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 الملخص

  التشاركية المعرفة تعزيز في هدور و  التنظيمي لهيكلا أثر عن الكشف إلى الدراسة هذه هدفت       
 في مباشرة بصفة وبعد المركزية ،بعد الرسمية ،بعد التعقيد ،ذلك من خالل بعد التخصص و 

 ادارة عملياتفي ظل وجود  بصفة غير مباشرة التنظيمي  الهيكل أثر إبراز إلىوأيضا   المنظمات،
 على استبانة توزيع  ثمحيث ،  الوصفي المنهج الدراسة استخدمت وقد ،وسيطيا   متغيرا  المعرفة 

 مفردة 257 ضمت عينة استجابات تحليل تم ببشار، الجامعية مؤسسةالب الموظفين من لمستجيبينا
 الحزم ببرنامج وباالستعانة ،عاملين وأساتذة جامعة طاهري محمد بشار من مكون  مجتمع من

 برنامجب الهيكلية بالمعادالت النمذجة باستخدام وكذا ،( SPSS ) ةاالجتماعي للعلوم اإلحصائية
plspm) (R-، أهمها نتائج عدة إلى الدراسة خلصت وقد: 

  الهيكل التنظيمي ألبعاد %( من التباين المفسر من المعرفة التشاركية يعود60.6ن ) أ •
التنظيمي  الهيكل في والرسمية التخصص التعقيد من ايجابي معنوي لكل أثر هناك •

 . المعرفة إدارة على تعزيز دور عمليات
 تعزيز على التنظيمي الهيكل والمركزية في الرسمية من لكل ي معنو  ايجابي أثر هناك •

 التشاركية. المعرفة دور
 تعزيز على التنظيمي الهيكل في التعقيد التخصص من لكل أثر معنوي  ليس هناك •

 التشاركية. المعرفة دور
 .تشاركية ، معرفةالمعرفة تخصص، رسمية، ادارة ،هيكل تنظيمي :المفتاحية الكلمات

  

 

  



 
 

 

Abstract 

This study aimed to reveal the impact of the organizational structure 
and its role in enhancing participatory knowledge, through the dimension of 
specialization, after complexity, after formalism, after centralization, directly 
in organizations, and also to highlight the impact of the organizational 
structure indirectly, in light of the existence of management processes 
Knowledge is an intermediate variable, and the study used the descriptive 
approach. Then we distributed a questionnaire to the respondents from the 
university’s staff in Bashar, where the responses of a sample of 257 
individuals from a community consisting of workers and professors from 
Taheri Muhammad Bashar University were analyzed, using the IBM SPSS 
statistical packages program, as well as The pls pm R- program, the study 
concluded with several results, the most important of which are: 

There is a significant positive impact of each of the complexity and 
formal specialization in the organizational structure on enhancing the role 
of knowledge management processes. 

There is a positive moral effect of both the formal and the central in 
the organizational structure on enhancing the role of participatory 
knowledge. 

There is no significant impact of each of the complexity of 
specialization in the organizational structure on enhancing the role of 
participatory knowledge. 

Key words: organizational structure, specialization, formalism, 
knowledge management, participatory knowledge. 
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 مقدمة
 عالقات نظم أن فمنذ التنظيم، وكذلك االنسان على جديدة اهرةبظ تليس المعرفة       
وتحسين القرارات وبالتالي توجيه سلوك االفراد العاملين  والتوزيع االنتا  أجل من العمل

 مختلفة بمؤشرات ومناهجه تقنياته بين مقارنة حالة في دائما وهو ،بإيجابيةنحو العمل 
 ، التذبذب من حصتها لها تاريخية فترة فكل رهاوغي المعرفي األداء ،التنظيم جودة مثل

 االقتصاد عولمة بسبب وعام شامل هو اليوم يحدث الذي والتغيير ،االستقرار وعدم
 وسيكولوجية واجتماعية واقتصاديةمعرفية  ثورة أحدث مما المعلومات، تكنولوجية وانتشار

 في األدوار وى ومحت التسيير وأنظمة التنظيم ونماذ  العمل سلوكيات على أثرت
 .نظماتالم

 الوقت ففي للبقاء كشرط الجميع على نفسها تفرض التحديث المعرفي حتمية اإذ     
 أصبح فقد النجاح، مقياس هو االستقرار ألن طبيعي، غير كحدث إليه ينظر كان الذي

 حياة في الحضور دائم مؤخرافي المناهج والهياكل والتأثير في سلوك االفراد  طويرالت
 .أدائها مستوى  على للحكم المفضل المقياس ويمثل نظماتمال

 حيث التنظيمي، الهيكل هو االستجابة عبء تتحمل التي تاالمتغير  هذه أهم وأحد     
عملية ادارة  ألن و أهدافها، تحقيق على المنظمة تساعد وسيلة هو التنظيمي الهيكل أن

 والتوافق بطاالتر  من نوعا هناك ن يكو  أن المنطق فمن أهدافها من صميم لمنظمةل المعرفة
والمعرفة التشاركية كسلوك لألفراد العاملين لتحقيق أهدا  و  التنظيمي الهيكل أبعاد بين

 استراتيجية المنظمة.

 من ومضنية متواصلة جهودا في الهيكلة وتحديث المعار  التغيير يتطلبكما        
 عنها، الناجمة األفعال ردود ابهةومج ادارة المعرفة لعمليات التخطيط في  المنظمات

خاصة وأن المعرفة  التصر  على القدرة وعدم االتزان بعدم العاملين شعور في المتمثلة
 هذه ومنالتشاركية وهي في جوهرها سلوك طوعي لألفراد الحاملين للمعار  ذات القيمة 

 المعرفةقصد تعزيز  الهيكل أبعاد بين التوافق لتحديد سةار  الد مشكلة تبرز الفكرية المعرفة
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 ظل في ه في رفع درجة التشارك المعرفير باإلضافة الى دو  ،في المنظمة   التشاركية
 .الدراسة اشكالية على اإلجابة خالل من وسيط كمتغير المعرفة ادارة عمليات

 الدراسة اشكالية: أوال

 المنظمات مصا  في تكون  أن إلى تطمح التي للمنظمات النمو لضمان         
 التأكد عدم حالة بمعنى  المتسارعة البيئية والتغيرات التطورات ظل في خاصة ، الريادية
 تنافسية، ميزة بخلق الداخلية بيئتها في التنافسية قدراتها برفع مطالبة فهي الخارجية، البيئية

 لها تسمح استراتيجية خيارات تبني و أبعاده في المرونة خالل من التنظيمي هيكلها في
 يكون  ال وهذا الحديثة، والمعلومات البشرية، للموارد األمثل باالستغالل المعرفي اركبالتش

 و عملياتها إدارة وحسن ، المنظمة لدى الخبرة و المعرفة مستوى  تقدير خالل من اال
 كذلك الحرص الفعلي والجديو  ،هاتمشارك ثم ومن تطبيقها في لألفراد المهارة درجة

وتشجيعهم على اتاحة مواردهم المعرفية لباقي العاملين في هم تحفيز و  ، صناع المعرفةب
يمكن طرح إشكالية ومن هذا المنطلق ، تناغم االبعاد وفق هيكل تنظيمي م ، المنظمة
   وهي كالتالي:الدراسة 

التخصص،  التالية: وذلك من خالل أبعاده التنظيمي لهيكلل هل يوجد أثر معنوي      
بصفة مباشرة  ،المنظمات في التشاركية المعرفة تعزيز في يد، الرسمية، والمركزيةالتعق

 وسيط؟ليات إدارة المعرفة كمتغير وكذلك بصفة غير مباشرة في ظل وجود عم

  الدراسة فرضيات: ثانيا

عشددددر فرضددددية  ةثالثدددد فددددي هددددذه الدراسددددة وضددددعت اإلشددددكاليةهددددذه  عددددن لإلجابددددة       
 وأربددددددددع ،ألثددددددددر المباشددددددددراكشددددددددف لتسددددددددع فرضدددددددديات  ،الدراسددددددددةوفددددددددق نمددددددددوذ   رئيسددددددددية

 وهي كالتالي:   ،مباشرال غيرلألثر فرضيات 

ودور  التنظيمي الهيكل في التخصص لبعد ي يوجد أثر معنو : 1Hالفرضية األولى  •
 التشاركية. المعرفة تعزيز في
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 فيودور  التنظيمي الهيكل في التعقيد لبعديوجد أثر معنوي : 2H الثانية الفرضية •
 . التشاركية المعرفة تعزيز

 ودور التنظيمي الهيكل في الرسمية لبعديوجد أثر معنوي : 3H لثالثةا الفرضية •
 . التشاركية المعرفة تعزيز في

 دورو  التنظيمي الهيكل في المركزية لبعديوجد أثر معنوي :  4H الرابعة الفرضية •
 . التشاركية المعرفة تعزيز في

 نظيميالت الهيكل في التخصص لبعديوجد أثر معنوي :  5H الخامسة الفرضية •
 المعرفة. ادارة عمليات تعزيز في دورو 
 دورو  التنظيمي الهيكل في التعقيد لبعد يوجد أثر معنوي : 6H السادسة الفرضية •

 المعرفة. ادارة عمليات تعزيز في
 دورو  التنظيمي الهيكل في الرسمية لبعد يوجد أثر معنوي : 7H السابعة الفرضية •

 المعرفة. ادارة عمليات تعزيز في
 دورو  التنظيمي الهيكل في المركزية لبعديوجد أثر معنوي :  8H الثامنة الفرضية •

 المعرفة. ادارة عمليات تعزيز في
 تعزيز في دورو  المعرفة ادارة لعمليات يوجد أثر معنوي  :9H التاسعة الفرضية •

 . التشاركية المعرفة
 التنظيمي الهيكل في التخصص لبعديوجد أثر معنوي  :10H العاشرة الفرضية •

 .وسيط كمتغير المعرفة ادارة عمليات ظل في التشاركية المعرفة تعزيز في دورو 
 دورو  التنظيمي الهيكل في التعقيد لبعديوجد أثر معنوي  :11H الحادي عشر الفرضية •

 .وسيط كمتغير المعرفة ادارة عمليات ظل في التشاركية المعرفة تعزيز في
 التنظيمي الهيكل في الرسمية دلبعيوجد أثر معنوي : 12H الثاني عشر الفرضية •

 .وسيط كمتغير المعرفة ادارة عمليات ظل في التشاركية المعرفة تعزيز في دورو 
 التنظيمي الهيكل في المركزية لبعديوجد أثر معنوي : 13H عشر الثالث الفرضية •

 .وسيط كمتغير المعرفة ادارة عمليات ظل في التشاركية المعرفة تعزيز في دورو 
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 اختيار الموضوع اتمبرر  :ثالثا

 محاولة في والمتمثل الموضوع هذا نختار جعلتنا أسباب عدة هناك الحقيقة في      
 التخصص،) أبعاده خالل ومن التنظيمي الهيكل بين الموجودة العالقة طبيعة تحديد

طبيعة العالقة بين  تحديد كذلك و التشاركية، والمعرفة (والمركزية الرسمية، التعقيد،
 المعرفة ادارة عملياتوجود  ظل في مع درجة التأثير التشاركية المعرفةو  لتنظيميا الهيكل
 :منها وسيط كمتغير

 على أكثر التعر  في الرغبةمع  الموضوع هذا خبايا اكتشا  في الفضول وروح -
 .والتطبيقي لنظري ا جانبيها خالل من الدراسة

 أبعادها بين التنسيق يةأهم إلىو مناسب تنظيمي هيكل ختيارالمنظمات ال حاجة -

 التخصص،والمتمثلة في  التنظيمي الهيكلأبعاد  بين الموجودة بالعالقة االهتمام ضعف -
داخل  التشارك في الموارد المعرفية لدى االفراد بينو  والمركزية الرسمية، التعقيد،

 المنظمات.

 التشارك على تأثيرهو  التنظيمي الهيكل أبعاد موضوع تناولت التي العربية ساتار  الد قلة -
 .وسيط كمتغير المعرفة ادارة عمليات وجود ظل لألفراد في المعرفية الموارد في

 أهداف الدراسة  :رابعا

 :إلى سةاالدر  هذه تهد 

 .الجامعية مؤسسةال في التنظيمي الهيكل و التشارك المعرفي واقع على التعر -

 .للمنظمات االهدا  تحقيق في شاركيةالت والمعرفة التنظيمي الهيكل أهمية على التأكيد -

 خالل من والمعرفة التشاركية التنظيمي الهيكل بين العالقة طبيعة عن تصور إعطاء -
 على ذلك تأثير و التنظيمي الهيكلأبعاد   بين الموائمة و االنسجام شكل يصف  بناء

 .تشارك االفراد لمواردهم المعرفية
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المنظمات على تفعيلها أكثر وذلك من  مكنت يالتو  التنظيمية الهياكل ماهية توضيح-
 .أبعادهاخالل التحكم ب

 المنظمة انيساعد انمهم انعنصر  ماه التنظيمي الهيكلو  التشارك المعرفي أن تبيان -
 الخارجي محيطها مع والتأقلم له مكون  ماباعتباره الداخلي محيطها على التعر  في

 .على سلوك العاملين ماباإلضافة الى تأثيراته

بعملية ادارة  امارتباطه ومدى التنظيمي الهيكل أبعاد المعرفة التشاركية و على التعر  -
 .ككل المعرفة

التي  (والمركزية الرسمية، التعقيد، التخصص،) التنظيمي الهيكل أبعادالوقو  على  -
 تساند التشارك المعرفي وتعمل على تعزيزه بين االفراد.

 التنظيمي متناغم االبعاد يعزز عملية التشارك المعرفي.ابراز أهمية تصميم الهيكل  --

 ة الدراسة:أهمي :خامسا

 التنظيمي الهيكل بين العالقة على الضوء تسليط فيالدراسة  هذه أهمية تكمن     
 التخصص،) المتمثلة فيو  من خالل أبعاده تأثيرال مدى قياس و التشاركية، والمعرفة
 هذه أهمية ومعرفة كار دإل محاولة سةار  الد هذه فان لذلك ،(والمركزية الرسمية، التعقيد،
 حيث بينها، الموجودة العالقة طبيعة معرفة كذلك و وخصائصها، ومكوناتها تاالمتغير 

في سلوك االفراد وتشاركهم للمعار   منخفض أداء إلى سيؤدي االنسجام هذا غياب أن
 حدود الدراسة :سادسا

o بشار والية"  محمد طاهري  جامعةفي  اسةالدر  هذه طبقت: المكانية الحدود". 
o بشارب محمد طاهري  جامعة وموظفي أساتذة في تتمثل: البشرية الحدود. 
o سنة نوفمبر شهر بداية بين ما الفترة في الميدانية الدراسة أجريت: الزمانية الحدود 

 .2020 سنة مارس وشهر 2019
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o الهيكل" المستقل المتغير بين العالقات على الدراسة اقتصرت: الموضوعية الحدود 
 الوسيط المتغير الى باإلضافة ،" التشاركية المعرفة"  التابع المتغير" و التنظيمي

 ". المعرفة إدارة عمليات"

 منهج البحث واألدوات المستخدمة :سابعا

المنهج المستعمل في الدراسة هو المنهج الوصفي ، لوصف الظاهرة محل البحث للوقو  
وامل التي تتحكم بها واستخالص النتائج لتعميمها، لقياس العوامل ثم على أسبابها والع

التنبؤ بمسار الظاهرة مستقبال  باستخدام األدوات كاالستبيان، كالمقابلة والطرق اإلحصائية 
لجمع المعلومات وتحليلها كأدوات مثل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

، اختبار  التشتت، مقاييس ، المركزية النزعة ييسمقا قياسو  ماستخدباالضافة الى ا
 ببرنامج وباالستعانة صدق االستبيان بمعامل ألفا كرونبا  وطريقة التجزئة النص ية،

 الهيكلية بالمعادالت النمذجة وباستخدام ، SPSS االجتماعية للعلوم اإلحصائية الحزم
، وبالتالي من معة بشاربجاأما مجتمع الدراسة هم الموظفين   ، plspm(R) ببرنامج

 ألبعاد الهيكل التنظيمي واالساتذة  خالل تحليلنا حاولنا معرفة من منظور الموظفين
 في التنظيمي الهيكل التشاركية باالضافة الى دور المعرفةوبالتالي دراسة األثر على 

 .وسيط كمتغير المعرفة ادارة عمليات ظل في التشاركية المعرفة تعزيز

 الدراسة: صعوبات :ثامنا

 إعداد مراحل طيلة والعراقيل الصعوبات من مجموعة مجال أي في الباحث تواجه    
فهي فن ،  قياس المعرفة التشاركية ةصعوب هومن أهم ما اعترض الباحث ف ، البحث

ارك لعدم نسبة التشمعرفة  عال نستطيحيث ، هنا الصعوبة و ،  لألخرينة المعرفة حاات
والموجودة  ، ذات القيمةخاصة المعرفة  ألفرادا التي يمتلكها حجم المعرفة الكلية معرفة

الحصول على المادة العلمية من باإلضافة الى صعوبة  ، ةداخل عقول حاملي المعرف
 الوثائق علي الحصول صعوبةو مقاالت في قواعد البيانات في المجالت العلمية الشهيرة، 

 .المراجع توفر مع قلةفي دراسة الحالة   بالموضوع المرتبطة خاصة و األساسية
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 مرجعية الدراسة :تاسعا

نحيط بكل نستخلص لب اإلشكالية و استخدمنا المراجع في الدراسة بشكل متنوع كي 
 الملتقيات أعمالو  مداخالتالالموضوع، كالمقاالت )الدوريات(، الكتب، الجوانب المتعلقة ب

أو اقتربت و تابع أكمتغير مستقل ، أطروحات ...الخ التي قد تطرقت إلى نفس الموضوع 
 منه.

 هيكل البحث :عاشرا

؛ الفصل األول األدبيات النظرية IMRADقسمنا هذه الدراسة إلى فصول حسب طريقة 
 الفصل الى وبالنسبة ، تابعال للمتغير النظرية األدبياتأما الفصل الثاني  المستقل،للمتغير 
فخصص لألدوات  رابعالفصل ال الى بالنسبةأما  و ،السابقة للدراسات  فخصص الثالث

النتائج  عرض األخير فهو يحتوي على الفصل أما ،المستعملة في الدراسة والطرق 
 خاتمة.ال، ثم تهاومناقش
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 للهيكل التنظيمي النظـــرية األدبيات األول فصلال

 تمهيد

أدائه  نع مسؤولال ، فهوفي اعماله مشكالت بعض الالذي يعمل بمفرده   االنسان يواجهبالكاد 

 والبرامج األساليبالسبل و ،  واتخاذ القرارات وإتباع هتحقيق أهدافل ه قيالتي تع المشكالت حل ، وعن

 آخر أو أكثر للمشاركة في إنجاز العملانسان  التي يراها مناسبة سعيا نحو أهدافه، فإذا انضم إليه

ذي يعمل بمفرده، وتعلق تلك ، تنشأ الحاجة الى أنواع جديدة من القرارات التي يتخذها الشخص ال

الجديدة بأنماط العالقات فيها بين األفراد الذين يؤدون عمال مشتركا، ومع وجود األفراد لن القرارات 

يتحقق العمل المشترك بصورة عفوية، أو تلقائية، ال بد من تدبر األساليب واألدوات التي تتضمن 

  إتمام ذلك العمل المشترك بشكل منسق وبفاعلية.

 التنظيمي الهيكل التنظيم هو معنى عن الكثيرين بأذهان ترتبط التي التنظيمية العناصر أول إن       

تحقيقها، كما تختلف الهياكل التنظيمية باختال   على يعمل التي المهام الرئيسية فيه تتحدد الذي

ت العضوية والتي بيئة المنظمة، فنجد هياكل تنظيمية تتناسب والبيئات الديناميكية، وهي التنظيما

 تشهد تغيرات كبيرة تختلف عن التنظيمات الميكانيكية التي تتناسب مع البيئات المستقرة، والتي ال

يحصل فيها تغيرات كبيرة،  وهذا الذي سنتطرق اليه من خالل الجانب النظري والخاص بالمتغير 

 المستقل.

ماهية التنظيم والهياكل التنظيمية، و  تناولي: األول مبحثينالى  فصلهذا وتم تقسيم هذا ال       

مراحل بناء الهياكل التنظيمية الجيدة و أهدا  و الثاني تم تطرق الى أسس وأبعاد الهياكل التنظيمية، 

 وبينا محدداته والعوامل المؤثرة في تصميمه.
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 المبحث األول: ماهية التنظيم والهياكل التنظيمية

 األقسام بين الالزمة التفاعل وأنماط التنسيق، آليات وتحديد المعلومات تبادل نظام تبينالبد ل     

بنيان جسم لبمثابة الهيكل العظمي فهو الهيكل التنظيمي  المنظمات من في والعاملين المختلفة

يمكن للمنظمة تحقيق الريادة بدون هيكل تنظيمي مالئم لطبيعة نشاطها كما أن اختيار  إلنسان، فالا

خاصة وقد تعددت مفاهيم الهيكل التنظيمي للمنظمات،  وذلك  السهل،األمر ب التنظيمي ليسالهيكل 

التعدد راجع لالختال  خل يات الباحثين  فكل يرى الهيكل من زاوية معينة،  ووفق خصائص معينة 

 وذلك حسب طبيعة النشاط.

 مفهوم التنظيم  :المطلب االول
يات في الجهاز اإلداري وتخصيصها في إدارات بالتنظيم اإلداري، تقسيم األعمال والمسؤول يقصد     

وأحجامها من منظمة إلى أخرى حسب  اهتختلف في أعداد وفرعية رئيسة إداريةوأقسام، ووحدات 

طبيعة نشاطها، والبيئة التي تعمل فيها، وتوزيع هذه األعمال والمسؤوليات على أفراد فريق العمل 

ة في اللوائح التنظيمية للمؤسسة وتحديد العالقات ألدائها طبق الضوابط األداء الوظيفي المعتمد

التنظيمية بينهم بما يضمن تحقيق أهدا  المنظمة، ويمكن تجسيد التنظيم اإلداري بما يعر  بالهيكل 

التنظيمي الذي يأخذ موقعا مهما في اهتمامات كل من الباحثين والممارسين في حقل اإلدارة بشكل 

دراسة المنظمات وفي عملها، ألنه يمثل أحد الوسائل الفعالة في خاص، لما له من أهمية بارزة في 

تحقيق االنسياب الكفوء والتدفق المنتظم  لألعمال، أو الطريقة التى تضمن التنسيق بين مختلف 

  .الوحدات التنظيمية كي تتمكن المنظمة من تحقيق أهدافها

ظمة لتصور السوسيولوجي " أول من قدم صياغة من  M.Weberويعتبر ماكس فيبر"         

 Corporateللتنظيمات، فقد ناقش فيبر مفهوم التنظيدم ضمن معالجته لفكرة الجماعة التضامنية  "
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Group  والتي اعتبرها تمثل نوعا من العالقة االجتماعية المقيدة، أي التي تفرض حدودا معينة "

لجماعة التضامنية تسير وفقا لنظام فا وإذن .على عضويتها من خالل القواعد والمعايير التي تدعمها

خاص من شأنه أن يجعل أعضاءها يمارسون أنماطا معينة من السلوك، باعتبارها وظائف  دائمة 

  1.ومنتظمة، كما أن لهذه الجماعة قائدا أو رئيسا معينا تعاونه هيئة ادارية

تحديد و  هتم بتقسيم العملزمالئه ان التنظيم هو تلك العملية التي تو  ويرى كل من كمال درويش      

السلطات المخولة للمسئولين و  تحديد المسؤوليات، و المهامو  كذلك تحديد الواجباتو  نطاق االشرا ،

المهام التي يتطلبها و  من ثم فان عملية التنظيم تتضمن ترتيبا منسقا لألعمالو  عن تنفيذ هده الوجبات

 ات باحتياجاتها من االمكانيات الماديةتحقيق االهدا  المقررة من قبل في ضوء تزويد المشروع

 2.البشريةو 

حيث ان ، سلوكية تستخدم من اجل تحقيق التعقل االنسانيو  سايمون بأنماط سياسية، هكما عرف     

عملية ادارية  التنظيم عبارة عن هيكل مركب من االتصاالت، والعالقات بين مجموعة من األفراد فهو

  3المهام التي يجب تحقيقها في الوظائف.و  االنشطة تعمل على االهتمام في العديد من

، ثم تقسيم هذه  عملية تحليل النشاط وتحليل القرارات والعالقات ويرى "بيتر دراكر" أن التنظيم هو

األنشطة الى وظائف، ثم تجميع هذه الوحدات، والوظائف في هيكل التنظيمي، وأخيرا اختيار 

 4.فاألشخاص إلدارة هذه الوحدات والوظائ

                                                           
,  الجزائر -2قسنطينة  –أطروحة دكتوراه, جامعة عبد الحميد مهري  ش يقة سرار , "نظريات التنظيم وواقع االدارة العامة الجزائرية" ,  1

 .  11, ص   2017
رية فكري عبد هللا محمد الجوفي ," مدى تأثير الهيكل التنظيمي على عملية اتخاذ القرارات : دراسة حالة وزارة الشباب و الرياضة في الجمهو   2

 .   31, ص  2011,  3اليمنية ", رسالة ماجستير, جامعة الجزائر 
 47، ص  2008 مصر "، دار الفجر للنشر، القاهرة،-التصور والمفهوم-بلقاسم سالطينة، اسماعيل قيرة، "التنظيم الحديث للمؤسسة   3
راقي سليمة ملعب , اثر استراتيجية على الهيكل التنظيمي للمؤسسة االقتصادية : "دراسة حالة مجمع سونطراك " فرع النقل عبر االنابيب بب 4
 .  82, ص  2012 الجزائر ماجستير, جامعة المدية ,رسالة ,  -الجزائر  –
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لكي ية تقسيم العمل، باإلضافة الى تنسيق  عبارة عن المجموع الكامل هيرى بأنفأما منتزبر      

محدد المعالم يحدد هوية اعضاء  إطارباإلضافة الى وجود  ، 1الواجبات التي تنجر عن هذا التقسيم

ال ، و ت لوائهوي تحطالتي تن .ليس بمجرد صدفةو  الجماعات تجتمع بتخطيط مسبقو  الجماعة االفراد

معنوية تتمثل و  إال مقابل ما يتلقونه من بدالت مادية، ال يتوقع التنظيم ذلك منهمو  يعطي هدا الوالء

خدمات مختلفة تتفاوت مستوى و  اجتماعيةو  من تأمينات صحية، مزايا العمل االخرى و  باألجور

  2.شموليتها من منظمة ألخرى 

 من مجموعة يضم األعمال تقسيدم فيه يتم اجتماعي نكيا التنظيم ان قولن سبق ما خالل من      

 لسلطات وجود الى باإلضافة تربطهم، التي العالقات تحليل مع ،مسبق بتخطيط تجتمع االفراد،

  معين. هد  لتحقيق يعمل موزعة، ومسؤوليات

 المطلب الثاني: مفهوم الهيكل التنظيمي 
يكل التنظيمي ، والباحثين المعاصرين ونعرض فيما العديد من علماء التنظيم تناولوا مفهوم اله      

يلي أهم هذه المفاهيم التي تعكس تصور النظرة إلى الهيكل التنظيمي وقد شغل وال يزال مساحة هامة 
في اإلدارة ، ذلك ألنه يعد وسيلة حيوية لمساعدة المنظمات في تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية، لكونه 

كما يساعدها على التأقلم مع ما تحمله  يد من المتغيرات ألي منظمة، متغيرا رئيسا يؤثر في العد
 البيئة الخارجية من تحوالت وتحديات السيما في عصر التكنولوجيا واالقتصاد المعرفي.

