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 الممخص 

في األداء المؤسسي  متطمبات إدارة المعرفة أثر عمى التعرف إلى الدراسة ىذه ىدفت
، وتقديم توصيات تساىم في الرفع من مستوى األداء  بمصرف شمال أفريقيا صرمان

 تصميم أفريقيا فرع صرمان . ولتحقيق أىداف الدراسة تمالمؤسسي بمصرف شمال 
 الفرضيات ، اختبار ألجل مشكمة الدراسة لمتغيرات الميدانية الدراسة إلى تيدف أستبانو
 عينة اختيار ، وتم بمصرف شمال أفريقيا العاممين كافة من الدراسة مجتمع وتكون
 53أستبانو( أسترد منيا ) 14) توزيع تم حيث ،الشامل  المسح أسموب باستخدام الدراسة
 % . 33.5أي بنسبة  أستبانو(

 وخمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا :
 متطمبات إدارة المعرفة في المصرف قيد الدراسة كان متوسط . مستوى توفر -4
وجود أثر لمتطمبات إدارة المعرفة في األداء المؤسسي حيث بمغ معامل التحديد  -2

لتغير في مستوى األداء المؤسسي ، وذلك يعود إلى التغير في متطمبات من ا  1%...
 إدارة المعرفة.

 : بعض التوصيات من أىميا الدراسة قدمت وقد
ضرورة العمل عمى توفير متطمبات إدارة المعرفة و المتمثمة في ) الثقافة التنظيمية  -4

ات ( بما يؤثر بشكل أفضل في ، القيادة التنظيمية ، القوى البشرية ، تكنولوجيا المعموم
 األداء المؤسسي بالمصرف .
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العمل عمى إيجاد رؤية إستراتيجية إلدارة المعرفة بالمصرف ، يتم تطبيقيا بكافة  -2
المستويات، وكذلك تفويض صالحيات واسعة لألفراد مما تساىم في رفع مستوى المعرفة 

 والخبرة لدي العاممين بالمصرف .
Summary 

The aim of this study was to identify the impact of the knowledge 

management requirements in the institutional performance of the 

North African Bank of Surman, and to make recommendations that 

contribute to the enhancement of the institutional performance of 

the North African Bank of Surman Branch. In order to achieve the 

objectives of the study, a questionnaire was designed to study the 

field of the variables of the study problem in order to test 

hypotheses. The study community consisted of all employees of 

the Bank of North Africa. The sample of the study was selected 

using the comprehensive survey method. By 85.3% 

The study concluded with a number of results: 

1. The level of availability of knowledge management 

requirements at the bank under study was average. 

2. The impact of knowledge management requirements on 

institutional performance, where the coefficient of identification 

was 66.4% of the change in the level of institutional performance, 

due to the change in knowledge management requirements. 

The study presented some recommendations, the most important of 

which are: 

1- The need to work to provide the requirements of knowledge 

management, namely (organizational culture, organizational 

leadership, human resources, information technology), which 

affects better the performance of the institution. 

2. Working towards creating a strategic vision for the Bank's 

knowledge management, which is applied at all levels, as well as 

delegating broad powers to individuals, thus contributing to raising 

the level of knowledge and experience among the employees of the 

bank. 
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 المقدمة 
يشيد العالم اليوم العديد من التحوالت والتغيرات التي تؤثر عمى أداء المؤسسات 

، حيث أن ىذه األخيـرة تتعرض إلى ضغوط متنامية من أجل تحسين نوعية  االقتصادية
 منافسة بجودة ذات تقنية عالية . الخدمات التي تقدميا ، والعمل عمـى خفـض التكمفة وال

وألن ىذه األىداف ال تتحقق إال بالمعرفة ، فقد أصبحت ىذه المؤسسات تفكر بصيغة 
 جديدة إلدارة المعرفة من خالل بناء قاعدة معرفية .

دارتيا  التقنيات الالزمة  باستخداموبالتي أصبحت المؤسسات تسعى لتوطين المعرفة وا 
عادة لذلك ، تمييدًا لخزنيا و  ، ومن أجل مواجية تمك التحديات  استعماليانشرىا وا 

وتحسين األداء المؤسسي قامت الكثير من المؤسسات بتبني تطبيق إدارة المعرفة ، من 
خالل القيام بعممية إعادة تأىيل وتعميم مواردىا البشرية وتدريبيا عمييا ، وبناء قاعدة 

مى كافة المستويات اإلدارية فييا ، مع معرفية ثرية تسمح بتجميع المعرفة ، ونشـرىا ع
معرفة جديدة ، وتوظيف ما تمتمكو مـن معارف  امتالكفي  االستثمارالسعي الدائم نحو 

  . بأقصى ما يمكن من الكفاءة والفعالية ، وصواًل إلى مرحمة التميز
من خالل ما تم عرضو يتضح أن لممعرفة دورًا كبير في الرفع من األداء المؤسسي ، 

لمقدرة المعرفية تساعد عمى تحقيق األداء األفضل لممؤسسة مقارنة بالمنافسين . فا
ونحاول مـن خالل ىـذه الدراسة أن نسمط الضوء عمى أثر متطمبات إدارة المعرفة في 

 أداء المؤسسات الخدمية .

 مشكمة الدراسة :
قيا فرع صرمان التي قام بيا الباحثان إلى مصرف شمال أفري ةالميدانيمن خالل الزيارة 

، وكذلك إطالع الباحثان عمى بعض الدراسات المتشابية والمترابطة مع متغيرات 
الدراسة ، أستنتج الباحثان وجود ضعف في توفر متطمبات إدارة المعرفة بالمصرف 
والمتمثمة في )الثقافة التنظيمية ، القيادة التنظيمية ، القوى البشرية ، تكنولوجيا 

 . المعمومات(
 -: تاليال التساؤلىنا تبمورة مشكمة الدراسة في وضع ومن 

 ما أثر متطمبات إدارة المعرفة في األداء التنظيمي بمصرف شمال أفريقيا فرع صرمان ؟
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  -ويتفرع من ىذا التساؤل التساؤالت الفرعية التالية :
 بالمصرف قيد الدراسة ؟ ما أثر الثقافة التنظيمية في األداء المؤسسي -4
 بالمصرف قيد الدراسة ؟ أثر القيادة التنظيمية في األداء المؤسسيما  - 2
 بالمصرف قيد الدراسة ؟ ما أثر الموارد البشرية في األداء المؤسسي - 5
 بالمصرف قيد الدراسة ؟ ما أثر تكنولوجيا المعمومات في األداء المؤسسي - 1

 فرضيات الدراسة :
  -فرضية الرئيسية التالية :استنادًا إلى مشكمة الدراسة تمت صياغة ال

ال يوجد أثر ذو ذاللة إحصائية لمتطمبات إدارة المعرفة في األداء المؤسسي بمصرف 
 شمال أفريقيا فرع صرمان .

  -ويتفرع من ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية :
في ال يوجد أثر ذو ذاللة إحصائية لمثقافة التنظيمية كأحد متطمبات إدارة المعرفة  -4

 بالمصرف قيد الدراسة . المؤسسياألداء 
ال يوجد أثر ذو ذاللة إحصائية لمقيادة التنظيمية كأحد متطمبات إدارة المعرفة في  - 2

 بالمصرف قيد الدراسة . المؤسسياألداء 
ال يوجد أثر ذو ذاللة إحصائية لمموارد البشرية كأحد متطمبات إدارة المعرفة في  - 5

 صرف قيد الدراسة .بالم المؤسسياألداء 
ال يوجد أثر ذو ذاللة إحصائية لتكنولوجيا المعمومات كأحد متطمبات إدارة المعرفة  - 1

 بالمصرف قيد الدراسة . المؤسسيفي األداء 

 أهداف الدراسة :
 التعرف عمى أثر متطمبات إدارة المعرفة في األداء المؤسسي . -4
بمصرف شمال أفريقيا فرع رة المعرفة التعرف عمى الدور المتزايد لمتطمبات إدا -2

 صرمان .
بمصرف تقديم المقترحات التي من شأنيا أن ترفع من مستوى األداء المؤسسي  -5

 شمال أفريقيا فرع صرمان .
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 أهمية الدراسة :
 أبرز أحد ويعد بالحداثة يتسم بموضوع لعالقتيا أىميتيا الحالية الدراسة تستمد -1

 ىو أال االقتصادية المؤسسة اإلداري وحياة الفكر ية فيوالجوىر  المعاصرة المواضيع
 محميا والندوات المؤتمرات في إثارة المواضيع أكثر من يعد الذي المعرفة إدارة موضوع
 .وعالميا

تقديم الدراسة جممة من التوصيات والمقترحات اليامة من خالل النتائج اتي توصمت  -2
 إدارة المعرفة بمصرف شمال أفريقيا فرع صرمان.بمستوى  االرتقاءإلييا والتي من شأنيا 

معرفة جيدة في القدرة عمي التعامل مع  اكتسابـ تساعد ىذه الدراسة الباحثان عمي 5
 المنيج العممي في التفكير واستخدام األسموب العممي في الكتابة .

