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فاديةةةط ل عةةةا وهةةةذ ال اةةةاام دمل اتةةةتخذاا وملفةةةا  ادال  الماتفةةةط فةةةا   ذيةةةذ     ةةةا  الت يةةةا 

بغةةةذاد ل ال ا اةةةط المستة ةةةتيط ل رلفةةةط االدال   –االتةةةتتا ف فط المة.مةةةطم ة لتةةةالط  ا سةةةتفت  م 

 م   7002ماالقت اد ل قسم أدال  االومال ، 
           

خدام عملٌات إدارة المعرفة فً تحدٌد مكونات الرؤٌا االستراتٌجٌة للمنظمة وهً تهدف الدراسة الى أست           

)دراسة استطالعٌه ألراء عٌنة  من القٌادات اإلدارٌة فً جامعتً بغداد  و المستنصرٌة الجوهرٌة فً تحدٌد دور 

بتحدٌد مكونات الرؤٌا  عملٌات إدارة المعرفة وبٌان مدى اهتمام القٌادات االدارٌة فً الجامعات عٌنة الدراسة

 االستراتٌجٌة لمنظماتهم . 

 ومن هنا نجد العدٌد من التساؤالت التً البد من اٌجاد االجوبة المالئمة لها ضمن هذه الدراسة وكاالتً : ـ   

المعرفة فً هذه  هل لدى الكلٌات  )مجال الدراسة ( فكره عن إدارة  المعرفة وعملٌاتها وما طبٌعة عملٌات إداره -

 الكلٌات ؟

 هل هنالك تصور واضح عن مكونات الرؤٌا اإلستراتٌجٌة  لدى إدارات الكلٌات مجال الدراسة ؟-

 ؟ هل تسهم عملٌات إدارة  المعرفة فً تحدٌد مكونات الرؤٌا اإلستراتٌجٌة للكلٌات ) مجال الدراسة ( 

نموذ  افتراضً ٌعك  طبٌعة ومما تقدم  ومن اجل االجابة عن كل هذه التساؤالت فقد تم وضع تصمٌم ال  

العالقات االرتباطٌة التأثٌرٌة بٌن عملٌات إدارة  المعرفة ومكونات الرؤٌا اإلستراتٌجٌة ضمن منهجٌة الدراسة , 

فضال عن صٌاغة مجموعة من الفرضٌات الرئٌسة والفرعٌة التً تعك  هذه العالقات والتً تم اختبارها  

للبٌانات التً جمعت عن طرٌق استمارة االستبانه الموزعة فً الجامعات   SPSSباستخدام برنامج إحصائً  

 عٌنة الدراسة.

ألٌه أنموذ  الدراسة فقد  ىوبناء على تشخٌص متغٌرات الدراسة واختبار عالقات التأثٌر على وفق ما أفض    

 -أشرت مجموعة من االستنتاجات أهمها:

جهات نظر الكتاب والباحثٌن ولكن هناك أٌضا بالمقابل إجماعا هناك مفاهٌم وخصائص للمعرفة متعددة حسب و -

 على أن المعرفة موجود ضمنً أو ظاهري ٌعتمد علٌه بصورة كبٌرة فً أداء عمل المنظمة.

 هناك عالقة معنوٌة وتأثٌر ما بٌن كل من عملٌات إدارة المعرفة ومكونات الرؤٌا االستراتٌجٌة.-

 -وصلت ألٌها الدراسة فقد قدمت عددا من التوصٌات أهمها:واعتمادا على االستنتاجات التً ت

 إعطاء صالحٌات اكبر لألشخاص أصحاب القرار للعمل بحرٌة وبدون قٌود أدارٌة.   

 استقطاب المبدعٌن ذوي الكفاءة العالٌة للعمل داخل الكلٌات.

فً تطوٌر األشخاص وبالتالً  ر فً الكلٌات لما لهذه الوحدات من تأثٌروٌالدعم المادي لوحدات البحث و التط

 تنمٌة المعرفة لدٌهم.

 