 

 

 

 

                                                           
1 Mintzberg. (H), Structure et dynamique des organisations, les éditions d’organisation, paris, 

1982, p17 . 
 .  49, ص  2008مان  االردن, , ع 3محمد قاسم القرويتي , نظرية المنظمة و التنظيم , دار الوائل للنشر , ط   2
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 مفهوم الهيكل التنظيمي:  

 بكيةالش والهياكل، االفتراضية الهياكل مثل التنظيمية كلاالهي من أخرى  أشكال تطوير تم       
 المعرفيةالموارد  صناع على أكثر تعتمد منظمات المعرفة، والتيتوسع  التحوالت أبرز وغيرها ومن

 :1التنظيمي الهيكل إلى النظرة تطور تعكس التيو  هذه المفاهيم أهم يلي فيما أعمالها، ونستعرضفي 
والتي وقراطية  البير  واللوائح القواعد،  من بأنه مجموعة Max Weber"" ماكس ويبرعرفه      

ل ة  مثددالجماعات والوحدات واألنظمة الفرعيل ويشم  من االفراد التصر  لمجموعة الحق تعطي

ل التنظيمي هو محاولة لترتيب هذه القواعد والعالقات لكي  يوجه العمل والهيك، األقسام واإلدارات

 .تحقيق األهدافباتجاه 

 الرسمية لألفراد والعالقات القواعدم هو التنظيل أن هيك" Lawrence" لورانس في حين يرى     

 . الفرعية واألنظمة والوحدات الجماعات ويشمل التنظيم، داخل والجماعات

 تجاه العمل يوجه لكي والعالقات ، في المنظمة القواعد ترتيب اذا هذه التعاريف تقف على     

 النظام. واستمرار األهدا  تحقيق

التي يتم بموجبها ل مجموعة الطرق أو الوسائ " Mintzberg" Henry نبرغميز  وقد عرفه      

 .2ومن ثم ضمان التنسيق الضروري بين هذه النشاطات، إلى نشاطات واضحة ومحددةل تقسيم العم

 بين المعلومات  وانسيابية تحديد عن فضالفهو " حبتور بن صالح العزيز عبد" عرفه وكذلك      

 حيث الداخلي للمنظمة، التركيب يحدد الذي البناءيعتبر  ةالمنظم في اإلدارية المستويات مختلف

 3". واألنشطة األعمال مختلف تؤدي التي الفرعية والوحدات ، التقسيمات يوضح

                                                           
 .215ص ,،2008محمد عواد "اتجاهات معاصرة في إدارة المعرفة"، دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان، االردن،  ادات،يالز   1

 دناالر حنا نصر هللا، عيد عريفج، علي حسين، مبادئ في العلوم االدارية )األصول والمفاهيم المعاصرة(، دار زهران للنشر، عمان،  2
 .135، ص  1999

 -األهمية واالبعاد–بوزيان راضية، مذكور رشيدة، الهيكل التنظيمي بالمؤسسة االقتصادية الجزائرية 'المؤسسة المينائية بسكيكدة انموذجا  3
 . 125ص 2العدد   2015–مجلة التراث،
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الهيكل التنظيمي هو بعد من أبعاد المنا  التنظيمي، ويقصد بالهيكل التنظيمي هنا األنظمة ف         

لسلطة ودرجة الرسمية في اتخاذ القرارات، كذلك يقصد الفرعية من أدوات وأقسام ودرجة تمركز ا

بالهيكل التنظيمي حجم المنظمة ودرجة تعقيد التنظيم التي تتضح من خالل عدد المستويات اإلدارية 

 1واألنظمة الفرعية وتداخل العالقات بينها.

يوضح  ( انه يعكس التركيب الداخلي للمنظمة والذيHellriegel  Slocumفي حين يرى )     

 2الكي ية التي تترابط بها الوظائف،  والمهام المختلفة في المنظمة. 

كي ية تقسيم المهام  وشكل الذي تحدد المنظمة تركز على الف ير اعالت فكما نالحظ اذا أن بعض   

 .والتنسيق بين األقسام المختلفة 

   3:التنظيمي الهيكل إلى النظرة تطور تعكس التي التعريفات هذه أهم يلي فيما نستعرض     

 عالقات في البشرية مواردها المنظمة بها تنظم التي الطريقة بأنه صورة)    (Richardعّرفهفقد     

 أهدا  إنجاز نحو الموجه والسلوك والتنسيق التفاعل،  أنماط كبير حد إلى تعد والتي نسبيا   مستقرة

 للعاملين، الرئيسية األدوار وتحديد لمهام،ا تنظيم خاللها من يتم التي "الطريقة أنه كما  المنظمة

 المختلفة األقسام بين الالزمة التفاعل وأنماط التنسيق، آليات وتحديد المعلومات تبادل نظام وتبين

  4  ''فيها والعاملين

                                                           
 -دراسة مجموعة من المؤسسات االقتصادية –ية المنظمة بوهالل فاطيمة وبوقلي زهرة، عالقة اإلستراتيجية والهيكل التنظيمي بتحسين فعال 1

   12، ص2016 7المجلة الجزائرية لالقتصاد واإلدارة، العدد 
محمود كاظم عبد كسار، تحليل تأثير عوامل البيئة الداخلية في معالجة السلوكيات السلبية للعاملين في مكاتب المفتشين العامين، مجلة   2

 .93، ص2015 83العدد 21ارية، المجلد العلوم االقتصادية واإلد
منصور عبد القادر محمد منصور، عن اثر عوامل البيئة الداخلية على الوالء التنظيمي من وجهة نظر الموظفين اإلداريين )حالة جامعة  3

 .79ص  ،2014 6األقصى بغزة(، مجلة رؤى اقتصادية، العدد 
مجلة التراث  ،  -االهمية واالبعاد–صادية الجزائرية: المؤسسة المينائية بسكيكدة انموذجا بوزيان راضية، الهيكل التنظيمي بالمؤسسة االقت4

 ،124ص، 2018،  08العددالجزائر 
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 التقسيمات يوضح حيث للمنظمة، الداخلي التركيب يحدد الذيبالبناء يعر   وأيضا      

 أهدا  لتحقيق الالزمة واألنشطة األعمال لمختلف تؤدي التي لفرعيةا والوحدات والتنظيمات،

 تحديد عبر المنظمة إدارة خاللها من يتم التي الرسمية بأنه اآللية "P.Stonar"ويعرفه 1.المؤسسة

 .2والمرؤوسين الرؤساء بين واالتصال السلطة،  خطوط

 الذي التنظيمية الوحدات بين القاتوالع والمساءلة للسلطة نظام'' :" بأنه "FLEET يعرفه و     

 وتجميعها األنشطة، تقسيم كي ية يوضحألنه ذلك  3  ''للمنظمة الالزم العمل وطبيعة شكل يحدد

  .5التنظيمي السلوك يعمالن على تحسين االلتزامو التنسيق، ف ،  4بينها والتنسيق

ل داخل ى تحديد السلطة واتصاإلالوظائف باإلضافة األداة التي يمكن من خاللها تحديد أنه كما     

 . 6المنظمة

 التي األهدا  وتحقيق إلنجاز تستخدم وسيلة هو بل ذاته، حد في غاية ليس التنظيمي فالهيكل     

وتجدر اإلشارة الى أن التنظيم اإلداري في الجامعات له مزايا خاصة من  ، اجلها من المنظمة نشأت

سب طبيعة العمل في الجامعة يتوزع العمل على الجهاز حيث األهدا  والقيم،  والهيكل اإلداري فح

األكاديمي ويتواله أكاديميون حيث يقومون باإلعمال العلمية إلى جانب بعض األعمال اإلدارية  ويقوم 

به اإلداريون واألكاديميون، ويمارسون فيه األعمال اإلدارية، والفنية فقط ويتم تنسيق بينهم عن طريق 

لس الجامعة وغيرها وهذه المجالس جميعها يرأسها األكاديميون، فالجهاز مجالس الكليات والمج

                                                           
الطبعة  األردن، ، والطباعة والتوزيعٌ  للنشر المسٌيرة دار ، )متغير عالم في جديدة إدارة(اإلستراتيجية اإلدارة حبتور، بن صالح العزيز  عبد1

 .192،ص2004االولى، 
 .190، ص 2001محمد فريد الصحن، اسماعيل السيد، ابراهيم سلطان، مبادئ االدارة، الدار الجامعية للنشر، القاهرة،  2
 . 205،ص2005 ، 03 .ط األردن، للنشر، وائل دار األعمال، منظمات في التنظيمي السلوك العميان، سلمان محمود 3
الطبعة  ،األردن والتوزيٌع، للنشر الحامد دار ،)المنظمة وظائف - اإلداريةٌ  العمليٌات – النظريات (ةالحديث اإلدارة مبادئ يم، حر حسين  4

 .145، ص2006، االولى
 .  50، ص   2002، 01األردن،ط  والتوزيع، للنشر وائل دار العمل، وإجراءات التنظيم اللوزي، موسى  5
 الصناعية المتوسطة المؤسسات بعض حالة المؤسسة دراسة في اإلستراتيجية تنفيذ على ةللثقاف التنظيمي البعد اثر"نور الدين خبابة ،   6

 .92، ص2016، 05الجزائرية، المجلة الجزائرية للتنمية االقتصادية، العدد 
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األكاديمي في الجامعة له الغلبة والسيادة، ألنه موضوعها الرئيس أما الجهاز اإلداري فهو يهيئ 

 1المنا  المناسب لنجاح العمل األكاديمي.

للمهام لكل وحدة تنظيمية ونموذ  الهيكل التنظيمي هو مجموعة الوظائف، والعالقات المحددة إذا ف    

تعاون بين الوحدات كما يقصد بالهيكل التنظيمي البناء أو اإلطار الذي يحدد اإلدارات أو األجزاء 

الداخلية فيها، فهو يبين التقسيمات التنظيمية والوحدات التي تقوم باألعمال، واألنشطة التي يتطلبها 

 لطة ومواقع اتخاذ القرارات اإلدارية في المنظمات.لتحقيق أهدا  المنظمة، انه يحدد خطوط الس

بأن الهيكل التنظيمي  القول يمكن التنظيمي الهيكل لمفهوم السابقة المختلفة التعاريف على ءوبنا   

عن طريق ألية تتمثل في وضع القواعد  أداة لضبط،  وتوجيه سلوكيات األفراد داخل المنظمة

يتفاعل معه العاملين الذي و  ات بين األفراد عبر خطوط االتصال،واإلجراءات التي تحدد طبيعة العالق

من خالل النشاطات المسطرة وفق درجات متفاوتة ألبعاده بغية تحقيق أهدا  المنظمة وقصد تجسيد 

 .رؤيتها بصفة منظمة

 جودمع مختلفة وافراد  تنظيمية من ادوات والمتمثلة في وحدات وعليه فالهيكل التنظيمي يتألف     

 اتخاذ ومواقع اتصال وخطوط اإلشرا  محددة، واليات لتحقيق هد  مشترك عن طريق نطاق مهام

  .القرار

  

                                                           
  .84، ص2011 ،111حسان ثابت الخشاب، ترشيد الهيكل التنظيمي لجامعة الموصل" أنموذ  تقويمي مقترح"، مجلة تنمية الرافدين، العدد 1
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 الهيكل التنظيمي  وأهمية المطلب الثالث: خصائص
 سندكرها كما سنتطرق الى أهمية الهيكل التنظيمي وهناك عدة خصائص والتي  

    الخصائص :أوال 

، ة فهناك خصائص معينة يعد توفيرها في ةثر فاعلية للمنظمبغية جعل الهيكل التنظيمي أك    

مناسب و  الهيكل التنظيمي امرا ضروريا للتنظيم االداري فوجودها يعني ان الهيكل التنظيمي مالئم

 : 1للمنظمة وهذه الخصائص هي 

تقسيم العمل بين االدارات، وفي كل مستويات االدارية مع ضرورة مراعاة طبيعة االعمال  -

 فاظ على التخصص حتى يتم مراعاة عملية التوزيع الموارد البشرية وفقا لمبدأ الكفاءة،للح

 . 2الفعاليةو 

 مالئمة تراعي طبيعة التنظيم ونشاطاته.و  ضرورة الحفاظ على خطوط وشبكة االتصال فعالة-

 باإلضافة الى مجموعة من المواصفات الرامية لتحقيق الغرض األساسي للوظيفة التنظيمية في

المنظمة،  هو تسهل مهمة اإلدارة في القيام بمهامها لبلوغ األهدا  المحددة، فحسب العميان من 

 :  3بين هذه المواصفات ما يلي

االستفادة من التخصص أي بمعنى يقتضي مبدأ التخصص أن يقتصر عمل كل فرد على  -

 .4القيام بوظيفة واحدة 

                                                           
 .54ص  سابق مرجعاللوزي    1
 على تطبيقية دراسة:  االمنية االجهزة اداء تطوير في االدارية االنظمة و التنظيمية الهياكل دو, " كويك ابو حسن  سعيد محمد حسن 2

 .17 ص, 2014,  غزة االسالمية الجامعة, االعمال ادارة في ماجستير رسالة" , غزة قطاع في االمنية االجهزة ضباط

  3.العميان سليمان محمود " السلوك التنظيمي في منظمات االعمال " دار وائل للنشر عمان األردن  الطبعة الثانية  2004 ص .42
 .92، ص  2000، دار المسيرة للنشر، الطبعة األولى، عمان، -علم وتطبيق-محمد رسالن الجيوسي، جميلة جاد هللا، االدارة  4
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  .الرقابة له تكلفةو  غبة في التنسيقالر و  عدم االسرا  بمعنى ان التوسع في التخصص،  -

التنسيق بين أعمال المنظمة أي إن التنسيق بين جهود اإلدارات واألقسام في المنظمة يمكن  -

  1.االزدواجية من القضاء على

او و  اال قد تتعرض المنظمة الى الضرر بسبب عدم وجود رقابة فعالةو  تحقيق الرقابة التلقائية -

    .تعمال السلطةبسبب التالعب او اساءة اس

أي يجب ان يعر  كل فريق وكل أفراد  االنشطة كل حسب حدوده دون تداخل ،الوضوح  -

  2.ب للحصول على ما يحتاجه سواء كان دالك معلومات او قرارات هالى اين يد

ترتيب الوظائف في و  الذي يتم بموجبه تحديد الشكلية أي هو شكل الترتيب المعتمد للوحدات -

    3المنظمة.

 هي التمايز االفقي، و رجة التمايز أي بمعنى التعقيد  وهناك ثالثة عناصر تكون التعقيدد -

اما التميز الراسي ، مجموعات الوظائف المهنيةو  تنوع االنشطة التنظيميةو  يقصد به التعددو 

اما التمايز الجغرافي فيشير ، التخصصات المتنوعة بهو  فيشير الى عمق الهيكل التنظيمي

 . 4انشطتهاو  شار عمليات المنظمةالى مدى انت

 

 

                                                           
اشكاليات الهيكل التنظيمي المعمول به في بلدية الخليل المقترحة لتطويره ", رسالة ماجستير في ادارة االعمال , "بيدو , امجد سعيدي ع  1

 .  29م , ص  2018جامعة الخليل , فلسطين , 
بيوت الصحراوية بتقرب" ", عماري , وردة ," اثر ابعاد الهيكل التنظيمي على الثقافة التنظيمية : دراسة حالة مؤسسة سيفانكو لصناعة ال 2

 . 1 6, ص  2016رسالة ماجستير في ادارة االعمال, جامعة قاصدي مرباح ورقلة, الجزائر , 
رحاحلة , محمد عبد هللا محمود ابو عصبة , "اثر خصائص الهيكل التنظيمي في فاعلية االتصال من وجهة نظر المديرين في جامعات   3

 .  18, ص  2017تير جامعة ال البيت , االردن , الخاصة االردنية ",  رسالة ماجس
غانم , عبد المنعم ," اثر الخصائص الرئيسية للهيكل التنظيمي على اشباع الحاجات لدى المدراء في وزارة الداخلية ", رسالة ماجستير   4

 .  65, ص  2011جامعة أم درمان االسالمية, السودان , 
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      التنظيمي الهيكل فوائد :ثانيا 

دام الموارد المادية والفكرية ، وإن تخدسءة اكفاددق تحقيو هدل المنظمة هيكن مالغرض     

ل بأفضالقيام بإعمالهم على د العاملين عايمي يسظتنل هيكم ميدتصلين و دب المسئو جن وام

  ائثة وظثالددؤدي يدا ، وعليه فان الهيكل التنظيمي ألهق اعلى تحقيوممكنة دورة ص

 :  1هيوئيسية ر

 راد ألفن ابيت الختالفاص اتقلي ✓

 ذ القرارات تخاا و القوة،سة رضمنه ممام تتر الذي اطإلا ✓

 فها.داهق أتحقيوالمنظمة ت جارمخق تحقي ✓

يحقق مجموعة  كما أنه هناك مجاالت أخرى يساعد فيها الهيكل التنظيمي فالهيكل التنظيمي الجيد

 :2من اهمها، من الفوائد

 تحقيق االستخدام األفضل للموارد المتاحة؛  ✓

 تجنب االختناقات في العمل؛ و  األعمال،و  االزدواجية بين األنشطةو  تفادي التداخل ✓

 األنشطة؛ و  التناسق بين مختلف الوحداتو  تحقيق االنسجام ✓

 باتت معروفة بحالة عدم التنبأ. والتي في الداخل والخار   مع المتغيرات المنظمة تكيف ✓

  .تركيز الجهود لربط االنشطة باألهدا  المطلوب تحقيقها ✓

 .التعارض في المهامو  تجنب االزدواجية في العمل ✓

 .تسهيل عملية االتصال ✓

                                                           
 .  93بوهالل فاطمة , مرجع سابق , ص   1

  2  حسين حريم، "مبادئ اإلدارة الحديثة"، دار حامد، األردن، الطبعة األولى، 2006 ، ص 14
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 :   1وقد بين العميان ان الهيكل التنظيمي الجيد هو ان يحقق مجموعة من الفوائد منها

  .اتقان العملو  االنجازفي سرعة اللتحقيق التخصص مزايا فادة من ستاال ❖

في وقت ، و التنسيق بين اعمال المنظمة لتعمل جميع الوحدات التنظيمية بأكبر كفاية ممكنة ❖

  .بشكل مستمرو  واحد

حسب االولويات فالهيكل التنظيمي الجيد يعطي اهتماما ، االهتمام باألنشطة المهمة للمنظمة ❖

  .هاخاصا لألنشطة الرئيسية حسب اهميت

  .تحقيق الرقابة التلقائية ❖

جون و  هذا وقد اوضح العديد من الباحثين االداريين اهمية الهيكل التنظيمي ومنهم بيتر داركر سكوت

حيث تتفق معظم االراء على ان الهيكل التنظيمي الجيد هو الذي يسعى لتحقق ، شايلد وغيرهم

 : 2مجموعة الفوائد التالية 

o اتقان العمل.   و  يق بعض المزايا منها سرعة االنجازاالستفادة من التخصص لتحق 

o التنسيق بين اعمال المنظمة لتعمل جميع الوحدات التنظيمية بأكبر كفاية ممكنة,  وفي وقت واحد 

 .بشكل مستمرو 

o 3.مراعاة الظرو  البيئية سواء كانت داخلية او خارجية 

تساق ابعاد الهيكل التنظيمي في حد إذا مما سبق فالموصفات الجيدة للهيكل تكمن في ا         

ذاته،  واالستفادة القصوى من كل هذه االبعاد قصد اتخاد القرار األمثل نحو الرؤية المنشودة 

                                                           
 .130ص  مرجع سابق العميان سليمان 1

  2  الزيادات محمد عواد " اتجاهات معاصر في إدارة المعرفة " دار صفاء للنشر والتوزيع عمان األردن 2008 ص 84.
مة , "تقويم اثر الهيكل التنظيمي في اداء العاملين : دراسة ميدانية على وزارة الشؤون البلدية ", أطروحة الهميسات , عباس ابراهيم سال 3

 .  69, ص . 2017دكتوراه ، جامعة أم درمان االسالمية ، السودان , 
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للمنظمة كما أنه يستجيب وبصفة تلقائية لحاجة العاملين، ويساهم في تطوير أداءهم واستغالل 

 الموارد المعرفية.

     التنظيمي الهيكل أهمية :ثالثا 

بين كي ية انجاز كل تمن خالل أبعاده المنسجمة والمتسقة يتألف الهيكل التنظيمي من قواعد ،       

اذا فهو يقدم مبادئ توجيهية وفي الوقت نفسه نجد ان هذا الهيكل ال يعطي معلومات مباشرة،  ، المهام

 .     1العاملين فيهاتوقعات لألداء كما أنه يشير الى   ومحددة حول تصرفات وسلوك اعضاء المنظمة

باإلضافة الى أن الهيكلة بالنسبة الى المنظمة تعتبر نقطة البدء في تحديد شكل المنظمة هذا        

وتساعد في تحليل عملياتها، وبالرغم من ذلك فالهيكل التنظيمي يؤدي دورا حيويا في ادراك المنظمة 

 . 2فعالية و  اهدافها بكفاءة،و  بلوغ غايتهاو  لرؤيتها االستراتيجية

 :3وهناك عدد من الوظائف االساسية للهيكل التنظيمي تتمثل بما يأتي

بشكل عام يرمي الى تقديم المخرجات، وانجاز االهدا  التنظيمية وتسٌهل تحديد ادوار االفراد في  - 

 .  4مع المساعدة في تنفيذ الخطط بنجاح ،المنظمة

                                                           
1 Christensen, Tom ; at el , Organization Theory and the Public Sector , Instrument,  .culture and myth , 
British Library Cataloguing in Publication Data 2007 p15. 

اربيٌل   –سناء خضر يوسف "تشخٌص نمط الهيٌكل التنظيمٌي في المؤسسات التعليٌميٌة العراقيٌة " , دراسة حالة جامعة صالح الد يٌن   2 
 .205ص 110, العدد  24العراق مجلة تنميٌة الرافد يٌن , المجلد 

", مروى جعفر صادق , "تأثير الثقافة التنظيمية في ابعاد الهيكل التنظيمي : بحث ميداني في ديوان وزارة العلوم و التكنولوجيا العراقية   3 
 . 93ص  2016, 1مجلة كلية مدينة العلم الجامعة , العدد 

 .84، ص 1996 لبنان طبعة األولى، بيروت،كامل بربر، االدارة عملية ونظام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، ال 4
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من خاللها السلطة  كونها تقرر أيا من المراكز الهياكل هي من اجهزة  التي  تمارس المنظمة  -

 .1مع المساعدة في اتخاذ القرارات ، هو ساحة للنشاطات التنظيميةف ، لديه السلطة في المقام االول

داة هادفة  فهو أوتجدر اإلشارة الى أن الهيكل التنظيمي يؤدي وظائف رئيسية في المنظمات        

ضمان االلتزام  ،تقسيم العمل من خالل توزيع الموارد المختلفة كة تسعى الي تحقيق االهدا   للمنظم

 .2تقليص االختال   ،الكلي لكافة االفراد 

ن العمليدات التنظيميدة سدتقع في أعليده  فدان غيداب الهيكدل التنظيمدي  المالئم يعدني و      

هذا فضال عن زيادة ، ويندتج  عدن ذلدك آثدار سدلبية تأثر علدى معنويدات العاملين، فوضدى

 .3النفقات والصراعات التنظيمية 

 : 4تتمثل في( الى اهمية الهيكل التنظيمي والتي Pettingerولقد أشار )

 ان الهيكل التنظيمي  يضمن للمنظمة الكفاءة واليسر في القنوات االتصال  -

  .الفاعلية وتسهيل النشاطات وفقا لالهدا   المرسومة -

 المسؤليات لدى االفراد داخل المنظمة وخارجها.و  الصالحياتالدقة تحديد  يساعد في -

 5.تبين وتوضيح العالقات مع تحديد الوسائل الالزمة لإلشرا  على العمل -

                                                           

    .1 104ص 2010حسيٌن , حر يٌم  "ادارة المنظمات , منظور كلي , الطبعة الثانيٌة , دار الحامد للنشر والتوزيٌع , عمان , االردن 
2 Hall, Richard H, Organisation, Structures , Prosseses and Outcoms , 5th Ed, Englewood Cliffes New 
Jensy , Prentice Hall,1991 p 75. 

 .48ص ،مرجع سابق  ،ي ز اللوا -3
4 Pettinger ,R. " Mastering Organizational Behavior " , 1ed ,Macmillan Press Ltd ,Great Britain London 
,2000 p,p209, 210. 