 اصرة .إثراء المكتبة العممية بموضوع الدراسة نظرًا ألىميتو كأحد الموضوعات المع -1

 منهجية الدراسة :
 عمى والذي يعتمد الظواىر ، يصف الذي التحميمي الوصفي المنيج عمي تقوم الدراسة

برنامج  باستخدام النتائج وقياس وتحميميا وتفسيرىا والمعمومات والبيانات تجميع الحقائق
 . (Spssالحزمة اإلحصائية )

 أدوات جمع البيانات :
  -ين أساسيين لجمع البيانات عمى النحو التالي :أعتمدت ىذه الدراسة عمى مصدر 

والمراجع  والكتب الدراسات النظرية ، إلى الرجوع خالل من جمعيا تمبيانات ثانوية : 
 . التي تناولت أدبيات ىذا الموضوعوالدوريات  المجالت في  العممية والبحوث

تيدف العينة المبحوثة بيانات أولية : تتمثل في تحميل بيانات قائمة األستبانو التي تس
واإلطالع عمى الوثائق ذات الصمة المتعمقة بإدارة المعرفة ومتطمباتيا بالمصرف قيد 

 الدراسة.
 حدود الدراسة :

 الحدود المكانية في ) مصرف شمال أفريقيا فرع صرمان ( . ثمتالحدود المكانية : تم
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بات إدارة المعرفة في ىذه الدراسة عمى معرفة أثر متطم اقتصرتالحدود الموضوعية : 
 األداء المؤسسي بمصرف شمال أفريقيا فرع صرمان .

 م .2143الحدود الزمنية : أجريت الدراسة في سنة 
 مجتمع الدراسة :

والبالغ تمثل مجتمع الدراسة في جميع العاممين بمصرف شمال أفريقيا فرع صرمان 
ع موظفي المصرف قيد وأعتمد الباحثان عمى طريقة المسح الشامل لجمي ، 14عددىم 
 ، % 33.5أي بنسبة ( أستبانو 53أسترد منيم )، ( أستبانو 14توزيع ) ، وتم الدراسة 

 . اإلجابة اكتمال( أستبانات لعدم .وأستبعد منيم )
 الدراسات السابقة  :

 " تأثير إدارة المعرفة عمى تحقيق المزايا التنافسيةبعنوان :  (2013) غمبون دراسة -1
، وقد ىدفت ىذه الدراسة إلى " نية عمى العاممين بالفنادق بمدينة بنغازي دراسة ميدا

السيطرة عمى  معرفة تأثير إدارة المعرفة عمى تحقيق المزايا التنافسية )جودة الخدمات،
 اإلبداع والتطوير، وكفاءة العمميات(.  األسواق،
رتبطة بإدارة المعرفـة أنو ىناك أىتمامًا باألنشـطة والممارسات الم الدراسة إلى وخمصت

المديرين بالفنادق لدييم إدراك ومعرفـة بمفيوم إدارة  فـي الفنادق قيد الدراسة ، و أن
المعرفة إلى حد ما ، كما أظيرت الدراسة أن ىناك تــأثيرُا إيجابيًا إلدارة المعرفة عمى 

 والتطوير، اإلبداع السيطرة عمى األسواق، مجاالت المزايا التنافسية )جودة الخدمات،
 كفاءة العمميات( .

ستخدام إدارة المعرفة وأثرىا في تميز األداء إمدى :  بعنوان( 2017) غاغة دراسة -2
 الدراسة وقد ىدفت ،المؤسسي " دراسة تطبيقية عمى شركة الواحة لتصدير النفط والغاز 

احة فحص الواقع الحالي إلدارة المعرفة بشقييا الصريح والضمني في شركة الو  إلى
 لتصدير النفط والغاز .

الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين أساليب إدارة المعرفة  وخمصت
ستخدام أساليب إدارة المعرفة إفكمما زاد  ،الصريحة وبين تميز األداء المؤسسي 

ووجود عالقة طردية بين أساليب إدارة  ، الصريحة أدى إلى تميز في األداء المؤسسي
 .الضمنية وبين تميز األداء المؤسسي المعرفة 
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 مصطمحات الدراسة 
 وحفظيا المعرفة وتكوين واكتشاف باكتساب تعني التي العمميات ىي إدارة المعرفة :

القرارات .  اتخاذ أو المشكالت حل في لتستخدم واستعادتيا وتوزيعيا وتوثيقيا
 (2145،41)غمبون،

مواردىا بكفاءة  استخدامة متكاممة عمى وىو قدرة المؤسسة كمنظوم األداء المؤسسي :
نتاج مخرجات متناغمة مع  في ضوء تفاعميا مع عناصر بيئتيا الداخمية والخارجية وا 

 ( 2142،23أىدافيا ومناسبتيا لمستخدمييا .)الفاعوري،

 الجانب النظري األول / إدارة المعرفة
 تعريف إدارة المعرفة  -1

 إلى وصوليا اليائمة و واالتصاالت المعموماتية ثورةال مع وبالتزامن األخير، العقد خالل
 جديدة عممية تعابير الوجود إلى ظير معقولة ، بتكمفة المجتمع في ومؤسسة كل فرد
 من وأصبح " المعرفة مجتمعات " و " المعرفة اقتصاد "و   "إدارة المعرفة" مثل 

 وعدم وتنوعيا ، تعريفاتال كثرة بسبب المعرفة ، محدد إلدارة بتعريف اإلمساك المستحيل
إلدارة  التعاريف بعض نعرض أن يمكن واحد . وعميو مانع جامع تعريف في تبمورىا

 مصادر من لممعمومات المنظم (  بأنيا التجمع2113،42)ىاشم، المعرفة ، فقد عرفيا
 تستخدم دالالت و مؤشرات و استنتاج تفسيرىا و تحميميا و خارجيا و المنظمة داخل
ثراءو  توجيو في  إلى االرتقاء و األداء تحسن في تحقيق و المنظمات ، في العمميات ا 

( بأنيا طريقة يمكن لممنظمات Manuel،2113عرفيا )اإلنجاز ، و  من أعمى مستويات
 المنظمة ذاكرة ونشرىا لتعزيز واستخداميا ، المعرفة ، من خالليا أن تحسن عممية جمع

 اآلليات المناسبة وايجاد وخارجيا ، المنظمة داخل فييا تستخدم التي الطريقة وتحسين
 التي العمميات بأنيا ( فيعرفيا3،41،،4)السممي، ، أماالمعرفة  بمصادر العاممين لربط

 وتنظيميا واختيارىا عمييا الحصول المعمومات و توليد عمى المنظمات تساعد
 لألنشطة ريةضرو  تعتبر التي الميمة والخبرات المعمومات وتحويل ونشرىا واستخداميا

 المشكالت . وحل القرارات ، التخاذ المختمفة اإلدارية



 

rs.com.ly-www.stc 

 1029 فبراير – ابعالعدد الس

Volume. 7 – February 2019 

 جملة دراسات االنسان و اجملتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 1028لمجلة دراسات االنسان والمجتمع 

 

Copyright © HCSJ  2018 8 

 

 عمميات إدارة المعرفة  -2
 أربعة ىناك أن عمى اإلدارة أتفقوا معظم عمماء أن (23 -2141،25يرى )قمبو،

 تطبيق المعرفة ، توزيع المعرفة ، خزن المعرفة ، توليد وىي ) المعرفة إلدارة عمميات
 . )المعرفة

 بين المشاركة خالل من ذلك ويتم المعرفة ، إيداع يقصد بيا عممية: المعرفة  يدتول  -أ
 المشكالت حل في يساىم أن شأنو من جديد مال معرفي رأس توليد بيدف العمل فرق
 اإلنجاز في عمى التفوق األخيرة ىذه قدرة زيادة ، وكذلك المؤسسات تواجييا التي

 اإلستراتيجية وتنفيذ ممارسات مثل مختمفة ساحات في متميزة سوقية مكانة وتحقيق
 الذي األمر العاممين ، ميارات وتطوير المشكالت حل في والتسريع جديدة خطط عمل

 مصدر فالمعرفة أتجاىين ذات مزدوجة عممية المعرفة واإلبداع أن فيم ضرورة يعزز
 عمى درةوالق المعرفة تعتبر كما .الجديدة لممعرفة مصدر يصبح يتحقق عندما لإلبداع
 تنافسية مستدامة ميزة لتحقيق أىمية األولى المصادر من واستخداميا المعرفة توليد

 .لممؤسسة 
 فالمؤسسات التنظيمية الذاكرة أىمية إلى المعرفة خزن عممية المعرفة : وتشير خزن -ب

 ايغادروني الذين األفراد يحمميا التي من المعرفة لمكثير لفقدانيا نتيجة كبير خطر تواجو
 التي لممؤسسات جدًا السيما ميم أمر بيا واالحتفاظ المعرفة خزن وصار آلخر أو لسبب
بصيغة  واالستخدام التوظيف عمى تعتمد والتي العمل لدوران عالية معدالت من تعاني
 الغير الظنية معرفتيم يأخذون ىؤالء ألن فييا معرفة لتوليد واالستشارية المؤقتة العقود
  .  معيم موثقة

 والتدفق . والتنظيم والنقل والمشاركة التوزيع عمميات المعرفة : تتضمن توزيع -ج
 الواسع التبادل خالل من يتم كاإلنترنت واالكسترانت المؤسسات في المتقدم الشبكي
 قبل من نطاق جغرافي أوسع وعمى وعموديا ، أفقيا وتقاسميا والمعرفة لممعمومات الفوري
 من يمكن وذلك صريحة إلى الضمنية المعرفة تعبيد بعد اوالسيم جميعيا الشبكة أطراف

 .  الكفاءة  مستوى ورفع زيادة الفعالية ،
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 الضمنية المعرفة توزيع يتم حيث المؤسسة أفراد بين المعرفة ومشاركة نشر أيضا ويعني
 بالوثائق نشرىا فيمكن الصريحة المعرفة أما والحوار، أساليب كالتدريب طريق عن

 .والتعميم  اخميةالد والنشرات
 ىذه عمى كثيراً  التركيز عدم المعرفة إدارة أدبيات في المالحظ من :المعرفة  تطبيق -د

 ليا ، الفعال الحقًا التطبيق سيتم حتما فأنو المعرفة توليد طالما تم أنو باالستناد العممية
 وأكثر المؤسسة أنشطة تنفيذ في لالستخدام مالئمة أكثر جعميا المعرفة تطبيق ويعني
 وجو عمى أحسن المعرفة تستخدم التي المؤسسات وأن بيا تقوم التي بالميمات ارتباطا
 بعض أن إذ األنشطة ، عمى بكامميا المعرفة تطبيق ويجب التنافسية ، الميزة تمتمك

 دورات من الكثير تعقد المؤسسات وىذه والعمل ، المعرفة بين تعاني فجوة المؤسسات
 .  والتطبيق القيام باألعمال من بدال لتمخيصوا والمناقشة التخطيط

  متطمبات إدارة المعرفة  -3
  -( بأن متطمبات إدارة المعرفة تتمثل في :.، 2113يرى ) عبدالوىاب ،

الثقافة التنظيمية : وىي مجموعة من القيم والمعتقدات واألحاسيس الموجودة داخل  -أ
ق إدارة المعرفة في أية منظمة أن تكون المنظمة والسائدة بين العاممين ، ويتطمب تطبي

دارة المعرفة ، وأن تكون الثقافة  القيم الثقافية السائدة مالئمة ومتوافقة مع مبدأ التعمم وا 
 التنظيمية مشجعة لروح الفريق في العمل .

