىلىحُا

اإلاػلىماث

والاجطاٌ

الحدًثت

4,13

,748

حُد

(الاهترهذ ،الاهتراهذ ،الاهظتراهذ)
00

وشساث دازلُت وجلازٍس ،الللاءاث و وزشاث

3,82

,869

حُد

الػمل ،الدوزاث الخدزٍبُت
06

جدفيز وحصجُؼ الػماٌ ذوي اإلاػسفت غلى بؾالق

3,02

1,324

مخىطـ

مػازفهم اليامىت (اإلاسصهت في غلىلهم)
0.

زلافت اإلاىظمت التي حصجؼ غلى الػمل الجماعي

3,50

1,121

حُد

وجبادٌ ألافياز
حشارن وجحويل املعرفت
15

حصجُؼ الػماٌ غلى دمج اإلاػسفت اإلاىدظبت في

3,610

,834

حيد

3,35

1,180

مخىطـ

ؤداء اإلاهام وخل اإلاشىالث الُىمُت
16

اللُام بالخىحُه وؤلازشاد وجدىٍل اإلاػسفت بلى

3,82

,979

حُد

بحساءاث وممازطاث ًىمُت
17

جمىين الػماٌ ومىدهم الحسٍت والطالخُاث

3,13

,996

مخىطـ

والظلؿاث اليافُت لخؿبُم مػازفهم الجدًدة
0.

جلُُم ألاداء إلاػسفت مدي جؿبُم اإلاػازف

3,31

,949

مخىطـ

اإلاىدظبت وحػدًل ؤوحه اللطىز
01

الػمل غلى بشالت الػىائم التي جدد مً جؿبُم

3,50
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 -دراست ميداهيت بمجمع صيدال.

اإلاػسفت
جطبيم املعرفت

3,421

,766

حيد

مخغير ادارة املعرفت

3,558

,689

حيد

املصدر :مً بغداد الباخثت بىاءا غلى مسسحاث .Spss V.20

ًخجلى لىا مً زالٌ الجدوٌ الظابم ؤن كُمت مخىطـ بحاباث ؤفساد
الػُىت غلى غبازاث ادازة اإلاػسفت بإبػادها ألازبػت كد بلغذ  3,558وهي كُمت جلؼ
غمً مجاٌ الخلُُم الجُد ،وهرا ًدٌ غلى ؤن ألافساد الػاملين ًسون بإن مجمؼ
ضُداٌ ًمازض هرا اإلادزل ؤلادازي الحدًث وهى بدازة اإلاػسفت .خُث ؤهدث
الىخائج اإلاسجلت ؤغاله ؤن غملُت جسصًٍ اإلاػسفت كد جدطلذ غلى ؤغلى مخىطـ
خظابي واإلالدز ب ـ 6336.خُث ًاهدون كُام مجمؼ ضُداٌ بهره الػملُت الفسغُت
مً غملُاث ادازة اإلاػسفت ،جلحها مباشسة غملُت الدشازن اإلاػسفي بمخىطـ خظابي
 63300خُث ًلىم اإلاجمؼ وبدازجه بخىفير الدشازن اإلاػسفي بين ؤزحاء اإلاجمؼ
اإلاسخلفت وبين مىازده البشسٍت خُث ٌػخمد في هرا ألامس وبالدزحت ألاولى غلى
جىىىلىحُا اإلاػلىماث والاجطاٌ الحدًثت ،زم جإحي غملُت جىلُد اإلاػسفت بمخىطـ
خظابي كدزه  63533وفي اإلاسجبت السابػت غملُت جؿبُم اإلاػسفت باإلاجمؼ بمخىطـ
خظابي كدزه .63.00
ثاهيا :امللاییس الوصفیت السخجاباث العیىت اججاه كبول الخغيير الخىظيمي.
طِخم غسع للمخىطـ الحظابي والاهدساف اإلاػُازي إلاخغير الخغُير الخىظُمي.
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 -دراست ميداهيت بمجمع صيدال.