تعلم التنظيمي دراسة استطالعية آلراء هدد من  العاملين  في اثر الهيكل التنظيمي في ال"احمد كاظم بريس ,  ,بشار عباس الحميري   5
 .  26, ص  19الشركة العامة للصناعات النسيجية  /الحلة" , مجلة اهل البيت , العدد 
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وعليه فالهيكدل التنظيمدي  يعدد احدد الوسدائل الفاعلدة في تحقيددق  االنسدياب الكفدوء لتددفق     

وبناء عل   ،وتنسيق  النشاطات التنظيمية المختلفةاالعمدال مدن خددالل دور  في ضمان وتوحيد 

 : 1ذلك فهو يعد اداة مهمة في انجاز االهدا  من خالل دوره  في تحقيق  االمور اآلتية 

 .يمنع الفوضى في االعمال ويمتص التداخل بين  مختلف االنشطة التنظيمية-

 .لمعلوماتاو  العمل على النقل السلس للتعليمات مع السماح بتدفق  البيانات -

   2حقق االستجابة الفاعلة للتغيرات.يمن خالل قنوات االتصال التي يوفرها فانه  -

 : 3ان الهيكل التنظيمي تبنى اهميته من اجل تحقيق مايلي obbins Rيشير كما           

 الفرق أواالقسام والمصالح. و  تقسيم المهام مع توزيع االعمال من اجل االحتياجات االدارات -1

  .على التنسيق بين النشطات واألعمال المنظمة المختلفة العمل -2

  .المسؤوليات لكل مركز وظيفيو  التركيز على تحديد السلطات -3

وذلك حسب  توزيع موارد المنظمة بصفة عامة مادية كانت ام  بشرية مع مراعاة التخصص -4

  4.حاجة االدارة

    

 

 

                                                           
1 Al-Raggad ,M. " Effect of Organizational Structure Dimensions on fulfilling Managers Need in Jordanian 
Industrial Companies", Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business , Vol.5 ,No.7, 
2013.p525. 

 . 60ص 2005سعيد سالم مؤيد " نظرية المنظمة الهيكل والتصميم " .دار وائل للنشر والتوزيع   الطبعة الثانية عمان االردن   2
3 Robbins, S.P. and Coulter, M Management. Article citations More 9th Edition, Prentice-Hall, London 
2007,p66. 

حسين عفاش فرحان الجازي , "اثر الهيكل التنظيمي و تكنولوجيا المعلومات على عملية صناعة القرار : دراسة تطبيقية على شركة الفار    4
 .  15, ص  2010,  جامعة عمان العربية , االردن ,االسمنت االردنية ",رسالة ماجستير
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  الهياكل التنظيمية  المبحث الثاني :
 سنتطرق اليها ددةعايا الهيكل التنظيمي وأهدافه كما له أنواع واشكال متمز  تتعدد     

  ةكل التنظيمياالهي وأنواع أهداف : ولالمطلب األ

     التنظيمي الهيكل أهداف :أوال 

 االعمدال  لتددفق الكفدوء االنسدياب تحقيددق في الفاعلدة الوسدائل احدد يعدد التنظيمي الهيكدل 

 Peterيرى ف المختلفة التنظيمية النشاطات  وتنسيق وتوحيد ضمان، يف دور خددالل مدن

Drucker   1هدا  من خالل ثالثة مجاالت رئيسية تتمثل بما يأتي أ ان للهيكل التنظيمي : 

 ذ الخطط بنجاح يتنفٌ  فيالمساعدة  -

 فراد المنظمة أد ادوار يتحدٌ و ل يتسهٌ  -

 اتخاذ القرارات  يالمساعدة ف -

 2 :دا  التاليةباإلضافة الى األه

o  ألقسام والوحدات في المنظمة. حدود اتبين 

o  .ابراز مبدأ التخصص وتقسيم العمل 

o  .تحديد مسؤوليات واختصاصات كل مستوى اداري 

o العالقات الوظي ية داخل المنظمة.   إظهار 

o  .تحديد نطاق االشرا  في كل مستوى اداري 

o  .ابراز الخط  الهرمي للسلطة 

o والمعار . ات والمعلوماتالسماح بتدفق البيان 

                                                           
,  مروى , جعفر صادق , تاثير الثقافة التنظيمية في ابعاد الهيكل التنظيمي : بحث ميداني في ديوان وزارة العلوم و التكنولوجيا العراقية  1

 .  93, ص  1مجلة كلية مدينة العلم الجامعة , العدد 
 .  26مرجع سابق, ص  ،عبودنجم   2
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o .1يعمل على تجنب اختناقات العمل  

o  يعمل على تحديد السلوك الموظفين واتجاهاتهم نحو العمل.  ويوفر المنا  المناسب 

      التنظيمية الهياكل أنواع: ثانيا   

قليدي يصنف انواع الهياكل التنظيمية على أساس أسلوب التصميم أو الوظيفة وغيرها وفق النموذ  الت

 : كالتاليأو النماذ  المعاصرة 

 وتقسم الهياكل التنظيمية على أساس أسلوب التصميم إلى على أساس أسلوب التصميم :   -1

 :  التقسيم على أساس وظيفي

يعتبر تكوين المنظمات على أساس تقديم خدمات متخصصة أفضل أسلوب لتحقيق الكفاءة 

ف ويشجع على طلب المهارات والمعرفية يجنبنا االزدواجية والتداخل في الوظائ ألنه

  .المتخصصة 

 : التقسيم على أساس العمالء -

انما على أساس و  وهو تكوين اإلدارات الرئيسية للمنظمات ليس على أساس الوظيفة او الهد 

في هذه الحالة يكون الزبائن من و  المستفيدون المتعاملون،  مع هذه المنظمة او المصلحة

كلهم، أو احتياجاتهم تكون فريدة من نوعها وال تهم بقية أفراد نوع خاص بحيث أن مشا

 المجتمع ككل. 

وهو التقسيم حسب مراحل العمل ، وتلجأ لمثل هذا التقسيم   التقسيم على أساس العمل:  -

اإلداري بسبب استحالة إنجاز أي عملية إدارية كاملة في إدارة واحدة، والتي يتطلب إنجازها 

                                                           
 .   72ص , سابق مرجع ،بشار عباس  1
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لها تعدد ة العامة للمنظمة مع التعاون بين عدد من األقسام والمنظمات من أجل تنفيذ السياس

  1في وجهات النظر.

 :  الهيكل البسيط •

 الرسمية تعقيد، بدون  االداريةوهو الهيكل الذي يتكون من عدد محدود من المستويات 

  .ن الموظفين التنفيذيو و  مستويين رئيسيين هما االدارة  حيث يتمثل في الغالب من منخفضة

 : Organisationnel Structureالهيكل الوظيفي  -2

وهو أكثر فاعلية عندما تكون الخبرة والكفاءة عناصر ، يتم تجميع الوظائف من االسفل الى االعلى

بالغة األهمية في تحقيق األهدا  التنظيمية وكذلك عندما يكون التسلسل الهرمي الرأسي هو و  أولوية،

  2السائد في المنظمة

 التنظيمية  المعاصرة :  الهياكل  -3

وعليه يجب ان تتغير ة ددددثابتدل هياكدون لها ال يكدب أيجل، ادفعدو ى نحدعلدل المنظمات ى تعمدحت  

 دن الهياكل التنظيميةمن عيدونك ادهنو ، ا دتتيحهالفرص التي  و  لتعكس التحديات الجديدة، التهديدات

التكيف مع  دل التنظيمية التقليديةكددض الهيابعز لعجة دنتيجدرت هالشبكات، والتي ظو  المصفوفيهي و

 البيئة.   في التغيرات السريعة 

 الهيكل المصفوفي :  •

ن يدبالتنسيق ى دعلبالتالي الحفاظ و ل ألعمادددات احوع دمل التنسيق اكددمشن مدد  إلى الحد يه

وتطوير المعرفة   فياالولوية للهيكل الجغراي طددتع فهيالمناطق الجغرافية، و  الوظائف،و  المنتجات

                                                           
   51ص  الجزائر-2قسنطينة –ش يقة سرار , "نظريات التنظيم وواقع االدارة العامة الجزائرية "أطروحة دكتوراه , جامعة عبد الحميد مهري   1
 .   94ص ,مرجع سابق مروى جعفر صادق ,  2
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ن يدبق التوازن تحقيدارة العليا إلول اادما تحددعندض التوتر بعددر هظيددددن الهياكل مدذا النوع هلكن 

  1.ط المنتجخو العوامل الجغرافية، الوظي ية

  team structureالهيكل االفتراضي  •

مع البيئة و  خل المنظمة، ازالة الحدود التي يرسمها الهيكل د تفرض فكرة تصميم الهيكل االفتراضي

كمرحلة اولية تقود الى ازالة الحدود بشكل كامل بحيث تصبح المنظمة تعمل في فضاء ، الخارجية

بنيتها  المعلوماتو  االتصاالت، و كمنظمة افتراضية تعتمد في عملياتها على التكنولوجيا  ،االلكتروني

يقوم بتوظيف ، و ود من العاملين المتفرغينكما ان الهيكل االفتراضي يتكون من كادر محد،االرتكازية 

 .االختصاصين االخرين من خار  المنظمة بصورة مؤقتة للعمل على انجاز مهام محددة متى استجدت

 هيكل االقسام :  •

يتكون من مجموعة أقسام   السلطة، من كبيرة درجة االقسام كرؤساء الوسطى االدارة يمنح       

 ،ضها البعض تحت مظلة جهة مركزية تعر  بالمركز الرئيستعمل بقدر من االستقالل عن بع

  .يقتصر دور االدارة العليا على تقديم الدعم، و حيث يكون كل مدير مسؤوال عن ادارته او قسمه

 الهيكل القطاعي :  •

 برضا هتميفقا لعملية انتا  منتج معين او تقديم خدمة معينة و عبارة عن تنظيم ألفراد،         

بالرغم  ،يوجد المركزية في اتخاذ القراراتكما ، مستقرةالاستجابة سريعة للبيئة غير قق ويح ،يلالعم

 2مكانيات للمنظمة.الاالمثل  صعوبة االستخداماإلنتا  و صعوبة التنسيق بين مراحل من 

 الهيكل الشبكي : •

                                                           
 . . 100-97بوهالل فاطمة , مرجع سابق , ص ص  1
 .  22, ص  مرجع سابقالعكور ,   2
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رى خت أامظمنالى ية دساسر أغيلمهام جية رخادر بمصان تستعين المنظمات اليوم  مالعديد       

ن االلتزام لالستثمار تيجية تعفي مراتدإلساه ذفهم اعمالهم، في صمي  التحكم ائوظعلى الحفاظ مع 

 لخلق خاصة بفعالية ميتسو ،المسؤوليةو  م السلطةستقا وهذا يؤدي الى المعداتو  ت، آلالابكثافة في 

   .والتكاليف الفوائد بين التوازن  حققوي ةدمختلف ظرو  في نةرم تصرفات

 المادية : و  على أساس االمكانيات البشرية /4

فالخدمات الفنية تحتا  بالضرورة الى الموظفين  .يتوقف التنظيم ايضا على العناصر البشرية المطلوبة

كما يتأثر التنظيم بمدى امكانيات  ، فنيين متخصصين بعكس االعمال التي ال تحتا  الى تخصص

  1.ظمةالمادية التي يمكن ان توضع تحت تصر  المن

 على أساس المدى الجغرافي :   /5

كلما شمل نشاط المنظمة اقليم الدولة و  يتأثر ايضا بالمدى الجغرافي لنشاط المنظمة،  او المصلحة

  2.كله كلما احتاجت الى تنظيمات اكثر تعقيدا

 نظماتيركز على التخصص العمودي والرقابة المركزية، فالم الهيكل التنظيمي الميكانيكي :  /6

التي تتبع هذا التنظيم، تطبق قواعد سياسات اجراءات وأساليب محددة التخاذ القرارات، ورقابة مشددة 

 3إال أن هذا التنظيم يفتقر الى المرونة. ، عند مستوى االدارة الوسطى، وتأخذ شكل هرم طويل وضيق

  

                                                           
خيري , هند محمد مصطفى , "اثر الهيكل التنظيمي على اداء المنظمات بالتطبيق على الهيئة القومية للكهرباء ) الرئاسة ( ", رسالة   1

 .  51, ص  2008ماجستير جامعة النيلين , السودان , 
 . .  53, نفس المرجع  ص  2
ة االقتصادية دراسة حالة مجمع سوناطراك فرع النقل عبر االنابيب ببراقي , "اثر االستراتيجية على الهيكل التنظيمي للمؤسسسليمة ملعب   3
 .99ص  2013ئر الجزا-"رسالة ماجستير, جامعة  المدية  –الجزائر  –
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 الهيكل  التنظيميوأبعاد سس أ : الثانيالمطلب 
وأبعاد الهيكل التنظيمي المختلفة وسنركز على االبعاد التي تضمنتها سنعالج في هذا المطلب أسس 

 .الدراسة التطبيقية 

     التنظيمي  الهيكل أسس:أوال  

اسس تنظيمية رئيسية تعتبر بمثابة و  تستند عملية تصميم او تطوير الهيكل التنظيمي على مبادئ، 

المتعددة باإلضافة الى أن األسس تساهم في نقطة مرجعية التخاذ القرارات بشان الخيارات التنظيمية 

 وهي كما يلي : ، المركزيةو  رسم معالم الهيكل التنظيمي الى جانب التعقيد الرسمية

  .العمالو  المدراءو  هم المشرفين المكون االداري : •

  .نسبة عدد القرارات التي تخول للمستويات االدارية االدنى  تخويل الصالحيات : •

  .وظائف االختصاصية للمنظمةعدد ال التمايز : •

  .التعاون القائم بين الوحدات التنظيمية التكامل : •

 الدرجة التي يعتمد فيها الموظف على منظمة مهنية كمرجع أساسي لتصرفه  االحتراف: •

 .عند األفراد الذين يجب أن يشر  عليهم المدير نطاق اإلشراف: •

 موحدة. هي مدى إنجاز المهام واألنشطة بطريقة المعيارية: •

 التنظيمي الهيكل أسس يوضح  1.1رقم الشكل -1
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 التنظيمي الهيكل أبعاد :ثانيا 

فلقد اختلف  ،غير التي اعتمدناها فس هذه الدراسة هناك العديد من االبعاد للهيكل التنظيمي

 يلي: دكر أهما فيمان ةددتعالمالباحثين في ابعاد الهيكل و 

 التخصص:  ✓

ويقصد به تجميع األعمال والنشاطات المتشابهة تحت تقسيم تنظيمي مستقل، وذلك لتحقيق       

يجب أن تحدد هذه االختصاصات بالشكل الذي يوضح  كما ،أقصى كفاءة ممكنة في تنفيذ األعمال 

قانوني، الالتخصص كعالقة كل تقسيم بالتقسيمات األخرى لضمان سهولة التنسيق المطلوب، 

يقضي مبدأ التخصص أن يقتصر عمل كل فرد على القيام و هندسي... الخ، الداري، اإلي محاسبال

بأعباء وظي ية واحدة أو أن يتم إنشاء وحدة تنظيمية مختصة بكل عمل، وأن يكون باإلمكان تشغيل 

هذا المبدأ يحقق بعض المزايا منها سرعة اإلنجاز  ،هذا الفرد،  والوحدة التنظيمية لكل وقت العمل

 إتقان العمل وخفض في التكلفة.و 

، ترتبط درجة التخصص بتقسيم االعمال وتوزيع التخصصات على النشاطات الرئيسية للمنظمة 

المسؤوليات لكل وظيفة من الوظائف التي تختلف كل منها على االخرى و  بحيث يتم تحديد المهام

كدالك و  التخصصيةحسب االهمية، فكلما زاد عدد التخصصات في المنظمة تنوعت الوظائف 

  1.االنشطة فيها بحيث يكون كل شخص مسئوال عن مهمة

 

 

                                                           
 .  29, ص  مرجع سابق غانم  عبد المنعم , 1
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  الرسمية : ✓

ان الرسمية تقيس المستوي التي يكون  كما العمليات لتوحيد مكتوبة واإلجراءات القواعد استخدام    

بحيث ال يمكنه ، اجراءات قد تكون ضمنية وواضحةو  مقيدا بقواعد فردفيها العمل الذي يمارسه ال

وبالتالي كلما ازدادت درجت الرسمية قلت حرية ، أال تعرض من يخر  عنها للمساءلةو  الخرو  عنها

   .الفرد في اختيار اسلوب اداء العمل وكي ية االداء فالرسمية  

  درجة التعقيد: ✓

ينتج التعقيد التنظيمي عن القرارات التنظيمية والتي تتعلق بعدة جوانب لكل منظمة وهي المتمثلة   

التخصص  واسس تكوين الوحدات للتنظيم وكذلك حزم هده الوحدات باإلضافة و  في تقسيم العمل

، التخصص االفقيو  الى تفويض السلطة كما توجد ثالثة عناصر تكون درجة التعقيد وهي : التقسيم

بها التخصص االفقي الي االنشطة تقوم و  ويشير التقسيم االفقي .التقسيم الرأسي والتقسيم الجغرافيو 

 التخصصات المتنوعة فيها, فكلما زاد عدد الوحدات التنظيميةو  مجموعة الوظائف المهنيةو  المؤسسة

، العكس صحيحو  زاد التعقيد في الهيكل التنظيمي، و التخصصاتو  تنوع المهنو  تقسيماتها ازداد عددو 

فالهيكل ، سةانشطة المؤسو  التوزيع الجغرافيو  اما التقسيم الجغرافي فيشير الي مدى االنتشار

كلما زاد عدد الوحدات التابعة للمؤسسة في المناطق ، التنظيمي يتصف بدرجة اعلى من التعقيد

 . 1ومواقع جغرافية مختلفة

 

 

                                                           
قة التعليمية في البيضاء ليبيا : المشكالت واقع الهيكل التنظيمي في المدارس التعليم االساسي في المنط "عيسى ,عز الدين محمد علي , 1

 .   19,ص 2016, االردن  جامعة اليرموك,  أطروحة دكتوراه , "و الحلول المقترحة 
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 التكامل والتجانس:  ✓

ضم األعمال واألنشطة المتجاسة والمتكاملة في تقسيم تنظيمی واحد بما يحقق الفعالية في        

 دفق المعلومات بشكل سهل وواضح إلتمام المهام وتحقيق األهدا .األداء وزيادة التنسيق وت

 االتصال الداخلي الفعال:  ✓

االتصال الفعال هو الذي يحقق أقصى درجات التواصل باستثمار كافة إمكانيات اإللقاء والتلقي  

باستخدام الوسائل والوسائط التي تناسب المنظمة من أجل تحقيق فهم مشترك ومواءمة في تنفيد 

 .األهدا  االستراتيجية

 المركزية والالمركزية اإلدارية:  ✓

الالمركزية تتمثل في تقويض  والمركزية في تركيز السلطة في يد الرئيس اإلداري األعلى فقط        

الصالحيات للمستويات التنظيمية األدنى، حيث يسمح مبدأ الالمركزية بإشراك ومساهمة الموظفين 

قف درجة الالمركزية اإلدارية على ظرو  كل جهة، ويمكن التخ يف من في عملية صنع القرار وتو 

ويض الصالحية ،  وهذا ال يعني فحدة المركزية اإلدارية عن طريق تقويض الصالحيات. ويقصد بت

منظمة مركزية كاملة او ل فال وجودإطالقا إعفاء الرئيس من المسؤولية الناتجة عن هذا التفويض، 

تحاول كل منظمة معرفة الدرجة المناسبة التي تحتا  اليها من ، و ة تمامامنظمة ال مركزية كامل

 1،الظرو  البيئة التي تعمل بهاو  اهدافهاو  كلتيهما في ضوء اعمالها

 الرقابية الفاعلة:  ✓

                                                           
اثر الهيكل التنظيمي و لتكنولوجيا المعلومات على عملية صناعة القرار : دراسة تطبيقية على شركة الفا "الجازي , حسين عفاش فرحان ,  1

 .  19, ص  2010االردن ,  جامعة عمان العربية ,رسالة ماجستير, "ردنية ر  االسمنت اال
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ويقصد بها تجنب تضارب المصالح بمراعاة فصل األنشطة الرقابية عن األنشطة التنفيذية لتحقيق  

 تخضع وظيفتان يقصد من إحداهما مراقبة األخرى، وبرئاسة شخص واحد.ال  أيأفضل النتائج، 

 المروية: ✓

مدى االستجابة للتغيرات في حجم العمل، ومستوي المسؤولية والصالحية الالزمة لتنفيذ األعمال، 

 . 1وضرورة توفر المرونة، واالنسيابية في الهيكل بما يحقق سهولة اإلجراءات والتكيف السريع

 التنظيمية الهياكل بناء ومرحل: محددات لثلثاالمطلب ا

مستوى يجب االنتباه الى ف ،عد تصميم الهيكل التنظيمي للمنظمة حجر األساس لبناء المنظمةي

 لتعزيز وتحقيق أهدا  المنظمة .كانت قادرة  متوازنةفكلما كانت  ،أبعاده

      التنظيمية الهياكل محددات: أوال  

الهيكل التنظيمي بالعديد من العوامل والمحددات، حيث انه ال يوجد  اعدادو  يتأثر تصميم        

وتعدد نقاط ، هيكل نمطي واحد من حيث عدد من المستويات، وطول او قصر خطوط االتصال

اتخاذ القرارات، ان الهيكل التنظيمي ألي منظمة  تحكمه مجموعة من العوامل التي تختلف و  السلطة

رو  المنظمة وبيئتها، وسيتم القاء الضوء على مجموعة من العوامل من واحدة الى االخرى تبعا لظ

 والمؤثرات التي تؤثر في الهيكل التنظيمي كالتالي : 

االستراتيجية واالهدا  عل قدر كبير من االهمية في الفكر  حضىت الستراتيجية واالهداف:ا 

ة يعد متطلبا مسبقا لبدء التنظيمي وذلك الرتباط هذا المفهوم بوظيفة التخطيط، اد ان وجود خط

عملية التنظيم االداري فمفاهيم االستراتيجية والتخطيط، واالهدا   تتعلق جميعها بوجود نوع من 

                                                           
 .  18الرحاحلة , مرجع سابق, ص  1



 الفصل األول                                         األدبيات النظرية للهيكل التنظيمي
 

- 26 - 
 

التفكير المسبق كأساس ينطلق منه التنظيم ، وبناء على دالك تعتبر اإلستراتيجيات،  واالهدا  

لوسيلة المتبعة لتحقيق االهدا ، وهدا محددات للهيكل التنظيمي باعتباره االلة الرئيسة الالزمة وا

 1يتطلب بان تكون العالقة بين الهيكل التنظيمي واالستراتيجية الديناميكية قائمة على المواءمة بينهما.

قافة االفراد حسب البيئة التي تعمل بها المنظمة تلعب دورا كبيرا في تصميم ثلثقافة التنظيمية: ا 

ظمات تتبنى الهيكل التنظيمي الذي يتوافق مع القيم والعادات الهيكل التنظيمي، حيث ان بعض المن

 2واالديولوجيات السائدة، وهدا يظهر بشكل واضح في البلدان النامية.

البيئة تمثل العوامل الداخلية والخارجية التي تأثر في المؤسسة وعملياتها، وحيث ان المؤسسة  لبيئة :ا 

متبادال بين المؤسسة وبيئتها، االمر الذي يؤثر في  تعمل في ظل النظام مفتوح فان هناك تأثيرا

  3تصميم الهياكل التنظيمية التي تتناسب مع متطلبات البيئة.

الى انتها  هياكل تنظيمية بسيطة، بحيث  ، البا ما تلجا المنظمات المستقرةغالستقرار في العمل : ا 

 حالة عدم التنبأالعمل في  اماالتوقع، أن الوضع تخت السيطرة والمتغيرات تكون محدودة وسهلة 

  4المتغيرات. التكيف مع هذهتأخذ بعين االعتبار  يجب أن

 المنظمات الدولية والتي تعمل باقتصاديات الحجم الكبير والتي تسمى بالمنظمات جم المنظمة :  ح 

عددة، العابرة للقارات والتي تتمتع بالمشاريع الكبيرة التي تمارس نشاطات متنوعة وتخدم اسواق مت

تتمتع بمزايا التخصص، والتنوع في مجالت النشاط مما يزيد الحاجة الى التنسيق والرقابة. وعليه 

فان الهياكل التنظيمية للمشروعات الكبيرة غالبا ما تكون تفصيلية وشاملة، في حين ان المشروعات 

                                                           
المواءمة بين ابعاد الهيكل التنظيمي و استراتيجية االعمال : دراسة ميدانية في المؤسسات الخاصة " العبد الكريم , رمزي مصطفى مفلح ,    1

 .  13, ص  2009, االردن ,  رسالة و ماجستير جامعة اليرموك, " الثاني للتميز الفائزة بجائزة الملك عبد هللا
 .  17عبد الكريم , مرجع سابق , ص ال  2
عز الدين محمد على , واقع الهيكل التنظيمي في مدارس التعليم االساسي في المنطقة التعليمية في البيضاء ليبيا : المشكالت و الحلول   3

 .  18, ص  2016, االردن ,  حة دكتوراه جامعة اليرموكأطرو المقترحة , 
 .  24محمود ابو عصبة مرجع سابق ص  4



 الفصل األول                                         األدبيات النظرية للهيكل التنظيمي
 

- 27 - 
 

وال يحتا  الى   الصغيرة ومحدودة النشاط ال تحتا  الى تقسيم تفصيلي الن نشاطها محدود وضيق،

 1اختصاصات كثيرة.

: ويعني "عدد السنوات التي مرت على المنظمة منذ إنشائها ، وكلما تقدم العمر  ورة حياة المنظمةد 

تبني المنظمة أنشطة ك،واألنشطة التنظيمية  ،بالمنظمة أدى ذلك إلى ظهور مشاكل في الهيكل

حب العاملون االستقرار وتوطيدهم أنظمة الى باإلضافة جديدة، كما تتغير عالقات السلطة واالتصال 

 2رسمية وروتينية.

تمتع المنظمات ذات االستخدام التكنولوجي تلسبق في التكنولوجيا ميزة تنافسية ارجة التكنولوجيا :د 

طبيعة تساعد على تسريع الكثيف في نشاطاتها وعملياتها بهياكل تنظيمية معقدة، فالتكنولوجيا 

   3العمل.

ؤثر القدرات االنسانية ونوعيتها على االختيار الهيكل التنظيمي المناسب لها. ت:  نسانيةلقدرات اال ا 

فكلما كانت القدرات االنسانية المطلوبة بسيطة من حيث الخبرة والتخصص كان الهيكل بسيط ينظم 

د في عالقات هده القدرات ويتناسب معها، بينما يستدعي ازدياد نوعية القدرات االنسانية الى تعقي

 4الهيكل.