القيادة التنظيمية : تعتبر اإلدارة العميا أساس نجاح أي تغيير ، والبد من تبني  -ب
ا لعمميات وأنظمة تطبيق إدارة المعرفة ، فالقيادة تمثل القدوة في التعمم اإلدارة العمي

والتنمية المستمرة ، ولتطبيق إدارة المعرفة فإن ذلك يتطمب نمط قيادي غير عادي يتمكن 
ممكنة ، لذلك فإن القيادة  استفادةمن إدارة عناصر المؤسسة لتحقيق أفضل وأقصى 

مى شرح الرؤية المشتركة لألخرين بحيث تكون قدوة المناسبة ىي التي تتصف بالقدرة ع
والتعامل الدائم مع األفراد في المنظمة ، والموضوعية في  االتصالليم ، والقدرة عمى 

 القرارات ، والمرونة التفاعمية . واتخاذالحكم 
القوى البشرية : يقصد بالقوى البشرية أنيا تمثل الكادر البشري الذي يقوم بكافة  -ج

 واالستمرارالمنظمة ، ويعتبر أىم الموارد التي تعتمد عميو المنظمات في البقاء أعمال 
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والتطور والتوسع ، إذ يعتبر كل عامل من العاممين في المنظمة عنصر نجاح أو فشل 
لممنظمة ، حيث أن المنظمات التي تسعى لتحقيق التميز والنجاح إنما ىي المنظمات 

تميزًا وماىرًا  من خالل التدريب والتأىيل والتطوير التي تخمق وتبني كادرًا بشريًا م
 المستمر .

وذلك  المنظمات،تمعب التكنولوجيا دورًا ميمًا في تحسين أداء  المعمومات:تكنولوجيا  -د
بدور المعمومات لترشيد  واالرتقاءمن خالل توفير المعمومات في الوقت المناسب 

  القرارات.
رة في كيفية تعظيم قدرة المنظمة عمى خمق معرفة حيث أصبح لمتكنولوجيا أىمية كبي

جديدة ، وكيفية خمق بيئة داخمية تشجع مشاركة التعمم والمعرفة ، وكذلك توفر 
التكنولوجيا أدوات عديدة ومتطورة تساىم بشكل كبير في تطبيق أنظمة إدارة المعرفة 

شبكة األنترنت  ومشاركة المعرفة ، ومن ىذه األدوات واستقطابوالسرعة في نشر ونقل 
 وقواعد البيانات والبرامج واألجيزة اإللكترونية الحديثة . 

 الجزء النظري الثاني / األداء المؤسسي 
 المؤسسي األداء تعريف -اولً 

تعددت المحاوالت والمفاىيم لوضع تعريف واضح ومحدد لألداء ، فقد عرفو )مخمير 
ن نتائج أعمال المنظمة في ضوء ( بأنو عبارة عن منظومة متكاممة ع،،2111وأخرون،

عمى أنو  (Scott،21،2115تفاعميا مع عناصر بيئتيا الداخمية والخارجية ، وعرفو )
 التي والمواد األساليب وبين األفراد بين تتم التي المعقدة التفاعالت من لمجموعة نتيجة

 أمافييا ،  يعممون التي والبيئة الثقافة وبين األفراد بين ىؤالء وكذلك يستخدمونيا ،
 األىداف التنظيمية لممؤسسة أنجاز بأنو المؤسسي األداء فيعرف (327،.211)العمي،

المؤشرات  تشمل لمتقييم وبالتالي محوراً  تكون والتي األخرى ، المؤسسات من غيرىا عن
العناصر  عمى التركيز يقتضي المؤسسي فاألداء وفاعمية ، بكفاءة الموارد استخدام
 الجوانب تشمل الممموسة ، كما وغير الممموسة الموجودات وقياس ماليةال وغير المالية

 البشرية والعمميات والموارد االستراتيجيات عمى المرتكزة المؤسسي لألداء العريضة
  .والنظم
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 المؤسسي األداء تقييم أهداف -ثانياً 
 توالشركا المؤسسات تسعي التي األىداف من العديد ( ىناك3.،2،،4أشار )الشحات،

 :أىميا  ومن المؤسسي، األداء تقويم تطبيقيا لعممية خالل من تحقيقيا إلى
 تحقيق في المؤسسة لدى المحمية الوحدات قدرة مدي من التحقق في المساعدة -أ

 األداء ، لتقييم المستخدمة والمقاييس المعايير من مجموعة توفر خالل أىدافيا ، فمن
 وبالتالي تحديد فعميًا ، أنجازه تم وما لو مخطط ىو ما بين الفارق تحديد يتم أن يمكن
 .المؤسسة  لدى والضعف القوة نقاط
 لكافة اإلدارة استغالل في الكفاءة مدي عمى الضوء تسمط األداء تقويم عممية إن -ب

 أفضل والحد بصورة البشرية الموارد استثمار خالل من ذلك ويتم ليا ، الموارد المتاحة
جودة  عمى يؤثر ال بما والنفقات التكاليف تقميل خالل من ليةالما الموارد إىدار من

 .المقدمة  الخدمة
 الموضوعة، وأىدافو يتناسب عالي أداء لتحقيق يحتاجو ما معرفة في المدير تساعد -ج

 كفاءة لرفع الصحيح الطريق تحديد في تساىم أسس مجموعة عمى تشتمل فنماذج التقييم
  .المؤسسة لدى األداء مستوي تحسين في اىمتس إتباعيا تم إن األداء والتي

 مشاكل تشخيص خالل من وذلك  :لممؤسسة المحمية األقسام تطوير في المساىمة -د
 أسس خالل من تقويميا بعد معالجتيا ومحاولة المؤسسة داخل قسم ومعيقات كل

 .محددة  ومعايير
 تعزيزىا خالل من ةالمؤسس داخل المختمفة األقسام كافة بين التنافس من جو خمق -ىـ

 .والعقاب لمبدأ الثواب
 تجاهات الحديثة في قياس وتقييم أداء المنظمات ال  -ثالثاً 

بالمؤشرات  االىتمامأدت أوجو نظم قياس وتقييم األداء التقميدية إلى توجيو قدر أكبر من 
( إلى بعض المؤشرات 3،43،،4الغير مالية لألداء بل أيضًا المطورة ، وأشار )عبده،

 -لحديثة والمتمثمة في :ا
المؤشرات المرتبطة بالجودة : تمثل الجودة أحد المجاالت اليامة لتقييم األداء في  -أ

ن أستخدام معيار الجودة كمؤشر أو  ظل التطورات الحديثة في الوقت الحاضر ، وا 
مقياس غير مالي لألداء قد يساعد عمى قياس الفشل الداخمي أو الخارجي لممنظمة ، 
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مستوى رضا العميل أحد المقاييس األساسية لمستوى جودة اإلنتاج بالمنظمة ،  ويعتبر
ويمكن قياس مستوى رضا العميل من خالل إستطالع أراء العمالء بشكل منتظم عن 
طريق المقابالت الشخصية لعينة من العمالء أو إستخدام قائمة إستقصاء مبسطة تقدم 

 لمعميل مع كل عممية بيع .
لمتعمقة بالخدمة : تعتبر السرعة التي يحصل بيا العميل عمى الخدمة المؤشرات ا -ب

التي يحتاجيا أو تقدم بطمبيا أىم مقياس أو مؤشر لمخدمة ، فعامل السرعة في أداء 
الخدمات أصبح مطمب ضروري مثمو مثل عامل الجودة والسعر ، وأن أىم معيار لقياس 

و عبارة عن الفترة الزمنية التي تنقضي الخدمات يتمثل في الزمن الحاكم " الحاسم " وى
 من تقديميا . االنتياءمن وقت إتخاذ تقديم خدمة معينة لعميل معين وحتى 

: تتمخص عممية تقييم وقياس اإلنتاجية في أنيا  باإلنتاجيةالمؤشرات المتعمقة  -ج
رات الدراسة العممية والدقيقة لجميع العناصر المنتجة المتاحة ألي منظمة وتستمد مؤش

قياس اإلنتاجية أىميتيا من خالل المقارنات التي يمكن إجراؤىا بغرض توضيح الموقف 
المالي لممنظمة سواء تم القياس من خالل مقارنة أدائيا الحالي بأداء المنظمات المماثمة 
، أو لنفس المنظمة عبر فترات زمنية ماضية ، باإلضافة إلى إمكانية إجراء المقارنة بين 