الجدول ركم ( :)15اسخجاباث عیىت الدراست اججاه مخغير الخغيير الخىظيمي.
املخوسط
الركم

العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة

01

وشس زلافت الخغُير مً زالٌ جىغُذ وشسح ؤهدافه
ليافت الػماٌ وخثهم غلُه

00

الترهيز غلى مشازهت الػماٌ في الخغُير والػمل بسوح
الفسٍم الىاخد

00

جلدًم الحىافص اإلاادًت واإلاػىىٍت الالشمت للدفؼ هدى
كبىٌ الخغُير

06

جدظِع الػماٌ باألمان اججاه الخغُيراث والخللُل
مً مساوفهم

0.

الػمل غلى بشالت الػلباث واإلاشاول التي جدىٌ دون
هجاح الخغُير

05

جثمين ( جلدًس) حهىد الػماٌ اإلابرولت في طبُل
بهجاح غملُت الخغُير

03

الحسابي

الاهحراف الخلييم
املعياري

3,38

,970

3,30

1,252

3,11

1,296

3,66

,985

3,78

2,605

3,35

1,385

اطخسدام هخائج جلُُم ألاداء في حغُير هظم الخىظُف
والخدزٍب وألاحىز واإلايافأث هةطتراجُجُت لدغم

مخىطـ
مخىطـ
مخىطـ
حُد
حُد
مخىطـ
مخىطـ

3,27

1,320

الخغُير
إلاحمالي

3,405

1,079

مخوسط
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 دراست ميداهيت بمجمع صيدال.ًىضح الجدوٌ ؤغاله اججاهاث ؤفساد غُىت الدزاطت اججاه كبىٌ الخغُيراث الخىظُمُت التي ًلىم بها
اإلاجمؼ ،خُث حاءث الػبازاث زكم ( )01و( )61واكػت غمً مجاٌ الخلُُم الجُد ،خُث جسحؼ ؤغلى كُمت
مسجلت بلى الػبازة زكم ( )61بمخىطـ خظابي كدزه  ،3,78وهي جدٌ غلى مىافلت ؤفساد الػُىت غلى ؤن
مجمؼ ضُداٌ ٌػمل حاهدا غلى بشالت الػلباث التي جدىٌ دون هجاح الخغُيراث الخىظُمُت ،ومداولت بًجاد
الحلىٌ اإلاىاطبت في الىكذ اإلاىاطب زاضت مؼ الخغيراث الظسَػت في البِئت الخازحُت وخدة اإلاىافظت ،وما
لها مً جإزير غلي بِئتها الدازلُت ،ؤما الػبازة ( )01فيان مخىطؿها الحظابي  6333وباهدساف مػُازي 131.5
لخدٌ غلى اإلاىافلت ألفساد غُىت الدزاطت غلى كُام اإلاجمؼ بخدظِع الػماٌ باألمان اججاه الخغُيراث
والخللُل مً مساوفهم ،في خين حاءث الػبازاث اإلاخبلُت مً مخغير كبىٌ الخغُير الخىظُمي وهي (،02 ،03
 )60 ،60 ،0.غمً مجاٌ الخلُُم اإلاخىطـ وواهذ كُمها مخلازبت ومدطىزة في اإلاجاٌ مً  6300بلى 636.
خُث سجلذ الػبازة زكم ( )03ؤغلى كُمت للمخىطـ الحظابي واإلالدزة ب ـ  636.وباهدساف مػُازي كدزه
 13121والتي جدٌ غلى مدي مىافلت ؤفساد غُىت الدزاطت غلى ؤن مجمؼ ضُداٌ ٌػمل غلى وشس زلافت
الخغُير مً زالٌ جىغُذ وشسح ؤهدافه ليافت الػماٌ وخثهم غلُه ،ؤما ؤغػف كُمت سجلذ للمخىطـ
الحظابي فترحؼ للػبازة زكم ( )0.واإلالدزة بـ  6300وباهدساف مػُازي  03013والتي حشير بلى الجهىد
اإلاددشمت فُما ًسظ جلدًم الحىافص.