 

 

                                                           
خصائص الهيكل التنظيمي على مستوى ممارسة االبداع كما يراه العاملون في وزارة الموارد المائية "العايش , حاتم عبد الكريم خليل ,    1

 .  35, ص  2010, االردن ,  ،طروحة دكتوراه ,  "في العراق
امجد سعيدي عبيدو , اكاليات الهيكل التنظيمي المعمول به في بلدية خليل و مقترحات لتطويره ,رسالة الماجستير في ادارة االعمال ,   2

 38-37, ص 2018فلسطين ,  
 . 36العايش, مرجع سابق , ص   3
تنظيمي في شركات الجنوب االستراتيجية في االردن : دراسة العالوي , شروق محمد , اثر الخيار االستراتيجي في خصائص الهيكل ال  4

 .  37, ص  2014االردن , جامعة مؤتة  أطروحة دكتوراه ميدانية ,
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 التنظيمية الهياكل تصميم :ثانيا 

ليس هناك هيكل تنظيمي مثالي يصلح لتطبيق لكافة المنظمات في كل األوقات، وعلى          

 مبادئ،  االعتبار بعين للمنظمات التنظيمي الهيكل تصميدم يأخذ أن البد ولكن كافة المستويات

 ي ليكون أكثر كفاءة ارشادات عامة في تصميدم الهيكل التنظيمو 

تنظيم و ، لتجنب االزدواجية كما أن عملية التصميم ينبغي أن تحدد الصالحيات بين االفراد       

فهناك مبادئ يعد توفرها في  1اتالمسؤولي وتحديدالعالقات في العمل وتسهيل قنوات االتصال 

مناسب و  هيكل التنظيمي مالئم، الهيكل التنظيمي امرا ضروريا  للتنظيم االداري فوجودها يعني ان ال

 االرشادات هي كالتالي :  و  المبادئو  للمنظمة االدارية

تحديد األنشطة الرئيسية والفرعية والثانوية وضرورة التمييز بين هذه األنشطة  تحديد األنشطة: ❖

 ومراعاة توزيعها، فالهيكل التنظيمي الجيد يعطي اهتماما خاصا لألنشطة الرئيسية من حيث وضعها

أي ، في مستوى إداري مناسب بحيث تكون النشاطات الرئيسية والمهمة في قمة الهيكل التنظيمي

في المستويات اإلدارية العليا، ووضع النشاطات األخرى بما يتالئم مع طبيعة وموقع المستويات 

  .اإلدارية األخرى داخل التنظيدم

التخصص،  وتقسيم العمل بين اإلدارات   ضرورة مراعاة طبيعة األعمال للحفاظ على :طبيعة األعمال ❖

وفي كل المستويات اإلدارية حتى يتم مراعاة عملية توزيع الموارد البشرية وفقا لمبدأ الكفاءة والفعالية 

                                                           
1 P. G. Aquinas , organizational structure and design , applications and challenges  printed by him at 
Excel Printers , New Delhi 2008 p95. 
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 ، األمر الذي يؤدي  إلى زيادة في األداء، وخفض في التكاليف وتنمية المهارات لألفراد العاملين

  1.اتقان العملو  وسرعة االنجاز

 .بمعنى االدراك أن الهيكل وسيلة وكلما كان الهيكل التنظيمي مرنا كلما اكثر فعالية لفعالية:ا ❖

توفير المنا  المالئم للرئيس لتنفيذ كامل صالحياته مع توفير كل ما يتطلب من   عملية القيادة : ❖

   2.اختصاصات يكون الهيكل التنظيمي اكثر فعالية

امام رئيسه  بها الملزمفرد كامل المسؤولية عن اداء االعمال يعني تحمل ال المسؤولية :و  السلطة ❖

 .لتفويضل غير قابلةالمسؤولية  تبقى و ويمكن تفويض السلطة،

، 3االجراءات و  القواعدها رغين مر كثدم أتخدتسالدائمة  قابة ت الرتحالمنظمات التي   :الرقابة  ❖

في ذ القرار ادتخت اصالحياددز كيرفي تدر يكبر تأثيالمنظمة لها على رس تماالرقابة الخارجية التي و 

ء الطابع الرسمي بينما  ضفااو  إجراءات الرقابة الداخلية،و  دام القواعدتخدساتشجيع الهرم وقمة 

  4.المنظمات الخاصة فهي مستقلة

االتصال التنظيمي هو وضوح السلطة من اعلى و  مما يزيد من فعالية اتخاذ القرارات،  التدرج : ❖

 5 .مرؤوس في التنظيمسلطة الى كل 

دالك ، و على العاملين ان يعرفوا كل شئ عن الهيكل التنظيمي للمنظمة التي يعملون بها الشفافية : ❖

   6.اإلداريةعن طريق توفير المعلومات لجميع المستويات 

                                                           
حسن "محمد سعيد " حسن ابو كويك , دور الهياكل التنظيمية و االنظمة االدارية في تطوير االداء االجهزة االمنية : دراسة تطبيقية على   1

 .  24, ص 2012 فلسطين ضباط االجهزة االمنية في قطاع غزة , رسالة ماجستير, جامعة اإلسالمية غزة ,
 .  41, ص  مرجع سابق,  هميساتال  2
 13، ص  8003_ عمر سعيد وآخرون، مبادئ االدارة الحديثة، مكتبة دار الثقافة للنشر، الطبعة األولى، عمان،  . 3
 .118, ص  مرجع سابقبوهالل فاطمة ,   4
 .  23, ص سابق مرجع,  المنعم عبدغانم   5
 .  28المرجع نفسه , ص   6
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  التنظيمية الهياكل بناء مرحل :ثالثا 

المبادئ التي و  ناك كثير من إلجراءاتهو  يعد بناء الهيكل التنظيمي امرا في غاية االهمية،       

على المنظمة ان تتاكد من ان المتطلبات االزمة لهدا البناء المتوافرة من حيث ، و يجب مراعاتها

االستشارات الضرورية،  ومع و  اجراء الدراسات، و الموارد الماديةو  توافر الكفاءاتو  الوضوح االهدا 

 ي بالمراحل التالية :    دالك يجب ان تمر عملية بناء الهيكل التنظيم

 ىاألهدا  الكلية والفرعية والتي يتدم تحديد طبيعة الهيكل التنظيمي بناء علالرؤية و مرحلة تحديد  ✓

  1.لمنظمةل سياساتالهدا  و ألاهذه 

   .تحديد األنشطة الرئيسية والفرعية للوصول إلى األهدا   ✓

 إدارة. تحديد اختصاصات كل قسدم او  و إعداد الوصف والمواصفات ✓

 العمل على وصف العالقات التنظيمية بين كل مستوى إداري وبين أقسام ووحدات كل مستوى.   ✓

 2تحديد الوظائف اإلشرافية لكل مستوى لكل إداري. ✓

مدى قدرته على استخدام هده و  القيام مسبقا بتقييم درجة كفاءة الفرد الذي ستفوض له السلطات، ✓

 االهدا  التنظيمية المرجوة للمنظمة. بما يضمن تحقيقو  السلطات بشكل صحيح

  .مدى اتساع المنطقة الجغرافية او المواقع التي تغطيها المنظمة ✓

 3السلطات.و  اسناد المهام الى االفراد المناسبين مع اعطائهم الصالحيات ✓

  4لتنظيمية.المستويات بين األقسام في مختلف االعالقات توضيح مختلف  ✓

                                                           
 .  30ص مرجع سابق , بلقاسم سالطينة  1
دور الهياكل التنظيمية و االنظمة االدارية في تطوير االداء االجهزة االمنية : دراسة تطبيقية "يد " حسن ابو كويك , حسن " محمد سع  2

 .  17, ص  2012ماجستير في ادارة االعمال, الجامعة االسالمية غزة ,  رسالة,  "على ضباط االجهزة االمنية في قطاع غزة
 .  28نجم , مرجع سابق ص   3
, رسالة ماجستير , جامعة  MILLTECHكيلتم  سسةؤم حالة  دراسة اتيجيةراإلست و يميظالتن الهيكل بين العالقة,  ادؤف أوشاش 4 

    .23ص  2011 الجزائر , 3الجزائر 
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 الفصل خالصة
 على وقو وال التنظيمي، والهيكل ،التنظيم مفهوم إلى التطرق  تم النظري، الجانب خالل من

كما ،  هاءبناومراحل  ،كي ية تصميم الهياكل التنظيمية أسسه، وتبيانوكدا  ،وأبعاده خصائصه،

اعتمدناها في هذه الدراسة  والتي ،األربعة أبعاده خالل الهيكل منتم التركيز على ابراز أهمية 

 .والمركزية الرسمية، لتعقيد،ا التخصص، وهي:

        



 

 

 

 

 

 



 للمعرفة التشاركية األدبيات النظرية                                     الفصل الثاني
 

- 33 - 
 

 للمعرفة التشاركية النظرية األدبيات الثاني الفصل
 تمهيد

يعتبر مصطلح "المعرفة التشاركية" مصطلحا حديثا، إال أن إدارة المعرفة في مضمونها مفهوم 

حيث حرصت عليها الحضارات عبر عصور التاريخ المختلفة، لذا فإن تطبيق إدارة المعرفة قديم وقيم 

قدراتها التنافسية، و  في المنظمات المعاصرة قد فتح لها أفاقا واسعا نحو تعزيز مكانتها وإمكاناتها

 المعلوماتية.و  باعتبارها أداة فاعلة تساعد المنظمات المعاصرة على الدخول في عصر المعرفة

هذا الفصل تم التطرق إلى تبيان مفهوم "المعرفة"، والمعرفة التشاركية كمصطلح معاصر    

يعبر عن توجه استراتيجي إلدارة المنظمات الحديثة للتفاعل بصيغ جديدة تتوافق مع البيئة الشديدة 

طرق الى االضطراب التي البدا من التسلح بالموارد المعرفية لمواجهة المنافسين باإلضافة الى الت

 عمليات إدارة المعرفة.
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  ادارة المعرفة: المبحث االول
 :تمهيد

 بدأت المنظمات تركز على نحو متزايد على المعرفة باعتبارها العنصر األساسي الذي يميز

واألعمال القائمة على المعرفة ، المنظمة الناجحة عن غيرها من المنظمات، فالتحول إلى الشركات

معزوال  أو مغامرة غير محسوبة النتائج، وإنما هو اتجاه واسع وعميق ومتنوع أصبح لم يعد عمال  

يغطي اقتصاد الدول ومجاالت الحياة المختلفة في الكثير من المجتمعات المعاصرة،  لذا يهد  هذا 

 ومفاهيم المعرفة التشاركية وأهميتها، المبحث إلى التعر  إلى ماهية المعرفة وتطور إدارة المعرفة

 واستراتيجياتها.

 ماهية المعرفة  :المطلب االول
 أوال: مفهوم المعرفة

إن المعرفة من الحقوق الجديدة القديمة التي تمتد إلى آال  السنين عبر التاريخ، فقد حظيت 

فالسفة الشرق والغرب،  وفي حقل المعرفة ال يجري التركيز على المعرفة فقط، بل  باهتمام كبيدر مدن

كما جاءت به ، ة متزامندة علدى أسباب المعرفة، حيث يشير المعنى الفلسفي للمعرفةالتركيز بصدور 

 1الفلسفة االغريقية: " على أنها تصور مجرد واسع"

اللغة  معجم فلقد جاء في  2فالمعنى اللغوي للمعرفة فيراد به العلم :المعنى اللغوي  ▪

ُكْنَه اأَلْشَياِء َوَحِقيَقَتَها وهي كذلك الِعْلٌم  دوَن العربية المعاصرة أن المعرفة في اللغة تعني اإِلْدَراَك، 

  3َواِسَطٍة وجاء في معجم لسان العرب أن المعرفة هي حصيلة التَّعلُّم عبر العصور

                                                           
 25، ص 2006العلي عبد الستار وآخرون، "المدخل إلى المعرفة"، دار المسيرة، عمان،  االردن  - 1
  .8، ص 2005ارة المعرفة" ، الطبعة االولى، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القداهرة، مصر الكبيسي، صالح الدين "إد - 2
3 ar-https://www.almaany.com/ar/dict/ar  03/02/2019قاموس المعاني تاريخ االطالع 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
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والخبرة والمالحظة ، (  المعرفة بأنها "الفهم من خالل الممارسةOxford و يعر  قاموس )

 1أومن خالل الدراسة

طالح فلقد أورد الباحثون والمهتمون بالمعرفة مجموعة من المفاهيم من جهة االص: اصطالحا ▪

 : والتعاريف منها

بصيرة نافذة و  معلومات سياقية،و  قيم، و يعر  )دفلين (المعرفة بأنها خليط من تجارب محددة

 معلومات جديدة".و  يجسد تجارب، و تزود بأساس يقوم

 كدأ، لبيانات و المعلوماتفا، بياناتوال، والبدا من ظرورة الفصل بين المعرفة والمعلومة

والمعرفة تلك المعلومات و ،  المعرفة على ضرورة فهم العالقة بين البياناتل الباحثون في حق

حيث أن المعلومات "هي مجموعة .العالقة التي تحدد كيف تؤخذ المعرفة من مصادرها الحقيقية

وأن المعرفة ما ، منهاستفادة  إللتصبح مهمة يمكن ا، من البيانات ذات معنى جمعت مع بعضها 

إلى فهم يمكننا من االستنتاج. ل هي إال تجميع للمعلومات ذات المعنى ووضعها في نص للوصو

متقاربة باعتبارها من المصطلحات التي تجمع والمعلومات والمعرفة هي ، إن العالقة بين البيانات

 بينهم عالقة ترابط، وتكامل قوية.

و حرو  ليس لها معنى إال بعد إجراء أ ،قام أو حقائقي عبارة عن أر ه: 2لبياناتا 

للمعلومات والتي تكون عادة مبهمة  عملية المعالجة عليها واالستفادة منها كما أنها تعتبر المادة الخام

وغير مفهومة للجنس البشري، حيث أنها تمثل أحداث وقعت في ولم يتم تنظيمها وترتيبها بشكل 

                                                           
 130ص 48العدد   2011ارة المعرفة في تطوير القدرات المميزة، مجلة ديالى، العراق حيدر شاكر نوري، تأثير عمليات إد 1
ص  2010خضر مصباح إسماعيل طيطي، "إدارة المعرفة _التحديات والتقنيات والحلول_ "، دار الحامد للنشر والتوزيع ، الطبعة األولى.  2

56. 
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الحرو  غير مترابطة وغير منتظمة يتم االستفادة و  هي مجموعة رموزفالبيانات بشكل عام ، مناسب

 المعالجة إلنتا  المعلومات المطلوبة".و  منها من خالل عمليات التحليل، 

أو حاسوبيا أو بالحالتين  ،1فالمعلومات هي نتائج معالجة البيانات يدويا :لمعلوماتا 

ي ومستوى عال من الدقة والموثوقية،  معا بحيث يجب أن يكون لها سياق محدد، وانتظام داخل

 2والمعلومات هي بيانات ترتبط ضمنيا بسياق محدد

ما المعرفة تتكون من البيانات، أو المعلومات التي تم تنظيمها ومعالجتها أ :لمعرفةا 

 .3والتعلم المتراكم والتي تطبق في المشكلة أو النشاط الراهن، لنقل الفهم والخبرة

ويجب عليها أن تكتشف رأس ، قيمة مضافة للمنظمة معرفة هيأن ال  Ackermanيرى 

عن  ويتم تحويلها إلى قيمة لخلق الثروة من خالل، المال الفكري وتستثمر من قبل منظمة األعمال

 معالجة التطبيق.

وتصورات ذهنية، فالمعرفة هي ، أما نجم عبود فيرى أن المعرفة عبارة عن معالجة معلومات 

 .4درة على دعم الفعل فيما يكون الفعل والعمل تطبيقا  معامعلومات مفهومة قا

، ترتبط بحالة أو واقع، أو مشكلة معينة والمعرفة تعني الفهم واإلدرا ك والتعلم، والمعرفة

 5.واستنادا إلى البيانات والمعلومات المتوفرة عنها

                                                           
 متميز أداء نحو: اإلدارية للتنمية الدولي للمؤتمر مقدم بحث العالي، التعليم مؤسسات في المعرفة إدارة تطبيقات سعود، إيمان أبوخضير1

 .13ص  2009 نوفمبر 4-1 العربية المملكة العامة، اإلدارة بمعهد المنعقد الحكومي القطاع في
، ص 2007الطبعة االولى، -الردن، سعد غالب ياسين، "إدارة المعرفة المفاهيم النظم والتقنيات "، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، ا 2

25. 
ص  2008نجم، عبود، "إدارة المعرفة المفاهيم واالستراتيجيات والعمليات"، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن. الطبعة الثانية  3

25. 
 .30المرجع نفسه ص  4
 .48، ص2017المعرفة" مجلة دراسات العدد االقتصادي، األمين حلموس "مدى استعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطبيق إدارة  5
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زود بإطار عام لتقييم والمعلومات السياقية وبصيرة الخبير التي ت، فهي مزيج من الخبرة والقيم

ودمج الخبرات،  والمعلومات الجديدة، فهي متأصلة ومطبقة في عقل العار  بها، وهي متضمنة في 

 .1ومستودعات المعرفة فحسب، المنظمة والمجتمع وليس  في الوثائق

وتحليل ، بالتالي فهي بمثابة المعطيات التي يتم التوصل إليها من خالل التوصيف الكمي

ومعالجتها يدويا أو حاسوبيا أو هما معا، في حين أن المعرفة هي أشمل من المعلومات البيانات 

 .2معالجة البيانات وتحويلها إلى معلومات ثم نشرها ألنها المنتج النهائي لعملية

 خصائص المعرفة::ثانيا

 : 3لها عدة خصائص أهمها

o :الجديدة إلى القديمة.أن المعرفة متغيرة، ولكن بصيغة إضافة المعرفة أي  التراكمية 

o :نتقاء منها.االالمعرفة المتولدة ترتب بطريقة تتيح للمستفيد الوصول إليها و  التنظيم 

o :اغلب المعار  ذات القيمة يتم اإلمساك بها، من اجل  المعرفة يمكن أن تمتلك

لذلك تمارس المنظمات دورا كبيرا  في تحويل المعرفة التي تمتلكها 4زيادة ثروة المنظمات 

 إلى براءات اختراع أو أسرار تجارية تتمتع بالحماية القانونية كالملكية الفكرية.

o :حيث أن المعرفة كمنتو  غير ملموس ماديا بدرجة  المعرفة ال ملموسية القياس

كافية يحد من المتاجرة بها كسلعة، ولكنها قياسية بدرجة كافية للسماح بالتنافس بها، وهذه 

 محور اهتمام المنظمات المعتمدة على المعرفة. الالملموسية القياسية هي

                                                           
 .122، ص2006العلي وآخرون، " المدخل إلى إدارة المعرفة"، دار المسرة للنشر والتوزيع، الطبعة األولى عمان، االردن 1
 .209، ص2017، 7العددمقيمح صبريا هرموش إيمان "واقع اقتصاد المعرفة ومعوقات تكوينه في الجزائر"، مجلة الباحث االقتصادي  2
 .21، ص2008الزيادات، محمد عواد "اتجاهات معاصرة في إدارة المعرفة"، دار صفاء للنشر والتوزيع عمان، االردن،  3
 منظمات في الفكري المال س حول رأ الدولي الملتقى األعمال، لمنظمات التنافسي األداء تحسين في التنظيمي التعلم دور وفاء، ريس 4

 .11ص 2011 ديسمبر 14 و 13 يومي شلف، جامعة الحديثة، االقتصاديات في لعربيةا األعمال
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 معرفة ضمنية، صريحة.أغلب التصنيفات تصنف المعرفة الى  :أصناف المعرفة:ثالثا

هي المعرفة غير الملموسة والداخلية والتجريبية والبديهية، والتي  المعرفة الضمنية ❖

كونها تعتمد على العوامل غير  تكون غير موثقة يتم الحفاظ عليها في العقل البشري، فهي تتميز في

الملموسة كالتصورات والقيم والمهارات والحدس والخبرة، كما أنها تعطي خصوصية للمؤسسة باعتبارها 

 1االساس في قدرتها على انشاء المعرفة.

هي المعرفة التي يمكن ان يعبر عنها من خالل الحقائق،   :المعرفة الصريحة ❖

ويمكن توثيقها في الورقة او في الشكل االلكتروني ويمكن تداولها  والتعبيرات والرسومات والتصورات

 .2وهناك من يعرفها بالمعرفة المرشحة لسهولة تحولها من شخص الى اخر

 : 3هناك أنواع أخرى للمعرفة منها، باإلضافة الى هذا التصنيف

ل قابلة للتوصل بشكل غير مباشر فقط، ويتم ذلك بصعوبة من خال المعرفة الكامنة: ❖

 أساليب اإلستنباط المعرفي ومالحظة السلوك وهناك من يعتبرها معرفة صريحة وواضحة.

هي المعرفة المبتكرة أ، والمكتشفة من خالل النشاط، المناقشة  المعرفة المحمولة: ❖

 البحث والتجريب.

والتي تتعلق هذه المعرفة بالمبادئ، والقوانين العامة النظرية  المعرفة االدراكية: ❖

 والقواعد األساسية للعلوم، والقوانين والقواعد العلمية.واألسس 

                                                           
  26، ص  2015عمان، االردن، -عامر عبد الرزاق الناصر، إدارة المعرفة في إطار نظم ذكاء االعمال، دار اليازوري للنشر والتوزيع،  1
 .23ص2008مال " اثراء للنشر والتوزيع عمان االردن الطبعه االولى حسين عجالن حسن "استراتيجيات اإلدارة المعرفية في منظمات االع 2
 . 42نجم عبود مرجع سابق ص   3
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 القدرة على إنجاز األعمالو  البراعة،و  تتعلق المعرفة التقنية بالمهارة :المعرفة الفنية ❖

التطابق في الممارسات العملية و  تحقيق التماثلو  التدريب الكافي على إنجاز المهام، و  امتالك المهارةو 

 س المهام.للعاملين الذين يؤدون نف

التي تظهر في و  : وتسمى كذلك بالمعرفة العملية،معرفة الحكمة التطبيقية ❖

 الممارسات االجتماعية بصورة أساسية.

 القدرات الخاصةو  االتجاهاتو  وهي تعبر عن مزيج من النزعات، المعرفة الهجينة: ❖

 تلزم في حقل ما، وتؤد إلى النجاح والتفوق في ذلك الحقل. التيو 

 المعرفة مصادر:رابعا

 :1تجتمع الموارد المعرفية بتنوعها ضمن تصنف لمصادرها من خالل مصدرين هما

وخبرات متخصصة في كي ية ، وتشمل األفرد العاملين الذين لديهم معار  مصادر داخلية: -أ

إنجاز األعمال التي تتطلب إبداعا من طرفهم، وفرق العمل التي تمثل مجموعة من األفراد الذين 

قدرات إبداعية ويعملون إلبتكار معار  جديدة في مجال عملهم،  والبحوث والدراسات التي يتميزون ب

 تسهم في تطوير أنشطة المؤسسات.

العالقات التبادلية بين المنظمات،  إذ تؤدي هذه العالقات إلى تعلم  مصادر خارجية: -ب

 الكثير من المهارات والخبرات.

 

 

                                                           
ص  2013عمان، األردن  االولى،الصفاء للنشر والتوزيع، الطبعة  والريادة، دارأحمد عمر الهمشري، إدارة المعرفة الطريق إلى التميز   1

65. 
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 إدارة المعرفة :المطلب الثاني
 داتي، وكذلك اختال  تخصدصات وتنوع خلفالمعرفة نفسها مفهوم نيمفهوم إدارة المعرفة بتبا تعدد

 .والكتداب في مجدال المعرفة الباحثين

 مفهوم إدارة المعرفة :أوال

لعل التنوع واالختال  في إيجاد تعريف واحد إلدارة المعرفة منبعه األساسي هو عدم االتفاق 

يرجدع هدذا التبداين إلدى اتدساع ميددان المعار  وديناميكيتده البيئة ا على تعريف واحد للمعرفة كم

السيما مع التغييدرات الدسريعة التي تعيشها المنظمات ومن أهم مفاهيم إدارة المعرفة ما ، الخارجية

 :يلي

مجموعة العمليات التي تساعد المنظمات على التشارك بالمعرفة، وتوليدها، وتنظيمها     

، وتطبيقها، والعمل على تحويل المعرفة إلى منتجات وخدمات واستخدام مخرجات إدارة وتخزينها

 .1وتحقيق رسالة المنظمة المعرفة في رسم عمليات التعلم، وحل المشكالت

وإنشائها وهي تتطلب ، إدارة المعرفة هي العملية المنهجية المنظمة لالستخدام االمثل للمعرفة

 .2معرفة صريحة يمكن تقاسمها داخل المنظمةتحويل المعرفة الشخصية إلى 

وتحليلها وتفسيرها واستنتا  مؤشرات ودالالت ، إدارة المعرفة هي التجميع المنظم للمعلومات

واالرتفاع إلى مستويات أعلى من ، تستخدم في توجيه وإثراء العمليات في المنظمة وتحسين األداء

 .3اإلنجاز

                                                           
يري المدارس الثانوية في محافظات قطاع غزة في ضوء مفهوم إدارة المعرفة"، رسالة ماجستير (."تطوير مهارات مد 2010بدر، يسرى)  1

 60غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة.ص
 .44ص 2004صالح الدين الكبيسي، خام خضير، إدارة المعرفة، المنظمة العربية لإلدارة، القاهرة  2
 48، ص  2004قاهرة، . علي السلمي، إدارة المعرفة، دار غريب، ال 3



 للمعرفة التشاركية األدبيات النظرية                                     الفصل الثاني
 

- 41 - 
 

ة الجهود التي تبذل من أجل إتمام واستكمال الخطوات وعليه فان إدارة المعرفة هي مجموع 

وتتخلل هذه الجهود التنسيق الجيد بغية ، وتوزيع تفسير وتوظيف المعرفة والوظائف التالية، تحصيل

 .تمتع جميع االفراد العاملين في المنظمة بميزة توفير المعرفة المناسبة وفي الوقت المناسب

 أهداف إدارة المعرفة: ثانيا

عليه فإن و  إدارة المعرفة ليس استثناء  لذلكو  ع األهدا  بتنوع الجهات العاملة من أجلها،تتنو 

أهدافها تتنوع باختال  وتنوع الجهات التي توجد بها، والمجاالت التي تعمل فيها، ولكن هناك مجموعة 

 :1العامة التي تشترك فيها إدارة المعرفة في شتى أنواع المنظمات، منها من األهدا 

ساعد في تحقيق الكفاءة اإلنتاجية، حيث أنها تمكن أعضاء المنظمة من التعامل مع العديد ت ❖

 من القضايا 

تزود المنظمة بالقدرة الالزمة على اتخاذ القرارات بكفاءة، وفاعلية وتشكل لدى الموظفين   ❖

 رؤية مستقبلية.