 لفعمية والمخرجات المستيدفة .المخرجات ا
كمؤشر  االجتماعية ةالمسؤولي: تظير  االجتماعية ةبالمسؤوليالمؤشرات المتعمقة  -د

لممنظمة سواء تجاه عمالء تمك المنظمة أو تجاه البيئة التي تتواجد بيا ، وكذلك تجاه 
ما لممنظمة  االجتماعيةاألفراد العاممين بيا ، ومن المؤشرات التي توضح تمك المسؤولية 

 : ييم
ويمكن قياسيا بالمنازعات وكثرة الجدال الرسمي  والمنتجين،العالقة بين األفراد  -

 االتصالقنوات  لمعمل،لممناقشات والجدال الغير رسمي كنسبة من الزمن الطبيعي 
  الترقية.أسس وسياسات  المشاكل،عقد المؤتمرات لمناقشة  المتاحة،

  الخدمة.بمعدل تكرار طمب العميل عمى المنتج أو العمالء ويمكن قياسو  ىرض -
النشاط اإلجتماعي بالبيئة : ويتمثل في عدة مقاييس مثل عدم وجود شكاوي أو  -

 إعتراضات من المجتمع وتوفر فرص عمل . 
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 الجزء العممي
 أوًل / وصف متغيرات الدراسة 

ة لمتغيرات ) متطمبات المعياري واألىمية النسبي نحرافواإلتم حساب المتوسط الحسابي  
 -اآلتي:إدارة المعرفة ( وترتيبيا حسب أىميتيا النسبية كما في الجدول 

 
المعياري واألهمية النسبية لمتطمبات إدارة  نحرافوال يبين المتوسط الحسابي ( 1جدول رقم )

 المعرفة
الوسط  المتطمبات

 الحسابي
 نحرافال 

 المعياري
األهمية 
 النسبية

مستوى 
 التطبيق

 متوسط 4 0.32 2.17 لثقافة التنظيميةا
 متوسط 1 0.40 1.68 القيادة التنظيمية

 متوسط 2 0.29 2.06 القوة البشرية
 متوسط 5 0.40 1.92 تكنولوجيا المعمومات

 متوسط 0.30 1.97 المعرفة متطمبات إدارة
 

رة ( أن متطمب الثقافة التنظيمية كمتطمب من متطمبات إدا4يتبين من الجدول رقم )
نحرافو ( 2.41المعرفة جاء في المرتبة األولى بمتوسط حسابي بمغ ) ( 1.52معياري ) ا 

نحرافو ( .2.1بمتوسط حسابي ) يميو متطمب  توفرًا،األكثر  معياري  ا  القوى البشرية
نحرافو ( 2،.4يميو متطمب تكنولوجيا المعمومات بمتوسط حسابي ) (،،1.2)  ا 

( 3..4ة التنظيمية األقل توفرًا بمتوسط حسابي )( ، وأخيرًا متطمب القياد1.11معياري)
نحرافو   ( .1.11معياري ) ا 

 ثانيًا / التحميل الوصفي 
، متطمبات إدارة المعرفة بالمصرف قيد الدراسة وتم التحميل الوصفي لمعرفة مدى  توفر 

 نحرافواإلكل عمى حده مستخدم بعض مقاييس النزعة المركزية مثل المتوسط الحسابي 
  ي .المعيار 
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 التحميل الوصفي )الثقافة التنظيمية( -1
 المعياري لمتطمب الثقافة التنظيمية نحرافوال ( يبين المتوسط الحسابي 2جدول رقم )

المتوسط  العبــــــــــــــارة ت
 الحسابي

 نحرافال 
 المعياري

مدى 
 التوفر

يتوفر مستوى من الثقة العالية بين العاممين في  4
 متوسط 0.46 2.29 مصرف.بيئة العمل داخل ال

يدعم المصرف فرص التعاون والعمل ضمن  2
 متوسط 0.63 2.08 فريق.

توجد مساحة كافية لمتفكير واإلبداع وتقديم  5
 متوسط 0.55 2.16 المقترحات.

يتيح المصرف فرص التفاىم والتشاور وتبادل  1
 متوسط 0.61 2.11 الرأي مع اآلخرين في المواقف المختمفة.

ى المصرف إلى تشجيع األفراد وتحفيزىم يسع 3
 متوسط 0.52 2.00 لمتعمم المستمر وخمق معارف جديدة.

يستطيع المصرف التأقمم والتكيف بحسب ظروف  .
 متوسط 0.76 1.89 العمل دون تقيد بنظام روتيني جامد.

تتوفر المعرفة المعمومات لمجميع ويمكن الوصول  1
 متوسط 0.46 2.18 إلييا واستخداميا بسيولة.

يتعامل المصرف بمينية ومصداقية مع  3
المعمومات والمعارف والوثائق التي يحصل 

 عمييا. 
 مرتفع 0.49 2.63

يحافظ المصرف عمى سرية المعمومات والمعارف  ،
 مرتفع 0.55 2.61 والوثائق التي يمتمكيا.

يوجد لدى المصرف منيجية متكاممة لبناء  41
 متوسط 0.69 1.71 الداعمة لممعرفة. وتعزيز الثقافة التنظيمية

 متوسط 0.32 2.17 المتوسط الحسابي العام لمثقافة التنظيمية
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يتعامل ) 3( موافقة أفراد العينة عمى العبارة رقم 2يتضح من خالل الجدول رقم )
( ،  المصرف بمينية ومصداقية مع المعمومات والمعارف والوثائق التي يحصل عمييا

( وىي درجة مرتفعة حسب 5..2رتيب األول والتي بمغ متوسطيا )التي جاءت في الت
المقياس المعتمد وتعبر عن درجة الموافقة ، وجاءت في الترتيب الثاني العبارة التاسعة 
)يحافظ المصرف عمى سرية المعمومات والمعارف والوثائق التي يمتمكيا( وبمغ متوسطيا 

ف التأقمم والتكيف بحسب ظروف العمل يستطيع المصر )  .( ، أما العبارة رقم 4..2)
)يوجد لدى المصرف منيجية متكاممة  41والعبارة رقم (، دون تقيد بنظام روتيني جامد

لبناء وتعزيز الثقافة التنظيمية الداعمة لممعرفة( جاءت بأقل متوسطات حسابية حيث 
عمى التوالي وىي درجات متوسطة وتعبر عن  (4.14( و)،4.3بمغت متوسطاتيا )

ات المعيارية جاءت نحرافالموافقة نوعا ما ، كما نالحظ من خالل الجدول أن قيم اإل
( في أتجاىات أفراد العينة حول إختالفمنخفضة وىذا يدل عمى عدم وجود تباين كبير )

 متطمب الثقافة التنظيمية. 
بمغ وبشكل عام أظيرت مفردات العينة اتجاىًا عامًا نحو الموافقة نوعا ما بمتوسط عام 

( وىذا يشير إلى أن متطمب الثقافة التنظيمية 1.52معياري بمغ ) إنحراف( وب2.41)
 متوفر بمستوى متوسط حسب المقياس المعتمد.

 التحميل الوصفي )القيادة التنظيمية( -2
 المعياري لمتطمب القيادة التنظيمية نحراف( يبين المتوسط الحسابي وال 3جدول )

لمتوسط ا العبــــــــــــــارة ت
 الحسابي

 نحرافال 
 المعياري

مستوى 
 التوفر

توجد رؤية إستراتيجية إلدارة المعرفة بالمصرف  4
 منخفض 0.64 1.42 يتم تطبيقيا بكافة المستويات.

تعتمد اإلدارة عمى مصادر المعرفة في اتخاذ القرار  2
 متوسط 0.66 1.68  وتنظيم األعمال

شاركة والعمل تساىم اإلدارة في تعزيز ثقافة الم 5
 متوسط 0.58 1.79 بروح الفريق
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( أن المعدل العام لعبارات متطمب القيادة التنظيمية جاءت 5يتضح من الجدول رقم )

نحراف( و 3..4بمتوسط حسابي بمغ ) ( ، وىي درجة متوسطة وتعبر عن درجة 1.11) ا 
عًا ما حسب المقياس المعتمد في الدراسة ، وكان أراء أفراد العينة لمعبارة رقم الموافقة نو 

والتي تنص عمى )تسعى اإلدارة إلى توفير بيئة العمل المالئمة لألفراد بما يدعم  1
( ، والتي جاءت في الترتيب األول قدراتيم عمى خمق معارف جديدة ومشاركتيا وتطبيقيا

نحراف( و 2.13بمتوسط حسابي بمغ ) ( ، بدرجة متوسطة وتعبر عن درجة ،1.1بمغ ) ا 
تعمل اإلدارة عمى دعم جاءت في الترتيب الثاني ) 3الموافقة نوعا ما ، أما العبارة رقم 

(، بمتوسط حسابي حرية األفراد في التواصل فيما بينيم لتبادل األفكار ومشاركة المعرفة
ت في الترتيب األخير والتي تنص جاء .( بدرجة متوسطة ، أما العبارة رقم 3،.4بمغ )

 (،تشارك اإلدارة األفراد في اتخاذ القرارات اإلستراتيجية والخطط المستقبميةعمى )
نحراف(، و .4.2بمتوسط حسابي ) منخفض وىي تعبر عن درجة عدم الموافقة،   ا 

ات المعيارية أنيا منخفضة ويدل عمى نحرافونالحظ من خالل األرقام المعبرة عن اإل

تفوض اإلدارة صالحيات واسعة لألفراد تساىم  1
 منخفض 0.56 1.47 في رفع مستوى المعرفة والخبرة لدييم.