 -3اخخبار الخوزیع الطبیعي  : Normalityجبين هخائج ازخباز وىلجسوف طُمسهىف ،ؤن
كُمت مظخىي الداللت ليل حصء في الاطخبُان ؤهبر مً  ،0.05وهرا ًدٌ غلى ؤن البُاهاث
جدبؼ الخىشَؼ الؿبُعي وٍمىً اطخسدام الازخبازاث اإلاػلمُت.
الجدول ركم ( :)16هخائج اخخبار الخوزيع الطبيعي
املحاور

إدارة املعرفت

الخغيير الخىظيمي

مظخىي الداللت sig

1.110

1.001
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 -4ثباث أداة الدراست :جم اطخسدام مػامل ؤلفا هسوهبار للُاض زباث الاطخبُان اإلاخيىن
مً  03غبازة خُث بلغذ كُمخه  ،14941وهره اللُمت ؤغلى مً اللُمت التي جلبل
غىدها دزحت الاغخمادًت والبالغت  0,60وحػخبر هره اليظبت حُد وملبىلت ألغساع
البدث الػلمي.
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 دراست ميداهيت بمجمع صيدال.الجسء الرابع :اخخبار الفرطیاث ،الىخائج ،والاكتراحاث.
طِخم في هرا الجصء ازخباز الفسغُت السئِظُت والفسغُاث الفسغُت ألازبػت اإلاىبثلت غجها زم
اطخسالص الىخائج وجلدًم الاكتراخاث هما ًلي:

 -1اخخبار الفرطيت الرئيسيت:
جلىم الفسغُت السئِظُت غلى ؤهه جىحد هىان غالكت جإزير ذو داللت بخطائُت بين ادازة اإلاػسفت وكبىٌ الخغُير
الخىظُمي بمجمؼ ضُداٌ.
ومً ؤحل ازخباز الفسغیت السئِظُت هدخاج بلى وغؼ فسغیخين هما :فسغیت الػدم والفسغیت البدیلت هما ًلي:
 :H0 ال جىحد هىان غالكت جإزير ذو داللت بخطائُت بين ادازة اإلاػسفت وكبىٌ الخغُير الخىظُمي
بمجمؼ ضُداٌ.

 :H1 جىحد هىان غالكت جإزير ذو داللت بخطائُت بين ادازة اإلاػسفت وكبىٌ الخغُير
الخىظُمي بمجمؼ ضُداٌ.
ومً ؤحل ذلً جم اطخسدام ؤطلىب جدلُل الخباًً غىد مظخىي مػىىٍت  1315مً زالٌ كُم " ،"Fوهرا ما
ًىضحه الجدوٌ الخالي:
الجدول ركم ( :)19جحليل الخباًً لىموذج العالكت الخأثيرًت بين إدارة املعرفت وكبول الخغيير الخىظيمي.
ANOVAa
Sig,

F

,000b

332,42
2

Model

Mean
Square

Df

Sum
of
Squares

184,939

1

184,939

Regressio
n

,556

302

168,014

Residual

303

352,954

Total

1

كبىٌ الخغُير الخىظُمي a, Dependent Variable:
ادازة اإلاػسفت b, Predictors: (Constant),
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 -دراست ميداهيت بمجمع صيدال.

ًىضح الجدوٌ ؤغاله ؤن كُمت  Fاإلادظىبت جلدز ب ـ ( )332,422غىد كُمت مظخىي
اإلاػىىٍت اإلادظىب اإلالابلت لها والتي بلغذ ( )13111وهي ؤكل مً مظخىي اإلاػىىٍت
اإلاػخمد 1315ؤي ؤن كُمت  Fمػىىٍت بخطائُا وهرا ٌػجي زفؼ الفسغُت الطفسٍت وكبىٌ
الفسغُت البدًلت.
 -2اخخبار امللدرة الخفسيرًت للىموذج:
الزخباز كدزة الىمىذج غلى الخفظير فلد جم اطخسدام مػامل الازجباؽ " "Rومػامل الخددًد
" "R2هما ًلي:
الجدول ركم ( :)11الارجباط الكلي بين ادارة املعرفت وكبول الخغيير الخىظيمي.
Model Summary
Std, Error of the
Estimate
,68092