بشكل رئيسي إلى  حيث أنها موجهة، تساعد إدارة المعرفة في تحقيق المنظمة االقتصادية ❖

 قدرة المنظمة الستخدام المعرفة الضمنية والظاهرية.

 توليد المعرفة الالزمة لتحويل المعرفة وتحقيق عمليات التعلم. ❖

 نشر المعرفة وتوزيعها على الجهات ذات العالقة حسب الحاجة إليها. ❖

 وتطوير المعرفة بشكل مستمر.، العمل على تجديد ❖

كافة النشاطات  قادرة على بناء النظام المعرفي، ويتولى عملية إدارةالسعي إلى إيجاد القيادة ال ❖

 ذات العالقة بإدارة المعرفة.

                                                           
 .78ص  2007الملكاوي ،إبراهيم الخلو  ،" إدارة المعرفة الممارسات والمفاهيم" ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن.  1
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 وتخزينها باألماكن المخصصة لها.، حفظ المعرفة ❖

 تسهم المعرفة بتغيير السلوك تجاه األفضل. ❖

 تسهل عملية التشارك المعرفي. ❖

 ين لديهم معلومات حولوهم األشخاص الذ، تساعد على بناء ما يسمى صناع المعرفة ❖

 موضوع أو تخصص ما.

  :باإلضافة الى األهدا  التالية

 أسر المعرفة من مصادرها وخزنها واعادة استعمالها. ❖

 جذب رأس مال فكري أكبر لوضع الحلول للمشكالت التي تواجه المنظمة. ❖

فع مستوى خلق البيئية التنظيمية التي تشجع كل فرد في المؤسسة، على المشاركة بالمعرفة لر  ❖

 معرفة اآلخرين.

 تحديد المعرفة الجوهرية، وكي ية الحصول عليها وحمايتها. ❖

 إعادة استخدام المعرفة وتعظيمها. ❖

 بناء إمكانات التعلم واشاعة ثقافة المعرفة والتحفيز لتطويرها والتنافس. ❖

عوائد التأكد من فاعلية المؤسسة، ومن تحويل المعرفة الضمنية إلى معرفة ظاهرة وتعظيم ال ❖

 من الملكية الفكرية عبر استخدام االختراعات والمعرفة التي بحوزتها واالستثمار في االبتكارات.

تحول المنظمات من االقتصاد التقليدي إلى اقتصاد المعرفة، حيث تسهم في التحول نحو  ❖

 الشبكات االقتصادية الواسعة والتجارة اإللكترونية.

 ميدان، وتسهم في نشر أفضل الممارسات في الداخل.تعمل على جمع األفكار الذكية من ال ❖

 تهد  إلى اإلبداع والوعي والتصميم الهاد ، والتكيف مع التعقيد البيئي والتنظيم الذاتي ❖
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 والذكاء والتعلم. ❖

 خلق القيمة لألعمال من خالل التخطيط لها،  وادارة وتطوير العاملين وادارة ❖

 الزبائن وتقييم اإلنتا . ❖

 ارة المعرفةأهمية إد :ثالثا

تكتسب إدارة المعرفة أهميتها من خالل الهد  الذي تسعى إليه، وتكمن هذه األهمية في كون 

وإعادة ، إدارة المعرفة مؤشر على طريقة شاملة وواضحة لفهم مبادرات إدارة المعرفة في إزالة القيود

ادية، وتزيد من عوائد المنظمة الهيكلة التي تساعد في التطوير والتغيير لمواكبة متطلبات البيئة االقتص

، وتمثل مصدر لإلنتاجية وتحسين أداء وصورة 1ووالء العاملين ورضاهم، وتعزز الموقف التنافسي

المؤسسة بسبب التوزيع الجيد للمهارات المهنية داخل التنظيم، وبالتالي الحفاظ عليها ومواكبة 

امل بين قدرات الموارد البشرية المبدعة من االبتكارات، كما تحدد هوية رأس المال الفكري وتحقق التك

يمكن إجمال أهمية إدارة المعرفة في المؤسسة في  2ومتطلبات تكنولوجيا المعلومات، ذوي المعرفة

 :3النقاط التالية

وتوثيق المتوافر منها وتطويرها ، تسمح إدارة المعرفة للمنظمة تحديد المعرفة المطلوبة -

 يمها.والمشاركة بها وتطبيقها وتقي

 تعتبر عملية نظامية تكاملية لتنسيق أنشطة المنظمة المختلفة في اتجاه تحقيق أهدافها. -

 تعد أداة تحفيز المنظمات لتشجيع القدرات اإلبداعية لمواردها البشرية لخلق معرفة جديدة. -

                                                           
 الخاصو العام القطاعين بين مقارنة تحليلية دراسة– األردنية المنظمات لدى توظيفها في المعرفة إدراك أثر قياس حجازي، علي هيثم 1

 -األردن– عمان االقتصادية، التنمية و المعرفة اقتصاد: الخامس السنوي الدولي العلمي المؤتمر المعرفة، إدارة لتوظيف انموذج باتجاه

 12ص ، 2005
وية جازي، بوغازي فريدة " تأثير تطبيق عمليات إدارة المعرفة على تحقيق الميزة التنافسية دراسة ميدانية: بمؤسسات االتصاالت الخل  2

 31ص  2016 31.45العدد  ،مجلة العلوم االنسانية المجلد ب، أوردو، موبيليس سكيكدة"
 8ص 20017 27زرنيز فتحي  شروط نجاح إدارة المعرفة في المؤسسة االقتصادية الجزائرية مجلة دراسات وأبحاث العدد 3
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 ومواجهة التغيرات البيئية غير المستقرة.، المنظمات لتجديد ذاتها تعزز تحفيز -

وغير الملموسة بتوفير إطار عمل ، الجهود لالستفادة من جميع الموجودات الملموسة تدعم -

 المعرفة التنظيمية. لتعزيز

ترفع من تميز وتنافسية المنظمة عن المنافسين لها سواء من حيث الجودة، المبيعات، الربحية  -

 من خالل اإلدارة الفعالة للمعار . واإلبداع

 ة من خالل بناء، وتشييد عقول بشرية عالية التميز.تنمية المهارات اإلبداعي -

 تعزز قدرة المنظمات لالحتفاظ باألداء العالي المعتمد على الخبرة والمعرفة -
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 عمليات إدارة المعرفة :المطلب الثالث
يقصد بعمليات إدارة المعرفة تلك العمليات التي تعنى بأفضل طرق توليد المعرفة، وتخزينها،  

استخدامها، وتحسينها، وقياسها، امتدادها، على النحو الفاعل، كما أنها بمثابة مفتاح وتوزيعها، و 

 .الذي يؤدي إلى فهم إدارة المعرفة وكيف تنفذ على أحسن وجه

فبالرغم من االتفاق على مفهوم العمليات، إال أن االختال  في مضمونها يظهر مرتبطا 

نيفات عمليات إدارة المعرفة الى عدة تصنيفات بنشاطات المنظمات االقتصادية،  فقد تحددت تص

، المشاركة، االستعمال، 2الدي حدد عمليات المعرفة بالخلق واالبتكار، التنظيم1تدكر منها الملكاوي 

واعادة االستعمال بالرغم من توجهات الباحثين فإنهم يشتركون في العديد من العمليات وابرز هذه 

 لي:العمليات في إدارة المعرفة كما ي

ويقصد بها جميع األنشطة،  والعمليات التي من خاللها تسعى  شخيص المعرفة:ت 

المؤسسة إلى الحصول على المعرفة من مصادر متعددة سواء كانت ضمنية أو صريحة كما يعد 

تشخيص المعرفة من األمور المهمة في أي برنامج إلدارة المعرفة، وعلى ضوء هذا التشخيص يتم 

العمليات األخرى، فهي تشخيص وتحديد ألنواع رأس المال البشري الفكري  وضع سياسات وبرامج

واظهاره بشكل يبين حيويته وأهميته ، ومتطلبات االبتكار وتوليد رأس المال الفكري والمعرفي الجديد

  3في المنظمة التي تتبنى نظم إدارة المعرفة

                                                           
ص  2007مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان،  األردن، الطبعة األولى "، -المفاهيم و الممارسات  –إبراهيم الملكاوي، "إدارة المعرفة  1

89. 
 ،(المعرفة مدن)مؤتمر إلى مقدم بحث القاهرة، مدينة حالة راسة د: العربية المدن في المعرفة إدارة تطبيق متطلبات الوهاب، عبد سمير2

 .13ص 2005 نوفمبر 30-28 السعودية، المنورة، المدينة
  [وعالقاتها بالمداخل اإلدارية"، دار وائل لنشر -الجاموس، "إدارة المعرفة في المنظمات األعمالعبد الرحمن  3

 .107،.ص  2013والتوزيع، عمان، األردن،  الطبعة األولى 
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رفة، وعملية جوهرية رئيسية كما تعد عملية تشخيص المعرفة مفتاح ألي برنامج إلدارة المع

وتحديد شكل العمليات األخرى وعمقها، لذلك إذا أرادت المنظمة ، تساهم مساهمة مباشرة في إطالق

 أن ترصد قدراتها المعرفية عليها أن تتحرك ضمن المحورين:

والمتمثلة بما لدى المنظمة من إمكانيات ، أن تعر  مصادر المعرفة الداخلية األول: ▪

 وخبرات ذات فائدة للمنظمة ومستقبلها.، أفرادها وخبرائها من معلوماتوما لدى من 

: التعر  عليها من مصادرها الخارجية التي تتمثل في البيئة المعرفية المحيطة الثاني ▪

والسعي الرتباط المنظمة معها، ومن ، بالمنظمة والتي يجب رصده بدقة وفقا الهتمامات المنظمة

ء هذه المهمة من خالل تكليف األفراد أصحاب الخبرة واعطائهم هنا يتوجب على المنظمة إنشا

ويتم تحديد المعرفة الحرجة من خالل التعر  على المعرفة المتأخرة فعال داخل ، مسؤولية رصد

المنظمة، وتلك المطلوبة، والتعر  على الفجوة بينهما وتحديد األشخاص الحاملين للمعرفة، وتحديد 

 1معرفة ومستودعاتهامكان المعرفة في قواعد ال

 وليد المعرفةت 

، لحل القضايا، يقصد بها إبداع وتكوين المعرفة،  والعمل على توليد رأس مال معرفي جديد  

 ومكانة عالية ، والمشكالت بطريقة مبتكرة مما يعطي للمؤسسة قيمة تناسبية

 فهناك العديد من العمليات التي تساعد على توليد المعرفة مثل:

تدفع إلى إمكانية الحصول على المعرفة، ولكن بأساليب  البتكار، واالكتشا االبداع  وا

في حين ، مختلفة الن توليد المعرفة هو جهد بشري فالفهم والقدرة على االستيعاب تمثل االدراك

واالكتشا  هو تحديد المعرفة المتوافرة، كما يتم توليد المعرفة ، االبتكار يعني توليد أفكار غير مألوفة

                                                           
  "، دار الصفاء للنشر والتوزيع، الطبعة الريادةالطريق إلى التميز و -المعرفة  إدارةهمشري،  عمر1

 .122ص  2013 األولى.
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خالل مشاركة فرق العمل وجماعات العمل لتوليد راس مال معرفي جديد في قضايا وممارسات  من

جديدة تساهم في تعريف المشكالت وايجاد الحلول الجديدة لها بشكل إبداعي وباستمرار، وتحقيق 

 وهذا يعزز ضرورة فهم أن المعرفة واالبتكار عملية مزدوجة1مكانة عالية في ممارسة اإلستراتيجية 

ذات اتجاهين، فالمعرفة مصدر لالبتكار واالبتكار كذلك كما تكتسب المعرفة والتطور بواسطة 

المتعلمة هي التي تسمح لكل فرد فيها بالمشاركة والتدخل في تشخيص نظمة المحاكاة والتعلم، والم

ينتج  ومناقشة مشاكلها وان يجربوا ما لديهم من قد رات ومهارات إلحداث التغيير والتحسين، فهي

لها افردا متعلمين قادرين على اكتساب معار  من جهة ومن جهة أخرى توظيفها في عملهم لينتج 

 في األخير، ومن ثم تتمكن المؤسسة من تحقيق أهدافها،

بأن المعرفة تتولد من خالل الذي يقود إلى توسيعها من خالل 2" نوناكا" ، ووأكد "تيوكيوكي"

 تدفع عملية توسيع المعرفة:مجموعتين من الديناميكيات التي 

 تحويل المعرفة الضمنية إلى معرفة ظاهرة  ▪

 تحويل المعرفة من مستوى الفردي إلى المستوى الجماعي ▪

هي تلك العملية التي من خاللها تسعى المؤسسة إلى تنظيم  نظيم وخزن المعرفة:ت 

يهد  إلى توثيق  واستغاللها وقت الحاجة فعملية تخزين المعرفة،  هي نشاط، وتخزين المعرفة

وتقديم ، المعرفة والمحافظة عليها باستخدام أسلوب التخزين في الوسط البيئي المركب الذي يحيط بها

التسهيالت لقيام المنظمة بتزويد المنظمات المتعلمة التي تقوم ببناء وتوليد المعرفة بما تراكم لديها 

ة الذاكرة التنظيمية فالمنظمات تواجه من خبرة ومعار  كما تشير عملية تخزين المعرفة إلى أهمي

                                                           
  ا رفدة عمر الحريري،" اتجاهات إدارية معاصرة"، دار الفكر ناشرون و موزعون، عمان، األردن، الطبعة 1

 .183.ص 2010األولى 
 .87الجا موس مرجع سابق ص   2
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خطرا كبيرا نتيجة لفقدانها الكثير من المعرفة التي يحملها األفراد الذين يغادرونها لسبب أو ألخر، 

وبات خزن المعرفة واالحتفاظ بها مهما جدا السيما للمنظمات التي تعاني من معدالت عالية لدوران 

تخدام بصيغة العقود المؤقتة واالستشارية لتوليد المعرفة التي تعتمد على التوظيف واالسو  العمل،

فيها، ألن هؤالء األشخاص يأخذون معرفتهم الضمنية غير الموثقة مهمة عندما يتركون المنظمة، 

 1أما الموثقة فتبقى مخزونة في قواعدها

 قل المعرفةن 

يمية، ويتم هذا يتم توزيع المعرفة على المستخدمين لضمان وصولها إلى المراكز التنظ    

التوزيع عبر الوسائل المتاحة والتي من أهمها وسائل اإلتصال المباشر،  وغير المباشر والتعلم 

 والتدريب، وتتطلب هذه المرحلة تهيئة الجميع على توزيع  المعرفة من

خالل تبني ثقافة تشجع على ذلك، وتوفير المنا  العام والهيكل التنظيمي والبيئة المناسبة 

وأنه إذا كان ، وما لم تقم المنظمة بتوزيع المعرفة بشكل كفء فلن تولد عائدا مقابل التكلفة، 2لذلك 

من السهل توزيع المعرفة الواضحة من خالل إستخدام األدوات اإللكثرونية، فإنه مزال يتطلع إلى 

كبر إلدارة وخبراتهم وهو ما يشكل التحدي األ، توزيع المعرفة الضمنية الموجودة في عقول العاملين

والشركات تستخدم قنوات توزيع للمعرفة بعضها رسمي، من جلسات التدريب والتجوال ، المعرفة

واإلتصال الشخصي، والبعض االخر غير رسمي من حلقات الدراسة ا ولمؤتمرات الفيديوية، لكن ال 

 فراد المنظمة.انتقال المعرفة لكل أ يضمن

                                                           
 .الطبعةاالولى.عمان:مكتبة المجمع للنشر1جودة، محفوظ أحمد وآخرون "إدارة منظمات األعمال التحديات المعاصرة " الجزء  1

 .172ص 2014والتوزيع.
 .121الجاموس مرجع سابق ص  2
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عرفة الصريحة من خالل وثائق داخلية للمؤسسة أما هي عملية تتعلق بنشر المالمعرفة نقل  

، ، ولن تقود عمليات اإلبداع والتخزين وغيرها الضمنية تنشر من خالل وسائل التدريب والحوار

 .1والتوزيع إلى تحسين األداء مثلما تقوم به عملية التطبيق الفعال

 طبيق المعرفةت 

والتعلم   تتطلب المعرفة التعلم والشرح وكي ية نقلها لألخرين حيث، المعرفة تأتي من العمل

يأتي عن طريق التجريب والتطبيق ما يحسن مستوى المعرفة ويعمقها وعلى ضوء ذلك فإنه يجب 

والهد  من إدارة المعرفة هو العمل على تطبيقها في ، أن يؤخد تطبيق المعرفة في المقام األول

وإستخدامها في الوقت المناسب قبل أن  ة،وهي أهم عملياتها من أجل إنتا  معار  جديد، المنظمة

، وإعتماد مقاييس للسيطرة على المعرفة والتدريب من قبل الخبراء المستشارين، تفقد فرصة إستثمارها

وأكد الكثير من الباحثين منهم على أن دعم اإلدارة العليا تعتبر من أكثر العوامل الهامة لنجاح 

أن تكون إدارة المعرفة فعالة ما لم تقوم اإلدارة العليا  تطبيق إدارة المعرفة  كما أن من الصعب

كما وتقوم إدارة  2وتفويض الموظفين وتبين لهم ما مدى إلتزامها غير المحدود للمؤسسة، بتشجيع

واألنظمة لضمان تحسين أصولها ، المعرفة بتخطيط وتنظيم وتحفيز ومراقبة األشخاص والعمليات

ي المستودعات اإللكترونيية مثل قاعدة بيانات، ومعرفة الموظفين المرتبطة بالمعرفة ، والمخزنة ف

 .3والمعرفة التي تحتفظ بها، والفرق التي تعمل بها، حول أفضل طريقة للقيام بأعمالهم

   

                                                           
 294، ص  2009عبد الستار العلي وآخرون، المدخل إلى إدارة المعرفة، الطبعة الثانية، دار المسيرة للنشر والتوزيع، األردن،   1

2 Goh, S.T, Toward a learning Organisation(the strategic building Blocks, Advanced management journal, 
vol 3, N 2, 1998.p15 
3 van Buren M, Virtual coffee Klatch, technical Training, vol9,No5, 1998.p46. 
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 المعرفة التشاركية :المبحث الثاني
به المنظمات  واذا ما التزمت طرفين أو أكثر ، بين رمستمالمعرفة التشاركية يمكن اعتبارها فعل     

في هذا المبحث سنتطرق  ، وذلك بفضل اتاحة المعرفة للجميع، ارتقت الى مصا  المنظمات المتعلمة
 .الى اساسيات المعرفة التشاركية في المنظمات

 مفهوم المعرفة التشاركية :المطلب االول
مة كما المعرفة التشاركية هي فن جعل المعرفة متاحة لآلخرين،  ضمن كل أجزاء المنظ    

تعد عملية مشاركة المعرفة المكون األهم في عملية إدراة المعرفة وهي سلوك نابع من داخل االفراد 

فهي ثقافة اجتماعية تتضمن ، رغبته في تبادل الموارد المعرفيةو  وهي قرار الفرد، الحاملين للمعار 

 ""Lingحسبتبادل العاملين للمعرفة والخبرات،  والمهارات في جميع أجزاء المنظمة 

التنوع في المفاهيم والتعدد في التعاريف التي مرت معنا عند الوقو  لمفهوم المعرفة انعكس   

وهو ما سنراه  في معرفة المقصود من التشارك المعرفي في المنظمات ، كذلك في مفاهيم ادارة المعرفة

اذا ما فصلنا بين عملية  حيث يظهر جليا االختال  الموجود بين الباحثين في حقل المعرفة،  السيما

وتوزيع المعرقة التي تدخل ضمن عمليات ادارة المعرفة،  والتشارك المعرفي الفعال داخل ، نقل

والمتمثالن في التوجه ، المنظمة ففي الغالب نجد هناك توجهان في معالجة مفهوم المعرفة التشاركية

ألول فيتعلق بالمعرفة الظاهرة التي يمكن اإلدراكي والتوجه البنائي للمعرفة بشكل عام، أما التوجه ا

أن المعرفة ذات تركيبة اجتماعية،  بينما يرى أصحاب التوجه البنائي ،تبادلها من شخص آلخر بسهولة

تعر  المعرفة  كما 1وتعتمد على الخبرة، وعادة ما يتم إعادة إنشائها من خالل التفاعالت االجتماعية

يتم فيها مناقشة المعار  وتبادلها من خالل التفاعل المباشر بين التشاركية على أنها عملية اتصالية 

                                                           
1 - Jyrama, A; Kauppila, P & Rajala, R. (2009) Knowledge Sharing through Virtual Teams across Borders 
and Boundaries, International Conference on Organizational Leaming, knowledge and Capabilities, April 
26-28. 
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 وكذلك تعر 1األفراد، او عن طريق االنترنت، بغرض رفع قيمة المعرفة الموجودة داخل المنظمة

المعرفة التشاركية بأنها تهيئة البيانات والمعلومات حول المهام، ومعرفة كي ية مساعدة األفراد اآلخرين، 

 .2هم لحل مشكالتهم، وتطبيق معارفهم وتطويرها بأفكار جديدةوالتعاون مع

أو المجموعات وكدا الخبرات ، فمشاركة المعرفة وسيلة االستيعاب المعرفة من بحوث األفراد   

على نحو منهجي، وإدارة وتخزين المعرفة والمعلومات من أجل تيسير الوصول إليها ونقلها أو نشرها، 

دورا مهما في المنظمات لقيامها بالمساهمة في تطوير القدرات لدى  كما تلعب مشاركة المعرفة

الموظفين،  لمساعدتهم في اتخاذ القرارات، وتعمل على تحسين االبتكار  وزيادة الجودة واالنتاجية 

، 3ورفع الفعالية وتلقائيا يقود ذلك إلى تحسين عملية اتخاذ القرار وتحسين أداء المنظمة بصورة عامة

الى ذلك فالمعرفة التشاركية عبارة عن ثقافة تبادل األفكار والرؤى بين الموظفين حيث باإلضافة 

ينظرون الى المعرفة التشاركية كأمر طبيعي يحدث يوميا، وليس شيئا مجبرون على القيام به، حيث 

يتوقع من الكل أن يشارك بمعرفته مع زمالئه، ويفترض أن تبادل األفكار والمعار  هو الشيء 

أو األلية التي تنتقل المعرفة من ، ألن مشاركة المعرفة هي الوسيلة، 4يح الذي ينبغي عملهالصح

أو أكثر ، عملية تبادلية يتم من خاللها تبادل المعرفة بين اثنين، خاللها من المصدر إلى المستقبل

 .5من المتشاركين

                                                           
1 - Yeh, H; Lee, G & Pai, C. (2011). Influence of CIO's Knowledge Sharing Behavior on the Quality of the 
IS/IT Strategic Planning (ISSP) Process in Taiwan. African Journal of Business Management, 5 (6(. 
2 Aliakbar, E., Yusoff, R.B.M., &Mahmood,N.H.N., (2012(, "DeterminantsofKnowledge Sharing Behavior", 
International Conference, Business and Marketing Management, Vol. (29). pp.208-215. 
3Tjakraatmadja, J., & Martini, L. (26-30 July 2011). Knowledge Sharing Channel Ridiness and Absorptive 
Capacity. The 2nd International Research Symposium in Service Management. Yogyakarta, Indonesi  
4 McDermott, R. and O Dell, C. (2001) Overcoming cultural barriers to sharing knowledge, Journal of 
Knowledge Management, vol. 5, No1, PP76-85. 
5 Kim, S.; and Ju, B. An Analysis of Faculty Perceptions. Attitudes Toward Knowledge Sharing and 
Collaboration in an Academic Institutions. Library and Information Science Research. Vol. 30, No. 2 
(2008). PP. 282-290. 
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األفراد يقدمون على  وتشير مشاركة المعرفة الى النشاط االجتماعي التفاعلي الذي يجعل    

مشاركة األفكار، وتقديم النصح واإلرشاد والمشورة لألفراد الذين يتلقون التعلم من خالل المالحظة، 

فالمعرفة التشاركية نشاط يتوقف على التفاعل اإلنساني الذي يتناقل األفراد ، 1واالستماع، واالستجابة

انتشار للمعرفة على مستوى المنظمة،  وما يترتب على ذلك من ، من خالله معارفهم المكتسبة

فالتشارك المعرفي ليس مجرد إعادة هيكلة للرصيد المعرفي، وإنما هو معالجة التدفق المعرفة في 

سياق البيئة المحيطة، والمعرفة التشاركية عملية تحتا  إلى فضاء تخطيطي جيد يشجع على تفعيل 

 .2إجراءات مشاركة المعرفة

لفعالة للمعرفة على إدراك االحتياجات المعرفية لألفراد المتلقين للمعرفة، هذا وتعتمد المشاركة ا

فالمعرفة التشاركية هي التي تضطلع بدور الوسيط ، فهذا هو ما يعمل على إتاحة المعرفة لآلخرين

 . 3في عملية نقل المعرفة من خالل نظم االستخدام الفعال

 Ingram,Linda,  2000حسب )4ثين باإلضافة الى التعاريف التالية لبعض الباح    

Argote التشارك في المعرفة هي " تلك العملية التي تتمكن من خاللها الوحدة الواحدة التأثر بخبرات )

( فقد Willem, 2003أما )، الوحدة األخرى، بحيث تتمثل هذه الوحدة في الفرد، الفرق والمنظمة"

لتي تكون بين طرفين أو أكثر والتي تسمح بإعادة عر  التشارك في المعرفة بأنه: "عملية التبادل ا

                                                           
1 Dube, Luyanda; and Ngulube, Patrick. Knowledge Sharing in a Multicultural Environment: Challenges 
and Opportunities. Op. Cit. P. 69. 
2 Akhbar, Anis Rosniza Nizam and Musa, Mohd Fauzee. Enhancing Human Interaction of Knowledge 
Sharing in Higher Learning Workplace Environment. PROCEDIA: Social and Behavioral Sciences. No. 
35 (2012). P. 137. 