تعمل اإلدارة عمى دعم حرية األفراد في  3
التواصل فيما بينيم لتبادل األفكار ومشاركة 

 المعرفة .
 متوسط 0.52 1.95

دارة األفراد في اتخاذ القرارات تشارك اإل .
 منخفض 0.45 1.26 اإلستراتيجية والخطط المستقبمية.

تسعى اإلدارة إلى توفير بيئة العمل المالئمة  1
لألفراد بما يدعم قدراتيم عمى خمق معارف 

 جديدة ومشاركتيا وتطبيقيا.
 متوسط 0.49 2.08

تدرك اإلدارة االحتياجات المعرفية المطموبة  3
 متوسط 0.59 1.76 رف فيما يتعمق بأعمالو.لممص

 متوسط 0.40 1.68 المتوسط الحسابي العام  لمقيادة التنظيمية
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كبير في أراء أفراد المجتمع ليذا المتطمب ، وىذا يشير إلى أن  إختالفجود عدم و 
 متطمب القيادة التنظيمية متوفر بمستوى متوسط حسب المقياس المعتمد.

 التحميل الوصفي )القوى البشرية( -3
 المعياري القوى البشرية نحراف( يبين المتوسط الحسابي وال 4جدول رقم )

 

المتوسط  العبــــــــــــــارة ت
 الحسابي

 نحرافال 
 المعياري

مستوى 
 التوفر

يتوفر لدى الموظفين الميارة والمعرفة والخبرة لمقيام  4
 مرتفع .0.5 2.50 بالميام الوظيفية عمى أكمل وجو.

يمتمك الموظف القدرة عمى التفكير بمنيجية واإلبداع  2
 متوسط 0.51 2.29 في العمل

وبات وتطوير يتشارك الموظفين لمعالجة الصع 5
جراءات العمل   متوسط 0.53 1.97 آليات وا 

يستطيع الموظف تقديم خبرات ومعارف جديدة  1
 مرتفع ،0.5 2.37 لممصرف ، ولديو القدرة عمى مشاركتيا وتطبيقيا .

تدون المقترحات والخبرات والتجارب التي يقوم بيا  3
 نخفضم 0.60 1.53 الموظفين وتحفظ في قواعد بيانات بالمصرف .

يتوفر لدى الموظف المعرفة الكاممة بالوصف  .
 متوسط 0.50 2.16 الوظيفي وميام العمل 

يسعى المصرف إلى تطوير الكادر البشري من  1
خالل تحسين عممية التوظيف وتفعيل التدريب 

 وتقديم الحوافز والمكافآت .
 متوسط 0.64 2.03

يستفيد المصرف من معارف وخبرات الموظفين  3
م ىذه المعارف والخبرات عمى الجميع دون وتعم

 تيميشيا أو احتكارىا لجية دون أخرى .
 منخفض 0.50 1.61

 متوسط 0.29 2.06 المتوسط الحسابي العام  لمقوى البشرية
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متوسطة وىي  ( أن أغمب العبارات جاءت بمتوسطات1يتضح من خالل الجدول رقم )
نحرافعبارات تعبر عن درجة الموافقة نوعا ما و  كبير  إختالفات منخفضة أي ال يوجد ا 

)يتوفر  والتي تنص عمى 4بين أراء الموظفين حول ىذه العبارات ونالحظ أن العبارة رقم 
جاءت  (لدى الموظفين الميارة والمعرفة والخبرة لمقيام بالميام الوظيفية عمى أكمل وجو

عن األتجاه نحو ( وىي درجة مرتفعة وتعبر 2.31في الترتيب األول بمتوسط حسابي )
والتي تنص عمى  1الموافقة حسب المقياس المعتمد لمدراسة ، ثم تمييا العبارة رقم 

)يستطيع الموظف تقديم خبرات ومعارف جديدة لممصرف، ولديو القدرة عمى مشاركتيا 
نحراف(، و 2.51وتطبيقيا( بمتوسط حسابي بمغ ) وجاءت في معياري منخفض ،  ا 

تدون المقترحات والخبرات والتجارب والتي تنص عمى ) 3قم الترتيب األخير العبارة ر 
( 4.35( ، بمتوسط حسابي )التي يقوم بيا الموظفين وتحفظ في قواعد بيانات بالمصرف

 ، وىي درجة منخفضة وتعبر عن درجة عدم الموافقة .
( ، وىي درجة متوسطة وتعبر عن .2.1وبصفة عامة نالحظ أن المتوسط العام بمغ ) 

موافقة نوعًا ما عمى حسب المقياس المعتمد لمدراسة ، وىذا يشير إلى أن متطمب درجة ال
 القوى البشرية متوفر بمستوى متوسط حسب المقياس المعتمد.

 التحميل الوصفي )تكنولوجيا المعمومات( -4
 المعياري لمتطمب تكنولوجيا المعمومات نحراف( يبين المتوسط الحسابي وال 5جدول رقم )

المتوسط  ــــــــارةالعبــــــ ت
 الحسابي

 نحرافال 
 المعياري

مستوى 
 التوفر

يتوفر لدى المصرف القدرة عمى التخمي عن  4
 متوسط 0.81 1.79 األعمال الورقية .

يتوفر لدى المصرف أجيزة حاسوب ذات جودة  2
 متوسط 0.61 1.95 عالية . 

 متوسط 0.55 2.26 يوفر المصرف أجيزة حواسيب لكافة الموظفين .   5
يوفر المصرف خدمة االنترنت وبسرعة عالية  1

 منخفض 0.64 1.61 لكافة الموظفين .

 متوسط 0.73 1.82يوفر المصرف تسييالت تكنولوجية ولخمق  3
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التي جاءت في  1( موافقة أفراد العينة عمى العبارة رقم 3يتضح من خالل الجدول رقم )

يتوفر لدى المصرف قاعدة بيانات متكاممة لجميع الترتيب األول والتي تنص عمى )
( ، وىي درجة 2.13( ، وبمغ متوسطيا )كياأعماليا وأنشطتيا والمعمومات التي تمتم

والتي تنص عمى )يوفر المصرف  5مرتفعة وتعبر عن درجة الموافقة ، وجاءت العبارة 
( وىي تعبر عن .2.2أجيزة حواسيب لكافة الموظفين(، في الترتيب الثاني بمتوسط )

ى )يوجد برامج والتي تنص عم 3درجة الموافقة نوعا ما ، أما الترتيب األخير العبارة رقم 
جاءت بأقل متوسط  ( حيثمحسوبة إلدارة شؤون الموظفين وتحديد احتياجاتيم المعرفية

( وىي درجة منخفضة وتعبر عن عدم الموافقة ، كما نالحظ 4.11حسابي حيث بمغ )
ات المعيارية جاءت منخفضة وىذا يدل عمى نحرافأن قيم اإل 3من خالل الجدول رقم 

 ( في أتجاىات أفراد المجتمع حول ىذا المتطمب . إختالفعدم تباين كبير )
وبشكل عام أظيرت مفردات العينة اتجاىًا عامًا نحو الموافقة نوعا ما بمتوسط عام بمغ 

( ، وىي درجة متوسطة وتعبر عن درجة 1.11معياري بمغ ) إنحراف( وب2،.4)
ى أن متطمب الموافقة نوعا ما عمى حسب المقياس المعتمد لمدراسة ، وىذا يشير إل

 .تكنولوجيا المعمومات متوفر بمستوى متوسط حسب المقياس المعتمد
 

وتبادل المعرفة مثل )شبكة داخمية ، بريد 
 الكتروني ، ...الخ ( .

يتوفر لدى المصرف أجيزة مساعدة لتخزين  .
ل )أجيزة العرض ، ماسح ومشاركة المعرفة مث

 ضوئي ، طابعات ..... الخ (  .
 متوسط 0.63 2.08

يتوفر لدى المصرف قاعدة بيانات متكاممة لجميع  1
 مرتفع 0.65 2.45 أعماليا وأنشطتيا والمعمومات التي تمتمكيا .  

يوجد برامج محسوبة إلدارة شؤون الموظفين  3
 منخفض 0.56 1.47 وتحديد احتياجاتيم المعرفية .

 متوسط 0.40 1.92 المتوسط الحسابي العام  تكنولوجيا المعمومات
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  التحميل الوصفي لمتغير )األداء المؤسسي( -5
المعياري  نحرافأستخدم الباحثان التحميل الوصفي من خالل المتوسط الحسابي واإل 

 وكانت النتائج عمى النحو اآلتي :
 المعياري لعبارات األداء المؤسسي نحراف( يبين المتوسط الحسابي وال 6جدول رقم )

الوسط  العبــــــــــــــــــــارات  ت
 الحسابي

 نحرافال 
 المعياري

مستوى 
 األداء

 رضا العاممين 
ييتم المصرف برفع كفاءة العاممين من خالل  4

 مرتفع 0.60 2.50 التدريب الفعال وفتح آفاق التفكير واإلبداع . 

مان واالستقرار يحرص المصرف عمى األ 2
 مرتفع 0.64 2.39 الوظيفي لمعاممين وضمان حقوقيم الوظيفية . 

ييتم المصرف بتوفير بيئة العمل المناسبة  5
 متوسط 0.53 2.13 لمعاممين ألداء مياميم عمى أكمل وجو .

يقوم المصرف بإشراك العاممين في صناعة  1
 نخفضم 0.47 1.21 القرار ، وييتم باألستماع آلرائيم . 

يتوفر لدى المصرف نظام فعال ومتميز  3
 منخفض 0.60 1.50 لمحوافز والمكافآت .