R

Adjusted
Square

R Square

R

Model

,602

,607

,779a

1

ادازة اإلاػسفت a, Predictors: (Constant),
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ًىضح الجدوٌ ؤغاله بإن مػامل الازجباؽ اإلالدز بـ ـ ً 13221دٌ غلى وحىد غالكت ازجباؽ
كىٍه وؾسدًت بين ول مً اإلاخغيراث اإلاظخللت واإلاخغير الخابؼ كبىٌ الخغُير الخىظُمي ،وكد
بلغذ كُمت مػامل الخددًد  13312وٍفظس وظبت الخغير في اإلاخغير الخابؼ التي حػىد بلى الخغير
في اإلاخغيراث اإلاظخللت ،ؤي جفظس مػا ما وظبخه  % 3132مً الخباًً في اإلاخغير الخابؼ ،ؤما
اليظبت اإلاخبلُت واإلالدزة بـ ـ  % 6136فخػىد بلى غىامل ؤزسي غير مدزوطت.
 -3اخخبار الفرطياث الفرعيت.
بن ازخباز فِشس كد ًيىن مػلال ليىهه ًسخبر مػىىٍت الىمىذج بحماال ،ومً ؤحل
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 -دراست ميداهيت بمجمع صيدال.

ازخباز الفسغُاث الفسغُت فلد جم اغخماد بزخباز" "Tالزخباز مػىىٍت ول مػلمت مً مػلماث
الىمىذج غلى خدي وذلً غىد مظخىي مػىىٍت  1315والجدوٌ الخالي ًىضح ذلً:
الجدول ركم ( :)12اخخبار معىويت معامالث الاهحدار وفلا لإلحصائيت ""T
كيمت  Tاملحسوبت