مشاركة المعرفة في البيئة األكاديمية دراسة مسحية على جامعات دولة االمارات العربية المتحدة" المجلة الدولية لعلوم " محمد ابراهيم حسن 3
 .209-159ص.ص 2016 2العدد 3المكتبات والمعلومات المجلد

(، أثر الثقافة التنظيمية على التشارك المعرفي في الجامعة الجزائرية مقاربة باستخدام نماذ  2019عزيز دحماني، ن يسة ناصري ) 4
 370-355(، الجزائر : جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ص.ص 01)العدد  19المعادالت البنائية، مجلة الباحث، المجلد 
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( على أنها: " تنطوي على Hooft Weenel, 2004تشكيل وخلق معار  جديدة" في حين أكد )

مجموع التبادالت بين األفراد، بما في ذلك استالم وإرسال المعرفة كما تستند على العالقة القائمة بين 

( Haider, 2008سال المعرفة،  وتلقيها فقط" وقد عر  )المرسل والمتلقي، التي ال تقتصر على إر 

التشارك المعرفي بأنه " ذلك السلوك الطوعي االجتماعي، المتمثل في نقل، استيعاب وإعادة استخدام 

( فقد أشاروا  Lin , lee , Wang , 2009أما )المعرفة المتاحة من أجل تحقيق أهدا  المنظمة"،  

ذلك التفاعل االجتماعي والثقافي الذي ينطوي على تبادل، تحويل ونقل إلى أن "التشارك المعرفي هو 

للمعار ، الخبرات والمهارات من خالل قسم أو المنظمة ككل" وعليه يمكن تعريف التشارك المعرفي 

على أنه عملية تعلم ديناميكية عن طريق التفاعل المستمر، ترتبط بمجوعة سلوكيات األفراد وقدرتهم 

رفهم الظاهرة والضمنية لآلخرين، من خالل تبادلهم لخبراتهم ومعارفهم مع أعضاء على تحويل معا

 1آخرين في مجال العمل داخل المنظمة.

( أن تشارك المعرفة بين العاملين يمثل مصدرا للميزة التنافسية للمنظمة Daghfousأكد )

ها اآلخرين من معرفة وبما وهو ما يجعل تقاسم المعرفة أي تعريف بعض أفراد المنظمة بما لدى أفراد

يجعل كل المنظمة تعمل بجميع أفرادها وبقوة المزيج الكلي للمعرفة المتاحة والمتولدة في المنظمة. 

ولعل هذا ما يجعل الكثير من المنظمات ترصد مكالمات من أجل تشارك المعرفة، ألن نشر المعرفة 

ي الوقت المالئم، ومع ذلك فإن مثل هذا سيؤدي إلى تطبيق المعرفة المالئمة في الموقف المالئم ف

النشر يمكن أن يصطدم بعقبات تتعلق بالتباعد ما بين أطرا  المنظمة الهرمية التي تجعل العاملين 

ما يعرفون وتقالية الشركة القائمة على أن المعرفة قوة ال مبرر لتشاركها ، ال يرون أي فرصة التشارك

والمتضمنة وسائل االتصال ، ب آخر فإن التكنولوجيا المعاصرةبما يؤدي إلى فان هذه القوة، ومن جان

                                                           
 .361ص  المرجع نفسه  1
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الحديثة أصبحت تقدم وسائل قوية في تشارك المعرفة بطريقة تضمن تحقيق رفعة المعرفة،  وأن 

تحف تشاركا فورية وواسعا ما بين العاملين في المنظمة،  كما أن الشركة ، األنترانتو  الشبكة الداخلية

وشبكات األعمال بين مجموعات المصالح تقضم وسيلة لتشارك المعرفة بين الخارجية، اإلكسترانت 

 .1األطرا  المشاركة فيها

( بأن سلوكيات تقاسم المعرفة بوصفها اإلقناع بدال من فعل طبيعي،  Shaari ,etalيرى ) 

ين كما وينظر إلى تبادل المعرفة هي التغير في سلوك االفراد أو تبادل،  أو تقاسم المعرفة مع اآلخر 

او ايجاد ، هو الحال في االفصاح عن المعلومات أو المشاركة بها مع االخرين من اجل زيادة خبرتهم

الحلول المناسبة للمشاكل عن طريق التفكير الجماعي، وفي هذه الحالة يمكن أن يتصل تقاسم المعرفة 

ر  على المعرفة لديهم وبعد بالعملية النفسية التي تتطلب سلسلة من المبادرات لمساعدة العاملين للتع

 .2وتمكينهم وتشجيعهم على تبادل المعرفة مع اآلخرين، ذلك العمل على تحفيزهم

وفقا لوجهات النظر والمواقف، واالحتياجات، والظرو ، يتم عرض تعريفات مختلفة ونعتقد 

الكشف أن تبادل المعرفة هي عملية تهد  الى الحصول على خبرة من اآلخرين، لذلك يمكن أيضا 

عن اسمها "نقل المعرفة"، والتي سو  تزيد أيضا من التعلم التنظيمي، وهناك اختال  ما بين تقاسم 

المعرفة وتبادل المعرفي ونقل المعرفة، وهم يجادلون بأن نقل المعرفة ال يشمل فقط تبادل المعرفة 

ويصف نقل  ، عن طريق مصدر المعرفة ولكن أيضا اكتساب وتطبيق المعرفة من قبل المتلقي

المعرفة حركة المعرفة بين مختلف الوحدات واألقسام، أو المنظمات في حين تبادل المعار  عادة ما 

                                                           
أثر التشارك بالمعرفة في تحقيق األهدا  االستراتيجية دراسة تطبيقية على الجامعات األردنية الخاصة" مجلة كلية  نجيب ذوابي "مي  1

 .321ص  2015 -43بغداد العراق  العدد  العلوم االقتصادية الجامعة
2 Shaari. R., Bakri. N., Rahman. A., Antecedents of Knowledge Sharing Behavior among Nurses:  
Towards    Research Agenda, The Authors. Published, Procedia - Social and Behavioral Science 
171(2015), 635- 641, https://doi.org/10.1016/j.sbspro. 
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 يتم استخدامها لتحديد حركة المعرفة بين األفراد، وتقاسم المعرفة تشير إلى إعداد المعلومات المهمة

 1تطوير أفكار جديدة.التعاون مع اآلخرين لمساعدتهم وحل مشاكلهم وتنفيذ السياسات، أو و 

باعتبارها سلوك الفرد داخل المنظمة ، باإلضافة الى هذا هماك تعاريف حول المشاركة المعرفية

" المعرفة التشاركية بأنها السلوكيات التي من خاللها يزيد اإلفراد فهم Ding"  2كما يرى كل من

ن مشاركة المعرفة تبادل " أ"Riveraويرى ، اآلخرين من خالل إظهار وتبيان المعرفة الشخصية

اإلفراد مع بعضهم البعض كال من المعرفة الضمنية والظاهرة قصد اإليجاد المستمر للمعرفة الجديدة 

كما   "Egbu "كما أنها تمثل عملية تتدفق من خاللها المعرفة من مصدرها إلى مستلم أخر حسب

تمثل أن المعرفة التشاركية  كما ظيميةفهي عملية ترجمة تعلم االفراد إلى إمكانات تن،  ""Martinأشار

 Lamوبغض النظر عن واسطة التبادل وذلك حسب ، عملية تبادل المعرفة بين أعضاء المنظمة

Lambermont" ويشير كل من " "Abzari" و" Abbasi" هي السلوكيات ، بأن المعرفة التشاركية

االفراد اآلخرين في المنظمة كما  التي تجعل من المعرفة متاحة بشكل يمكن فهمه واستيعابه من قبل

أن المعرفة التشاركية عملية اتصال غير رسمية،  تتضمن مشاركة المعرفة بين  الى " Yosunأشار" 

 العاملين.

وصعوبة تحديد هذا المفهوم إلى أن ، وقد علل الباحثون سبب تعدد تعريفات مشاركة المعرفة

 :3ي كاآلتيمشاركة المعرفة تتكون من ثالثة عناصر رئيسة وه

 .نوع المعرفة المراد مشاركتها ما إذا كانت صريحة أو ضمنية ❖

                                                           
راسة تحليلية آلراء عينة عن موظفي معمل الفتالوي علي عبد األمير فليفل  تحليل العالقة ما بين إدارة الحكمة وسلوك مشاركة المعرفة د 1

 198 186ص ص  2019 2العدد 7االسمنت في النجف األشر  المجلة العالمية لالقتصاد المجلد 
سعيد، عباس محمد حسين  " تأثير نظرية السلوك المخطط في األداء التنظيمي عبر مشاركة المعرفة بحث استطالعي ألراء عينة من  2

 .360ص  2015 13العدد  7سية في كلية المأمون الجامعة"  مجلة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية المجلد أعضاء الهيئة التدري
3Ho, C., Hsu, C., & Oh, K. (2009). Knowledge sharing: game and reasoned action perspectives.Industrial 
management & data systems, 109) 9(, 1211-1230.  
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 والتي تشمل المشاركة األجتماعية  أو التبادل الرسمي.، عمليات مشاركة المعرفة ❖

 .أو المنظمة ككل، يشمل األفراد، فرق العملو  مستوى المشاركة ❖

األولى في عملية  ( هي الخطوةKnowledge Transferكما أن عملية نقل المعرفة )   

،  وتعني عملية نقل المعرفة إيصال المعرفة المناسبة إلى الشخص المناسب" 1التشارك في المعرفة

 .2في الوقت "المناسب" وضمن الشكل المناسب" وبالتكلفة المناسبة"

سواءا كانوا هذه  -وعليه فان المعرفة التشاركية،  يمكن اعتبارها فعل مستمر،  بين طرفين 

لعملية تدفق المعار  من خالل التداخل والتبادل،  -أو منظمات، أو اقسام أو فرق ،    أفراداألطرا

والتشارك والذي يشمل جميع عمليات إدارة المعرفة،  فعملية التشارك المعرفي هي روح ادرة المعرفة 

داخل الفرد السيما اذا وجدت الرغبة النابعة من ، كما أنها عنصر في حسن ادارتها ونجاحها، الفعالة

 .لإلفصاح عن موارده المعرفية الضمنية

 

 

 

 

 

 

                                                           
عمال وديع الظواهر "أثر نظم معلومات الموارد البشرية على اإلبداع المنظمي: الدور المعدل للتشارك بالمعرفة" رسالة الماجستير في إدارة األ 1
 .27ص  2014قسم إدارة األعمال جامعة مؤتة،  /

2 Coakes EKnowledge Management Challenges and Issues Hersheyaldea Pressa 2003 
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 أهمية ومستويات المعرفة التشاركية  :المطلب الثاني
يتشاركون المعرفة  ألفراد المنظمة الذينإلى تحقيق الميزة التنافسية  المعرفة التشاركية تؤدي      

تعزيز توظيفها و ة للمنظمة وأدائها مع بعضهم، وهو ما يعد من الطرائق الفاعلة لرفع القد رات الجوهر 
 ة.ئة اإلعمال الحاليبي فيللريادة من اجل إعطاء دفع للمنظمة  

 التشاركية أهمية المعرفة:أوال 

مشاركة المعرفة احدى العمليات األساس في إدارة المعرفة ذات األهمية القصوى لزيادة    

،  فبدون المعرفة لن يكون 2ت المناسب،  فالغرض منها إيصال المعرفة لإلفراد في الوق1المعار 

اإلنسان قادرا على معرفة ذاته والتجاوب مع كل ما هو حوله، وان حامل المعرفة وحده القادر على 

وكذلك الذي يسعى اليه لذلك تمكن عملية مشاركة المعرفة ، والمحيط الذي يعيش فيه، فهم عالمه

ن خالل مشاركة وتطبيق المعرفة التي لها إمكانية العاملين من اإلسهام في تحقيق تنافسية المنظمة م

،  وإنتا  معار  جديدة  إذ باتت اغلب المنظمات اليوم تدرك أهمية تدفق الموجودات 3تقديم إبداعات

وتحقيق استحقاقات من   4المعرفية بين العاملين من اجل كسب كامل اإلمكانات لهذه الموجودات

والمهارات عندما ينهمكون في عملية مشاركة ، بالمعرفة خاللها فالعاملين يتزودون بشكل أفصل

وتوفر ، المعرفة، وان هذه المعرفة التي اكتسبها اإلفراد من خالل المشاركة تجعل وظائفهم أسهل

وبالتالي كسب مهارات جديدة  الوقت ألداء مهام أخرى من قبلهم بل ومع الخبرة يزيد توفير الوقت

                                                           
 .363محمد حسين مرجع سابق ص  1

2 Odell, C and Grayson, C.J "if only we knew what we know", the free press, New York. 1998.  p56 
3 Jackson and Klobas, J (2008) building knowledge in projects practical application of social constructivism 
to information system development, international journal of project management, N 26 .2008 p 76. 
4 Abel-Usoro, Grzegorz and Khan, Imran knowledge sharing in immersive virtual 
communities of practice, the journal of information and knowledge management system.N41 2011. 
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،  فمشاركة المعرفة تساعد اإلفراد على استخدام المعرفة المتوفرة 1ةتعود بالنفع على الفرد والمنظم

  2وتوليد معرفة جديدة بمعالجة القديم منها،  وهذا يمكن إن تسهل اإلبداع، حاليا

ولكون االقتصاد المعرفي الذي نعيشه اليوم حيث ينظر للمعرفة على أنها عامل اإلنتا  

وتحول المجتمعات من رأسمالية إلى معرفية والذي جعل  ، 3يةالرئيس الذي تستند عليه الميزة التنافس

ولكون هذه المعرفة ال تتواجد بشكل  ، من عوامل اإلنتا  التقليدية عوامل ثانوية والمعرفة هي األساس

مكتوب بل تتواجد فضال عن ذلك في عقول االفراد، أصبحت عملية مشاركة المعرفة مهمة أساسية 

 .إلى تنظيمية لتحويل المعرفة الفردية 

 ثانيا: مستويات مشاركة المعرفة

هي المستوى الفردي،  والتي تعد مهمة جدا ، يمكن تمييز ثالثة مستوا ت لمشاركة المعرفة 

ورغبات إفرادها كي تتمكن من دعم ، ويتطلب من المنظمة هنا فهما مناسبا الحتياجات، للمنظمة

مالئهم، والمستوى الجماعي الذي يدرس ويهتم مهامهم في مجال تطوير معارفهم،  ومشاركتها مع ز 

بمشاركة المعرفة على مستوى الجماعات داخل المنظمة، وعلى مستوى المنظمة والتي تتطلع من 

خالله المنظمة إلى مشاركة المعرفة في مجاالت تحقق المنافع االستراتيجية الحالية والمستقبلية التي 

" فيشير إلى أنواع ثالثة من  "Ackerman إما ، والمنظمة تضمن لها الترابط بين اإلفراد والجماعات

مشاركة المعرفة هي استرجاع المعرفة إذ يتم مشاركة المعرفة من المنظمة إلى اإلفراد، إي انه أثناء 

                                                           
1 The, Pei-Lee and Sun, Hongyi "knowledge sharing," job attitude and organizationalcitizenship behavior, 
industrial management and data system, N 12 . 2012. P64. 
2 Chanig, Hsu-Hsin. Han, Tzu-shian and Shuang,Ju-sung "the relationship between 
high commitment HRM and knowledge sharing behavior and its mediators", internationaljournal of 
manpower, Vol 5. N 32 2011 .  P 606. 
3 Beijerse, R " questions in knowledge management: defining and conceptualizing aPhenomenon", journal 
of knowledge management, Vol 2 N 3 1999.  P88. 
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عملية استرجاع المعرفة التنظيمية يتعلم اإلفراد من المنظمة، وتبادل المعرفة إي مشاركة المعرفة من 

وإثناء عملية التبادل يتعلم اإلفراد، وخلق ، تبادل المعرفة الفردية الموجودة شخص إلى أخر بقصد

وهي عملية التعلم الداخلي التي ، المعرفة أي مشاركة المعرفة بين اإلفراد بقصد توليد معرفة جديدة

 .1تنتج عنها تشكيلة جديدة من المعرفة التنظيمية

 أبعاد المعرفة التشاركية :ثالثا

تشير  التزال في طور االستكشا  وليس هناك اتفاق على أبعاد معينة المعرفةأبعاد تشارك  

وقد ، ومهاراتهم والمعلومات مع الزمالء األخرين، إلى كي ية تشارك موظفي المنظمة لخبرات عملهم

تعددت األبعاد التي استخدمها الباحثون في قياس التشارك في المعرفة، وفي ظل مراجعة األدبيات 

وألغراض هذه الدراسة يمكن دكر األبعاد ، وتماشيا مع طبيعة المنظمة المبحوثة، السابقةوالدراسات 

 كما يلي: 2التالية لدراسة التشارك في المعرفة

م مناقشة مفهوم الثقة من طر  العديد من الباحثين والممارسين، على الرغم ت لثقة:ا 

ك على الرغم من قناعة الكل من ذلك لم نجد اجماع فيما يخص تحديد تعريف موحد لها، وذل

بأهميتها في السلوك االنساني فمنهم من اعتبرها انتظار، اعتقاد أو افتراض، إرادة أو امنية كما أن 

مفهوم الثقة بين األفراد يختلف عن مفهوم الثقة بين المنظمات؛ حيث يرى " زهير واخرون"  بأنه ال 

الموجودة لدى العامل والثقة التنظيمية، وهذا ما توجد عالقة واضحة بين الثقة الفردية،  أي الثقة 

أشار إليه " أندرسون وويتز حيث اعتبرا أن الثقة على مستوى الفرد تختلف بطبيعتها عن الثقة 

                                                           
 362محمد حسين  مرجع سابق ص 1
 .18حمزة مرجع سابق ص 2
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التنظيمية، كما لمسنا كذلك االختال  في تحديد الخصائص السلوكية لكل بعد من أبعاد الثقة بالتالي 

 ،  واالبعاد واالوجه.1ستوياتفالثقة عبارة على مفهوم متعدد الم

، كما يشير " ميشرا وموريسي" أن الثقة عبارة عن رغبة أحد الطرفين في أن يكون خاضع    

 أو سريع التأثر بالطر  اآلخر على أساس االعتقاد بأن الطر  االخر )أ(مؤهل )ب(منفتح، ) (مهتم،

نهم يختلفون في مبررات هذه الرغبة؛ )د(يمكن االعتماد عليه،  كما أن الثقة هي "رغبة للخضوع" لكو

حيث "ماير وآخرون" يعتبرون أن مصدر هذه الرغبة هو التوقع بأن الطر  اآلخر سو  يؤدي عمل 

أو السيطرة على ذلك الطر ، فالثقة هي عبارة عن عملية ، نافع، بغض النظر عن القدرة على رصد

لإلشباع والثقة كعملية، تبدأ بالوعي وإدراك  فردية أو تنظيمية، تهد  إلى إشباع الحاجات غير القابلة

وجود حاجات غير مشبعة، هذه الحاجات تدفع بالفرد للبحث عن طر  أخر يمكنه من تحقيق اشباعا 

لهذه الحاجات، واختيار الطر  االخر يكون بناءا على تحليل المعلومات المتاحة المتعلقة باآلخرين، 

 بغرض تقدير مقدرة الطر  اآلخر 

م مستوى معين من الشعور باالطمئنان تجاه النتائج المنتظرة من تصرفات طر  آخر، التقيي

وعليه يتم تبادل ، الذي يمكن االعتماد عليه للقيام بسلوك معين يخلص إلى إشباع حاجات الفرد 

 والتي عادة ما تكون معرفة ضمنية.، الخبرات ومن تم مشاركة الموارد المعرفية ذات القيمة

نظر إلى الحوافز على أنها مجموعة من العوامل التي تعمل على إثارة ي : لتحفيزا 

القوى الحركية في اإلنسان، والتي تؤثر على سلوكه وتصرفاته، وينظر إليها كذلك على أنها تشمل 

كل األساليب المستخدمة لحث العاملين على العمل المثمر، وبالتالي فإن الحوافز، "كل الوسائل 

                                                           
العراق   للعلوم الجامعة الرافدين كلية مجلةي" تطبيق بحث – األفراد لدى األلتزام تحقيق في وأثرها التنظيمية الثقة" خوين رضيوي سندس 1

 .127ص 2015 35العدد
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من شأنها حث الموظفين والعمال على أداء واجباتهم بجد وإخالص، وتشجيع  والعوامل التي يكون 

العاملين على بذل أكبر جهد، فالتحفيز هو مجموعة من العوامل أو المؤثرات التي تدفع الموظف، 

أو المستخدم نحو بذل جهد أكبر في عمله بالمنظمة، واإلمتناع عن الخطأ فيه، وهناك من يرى  

التي تدفع أيا كان موقعهم لإلقبال على تنفيذ بكفاءة وجدارة لرفع مستواهم  أنه مجموع العوامل

وهناك من عر  أيضا التحفيز بأنه اإلمكانية المتاحة في البيئة المحيطة في الفرد، والتي   الوظيفي

تمكنه والتي تمكنه من استخدامها لتحرك دوافعه نحو سلوك معين، وأدائه لنشاط محدد بالشكل 

الذي يشبع رغباته، أو حاجاته أو توقعاته، كما تستخدم إلثارة همم الموظفين حتى يبدلوا واألسلوب 

 .1أقصى طاقتهم في العمل واإلنتا  فيحققوا أقصى ما يمكن من نجاح وتوفيق

وعلى هدا األساس حوافز الموظف، أو المستخدم تختلف عن دوافعه، هذه األخيرة بمثابة 

أو العوامل المحركة ، أما الحوافز فهي القوى  وتثير فيه الرغبة في العمل،القوى السابقة من داخل الفرد 

 والتي تحثه على تحسين مستوى أدائه في المنظمة.، والموجودة في البيئة المحيطة الموظف

إن النظام الجيد للحوافز يحقق الزيادة في إنتاجية العمل، واجتناب العديد من مشاكل العمل 

والصراعات والدفع بعملية التشارك المعرفي لتشمل جميع افراد ، نوياتوانخفاض المع، كالغياب

 المنظمة بغض النظر عن مستوياتهم.

التصال هو شبكة العمل التي يمكن من خاللها جمع المعلومات، وهي ا: التصالا 

عملية ضرورية لصنع القرار الفعال في المنظمة، فهو الوسيلة التي تنتقل عبرها المعلومات 

ة بالقرارات وهو أساسي لتنفيذ القرارات، واالتصال في المنظمات اإلدارية سواء كان مكتوبا  المتعلق

أو شفوي ا، رسميا  أو غير رسمي، يكون متوجها نحو تحقيق هد  من األهدا  الرئيسة التي 

                                                           
 مجلة" بسعيدة اإلسمنت مؤسسة حالة دراسة االقتصادية، بالمؤسسات الوظيفي الرضا على التحفيز أثر"  قادة يزيد-القادر عبد طلحة 1

 .1014ص 1 العدد ،5 المجلد االقتصادية البشائر
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تدخل ضمن أولويات عمل المؤسسة وضمان نجاحها،  وبصورة عامة يقصد منه ضمان تحقيق 

مستويات كافة،  وبأعلى معايير الجودة، بحيث ينتج عنه تنفيذ القرارات، وتحقيق األداء على ال

لألهدا  التنظيمية األخرى فهو نقل المعلومات أو إرسالها بين شخصين أو أكثر، كما يتضمن 

االتصال تبادل المعلومات والمعار  بين العاملين، ويعد عملية حيوية للمنظمات، ألنه مهم 

وعمليات التخطيط والتنسيق والتدريب، وإدارة الصراع واتخاذ القرارات والعمليات للقيادة الفعالة 

التنظيمية االخرى. وتنبع أهمية االتصال حين تدرك أن الجزء األكبر من وقت العاملين في 

% من وقتهم في شكل من أشكال 70المنظمات يقضونه في االتصال مع اآلخرين، أي ما يفوق 

ل جانب من جوانب العمل في المنظمة يرتبط بطريقة عملية االتصال، االتصال ،نظرا  ألن ك

وهو بدوره مؤثر كعامل من عوامل نجاح األداء أو فشله لذلك يعد االتصال الفعال من األدوار 

المهمة لحاملي المعرفة والذي من خالله يستطيعون أن يحققوا األهدا  االستراتيجية مع التركيز 

التشارك المعرفي، الذي يشمل المعرفة الضمنية، والمكتسبة من خالل على توجيه االتصال نحو 

 .الخبرة الطويلة، والتعامل اليومي مع التحديات سواء داخل المنظمة، أو خارجها

يتأثر سلوك التشارك في المعرفة بعدة عوامل مثل  لوك االلتزام ضمن فريق عمل:س 

ونية، وطبيعة المعرفة، كما ويتأثر سلوك التشارك نوايا الفريق، قضايا تدفق العمل، الممارسات التعا

في المعرفة بكل من التأثير المتبادل، االلتزام المتبادل، والتصادم المتبادل ومن بين دوافع الفرد إلى 

واستمتاعه في مساعدة اآلخرين، ثقته بأنه يملك القدرات الكافية ، سلوك التشارك في المعرفة رغبته

، ومدى اهتمام الفرد بالمعرفة محل المناقشة فالتزام الموظف يشير إلى درجة لتقديم المعرفة لآلخرين

الفرد إلى اليقظة واالستيعاب لتنفيذ دوره، ويظهر أو ينعكس التزام الموظف في وجوده المعرفي والبدني 

 ظمة. والعاطفي في أداء دوره في المنظمة،  يعكس االلتزام التنظيمي من جانبه موقف الفرد وتعلقه بالمن
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واالنخراط في األهدا  وقيم ، كما أن االلتزام ضمن فريق عمل في المنظمة هو القبول   

وبدرغبة عدالية بالدبقاء عدضوا  في كنف المنظمة ، المنظمة، اإلرادة في القيام بالمجهودات باسم المنظمة

تحسين أدائها  والتي تساعد المنظمة في، وبالتالي سلوك التشارك المعرفي في المعار  الضمنية

وااللتزام للفرد تجاه منظمة ما بشكل خاص فهو عموما  ، وجودة قراراتها،  أي هو درجة التعلق بالهوية

يعر  بنية واتصال األجراء بمنظمة ما كذلك هو عبارة عن هوية نفسية للفرد يحس بها تجاه صاحب 

 .1والتدي تدربط الفرد بالمنظمة، بمعنى أنه حالة نفسية، عمله

أن تصميم العمل يساهم في تحسين خبرات الموظف، واستقالليته في العمل، والذي يعتبر  كما

تحفيزه جوهري لممارسة التشارك في المعرفة، كما أن التغذية الراجعة في المنظمة، مثل االعترا  

ساس وتقييم األداء، تعتبر عوامل تحفيزية السلوك التشارك في المعرفة، عالوة على ذلك فإن غرس اإلح

بالقيمة لدى الفرد داخل وسطه االجتماعي يجعله الفرد أكثر استعدادا لتقديم جهود إضافية، مثل 

 .2التشارك في المعرفة من أجل تأكيد مكانته في المنظمة

مثل السمعة ، باإلضافة إلى أن بعض الباحثين توصلوا إلى أن هناك عوامل تحفيز خارجية 

ر على المواقف المرتبطة بسلوك التشارك في المعرفة بينما تتمثل لها أثر مباش، والمنفعة المتبادلة

عوامل التحفيز الداخلية المؤثرة على هذه المواقف في االستمتاع بمساعدة اآلخرين والحاجة إلى 

ومدى توفر ظرو  تسهيلية للتشارك لها أثر ، االنتساب إلى جماعة، كما أن تنوع جماعة الممارسة

 ك في المعرفة.مباشر على سلوك التشار 

 

                                                           
ص  2019أطروحة دكتوراه، جامعة طاهري محمد بشار زيان عبد الكريم " دراسة أثر كفاءة المدراء على الوالء التنظيمي دراسة حالة " 1

47. 
 .18حمزة مرجع سابق ص  2
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 معوقات واستراتيجيات مشاركة المعرفة :المطلب الثالث
المعوقات التي تحول بين االفراد الذين يمتلكون المعار  واالفراد الذين هم بحاجة ماسة اليها      

الرسمية المبالغ فيها أو عدم التواصل الجيد كثيرة لها أسباب عدة كفال يجدونها داخل المنظمة نفسها 
الثقة بين االفراد أنفسهم فهي متعددة ولها عدة أقسام وهذا الذي سنتطرق اليه في هذا  منعداأو ال

 .المطلب

 أوال: معوقات مشاركة المعرفة

وتتعلق بسلوك ، كثيرة هي المعوقات التي تعمل على الحد من مشاركة المعرفة في المنظمات 

هذا من جهة باإلضافة الى ذلك المعوقات التي وكذلك ، ونفسياتهم ومدى ادراكهم لمسؤولياتهم، االفراد

أو ، وبالتالي يكوم لعناصر الهيكل التنظيمي دور في تفعيل، تنتج عن المنظمة ذاتها وثقافة المنظمة

 .إعاقة التشارك المعرفي حسب درجة استخدام ابعاده

مشاركة  تتخذ المنظمات إجراءات كثيرة لتيسير عملية مشاركة المعرفة، قصد الحد من معوقات

تطلعات اإلدارة المنشودة فال يزال حجب المعرفة،  ل اغير أن النتائج ال ترقى دائم1المعرفة كما سنرى 

ماريان كوكو أن المعوقات تنقسم إلى ثالثة  حسبو  بقصدالعمل  محيطفي  اوإخفاؤها أمرأ شائع

 مستويات:

، ونقص تضم ضيق الوقت، والمشكالت اللغويةو  :عوقات على المستوى الفرديم 

الثقة، وانخفاض الوعي بأهمية معالجة المعرفة، وقصور الشبكات االجتماعية، وعدم وجود عالقات 

 قوية. 