 متوسط 0.35 1.95 العام لعبارات رضا العاممين المتوسط الحسابي
 جودة وسرعة الخدمة

يراعون العاممين متطمبات الجودة ) السرعة ،  .
الكفاءة .. الخ( في أنجاز المعامالت وأداء 

 الميام . 
 متوسط 0.51 2.18

يسعى المصرف لتسييل وتبسيط اإلجراءات ،  1
والتخفيف من جمود األنظمة من أجل سرعة 

 اإلنجاز .
 متوسط 0.50 2.26

يوفر المصرف مرافق ووسائل اتصال مالئمة  3
 منخفض 0.67 1.66 الستقبال العمالء .
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يسيل تواصل العمالء بالعاممين في المصرف  ،
 متوسط 0.59 2.24 لممراجعة واالستفسار 

يعتمد المصرف عمى التكنولوجيا في تقديم خدماتو  41
لمعمالء )كالموقع اإللكتروني ، البريد اإللكتروني ، 

 الرسائل القصيرة( 
 منخفض 0.39 1.18

 متوسط 0.33 1.91 جودة وسرعة الخدمةلعبارات  المتوسط الحسابي
 التحسين والتطوير

عمالء لممشاركة يفتح المصرف المجال أمام ال 44
 منخفض 0.54 1.24 في تطوير الخدمات وتحسين آليات تقديميا . 

يمتمك الموظفين القدرة عمى تطوير مستوى  42
أدائيم وخمق أفكار جديدة تساىم في رفع 

 الكفاءة .
 مرتفع 0.56 2.47

يقوم المصرف بمراجعة عممياتو باستمرار ،  45
ظمة ويستفيد من التغذية العكسية لتحسين أن

 العمل .
 منخفض 0.68 1.58

يكافئ المصرف األفراد الذين يقدمون أفكار  41
 متوسط 0.61 1.89 جديدة أو يتميزون في أداء مياميم .

يوجد نظام فعال لمحاسبة المخطئ و المقصر  43
 متوسط 0.69 1.74 في أداء ميامو 

 متوسط 0.36 1.78 المتوسط الحسابي لعبارات لتحسين والتطوير
 متوسط 0.29 1.88 ككلمتوسط الحسابي العام لألداء التنظيمي ال

ييتم المصرف برفع والتي تنص عمى ) 5( أن العبارة رقم .يتضح من الجدول رقم )
( جاءت في كفاءة الموظفين من خالل التدريب الفعال وفتح آفاق التفكير واإلبداع

نحراف( و 2.31المرتبة األولى بمتوسط حسابي ) ( بمستوى موافقة .10.معياري ) ا 
تقوم المؤسسة بإشراك العاممين التي تنص عمى ) 1مرتفع ، في حين جاءت العبارة رقم 

( في المرتبة األخيرة من بين جميع عبارات في صناعة القرار، وتيتم باالستماع آلرائيم
نحراف( و 4.24رضا العاممين بمتوسط حسابي ) ( ، بمستوى  منخفض 1.11معياري ) ا 
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ونالحظ أن تقييم مستوى أفراد مجتمع الدراسة حول رضا دم الموافقة ، ويعبر عن ع
، مما يشير الى  ات صغيرة أقل من الواحد ألغمب الفقراتإنحرافوبالعاممين كان متوسط ، 

 رضا العاممينعدم تشتت أتجاىات المجتمع ، وأخيرًا بمغ المتوسط الحسابي العام ل
رضا ير أن تقييم مستوى أفراد المجتمع ل( مما يش1.53معياري ) إنحراف( وب3،.4)

 ، بمستوى موافقة متوسط  حسب المقياس المعتمد في الدراسة.العاممين 
يسعى المصرف لتسييل وتبسيط اإلجراءات ، والتي تنص عمى ) 1وكانت العبارة رقم 

( جاءت في المرتبة األولى بمتوسط والتخفيف من جمود األنظمة من أجل سرعة اإلنجاز
نحراف( و .2.2)حسابي  ( بمستوى موافقة متوسط ، في حين جاءت .310معياري ) ا 

يعتمد المصرف عمى التكنولوجيا في تقديم خدماتو والتي تنص عمى ) 41العبارة رقم 
( في المرتبة األخيرة لمعمالء كالموقع اإللكتروني ، البريد اإللكتروني ، الرسائل القصيرة

نحراف( و 4.43، بمتوسط حسابي ) لخدمةجودة وسرعة ا، من بين جميع عبارات   ا 
 ( بمستوى منخفض ويعبر عن درجة عدم الموافقة .،1.5معياري)

كان  جودة وسرعة الخدمةونالحظ أن تقييم مستوى أفراد مجتمع الدراسة حول  
، مما يشير الى عدم تشتت أتجاىات المجتمع  ات صغيرة ألغمب العباراتإنحرافوبمتوسط 

معياري  إنحراف( وب4،.4) جودة وسرعة الخدمةوسط الحسابي العام ل، وأخيرًا بمغ المت
جاء  جودة وسرعة الخدمة( ، مما يشير إلى أن تقييم مستوى أفراد المجتمع ل1.55)

 بمستوى موافقة متوسط ، حسب المقياس المعتمد في الدراسة.
تمك يموالتي تنص عمى ) التحسين والتطويرمن عبارات  ،ونالحظ أن العبارة رقم 

( الموظفين القدرة عمى تطوير مستوى أدائيم وخمق أفكار جديدة تساىم في رفع الكفاءة
نحراف( و 2.11جاءت في المرتبة األولى بمتوسط حسابي ) ( بمستوى 0.56معياري ) ا 
يفتح المصرف المجال والتي تنص عمى ) 44موافقة مرتفع ، في حين جاءت العبارة رقم 

( في المرتبة األخيرة طوير الخدمات وتحسين آليات تقديمياأمام العمالء لممشاركة في ت
نحراف( و 4.21، بمتوسط حسابي ) التحسين والتطويرمن بين جميع عبارات  معياري  ا 

 ( أي بمستوى منخفض ويعبرعن درجة عدم الموافقة .1.31)
كان متوسط  التحسين والتطويرونالحظ أن تقييم مستوى أفراد مجتمع الدراسة حول  
، مما يشير الى عدم تشتت أتجاىات المجتمع ، وأخيرًا ات صغيرة ألغمب العبارات إنحرافوب
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( مما .1.5معياري ) إنحراف( وب4.13) تحسين والتطويربمغ المتوسط الحسابي العام لم
يشير أن تقييم مستوى أفراد المجتمع جاء بمستوى موافقة متوسط ، حسب المقياس 

 المعتمد في الدراسة.
( ،1.2معياري ) إنحرافب( و4.33) مغ المتوسط الحسابي العام ككل لألداء المؤسسيوأخيرًا ب

جاء بدرجة موافقة متوسط ،  األداء المؤسسيمما يبين أن تقييم أفراد المجتمع  لمستوى ، 
 حسب المقياس المعتمد في الدراسة .

 ثالثًا / أختبار فرضيات الدراسة 
 تم تحديد بعض القواعد والمتمثمة في األتي :قبل الخوض في أختبار فرضيات الدراسة 

%، ومستوى المعنوية ليذه الدراسة يساوى 3،درجة الثقة المتبعة في ىذه الدراسة  -أ
0.05. 

تم االختبار من خالل المقارنة بين مستوى المعنوية ليذه الدراسة والذي يساوي )  -ب
 وقيمة مستوى المعنوية المشاىد. 0.05)

ار اإلحصائي بقبول الفرضية البديمة ورفض الصفرية في حالة أن يتم أتخاذ القر  -ج
 ((0.05قيمة مستوى المعنوية المشاىد أقل من مستوى المعنوية ليذه الدراسة ويساوي 

 اختبار الفرضية الرئيسية والتي تنص عمى : -1
ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية لمتطمبات إدارة المعرفة عمى األداء المؤسسي بمصرف 

 مال أفريقيا فرع صرمان.ش
 والختبار ىذه الفرضية فأنو يمكن صياغتيا في صورة إحصائية كما يمي : 

 (H0 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمتطمبات إدارة المعرفة في األداء : )المؤسسي . 
 (H1 يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمتطمبات إدارة المعرفة في األداء : )المؤسسي 

ا كان ىناك أثر ذو داللة إحصائية لمتطمبات إدارة المعرفة كمتغير مستقل لمعرفة ما إذ
الخطي البسيط والجدول  االنحداركمتغير تابع، تم استخدام تحميل  المؤسسيفي األداء 

 ( يبين ذلك.1رقم )
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 الخطي ليجاد أثر لمتطمبات إدارة المعرفة في األداء المؤسسي النحدار( تحميل 7جدول رقم )
معامل  ـــــــــــــــــــــــانالبيـ

 Rالرتباط 
معامل 

 R² التحديد
 أختبار

F 
مستوى 
 المعنوية
 المشاهد

أثر لمتطمبات إدارة المعرفة 
 0.000 71.237 0.664 0.815 في األداء المؤسسي

 
، ( بإشارة موجبة0.815يساوي ) االرتباط( أن قيمة معامل 1يتضح من الجدول رقم )

، أي عالقة طردية المؤسسيقة بين متطمبات إدارة المعرفة واألداء وىذا يدل بأن العال
، كما أن )والعكس صحيح( المؤسسيكمما زاد متطمبات إدارة المعرفة زاد معيا األداء 

( ، مما يعني أن متطمبات إدارة المعرفة مسئولة 0.664) ( يساويR²معامل التحديد )
، وىناك ما نسبتو  المؤسسيفي األداء ( من التغيرات التي تحدث (66.4%عن تفسير 

 .%( يرجع لعوامل أخرى ، باإلضافة إلى حد الخطأ العشوائي33.6)
( بمستوى معنوية مشاىد أقل من 71.237( المحسوبة تساوي )Fوحيث أن قيمة )    

( ، وىذا يشير إلى أن النموذج معنوي في تفسير العالقة 1.111( ويساوي )1.13)
وكذلك إمكانية تعميم  االنحدارعمى معادلة  االعتماديعني إمكانية وقياس األثر، مما 

النتائج عمى المجتمع قيد الدراسة ، أي أن متطمبات إدارة المعرفة )المتغير المستقل( ليا 
القدرة عمى القياس والتنبؤ بتأثيره عمى التغير في األداء المؤسسي )المتغير التابع( 

و داللة إحصائية لمتطمبات إدارة المعرفة في األداء مستقباًل ، أي يوجد أثر )قوي( ذ
، وبالتالي يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديمة ، التي تنص  المؤسسي

 .المؤسسيعمى أنو يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمتطمبات إدارة المعرفة في األداء 
 اختبار الفرضيات الفرعية األولى والتي تنص عمى : -2

وجد أثر ذو دللة إحصائية لمثقافة التنظيمية في األداء المؤسسي بمصرف شمال ل ي
 أفريقيا فرع صرمان .