معامالث

()sIG

الاهحدار

<1415

اهدساب وجوليد
املعرفت
جخسيً املعرفت

جطبيم املعرفت

80811
10791

حشارن وجحويل
املعرفت

اللرار عىد مسخوى الداللت

80181
10861

10111

صحت الفسغُت الفسغُت 0

10116

صحت الفسغُت الفسغُت 0

10111

صحت الفسغُت الفسغُت 6

10111

صحت الفسغُت الفسغُت .
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ً ىضح الجدوٌ ؤغاله بإن كُمت " "Tإلاخغير اهدظاب وجىلُد اإلاػسفت جلدز بـ  03011وهي
دالت بخطائُا ،خُث بلغذ كُمت مظخىي الداللت اإلادظىبت ( 13110 )sigوهي ؤكل مً
كُمت مظخىي الداللت اإلاػخمد ،1315وهرا ٌػجي صحت الفسغُت الفسغُت ألاولى.
ً ىضح الجدوٌ ؤغاله بإن كُمت " "Tإلاخغير جسصًٍ اإلاػسفت جلدز بـ  0321.وهي دالت
بخطائُا ،خُث بلغذ كُمت مظخىي الداللت اإلادظىبت ( 13113 )sigوهي ؤكل مً كُمت
مظخىي الداللت اإلاػخمد ،1315وهرا ٌػجي صحت الفسغُت الفسغُت الثاهُت.
ً ىضح الجدوٌ ؤغاله بإن كُمت " "Tإلاخغير حشازن وجدىٍل اإلاػسفت جلدز بـ  .3506وهي
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دالت بخطائُا ،خُث بلغذ كُمت مظخىي الداللت اإلادظىبت ( 13111 )sigوهي ؤكل مً
كُمت مظخىي الداللت اإلاػخمد ،1315وهرا ٌػجي صحت الفسغُت الفسغُت الثالثت.
ً ىضح الجدوٌ ؤغاله بإن كُمت " "Tإلاخغير جؿبُم اإلاػسفت جلدز ب ـ  53.36وهي دالت
بخطائُا ،خُث بلغذ كُمت مظخىي الداللت اإلادظىبت ( 13111 )sigوهي ؤكل مً كُمت
مظخىي الداللت اإلاػخمد ،1315وهرا ٌػجي صحت الفسغُت الفسغُت السابػت.
 -4اسخخالص الىخائج :بن ؤهم الىخائج اإلاخىضل بلحها مىضحت هما ًلي:
 ألاهمُت الىبيرة إلدازة اإلاػسفت همدزل بدازي خدًث في ضلل هفاءاث ومهازاث اإلاىازدالبشسٍت باإلااطظاث.
 جلىم بدازة اإلاػسفت غلى مجمىغت مً اإلاساخل جبدؤ بخىلُد اإلاػسفت ،زصن ،جىشَؼ زمجؿبُم اإلاػسفت في اإلااطظت.
 هىان غدة ؤهىاع للمػسفت ؤهمها اإلاػسفت الػمىُت واإلاػسفت الظاهسٍت. جطىزاث اإلابدىزين بطفت غامت خىٌ مظخىي جىفس وجبجي مجمؼ ضُداٌ إلدازة
اإلاػسفت وغملُاتها ألاطاطُت حاءث حُدة وفلا إلالُاض الدزاطت اإلاػخمد.
 جطىزاث اإلابدىزين بطفت غامت خىٌ مظخىي جىفس كبىٌ الخغُير الخىظُمي بمجمؼ
ضُداٌ حاءث مخىطؿت وفلا إلالُاض الدزاطت اإلاػخمد.
 جم بزباث صحت الفسغُت السئِظُت "جىحد هىان غالكت جإزير مباشس ذو داللت
بخطائُت بين ادازة اإلاػسفت وكبىٌ الخغُير الخىظُمي بمجمؼ ضُداٌ".
 جدلم الفسغُت الفسغُت ألاولى "جىحد هىان غالكت جإزير ذو داللت بخطائُت بين
اهدظاب وجىلُد اإلاػسفت وكبىٌ الخغُير الخىظُمي بمجمؼ ضُداٌ".
 جدلم الفسغُت الفسغُت الثاهُت " جىحد هىان غالكت جإزير ذو داللت بخطائُت بين
جسصًٍ اإلاػسفت وكبىٌ الخغُير الخىظُمي بمجمؼ ضُداٌ.
 جدلم الفسغُت الفسغُت الثالثت " جىحد هىان غالكت جإزير ذو داللت بخطائُت بين
حشازن وجىشَؼ اإلاػسفت وكبىٌ الخغُير الخىظُمي بمجمؼ ضُداٌ".
 جدلم الفسغُت الفسغُت السابػت " جىحد هىان غالكت جإزير ذو داللت بخطائُت بين
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جؿبُم اإلاػسفت وكبىٌ الخغُير الخىظُمي بمجمؼ ضُداٌ.
 -5الاكتراحاث:
غلى غىء هره الىخائج اإلاخىضل بلحهاً ،مىً جلدًم مجمىغت مً الاكتراخاث جخمثل فُما
ًلي:
ً مىً اكتراح بوشاء وظُفت زاضت بةدازة اإلاػسفت دازل اإلاجمؼ ،حػجى ؤهثر بػملُاث
بدازة اإلاػسفت التي جؿسكىا بلحها ،إلاا جمثله اإلاػسفت مً كُمت ال جلدز بثمً شإنها شإن
اإلاىازد اإلاالُت واإلاادًت ألازسي ،وحػصٍص جؿبُلها بطىزه واضحت.
ً يبغي ؤن ًيىن هىان حصجُؼ لألفساد للػاملين غلى جدىٍل اإلاػسفت اليامىت في ؤذهانهم
بلى مػسفت ضسٍدت وذلً مً زالٌ جبادٌ اإلاػسفت والخبراث بُجهم بىطائل مخػددة.
 بغادة جإهُل وجىُُف حمُؼ وخداث ومطاوؼ اإلاجمؼ وفلا للخىىىلىحُا الحدًثت
هإداة داغمت لىجاح ادازة اإلاػسفت.
 بشالت الػلباث التي جدىٌ دون هجاح غملُت الخغُير الخىظُمي باإلاجمؼ.
 وشس زلافت الخغُير الخىظُمي وجلبله.
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