تشمل عدم تكامل أهدا  مشاركة المعرفة مع و  :لممظمةا عوقات على المستوى م 

تحتية االستراتيجيات المؤسساتية، وإهمال االتصال اإلداري لفوائد مشاركة المعرفة، وقصور البنية ال

                                                           
حمد ابراهيم حسن " مشاركة المعرفة في البيئة األكاديمية دراسة مسحية على جامعات دولة االمارات العربية المتحدة " المجلة الدولية م 1

 .259 209.ص ص2016 2العدد  3لعلوم المكتبات والمعلومات . مجلد 
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الالزمة لمشاركة المعرفة، وضعف شبكات االتصال، والصراع بين فرق العمل، والتعقيدات المتزايدة، 

 وتباعد المسافات. 

 عوقات على المستوى التقني:م 

تنطوي المعوقات على المستوى التقني على االفتقار إلى التدريب، وضيق الوقت، وضعف  

 .اإلفادة من التقنيات التي يتم اختيارها

 إستراتيجيات التشارك في المعرفة :ثانيا

تشير الدراسات،  إلى أن مبادرات التشارك بالمعرفة،  يعتمد في األساس على وجود مديرين   

إضافة لذلك فقد حددت , عوامل ضرورية متعددة في طرح استراتيجية ، يشجعوا تشارك المعرفة

ويجب أن تنسجم مع ، حاجات المنظمةتشارك معرفة ناجحة أي أن اإلستراتيجية يجب أن تالئم 

، األهدا  اإلستراتيجية، فالتحدي الرئيسي هو تحويل المعرفة الضمنية إلى معلومات قابلة لالستعمال

وخلق خدمات ومنتجات جديدة، ولتحقيق هذا على المديرين ، والتي يمكن التشارك بها لتحقيق االبتكار

 .1والمعرفة ومن أهم استراتيجيات التشارك في المعرفة، أن يغيروا اتجاهاتهم نحو تشارك المعلومات

وهي مجموعة أفراد يؤدون بعض األعمال،  مع بعض لمساعدة  جماعات الممارسة: -

بعضهم من خالل التشارك في األفكار، والنصائح، وأفضل الممارسات. جماعة الممارسة قد تكون 

 رسمية، نصف رسمية، أو غير رسمية.

إذ توفر مهارات متنوعة، وتبني هوية تشجع ، الممارسة في التنوع  وتتمثل أهمية جماعة 

 روح المسؤولية، القيمة والداللة التي تحفز على االهتمام بمخرجات العمل وزيادة التعاون، االستقاللية

زيادة اإلحساس بالمسؤولية لدى األعضاء، ودعم الجماعة على اتخاذ القرارات في ظل ظرو  و 

                                                           
 .13مؤمن مرجع سابق ص 1
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الراجعة  فهم ومعرفة نتائج العمل، وتمكين الجماعة من مراقبة طريقة أداء عملهم المحيط، والتغذية 

، يعتمد على  طريقة تفاعل األعضاء، وتحسين أدائهم أن نجاح جماعة الممارسة تعظيم مخرجاتها

 أو ما يعر  بالعملية االتصالية؛  وكذلك خصائص األفراد، المجموعة، األدوات، والمحيط.

 ضمن تنظيم، وتشير إلى فرق عمل يتعاونون مع بعضهم: شبكات المعرفة -

رسمي بالتركيز على المجال المعرفي، أن فرق العمل في المنظمات تعمل من خالل أدوات 

وتساعد علي العمل كفريق عمل، مما يسهل ، برمجية تجعل من الشبكة الداخلية االنترنت أكثر نفعا

ا يساعد علي العصف الذهني، والجدولة وحفظ وثائق المشاركة في المعرفة واألفكار والوثائق. كم

مما يمكن ، والمرفوضة من قبل فريق العمل، لغرض االستخدامات المستقبلية، القرارات المتخذة

 المنظمة من تنفيذ تطبيقات تعاونية بسهولة.

أو النشاط أو ، : تشير إلى النقاش العميق الذي يحدث قبل إكمال المشروعإعادة النظر-

، بهد  تعلم األفراد أثناء إنجاز المشروع، وفي نهاية الحلقة يتم توثيق ما تم إضافته من الحدث

 معار ، الهد  منها اعتمادها كتغذية راجعة لمتخذي القرارات ودعم فرق العمل

والمعار  التي ، : وتشير إلى إعطاء الفرصة لبعض األفراد لنشر المعلوماترواية القصص-

 ب،  أو حدث معين داخل المنظمة،  باستخدام أسلوب الرواية،  والقصصاكتسبوها من خالل تدري

و يؤثر بشكل قوي على تحويل وتشارك المعرفة ، خلق مجال يشجع على التعلم الجماعيي الذي

 التنظيمية.
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 الفصل خالصة
 اساسياتها عبر استعراض على الضوء ألقينا للمعرفة التشاركية النظري  الجانب خالل من

 والمرور  التشاركية المعرفة مفهوم إلى التطرق  تم كما ، وإدارة المعرفة  ،المعرفة تعاريف مختلفل

ضمن  تأتي التي المرحلة هو أي ، المعرفة نقل وتوزيع كمصطلح له، المشابهة المصطلحات على

اد باإلضافة الى ابراز أبع  ، والتي تدخل في اطار عمليات إدارة المعرفة  ،  التشاركية المعرفة

كما تم التطرق ، وااللتزام ضمن فريق العمل،التحفيز والتصال   ،والمتمثلة في الثقة التشارك المعرفي

 .الى معوقات التشارك والى استراتيجيات المعرفة التشاركية
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 السابقة الدراسات الثالث الفصل
 تمهيد

جموعة من الدراسات التي تناولت الموضوع، حيث رتبت تم التطرق إلى م، في هذا الفصل   

لم يتم التطرق ، حسب الترتيب الزمني، بداية من االحدث بحيث الحظنا أن الموضوع محل البحث

إليه بشكل كا ، حيث كان متغير الهيكل التنظيمي غير مرتبط بالمعرفة التشاركية وبوساطة عمليات 

ارتبط بمتغيرات قريبة في المفهوم، كالثقافة التنظيمية وادارة ادارة المعرفة في تلك الدراسات، لكن 

المعرفة على سبيل المثال، وعليه حاولنا قدر اإلمكان أوال التطرق للدراسات التي تناولت موضوع 

كذلك بين الدراسة الحالية ، وللمقارنة، وموضوع المعرفة التشاركية كال على حدى، الهيكل التنظيمي

تم تقريب المتغيرات التي  ،وأهم ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة ، والدراسات السابقة

 .وتوضيح موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة، تتضمن معنى التشارك
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 الهيكل التنظيمي""المتغير المستقل  :المبحث االول
هي نقطة ارتكاز للوصول و علمي، بداية أي بحث تكتسي أهمية بالغة فهي السابقة  تالدارساتعتبر 

الدراسة الحالية وموقعها بين الدراسات السابقة، وسنتطرق الى الدرسات العربية فيما يلي  زما يميالى 
 ومن تم األجنبية.

 الدراسات باللغة العربية: المطلب األول
أثر نمط الهيكل التنظيمي في فاعلية : ( تحت بعنوان 2019دراسة ل )ياسف حسيبة سنة 

 .المؤسسة

باعتباره واحدا من الموضوعات المهمة ، تطرقت هده الدراسة الى موضوع الهيكل التنظيمي

ألهدافها وبرامجها  وأهميته في كي ية تحقيق المؤسسات عند البحث في نظريات التنظيم اإلداري،

السائد الذي بشكل مباشر، بالنمط  وأثره على فاعلية المؤسسة والتي تعتمد، بفاعلية وواقعية متميزة

يجسد هيكلها التنظيمي القائم، والذي يعبر عن قدرة هذه المؤسسة على ممارستها لواجباتها، على 

  :أو البيئة اإلجتماعية الخارجية حيث توصلت الدراسة الى أن، صعيد البيئة الداخلية

ارضة كانت تمثل نمطا شائعا من الهيكل التنظيمي، برغم حّدة األصوات المع البيروقراطية-

لها، والى االن فهي حقيقة سائدة في التنظيمات المعاصرة، وباألخص منها الحكومية وأجهزة القطاع 

 العام.

النمط الحديث رغم خروجه على السياقات البيروقراطية التقليدية، اال أنه قد أثبت نجاحات -

 كثيرة بقدرته على التكيف مع حتميات التغيير والتطوير التنظيمي.

أو بأخر بواحد من أهم الوجوه المجسدة لها، وتتمثل ، علية المؤسسة، ترتهن بشكلدرجة فا -

ويمنحها القدرة الكافية على  بالهيكل التنظيمي، حيث كلما كان هذا الهيكل يفي بمتطلبات المؤسسة

 أسهم ذلك في تحقيق فاعلية تلك المؤسسة.، المرونة والحركة
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( تحت عنوان: أثر الثقة بين 2019سنة دراسة ل )ممدوح عبد العزيز محمد رفاعي 

 1العاملين على مشاركة المعرفة ) دراسة ميدانية على الشركة القابضة لمصر للطيران(.

تركزت أهدا  الدراسة فى التعر  على مدى توافر خصائص الثقة المختلفة، والمتمثلة     

وأخيرا  الثقة ، ثقة المعتمدة على القدرةوالثقة المعتمدة على األمانة وال، فى الثقة المعتمدة على الخيرية

هذا باإلضافة إلى التعر  على مدى توافر أبعاد  ،المعتمدة على الثقافة فى الشركة محل الدراسة

وكذا معرفة إلى أى مدى تؤثر الخصائص الديموجرافية على ، مشاركة المعرفة بين العاملين أيضا  

تأثير الثقة بين العاملين على أبعاد مشاركة المعرفة فيما  وأخير ا التعر  على مدى، الثقة بين العاملين

  . بينهم

، وتركز الدراسة على المديرون باإلدارة العليا والوسطى بالشركة القابضة لمصر للطيران

للشركة القابضة  اإلداري الذي يضم المجمع  ي وشركاتها التابعة التسعة باإلضافة إلى المجمع اإلدار 

 مصر للطيران للشحن الجوي ومصر للطيران للخدمات الجوية، و الجوية ومصر للطيران للخطوط

مصر للطيران للصيانة واألعمال الفنية باإلضافة لمصر للطيران للخدمات األرضية ومصر للطيران و 

مصر للطيران للخدمات الطبية ومصر للطيران للصناعات المكملة ومصر و  واألسواق الحرة، للسياحة

 4479د بلغ عدد القيادات اإلدارية التى تمثل الشركات السابق اإلشارة إليها وق، للطيران إكسبريس

 : كما خلصت الدراسة الى مايلي قيادة ومن ثم فإن هذا العدد يمثل المجتمع تحت الدراسة

 أوضحت نتائج الدراسة الميدانية بالشركة محل الدراسة أن جميع أبعاد مشاركة المعرفة -

 ر.الثالث تتوافر بشكل كبي

                                                           
 لين على مشاركة المعرفة ) دراسة ميدانية على الشركة القابضة لمصر للطيران(".ممدوح عبد العزيز محمد رفاعي "أثر الثقة بين العام 1

 .2019مصر كلية التجارة جامعة عين شمس 
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نتائج الدراسة الميدانية بالشركة محل الدراسة أن هناك تأثيرا  طرديا  لكل من الثقة  أوضحت -

 . ُبعد فعالية مشاركة المعرفة بين العاملين والثقة المعتمدة على الثقافة وذلك على، المعتمدة على القدرة

تنظيمي على عنوان " أثر الهيكل ال تحت 2018دراسة عبدالسالم أحمد عبدالمطلب سنة 

 1ة ".كوميعض المؤسسات الحعلى بدراسة تطبيقية  كفاءة األداء

، تهد  هذه الدراسة إلى معرفة أثر الهيكل التنظيمي من خالل االستفادة من التخصص

تحقيق الرقابة التلقائية مع عدم و  التنسيق بين أعمال المنظمة واالهتمام النشاطات المهمة للمنظمةو 

الدراسة المنهج الوصفي التحليلي باالعتماد اتبعت  على كفاءة األداء، رو  البيئيةاإلسرا  ومراعاة الظ

حث إعتمدت بعلى المصادر الثانوية واألولية لجمع المعلومات، ولمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع ال

ن ( فرد من العاملي 110الدراسة على اإلستبانة والتي تم توزيعها على عينة عشوائية مؤلفة من )

عض المؤسسات الحكومية وقد تم إختياهم عشوائيا، ومن أهم نتائج ب ودرجاتهم في، بمختلف وظائفهم

 : الدراسة

 . الحالي للمنظمة يعمل على تحقيق أهدافها أن الهيكل التنظيمي-

 سهل من عمل تدفق المعلومات بين كل مستوياها.أن الهيكل التنظيمي الحالي للمنظمة ي -

الهيكل  :بعنوان 2017صالح ناصر عليمات سنة  حمد على عيسىدراسة عز الدين م

األساسي في ليبيا: مشكالته وُسبل تطويره من وجهة نظر مديري المدارس  التنظيمي بمدارس التعليم

 .2ومساعديهم

                                                           
عبدالسالم أحمد عبدالمطلب " أثر الهيكل التنظيمي على كفاءة األداء دراسة تطبيقية على بعض المؤسسات الحكومية " مجلة العلوم  1

 .2018 1العدد 8علمي جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا المجلد االقتصادية عمادة البحث ال
عز الدين محمد على عيسى صالح ناصر عليمات " الهيكل التنظيمي بمدارس التعليم األساسي في ليبيا: مشكالته وُسبل تطويره من وجهة  2

 .2017 2العدد 25إلسالمية بغزة فلسطين المجلد للعلوم التربوية والنفسية  الجامعة ا IUGمجلة  نظر مديري المدارس ومساعديهم"
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تطرقت  الدراسة إلى الكشف عن المشكالت التي يعاني منها الهيكل التنظيمي بمدارس التعليم 

وإيجاد سبل ومقترحات لتطويره، وتبعت الدارسة المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت األساسي في ليبيا 

ومساعديهم بالمنطقة التعليمة البيضاء بليبيا ، ( مدير مدرسة تعليم أساسي115عينة الدارسة من )

(، ولتحقيق أهدا  160(مدرسة، وتم اختيارهم عشوائيا من مجتمع الدراسة البالغ )62موزعين على )

سبل تطوير الهيكل و  ( فقرة موزعة على المشكالت38تم استخدام االستبانة مكونة من ) سةالدرا

 :وأظهرت نتائج الدراسة أن التنظيمي بالمدارس

أبرز المشكالت التي يعاني منها الهيكل التنظيمي بالمدارس تتمثل في غياب توصيف -

 الوظائف، وضعف األهتمام بتصميم كادر للوظائف.

 تضخم في أعداد العاملين، مع غياب خريطة تنظيمية للمدرسة.وجود فائض و  -

وأوصى الباحثان بضرورة إيجاد رؤية واضحة نحو تنظيم وهيكلة مدارس التعليم األساسي في 

 ليبيا.

إنشاء إدارة للموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم تتولى استقطاب واختيار وتعيين العاملين  -

 .بالمدارس

بيانات ومعلومات الكترونية للمدرسة وربطها بشبكة األنترنت، لتسييل علمية  تطوير قاعد-

 .االتصال والتواصل مع المدرسة والعاملين فيها

" اثر البعد التنظيمي للثقافة على تنفيذ اإلستراتيجية في  :2016دراسة عالء الدين خبابة 

 1ية"المؤسسة دراسة حالة بعض المؤسسات المتوسطة الصناعية الجزائر 

                                                           
عالء الدين خبابة " اثر البعد التنظيمي للثقافة على تنفيذ اإلستراتيجية في المؤسسة دراسة حالة بعض المؤسسات المتوسطة الصناعية  1

 2016 5المجلة الجزائرية للتنمية االقتصادية العدد  الجزائرية" 
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هدفت هذه الدراسة إلى إبراز اثر البعد التنظيمي لثقافة المؤسسة على تنفيذ االستراتيجية في 

األداء داخل المؤسسة، وذلك و  المؤسسة، والذي يمكن أن يظهر في شكل عالقة بين الهيكل التنظيمي

كذا و  نظيمي ومكوناتهمن خالل التطرق إلى مفهوم الثقافة التنظيمية وأبعادها ثم الولو  إلى الهيكل الت

كي ية تشكيلها. ومن أجل التوسع أكثر في هذا البحث قمنا بإجراء دراسة ميدانية و  مفهوم اإلستراتيجية

حيث تم إسقاط الجانب النظري على ، على مجموعة من المؤسسات الصناعية المتوسطة الجزائرية

ة على تنفيذ اإلستراتيجية، ثم الخرو  من أجل إبراز دور اثر البعد التنظيمي للثقاف، الجانب التطبيقي

 :بالنتائج والتوصيات منها

اتصا  الهيكل التنظيمي للمؤسسات المبحوثة بالمركزية الشديدة الذي نتج عنه ضعف -

 المشاركة باتخاذ القرارات من قبل العاملين.

حوثة وأن أظهرت النتائج أن بعدي المركزية والتعقيد يقفان عائقين أمام فاعلية مؤسسات المب-

 . زيادتهما يقلل من فاعليتها

وجود اثر و  وجود اثر ذو داللة معنوية للهيكل التنظيمي بأبعاده على الفاعلية في المؤسسة-

 .للبعد التنظيمي للثقافة التنظيمية 

أثر الهيكل التنظيمي على عملية  دراسة كربوش محمد  بوهالل فاطمة بلميمون عبد النور "

 .20161اتيجية في المنظمة" صنع القرارات اإلستر 

تهد  هذه الدراسة الى دراسة أثر الهيكل التنظيمي على عملية صنع القرارات اإلستراتيجية 

 ومن خالل الدراسة التي أجريت باتباع المنهج الوصفي لالحاطة بالمفاهيم المتعلقة، في المنظمة

                                                           
مجلة نور بلميمون عبد النور " أثر الهيكل التنظيمي على عملية صنع القرارات اإلستراتيجية في المنظمة" كربوش محمد  بوهالل فاطمة  1

 .2016 3للدراسات االقتصادية العدد
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في الجانب التطبيقي قام الباحثون باجراء  وكدا القرار االستراتيجي أما الهيكل التنظيمي باالستراتيجية ب

مسح عن طر يق العينة وهذا بتسليط الضوء على المشكلة وتوضيح جوانبها باسقاط الدراسة النظرية 

على الواقع العملي وذلك من خالل حصر العالقة التي تربط عملية صنع القرارات االستراتيجية 

راسة مدى تأثير الهيكل التنظيمي على ابعاد عملية بالهيكل التنظيمي ثم القيام بجمع المعطيات ود

وهذا باستعمال تقنية التحليل ، صنع القرارات االستراتيجية والمتمثلة في العقالنية التفاعل والتوكيدي

االنحداري حيث توصل الباحثون الى وجود عالقة موجبة بين الهيكل التنظيمي ببعده المركزي  وعملية 

أن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، و جية من خالل بعد العقالنية  في المنظمةصنع القرارات اإلستراتي

 العقالنية لعملية صنع القرار االستراتيجي. محل الدراسة ذات التنظيم  المركزي له تأثير موجب على

 :ومن خالل هذه الدراسة استطاع الباحثون التوصل الى جملة من النتائج والمتمثلة في ما يلي

 . مؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية على المركزية في العملتؤكد ال -

تؤكد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية على اهمية العقالنية لعملية صنع القرار -

 . االستراتيجي في العمل

 ترتبط العمليات المركزية في المؤسسة بعالقات ايجابية مع العقالنية لعملية صنع القرار-

 . ي في المؤسسات نحل الدراسةاالستراتيج

"أثر الهيكل التنظيمي على فاعلية : بعنوان  2015دراسة محمد ديوب أحمد زهره سنة

 1اإلدارة االستراتيجية "دراسة ميدانية على الشركة العامة لمرفأ طرطوس"".

                                                           
ة مجل محمد ديوب أحمد زهره:"أثر الهيكل التنظيمي على فاعلية اإلدارة االستراتيجية "دراسة ميدانية على الشركة العامة لمرفأ طرطوس"". 1

 .2015 5العدد 37جامعة تشرين للبحوث والد راسات العلمية _ سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية  سوريا المجلد
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تطرقت  هذه دراسة الى معرفة أثر الهيكل التنظيمي بأبعاده الثالثة ) التعقيد، الرسمية، 

تم تطوير استبانة و  المركزية( على فاعلية اإلدارة االستراتيجية في الشركة العامة لمرفأ طرطوس

لتحقيق هذا الغرض، حيث تم توزيع االستبانة على عينة البحث المتمثلة بالمديرين  في كافة 

 التحميل وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي في جمع البيانات وتم االعتماد على برنامج ، المستويات

spss .اإلحصائي في تحليها 

 وتوصل الباحث إلى عدة نتائج منها:

إن هناك عالقة إيجابية بين المتغير المستقل الهيكل التنظيمي من خالل أبعاده التعقيد  -

 والمركزية في الهيكل على المتغير التابع فاعلية اإلدارة االستراتيجية.، والرسمية

%، ومعامل 82التابعة  المتغيراتو  المستقلة ين المتغيراتبلغت قيمة معامل االرتباط ب -

% باعتبار المرفأ منشأة حكومية ذات حجم كبير، وتخضع ألنظمة وقوانين وتعليمات  67التحديد 

 صارمة، وتعمل في بيئة عمل مستقرة.

هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين درجة التعقيد في الهيكل التنظيمي لمشركة العامة -

% من التغير  32طرطوس وفاعلية اإلدارة االستراتيجية، حيث يفسر متغير التعقيد ما نسبته  لمرفأ

وهذا التعقيد في شركات القطاع العام مرّده إلى كبر حجم الشركة وتنوع  الحاصل في المتغير التابع،

 ا.هأغراض

امة لمرفأ هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين الرسمية في الهيكل التنظيمي لمشركة الع-

% من التغير  38حيث يفسر متغير الرسمية ما نسبته ، طرطوس وفاعلية اإلدارة االستراتيجية

 .الحاصل في المتغير التابع
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أوصى الباحث بضرورة إعادة تصميم الهيكل التنظيمي في الشركة العامة لمرفأ طرطوس - 

 . ليتناسب مع تطبيق اإلدارة االستراتيجية بفاعلية

تشجيع االتصاالت الرأسية واألفقية والتنظيم غير الرسمي لينعكس ذلك إيجابا   إضافة إلى -

 على العاملين، ومن ثم على فاعلية المنظمة.