 والختبار ىذه الفرضية فأنو يمكن صياغتيا في صورة إحصائية كما يمي : 
 (H0 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمثقافة التنظيمية في األداء : )المؤسسي. 
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 (H1يوجد أثر ذو دال : ) المؤسسيلة إحصائية لمثقافة التنظيمية في األداء . 
لمعرفة ما إذا كان ىناك أثر ذو داللة إحصائية لمثقافة التنظيمية كمتغير مستقل في 

 .الخطي البسيط  راالنحداكمتغير تابع ، تم استخدام تحميل  المؤسسياألداء 
 ظيمية في األداء المؤسسيالخطي ليجاد أثر الثقافة التن النحدار( تحميل 8الجدول رقم )

 معامل الرتباط البيــــــــــــــــــــــــان
R 

معامل التحديد 
R² 

 اختبار
F 

 مستوى المعنوية
 المشاهد

أثر الثقافة التنظيمية 
 0.000 61.856 0.632 0.795 في األداء التنظيمي

 
موجبة ، ( بإشارة 0.795( أن قيمة معامل االرتباط يساوي )3يتضح من الجدول رقم )

وىذا يدل بأن العالقة بين الثقافة التنظيمية واألداء المؤسسي عالقة طردية ، أي كمما 
زاد الثقافة التنظيمية زاد معيا األداء المؤسسي )والعكس صحيح( ، كما أن معامل 

( ، مما يعني أن الثقافة التنظيمية مسئولة عن تفسير 0.632) ( يساويR²التحديد )
%( 36.8ات التي تحدث في األداء التنظيمي ، وىناك ما نسبتو )( من التغير (%63.2

 يرجع لعوامل أخرى ، باإلضافة إلى حد الخطأ العشوائي.
( بمستوى معنوية مشاىد أقل من 61.856( المحسوبة تساوي )Fوحيث أن قيمة ) 
(، وىذا يشير إلى أن النموذج معنوي في تفسير العالقة 1.111( ويساوي )1.13)

أي أن الثقافة التنظيمية  االنحدارثر، مما يعني إمكانية االعتماد عمى معادلة وقياس األ
)أحد المتغيرات الفرعية المستقمة( ليا القدرة عمى القياس والتنبؤ بتأثيره عمى التغير في 
األداء المؤسسي )المتغير التابع( مستقباًل، أي يوجد أثر )قوي( ذو داللة إحصائية 

ي األداء المؤسسي ، وبالتالي يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول فلمثقافة التنظيمية 
الفرضية البديمة ، التي تنص عمى أنو "يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمثقافة التنظيمية في 

 .، وثبت عدم صحة الفرضية الفرعية األولى األداء المؤسسي
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 اختبار الفرضية الفرعية الثانية والتي تنص عمى : -3
أثر ذو دللة إحصائية لمقيادة التنظيمية في األداء المؤسسي بمصرف شمال ل يوجد 

 أفريقيا فرع صرمان . 
 والختبار ىذه الفرضية فأنو يمكن صياغتيا في صورة إحصائية كما يمي : 

 (H0.ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمقيادة التنظيمية في األداء المؤسسي : ) 
 (H1يوجد أثر ذو داللة إ : ).حصائية لمقيادة التنظيمية في األداء المؤسسي 

لمعرفة ما إذا كان ىناك أثر ذو داللة إحصائية لمقيادة التنظيمية كمتغير مستقل في 
تحميل االنحدار الخطي البسيط والجدول رقم  استخداماألداء المؤسسي كمتغير تابع ، تم 

 ( يبين ذلك.9)
 

 لمقيادة التنظيمية في األداء المؤسسي الخطي ليجاد أثر النحدار( تحميل 9جدول )
 معامل البيــــــــــــــــــــــــان

 Rالرتباط 
معامل 
 R²التحديد 

 اختبار
F 

مستوى 
 المعنوية
 المشاهد

أثر القيادة التنظيمية في 
 0.000 55.749 0.608 0.780 األداء التنظيمي

 
( بإشارة موجبة ، 0.780( أن قيمة معامل االرتباط يساوي )،يتضح من الجدول رقم )

وىذا يدل بأن العالقة بين القيادة التنظيمية واألداء المؤسسي عالقة طردية، أي كمما زاد 
القيادة التنظيمية زاد معيا األداء المؤسسي )والعكس صحيح(، كما أن معامل التحديد 

(R²يساوي ) (مما يعني أن القيادة التنظيمية مسئولة عن تفسير 0.608 ، )%60.8) )
%( يرجع لعوامل 2.،5، وىناك ما نسبتو )من التغيرات التي تحدث في األداء المؤسسي
 أخرى، باإلضافة إلى حد الخطأ العشوائي.

( بمستوى معنوية مشاىد أقل من 55.749(المحسوبة تساوي )Fوحيث أن قيمة )
( ، وىذا يشير إلى أن النموذج معنوي في تفسير العالقة 1.111( يساوي )1.13)

وقياس األثر، مما يعني إمكانية االعتماد عمى معادلة االنحدار، أي أن القيادة التنظيمية 
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)أحد المتغيرات المستقمة( ليا القدرة عمى القياس والتنبؤ بتأثيرىا عمى التغير في األداء 
المؤسسي )المتغير التابع( مستقباًل أي يوجد أثر )قوي( ذو داللة إحصائية لمثقافة 

في األداء المؤسسي ، وبالتالي يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية التنظيمية 
البديمة ، التي تنص عمى أنو " يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمقيادة التنظيمية في األداء 

 المؤسسي " ، وثبت صحة الفرضية الفرعية الثانية. 
  
 اختبار الفرضية الفرعية الثالثة والتي تنص عمى : -4

أثر ذو دللة إحصائية لمقوى البشرية في األداء المؤسسي بمصرف شمال  ل يوجد
 أفريقيا فرع صرمان . 

 والختبار ىذه الفرضية فأنو يمكن صياغتيا في صورة إحصائية كما يمي : 
 (H0. ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمقوى البشرية في األداء المؤسسي : ) 
 (H1يوجد أثر ذو داللة إحصائية : ) لمقوى البشرية في األداء المؤسسي. 

لمعرفة ما إذا كان ىناك أثر ذو داللة إحصائية لمقوى البشرية كمتغير مستقل في األداء 
( 41الخطي البسيط والجدول رقم ) االنحدارالمؤسسي كمتغير تابع ، تم استخدام تحميل 

 يبين ذلك.
 ية في األداء المؤسسي( تحميل النحدار الخطي ليجاد أثر لمقوى البشر 10جدول )

معامل  البيــــــــــــــــــــــــان
 R الرتباط

معامل 
 R²التحديد 

 اختبار
F 

 مستوى المعنوية
 المشاهد

أثر القوى البشرية في األداء 
 0.048 4.178 0.104 0.322 التنظيمي 

 
، ( بإشارة موجبة 0.322( أن قيمة معامل االرتباط يساوي )41يتضح من الجدول رقم )

وىذا يدل بأن العالقة بين القوى البشرية واألداء المؤسسي عالقة طردية ، أي كمما زاد 
( R²القوى البشرية زاد معيا األداء المؤسسي )والعكس صحيح( كما أن معامل التحديد )

( من (10.4%( مما يعني أن القوى البشرية مسئولة عن تفسير 0.104) يساوي
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%( يرجع لعوامل ..،3المؤسسي ، وىناك ما نسبتو ) التغيرات التي تحدث في األداء
 أخرى ، باإلضافة إلى حد الخطأ العشوائي.

( بمستوى معنوية مشاىد أقل من 4.178( المحسوبة تساوي )Fوحيث أن قيمة )
(، وىذا يشير إلى أن النموذج معنوي في تفسير العالقة 0.048( يساوي )1.13)

تماد عمى معادلة االنحدار، أي أن القوى البشرية وقياس األثر، مما يعني إمكانية االع
)أحد المتغيرات المستقمة( ليا القدرة عمى القياس والتنبؤ بتأثيره عمى التغير في األداء 
المؤسسي )المتغير التابع( مستقباًل ، أي يوجد أثر )منخفض( ذو داللة إحصائية لمقوى 

فرضية الصفرية وقبول الفرضية البشرية في األداء المؤسسي ، وبالتالي يتم رفض ال
"يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمقوى البشرية في األداء  البديمة ، التي تنص عمى

 وثبت صحة الفرضية الفرعية الثالثة.   المؤسسي " ،
 اختبار الفرضية الفرعية الرابعة والتي تنص عمى : -5

داء المؤسسي بمصرف ل يوجد أثر ذو دللة إحصائية لتكنولوجيا المعمومات في األ
 شمال أفريقيا فرع صرمان .

