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 الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد دور العوامل المختلفة التي تؤثر على النهج المتبع لنقل المعرفة في شركة بترول أبوظبي 

الوطنية، أدنوك، وهي شركة البترول الوطنية لدولة االمارات العربية المتحدة . أما فيما يختص بتوسيع نطاق العمل الحالي 

بإعادة دمج المصدر واالمتلقين والعوامل المرتبطة بالعملية لفحص النهج المتبع في نقل  لعملية نقل المعرفة، فقد قام الباحث

المعرفة بين االستشاريين والعمالء. كما تم تحليل الدور المتوازن لنظام إدارة التعلم. تتبع هذه الدراسة مقاربة كمية الختبار 

 ركة أدنوك.موظف ا من ش 446العالقات المفترضة وتتكون كل عينة من عدد 

ا للعوامل المستقبلة الموجهة نحو القدرة االستيعابية والدافع للتعلم على  ا ومهم  ا مباشر  تشير نتائج الدراسة إلى أن هناك تأثير 

النهج المتبع في نقل المعرفة، عالوة على ذلك فقد تم تقديم أدلة لدعم التأثير غير المباشر بما في ذلك الوساطة الجزئية لقوة 

 قة بين تأثير دافع االمتلقين على التعلم والنهج المتبع في نقل المعرفة والدور الوسيط العال

والمتكامل لقوة العالقة بين تأثير مصداقية المصادر والنهج المتبع في نقل المعرفة والتأثير المعتدل لنظام إدارة التعلم على 

 راسة.العالقة بين القدرة االستيعابية للمتلقين في سياق هذه الد

وبصرف النظر عن النتائج المذكورة أعاله، فإن الدراسة تقدم أيضا النتائج غير السياقية. تتضمن هذه النتائج غير المؤثرة 

ا ضئيال  ولكنه سلبي ا لمصداقية المصادر على النهج المتبع في نقل المعرفة وذو تأثير ضئيل على قدرة المتلقين االستبقائية  تأثير 

ا غير مباشر على عدم وجود أهمية على سلوك نقل ال ا تأثير  معرفة التنظيمي من حيث التأثير المباشر. قدمت الدراسة أيض 

 الدور المعتدل لنظام إدارة التعلم على العالقة بين القدرة االستبقائية للمتلقين والنهج المتبع في نقل المعرفة بالمؤسسة.
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