 والختبار ىذه الفرضية فأنو يمكن صياغتيا في صورة إحصائية كما يمي : 
 (H0. ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتكنولوجيا المعمومات في األداء المؤسسي : ) 
 (H1 يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتكنولوجيا المعمومات في األداء المؤ : ). سسي 

لمعرفة ما إذا كان ىناك أثر ذو داللة إحصائية لتكنولوجيا المعمومات كمتغير مستقل 
الخطي البسيط والجدول  االنحدارتحميل  استخدامفي األداء المؤسسي كمتغير تابع ، تم 

 ( يبين ذلك.44رقم )
 مؤسسي( تحميل النحدار الخطي ليجاد أثر تكنولوجيا المعمومات في األداء ال11جدول )

معامل   البـــــــــيان
 R الرتباط 

معامل   
 R²التحديد 

 اختبار
F 

 مستوى المعنوية
 المشاهد

أثر لتكنولوجيا المعمومات 
 0.000 50.680 0.585 0.765 في األداء التنظيمي

 



 

rs.com.ly-www.stc 

 1029 فبراير – ابعالعدد الس

Volume. 7 – February 2019 

 جملة دراسات االنسان و اجملتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 1028لمجلة دراسات االنسان والمجتمع 

 

Copyright © HCSJ  2018 19 

 

+( بإشارة موجبة 0.765( أن قيمة معامل االرتباط يساوي )44يتضح من الجدول رقم )
القة بين تكنولوجيا المعمومات واألداء المؤسسي عالقة طردية ، أي ، وىذا يدل بأن الع

كمما زاد تكنولوجيا المعمومات زاد معيا األداء المؤسسي )والعكس صحيح( ، كما أن 
(، مما يعني أن تكنولوجيا المعمومات مسئولة عن 0.585) ( يساويR²معامل التحديد )

اء المؤسسي.، وىناك ما نسبتو %( من التغيرات التي تحدث في األد(58.5تفسير
 %( يرجع لعوامل أخرى ، باإلضافة إلى حد الخطأ العشوائي .14.3)

( بمستوى معنوية مشاىد أقل من 50.680( المحسوبة تساوي )Fوحيث أن قيمة )
( ، وىذا يشير إلى أن النموذج معنوي في تفسير العالقة 1.111( يساوي )1.13)

ة االعتماد عمى معادلة االنحدار ، أي أن تكنولوجيا وقياس األثر ، مما يعني إمكاني
المعمومات )أحد المتغيرات المستقمة( لو القدرة عمى القياس والتنبؤ بتأثيره عمى التغير في 
األداء المؤسسي )المتغير التابع( مستقباًل ، أي يوجد أثر )متوسط( ذو داللة إحصائية 

وبالتالي يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول لتكنولوجيا المعمومات في األداء المؤسسي ، 
الفرضية البديمة ، التي تنص عمى أنو "يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتكنولوجيا 

 المعمومات في األداء المؤسسي" ، وثبت صحة الفرضية الفرعية الرابعة. 

 النتائج والتوصيات
  أوًل / النتائج

 أظيرت نتائج الدراسة ما يمي : 
 متطمبات إدارة المعرفة في المصرف قيد الدراسة كان متوسط . مستوى توفر -4
وجود أثر لمتطمبات إدارة المعرفة في األداء المؤسسي حيث بمغ معامل التحديد  -2

من التغير في مستوى األداء المؤسسي ، وذلك يعود إلى التغير في متطمبات   1%...
 إدارة المعرفة.

% 5.2.داء المؤسسي حيث بمغ معامل التحديد وجود أثر لمثقافة التنظيمية في األ -5
 من التغير في مستوى األداء المؤسسي ، وذلك يعود إلى التغير في الثقافة التنظيمية. 

 %1.3.وجود أثر لمقيادة التنظيمية في األداء المؤسسي حيث بمغ معامل التحديد   -1
 ي القيادة التنظيمية.من التغير في مستوى األداء المؤسسي ، وذلك يعود إلى التغير ف
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%  41.1وجود أثر لمقوى البشرية في األداء المؤسسي حيث بمغ معامل التحديد   -3
 من التغير في مستوى األداء المؤسسي ، وذلك يعود إلى التغير في القوى البشرية. 

وجود أثر لتكنولوجيا المعمومات في األداء المؤسسي حيث بمغ معامل التحديد  -.
غير في مستوى األداء المؤسسي ، وذلك يعود إلى التغير في تكنولوجيا % من الت33.3

 المعمومات. 
إن مستوى األداء المؤسسي كان )متوسط( حيث بمغ المتوسط الحسابي العام  -1

، ومتوسط متغيرات األداء كان كالتالي رضا الموظفين بمتوسط  4.33لممحور ككل 
، ثم التحسين  4،.4ط حسابي  ، ثم جودة وسرعة الخدمة بمتوس 3،.4حسابي 

 . 4.13والتطوير بمتوسط حسابي  

 التوصيات  -ب
ضرورة العمل عمى توفير متطمبات إدارة المعرفة و المتمثمة في ) الثقافة التنظيمية  -4

، القيادة التنظيمية ، القوى البشرية ، تكنولوجيا المعمومات ( بما يؤثر بشكل أفضل في 
 األداء المؤسسي .

مل عمى بناء وتعزيز الثقافة التنظيمية الداعمة لممعرفة ، من خالل توفر منيجية الع -2
متكاممة ، وعدم التقيد بنظام روتيني جامد أثناء مواجية ظروف العمل ، بما يسيم في 

 زيادة أداء المصرف.
العمل عمى إيجاد رؤية إستراتيجية إلدارة المعرفة بالمصرف ، يتم تطبيقيا بكافة  -5

يات، وكذلك تفوض اإلدارة صالحيات واسعة لألفراد مما تساىم في رفع مستوى المستو 
 المعرفة والخبرة لدي العاممين في المصرف قيد الدراسة .

وعمى اإلدارة مشاركة األفراد في أتخاذ القرارات اإلستراتيجية والخطط المستقبمية ،  -1
 عمال بالمصرف.عمى مصادر المعرفة في أتخاذ القرار وتنظيم األ االعتماد

عمى المصرف االستفادة من معارف وخبرات العاممين ، والعمل عمى تعمم ىذه  -3
 لجية دون أخرى . احتكارىاالمعارف والخبرات عمى الجميع دون تيميشيا أو 

عمى إدارة المصرف توفير خدمة األنترنت وبسرعة عالية لكافة العاممين ، وتحديد  -.
 المعرفية. احتياجاتيم
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 اجعالمر 
 أوًل / المراجع العربية  

 الكتب  -أ
، القاىرة  النشر و لمطباعة قباء دار بالمعرفة ، اإلدارة ، ( 3،،4عمي ) ، السممي -4

 ، مصر .
 المسيرة دار ،1 ط المعرفة ، إدارة إلى ، المدخل (2006) الستار عبد العمي ، -2

 .األردن   والتوزيع ، عمان ، لمنشر
( ، متطمبات إدارة المعرفة في المدن العربية ، دراسة 2113ر )عبد الوىاب ، سمي -5

 حالة  " مدينة القاىرة " ، مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة ، مصر .
 الرسائل العممية  -ب
 األداء جودة في االستراتيجي التخطيط ، دور (2141عمي ) الدجني ، إياد [.4]

 يا .، جامعة دمشق ، سور  المؤسسي، رسالة دكتوراه
( ، أثر فاعمية أنظمة تخطط موارد المنظمة 2142الفاعوري ، أسماء مروان ) [.2]

في تميز األداء المؤسسي ، دراسة تطبيقية في أمانة عمان الكبرى ، رسالة ماجستير 
 ، جامعة الشرق االوسط ، األردن .

( ، مدى أستخدام إدارة المعرفة وأثرىا في تميز 2141غاغو ، زينب بشير ) [.5]
لمؤسسي " دراسة تطبيقية عمى شركة الواحة لتصدير النفط والغاز " ، رسالة االداء ا

 ، ليبيا.ماجستير ، األكاديمية الميبية  
، تأثير إدارة المعرفة عمى تحقيق المزايا  (2013)غمبون ، فاطمة عمي  [.1]

، رسالة ماجستير ، " دراسة ميدانية عمى العاممين بالفنادق بمدينة بنغازي  "التنافسية 
 امعة بنغازي ، ليبيا .ج
المؤسسي "  األداء تحسين في المعرفة إدارة ( ،  دور2141قمبو ، حسينة ) [.3]

 خيضر محمد جامعة التسيير وعموم والتجارية االقتصادية العوم كمية حالة دراسة
 .خيضر ، الجزائر محمد ، رسالة ماجستير ، جامعة" بسكرة
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 الدوريات والمجالت  -ج
 إطار " األعمال قطاع يف األداء ( ، تقييم2،،4زنقراني)ال الشحات ، محمد -4

 . 2العدد شمس، عين جامعة والتجارة ، لالقتصاد العممية  المجمة ،  "محاسبي
عبده ، تياني محمود ، نحو منياج مقترح لتطوير مقياس أداء البنوك المصرية  -2

كمية التجارة لمبحوث  التجارية وفروعيا " دراسة ميدانية " ، جامعة األسكندرية ، مجمة
 . 3،،4العممية ، الجزء الثاني ، 

( ، قياس األداء المؤسسي لألجيزة الحكومية 2111مخمير وأخرون ، عبد العزيز ) -5
 ، المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ، القاىرة . 

 ، دورية التنموية الميارات دعم في دورىا و المعرفة ( ، إدارة2113) نيمة ، ىاشم -4
 .  26 عدد ،8 مجمد ، العربية التربية ستقبلم
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