"مشاكل الهيكل التنظيمي في  : بعنوان  2015دراسة نصير حمد حامد إبراهيم سنة 

 .1ن"السودا دارسة حالة مستشفى ود مدني التعليمي، والية الجزيرة : المستشفيات

دارسة حالة مستشفى ود مدني ، تناولت هذه الدراسة مشاكل الهيكل التنظيمي في المستش يات

وذلك نسبة ألهمية القطاع الصحي ودوره البارز في تقديم أهم الخدمات ، التعليمي والية الجزيرة

ب للمواطنين مما يستلزم ضرورة وجود تنظيم جيد وهيكل تنظيمي فعال للمؤسسات الصحية ومواك

للتطورات التكنولوجية. وهدفت الدراسة إلى بحث المشاكل التي تواجه الهيكل التنظيمي في 

المستش يات بالتركيز على مستشفى ود مدني التعليمي من خالل دراسة أهم مشاكل الهيكل التنظيمي 

ات للمستشفى ومعرفة سلطات ومسؤوليات الوحدات المكونة للهيكل التنظيمي ودراسة مدى تناسب سلط

ود راسة التنسيق بين األنشطة المختلفة من اجل تكامل األدوار ود راسة ، الوحدات مع مسؤولياتها

كما اتبع البحاث المنهج الوصفي  الوصف الوظيفي للوظائف المختلفة في مستشفى ود مدني التعليمي

لومات األولية باإلضافة للمع . التحليلي للمعلومات وجمع المعلومات من المراجع والبحوث السابقة

التي تم الحصول عليها من االستبيان وقد تم تحليل المعلومات باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية 

                                                           
نصير حمد حامد إبراهيم "مشاكل الهيكل التنظيمي في المستش يات : دارسة حالة مستشفى ود مدني التعليمي، والية الجزيرة ،السودان"  1

 .2015كلية االقتصاد والتنمية الري ية جامعة الجزيرة السودان  مالرسالة ماجستير في إدارة اإلع
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وتم االنتقال إلى تحليل البيانات الواردة ، فردا" 110وقد بلغ حجم العينة  spssللعلوم االجتماعية 

 :ائج التي توصلت إليها الدراسةحسب العالقات االرتباطية بين متغيرات الدراسة وتلخصت أهم النت

وعدم االهتمام الواضح لإلدارة بالتحديد ، في عدم توفر عناصر الهيكل التنظيمي للمستشفى- 

 والمعلن لسلطات ومسؤوليات الوحدات المكونة للهيكل التنظيمي للمستشفى.، الواضح

ير إلى عدم مالءمة الهيكل التنظيمي الحالي للمستشفى يتسم بالجمود وعدم الفعالية مما يش -

 للتطورات المستقبلية في تقديم الخدمات الطبية والصحية.

ال يراعي الهيكل التنظيمي العدالة والتوازن في توزيع أعباء العمل بين الوحدات والوظائف  -

 المختلفة.

 : كما ندكر أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة المتمثلة في

للمستشفى واشاعة الوعي بأهمية الهيكل التنظيمي وضرورة  ضرورة تفعيل الهيكل التنظيمي-

 . التطوير المستمر للخطط المتعلقة بالخدمات الطبية والعالجية واشراك العاملين في صنع القرارات

"أثر عوامل البيئة  :وهي مقال بعنوان 2014دراسة منصور عبد القادر محمد منصور سنة 

 جامعة األقصى بغزة "هة نظر الموظفين االداريين حالة من وج الداخلية على الوالء التنظيمي

تطرقت هذه دراسة إلى معرفة أثر بعض من عوامل البيئة الداخلية للمنظمة  من خالل الهيكل 

والبالغ ، والثقافة التنظيمية  على الوالء التنظيمي للعاملين في جامعة األقصى بغزة، ي23التنظيم

( استبانة على أفراد العينة 108عينة عشوائية عددها )  (موظفا ، حيث تم توزيع149عددهم )

وكذلك أدوات إحصائية متقدمة الختبار فرضيات ، المبحوثة، ولقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي

 الدراسة. ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث: 
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على الوالء   ئدة معا  يوجد تأثير واضح لطبيعة الهيكل التنظيمي والثقافة التنظيمية السا-

 التنظيمي للموظفين اإلداريين في الجامعة.

عدم وجود فروق بين أفراد العينة المبحوثة في تأثير عوامل البيئة الداخلية على والئهم  -

  . التنظيمي وفقا  لعدد من المتغيرات الشخصية ) النوع، العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة(

عالقة بين الهيكل التنظيمي على الوالء التنظيمي للموظفين اإلداريين يوجد تأثير لطبيعة ال -

 . في جامعة األقصى بغزة

يوجد تأثر لطبيعة العالقة بين الثقافة التنظيمية على الوالء التنظيمي للموظفين اإلداريين  -

 . في جامعة األقصى بغزة

ي لمديريتي النشاط واقع الهيكل التنظيم: بعنوان 2013دراسة محمد رشيد محمد سنة 

 . 1في محافظة بغداد 1والرصافة/  1الرياضي والكشفي الكرخ/ 

هد  البحث إلى دراسة واقع الهيكل التنظيمي لمديرية التربية الرياضية في محافظة بغداد 

الباحث المنهج الوصفي  وتشخيص مراكز الضعف والقوة في الواقع التنظيمي واإلداري فيها وأستخدم

 ي على عينة من المدراء والمعاونون بأسلوب المسح

والمشرفون من منتسبي المديرتين للتربية الرياضية منها تربية بغداد الكر  والرصافة والبالغ 

(، وتم اعتماد استمارة أستبانة استطالع الرأي بعد تقنينها لتالئم هذه العينة، وكانت أهم  50عددهم ) 

 :االستنتاجات هي

                                                           
مجلة كلية التربية  في محافظة بغداد" ١والرصافة/  ١محمد رشيد محمد "واقع الهيكل التنظيمي لمديريتي النشاط الرياضي والكشفي الكر /  1

 .2013  1العدد  25الرياضية  جامعة بغداد  العراق المجلد 



 الفصل الثالث                                                        الدراسات السابقة
 

- 80 - 
 

عل مع عدم نسب الرجل المناسب في المكان المناسب وان الهيكل التنظيمي غير مف -

 التعيينات تخضع إلى االرتجالية في العمل.

 عدم التزام المديرية العامة للتربية الرياضية بتخطيط األهدا  والسعي لتحقيقها. -

 ال توجد ميزانية مالية كافية لمديرية التربية الرياضية لغرض تنفيذ البرامج. -

 :راسة  بجملة من التوصيات منهاكما دأوصت الد

البد من قيام األقسام في المديريتين العامتين باالشتراك في وضع األهدا  مع المديرية  -

 . العامة للتربية الرياضية في الوزارة

البد - . من الواجب أن تتم دراسة البرنامج الرياضي من أشخاص أكفاء وذوي خبرة كثيرة -

 . برنامج النشاط الرياضي في المديريات من صر  مبالغ مالية لتغطية
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 سنتطرق الى الدراسات األجنبية التالية : األجنبيةالدراسات  :المطلب الثاني

 

 :بعنوان 2017سنة Kamran Ghorbannejad Estalakiدراسة 

  "On the impact of organizational structure on organizational 

 efficiency in industrial units: industrial units of Kerman and Hormozgan 

Provinces1" 

بحثت الدراسة الحالية التي استخدمت الموقف القابل للتطبيق العالقة بين الهيكل التنظيمي 

والكفاءة بين الموظفين العاملين في الوحدات الصناعية في مقاطعتي كيرمان وهور وزجان. بالنسبة 

( لتقييم الهيكل التنظيمي ويتم 1998ستخدام استبيان قياسي موحد من روبنز )يتم ا، لجمع البيانات

لتقييم جوانب اإلنتاجية التنظيمية.  Goldsmithو Herseyاستخدام االستبيان القياسي الخاص بد 

وهور وزجان و  تشمل عينة الدراسة الشخصية المستخدمة في الوحدات الصناعية في مقاطعتي كيرمان

، 384ويعتبر حجم العينة المتكونة من ، Morganفي أخذ العينات العشوائية وجدول والتي تستخدم 

ويتم التعر  على  ويتم تحليل البيانات التي تم جمعها باستخدام معامل االرتباط واالنحدار الخطي

مكونات النموذ  ونوع إعادة االرتباطات الموجودة لديهم واإلبالغ عنها من أجل القيام بتحليالت 

 . SPSS15خدم تست

 :بعضها أظهرت النتائج المتوصل اليهاالدراسة كما سندكر

                                                           
1 Kamran Ghorbannejad Estalaki " On the impact of organizational structure on organizational efficiency 
in industrial units: industrial units of Kerman and Hormozgan Provinces" Shahid Bahonar University of 
Kerman, Kerman, Iran.  Macapá, v. 7, n. 3, 2017 
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أن هناك عالقة كبيرة بين الكفاءة في الوحدات الصناعية مع الهيكل التنظيمي ومكوناته بما -

 في ذلك التعقيد والرسمية والتركيز.

، ى اإلنتاجيةيكون لمركز التركيز التأثير األكبر عل، أنه من بين مكونات الهيكل التنظيمي-

ُيقترح تنظيم المنظمات الصناعية وتنفيذ استراتيجيات لتعزيز ، التنظيم الصناعي. في هذا الصدد

ا  التركيز التنظيمي. تظهر النتائج أيض 

ُيقترح أن ، أن التعقيد التنظيمي له تأثير سلبي وهام على كفاءة المنظمة، في هذه الحالة -

 فيذ استراتيجيات لتقليل التعقيد التنظيمي.تقوم المنظمات الصناعية بتخطيط وتن

الطابع الرسمي له تأثير صغير ولكنه مهم وإيجابي على إنتاجية المنظمات داخل الوحدات  -

 الصناعية في مقاطعتي كيرمان وهور وزجان.

  2016سنة Hadi Shafiee Ehsan Razminia  Narjes Khatun Zeymaran دراسة

 "Investigating the Relationship between Organizational Structure Factors and 

Personnel Performance1". 

وأداء الموظفين  ركزت الدراسة على المعرفة والتحقيق في العالقة بين عوامل الهيكل التنظيمي

البد ومن  الضروري أن يكون لدى ، فالبقاء في بيئة ديناميكية ومعقدة، في شركات التأمين كيرمان

مات مرونة ومرونة يكون العامل الرئيسي فيها هو الهيكل التنظيمي الذي يمثل القوة الرئيسية المنظ

للتغيير، إنه إطار لجميع القرارات والعمليات التنظيمية ويؤثر على تحسين األداء وزيادة اإلنتاجية. 

الموظفين، يتم الغرض من هذا البحث هو ترتيب عوامل الهياكل التنظيمية التي تكون فعالة في أداء 

                                                           
1 Hadi Shafiee Ehsan Razminia  Narjes Khatun Zeymaran  "Investigating the Relationship between 
Organizational Structure Factors and Personnel Performance" International Journal of Management, 
Accounting and Economics  Vol. 3, No. 2, February, 2016 . 
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تطبيق هذا البحث والدراسة االستقصائية التي يتكون سكانها اإلحصائيون من موظفي شركات التأمين 

موظف بشركات التأمين لجمع بيانات   80كيرمان وبرسان. تم استخدام طريقة أخذ عينة متكونة من

اة البحث هي استبيان صمم البحث، تم تحليل البيانات البحثية واختبارات بيرسون وفريدمان فكانت أد

، أظهرت جملة من spssواختبار فرضية البحث ، للغرض تم استخدام حزمة البرامج لتحليل البيانات

 : النتائج تدكر منها

 أن الرسمية هي العامل األكثر فعالية والتعقيد هو العامل األقل فعالية في أداء الموظفين.-

وتجميع المهام المماثلة ونشر ، المهام المتكررةيؤكد تصميم الهيكل التنظيمي على إغفال  -

وتوجيه االستراتيجيات وقدرات المنظمة التي ال تساهم من خاللها فقط في زيادة ، اقتصاد المقاييس

ا على تطوير القدرات في الوحدات التنظيمية.  الكفاءة في المنظمة ولكن تؤثر أيض 

وأداء الموظفين من خالل الرسمية بشكل وجود عالقة إيجابية بين عوامل الهيكل التنظيمي -

 قوي اما التعقيد بشكل ضعيف بين عوامل الهيكل التنظيمي. 

 2016سنة Hadi Shafiee Ehsan Razminia  Narjes Khatun Zeymaranدراسة 

 Investigating the Relationship between Organizational Structure Factors" :بعنوان

".1rmanceand Personnel Perfo 

ركزت الدراسة على المعرفة والتحقيق في العالقة بين عوامل الهيكل التنظيمي وأداء الموظفين 

البد ومن  الضروري أن يكون لدى ، فالبقاء في بيئة ديناميكية ومعقدة، في شركات التأمين كيرمان

يمثل القوة الرئيسية المنظمات مرونة ومرونة يكون العامل الرئيسي فيها هو الهيكل التنظيمي الذي 

                                                           
1 Hadi Shafiee Ehsan Razminia  Narjes Khatun Zeymaran  "Investigating the Relationship between 
Organizational Structure Factors and Personnel Performance" International Journal of Management, 
Accounting and Economics  Vol. 3, No. 2, February, 2016 . 
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للتغيير. إنه إطار لجميع القرارات والعمليات التنظيمية ويؤثر على تحسين األداء وزيادة اإلنتاجية. 

الغرض من هذا البحث هو ترتيب عوامل الهياكل التنظيمية التي تكون فعالة في أداء الموظفين. يتم 

ها اإلحصائيون من موظفي شركات التأمين تطبيق هذا البحث والدراسة االستقصائية التي يتكون سكان

موظف بشركات التأمين لجمع بيانات   80كيرمان وبرسان. تم استخدام طريقة أخذ عينة متكونة من

البحث. تم تحليل البيانات البحثية واختبارات بيرسون وفريدمان فكانت أداة البحث هي استبيان صمم 

. أظهرت جملة من spssنات واختبار فرضية البحث للغرض تم استخدام حزمة البرامج لتحليل البيا

 : النتائج تدكر منها

 أن الرسمية هي العامل األكثر فعالية والتعقيد هو العامل األقل فعالية في أداء الموظفين.-

وتجميع المهام المماثلة ونشر ، يؤكد تصميم الهيكل التنظيمي على إغفال المهام المتكررة -

ه االستراتيجيات وقدرات المنظمة التي ال تساهم من خاللها فقط في زيادة وتوجي، اقتصاد المقاييس

ا على تطوير القدرات في الوحدات التنظيمية.  الكفاءة في المنظمة ولكن تؤثر أيض 

وجود عالقة إيجابية بين عوامل الهيكل التنظيمي وأداء الموظفين من خالل الرسمية بشكل -

 وامل الهيكل التنظيمي. قوي اما التعقيد بشكل ضعيف بين ع
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Manar Ibrahim Al-Qatawneh   : بعنوان 2014سنة    دراسة    

"The Impact of Organizational Structureon  Organizational                                                                                                   

Commitment: A Comparison between Public and Private Sector 

1"Firms in Jordan 

تهد  هذه الدراسة إلى دراسة تأثير الهيكل التنظيمي على االلتزام التنظيمي في القطاع     

شركات القطاع الخاص في االردن. يتم تضمين ثالثة أبعاد هيكلية رئيسية في هذا البحث: و  العام

 412والمعيارية. ، ركزية )في شكل التسلسل الهرمي للسلطة والمشاركة(الم، إضفاء الطابع الرسمي

 239شركة عامة وخاصة في عمان وتم الحصول على عينة من  23مسوحات كانت يتم إدارتها إلى 

 استمارة صالحة.

باستثناء ، تكشف النتائج أن جميع أبعاد الهيكل مرتبطة بااللتزام التنظيمي في كال القطاعين

ُيظهر الشكل الرسمي أكبر عالقة مع االلتزام ، لهرمي للسلطة. من بين أبعاد الهيكلالتسلسل ا

في حين أن المشاركة لها أكبر ارتباط مع االلتزام التنظيمي في ، التنظيمي في الشركات العامة

الشركات الخاصة. الموظف الديموغرافية ليس له أي تأثير على أبعاد الهيكل أو االلتزام التنظيمي 

العالقة بين الهيكل التنظيمي وااللتزام التنظيمي ال ، القطاع الخاص أو العام. عالوة على ذلك في

 يختلف الموقف في القطاع الخاص أو العام القطاع.

شركات  التحقيق في هذه الدراسة تأثير أبعاد الهيكل التنظيمي على االلتزام التنظيمي في

تنبأ بأن هذه األبعاد الهيكلية سو  يؤثر إيجابيا ، ديدخاصة وعامة مختارة في عمان. على وجه التح

، من الناحية النظرية على االلتزام التنظيمي. دعمت النتائج هذه التوقعات فيما يتعلق بالطابع الرسمي
                                                           

1 Manar Ibrahim Al-Qatawneh" The Impact of Organizational Structureon  Organizational                                                                                                   
Commitment: A Comparison between Public and Private Sector 
Firms in Jordan ،" European Journal of Business and Management ،Vol.6, No.12, 2014 
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الهيكل التنظيمي وااللتزام التنظيمي في الشركات العامة  تسهم نتائج هذا البحث في معرفة العالقة بين

 هذه النتائج ردنوالخاصة في األ

 يجب أن تساعد في إظهار نوع ومستوى الهيكل التنظيمي الذي يعزز الموظف-

 االلتزام في المنظمات

يجب عليهم تصميم منظمتهم على أساس مستويات عالية من إضفاء الطابع الرسمي من -

و منخفضة لزيادة اإلجراءات واللوائح المكتوبة والمعايير ومستويات مختلفة من المركزية سواء عالية أ

 التزام الموظف في شركاتهم.

 :كما أوصى الباحث بالتوصيات التالية

يجب أن تدرس الدراسات المستقبلية دور ثقافة الموظف في العالقة بين أبعاد الهيكل -

على وجه التحديد، قد تغير  التنظيمي ومواقف الموظف والسلوك في المنظمة في البلدان العربية

 القات بجعلها إيجابية أو سلبية.الثقافة هذه الع

ا تأثير األبعاد األخرى للهيكل التنظيمي- مثل ، ينبغي أن تدرس الدراسات المستقبلية أيض 

 على المواقف والسلوكيات المتعلقة بالعمل.، الحجم والتعقيد
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  :بعنوان  2014سنة       AHMAD VAZEHI ASHTIANIدراسة  

"A STUDY ON KNOWLEDGE SHARING PRACTICES AND INNOVATION 

1CAPABILITY: A SOCIAL CAPITAL PERSPECTIVE" 

تركز الهد  من هذه الدراسة هو معرفة تأثير رأس المال االجتماعي لمجتمعات الممارسة 

الصناعات المالية والصيدالنية باعتبارها من على المنظمات  على ممارسات تبادل المعرفة واالبتكار

 : معرفة في إيران ؛ من خالل طرح اإلشكالية التاليةالصناعات كثيفة ال

 ما العوامل التنظيمية التي تؤثر على تبادل المعرفة نحو القدرة على االبتكار؟ -

و ما هو دور رأس المال االجتماعي لمجتمعات الممارسة في التأثير على تبادل المعرفة -

 على القدرة االبتكارية للشركة؟

عوامل التنظيمية التي قد تكون بمثابة عوامل تمكين أو مثبطات لتبادل كما حدد الباحث ال    

كما تحاول هذه الدراسة معالجة وتحليل الدور المعتدل ،  وبعد ذلك على االبتكار التنظيمي، المعرفة

لرأس المال االجتماعي. يفحص النموذ  التكاملي المقترح هنا التأثير المعتدل لرأس المال االجتماعي 

ونظام ، والهيكل التنظيمي، وثقافة االبتكار، ر العوامل التنظيمية مثل تكنولوجيا المعلوماتعلى دو 

ودعم اإلدارة في تبادل المعرفة والقدرة على االبتكار للشركة. تم إجراء مسح كمي لجمع ، المكافآت

لة الهيكلية شركة إيرانية كثيفة المعرفة. ثم استخدمت هذه الدراسة نمذجة المعاد 167البيانات من 

. أكدت النتائج التأثير PLS-SEMللتحقق من صحة وتأكيد النموذ  التكاملي باستخدام برنامج 

المباشر لعوامل التمكين التنظيمية على تبادل المعرفة في المتغيرات الديموغرافية المختلفة مثل عمر 

                                                           
1 AHMAD VAZEHI ASHTIANI   "A STUDY ON KNOWLEDGE SHARING PRACTICES AND INNOVATION 
CAPABILITY: A SOCIAL CAPITAL PERSPECTIVE" Doctor of Philosophy  UNIVERSITY OF MALAYA 
KUALA LUMPUR 
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من خالل معامل المسار المجيبين وسكان الصناعة، تم دعم الدور المعتدل لرأس المال االجتماعي 

المهم  لتفاعله مع الهيكل التنظيمي ودعم اإلدارة في الشركات المالية ومع اللغة المشتركة في العينة 

 تغييرات في تبادل المعرفة والقدرة على االبتكار مع وجود آثار التفاعل في جميع االفراد.و  بأكملها

اعتباره مؤشرا  على تبادل المعرفة. تؤكد ب -الهيكل التنظيمي  -على تأثير مباشر واحد فقط -

النتائج تأثير تبادل المعرفة على كل من االبتكارات االستكشافية واالستغاللية. ال يمكن دعم العالقات 

المعتدلة المفترضة من خالل البيانات في جميع السكان باستثناء البعد اللغوي المشترك لرأس المال 

 االجتماعي المعرفي.

التنظيمي المرن يحسن مدى تبادل المعرفة. يتوافق هذا االستنتا  مع النتائج  أن الهيكل -

 الواردة في الدراسات السابقة التي أجريت في السياق اإليراني

توفير وتشجيع استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات ال يشير إلى أي  وجدت الدراسة أن -

 . تأثير على مدى تبادل المعرفة بين األفراد

 Effects of"  :بعنوان 2006سنة  Annick Willem  Marc Buelensة دراس

.1"unit Knowledge Sharing-Organizational Design Dimensions on Inter 

جاءت الدراسة لفهم العالقة بين خيارات تصميم المنظمة وتبادل المعرفة. للمساهمة في سد 

، الرسمية، والمتمثلة في التخصص المركزية، ساسيةفبالنظر إلى أبعاد تصميم المنظمة األ، هذه الفجوة

                                                           
1 Annick Willem . Marc Buelens . "Effects of Organizational Design Dimensions on Inter-unit Knowledge 
Sharing"  WORKING PAPER Ghent University, Faculty of Economics and Business Administration, 
Department Management and Entrepreneurship.2006. 
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ا ، والتنسيق و عالقتها بمفاهيم ادارة المعرفة وتبادلها في حين يرى الباحثان أن التخصص ينشئ حدود 

 خاصة لتبادل المعرفة بالمنظمة والتنسيق هو آلية محددة للمنظمة للتغلب على هذه الحدود

االستمارة  باستخدام استبيان في األقسام البلجيكية البيانات ب وقد تم االعتماد على جمع

، لشركتين أوروبيتين نشطتين في مجال الطاقة وقطاع المالية، بناء  على التصميم الكالسيكي للمؤسسة

، يفترض المزيد من مشاركة المعرفة بين الوحدات عند التنسيق الالمركزي وغير الرسمي المستخدم

 :منخفضة. ومن بين النتائج التي توصلت الدراسة إليها تعقيدوالترابط بين الوحدات وحدة ال

بصر  النظر عن وجود تأثير مباشر قوي على ، تشير إلى أن الترابط  الوحدات وتعقيد -

ا كان له تأثير تفاعلي مهم في العالقة بين  المعرفة التشاركية، تبادل المعرفة  أيض 

سمية. من خالل القيام بإجراء مقارنة بين وجود تأثير إيجابي في العالقة بين تخ يف الر -

 الحالتين في المنظمات محل الدراسة.

وجود تأثير إيجابي في العالقة بين التنسيق. من خالل القيام بإجراء مقارنة بين الحالتين -

 في المنظمات محل الدراسة.

 Knowledge Sharingwithin" : (بعنوان 2005سنة  Niels Ingvar Boerدراسة ل ) 

 1rganizations A situated and relational Perspective"O 

تهد  الدراسة الى تطوير منهجية لمراقبة ودراسة مشاركة المعرفة وذلك بطرح اإلشكالية 

ما الذي يحفز الناس على المشاركة أو عدم مشاركة المعرفة داخل المنظمة ؟وما هي المعرفة  : التالية

 التي يتم مشاركتها؟.

                                                           
1Niels Ingvar Boer "Knowledge Sharingwithin Organizations A situated and relational Perspective" PH.D. 
Erasmus School of Economics. the Erasmus University Rotterdam 2005.   
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 كزت هذه الدراسة على أنواع مختلفة من العالقات التي يتم من خاللها تبادل المعرفةكما ر     

بما في ذلك العالقات بين األشخاص الذين تكون المعرفة ، يعالج البعد التحفيزي تشارك المعرفةو 

داخلهم  كشبكات العالقات االجتماعية مع أنماط السلوك داخل المنظمة وكذلك مستوى الثقة وقدرة 

 وقد تم تصميم، ومعالجة الطبيعة المتبادلة لمشاركة المعرفة مثل البنية التحتية لالتصاالت، فراداال

استبانة تم توزيعها لجمع البيانات داخل منظمتين، وكالة حكومية تتعامل مع إصدار تصاريح إقامة 

 Philipsوبحوث مبتكرة قسم أكبر شركة لإللكترونيات في أوروبا )، (INDلطالبي اللجوء )

NatLabوتمثل المنظمتان  والمالحظات وتحليل المستندات، (.باالضافة الى المقابالت والمحادثات

تواجه تحديات مختلفة ولديها طرق مختلفة للمشاركة الن كليهما ، اختالف ا كبير ا اإلعدادات التنظيمية

 يمتاز بمعرفة كثيفة. 

بسبب تقسيم العمل ومشاركة المعرفة ، وتبادل المعرفة له أهمية حاسمة بالنسبة للمنظمات

باعتبارها عملية تنظيمية واجتماعية إنها وسيلة لتحقيق األهدا  التنظيمية، كما تقف الدراسة على 

دور النماذ   ومدى اختالفها على سلوك الموظفين لمشاركة المعرفة والمهارات المعرفية والتواصلية 

النماذ  والكامنة وراء المعرفة باإلضافة الى معرفة الحواجز  العالقة القائمة بين، و المناسبة للقيام بها

كما أن دوافع الموظفين لتبادل المعرفة داخل المنظمات ال يزال ، التي تحول دون مشاركة المعرفة

وتختلف المشاركة المعرفية داخل أنواع مختلفة من  غير مفهوم هذه الدوافع يمكن التحقيق فيها

 المنظمات 

كونه مبني على أبعاد اجتماعية مختلفة ، ل المعرفة يمكن وصفه وتحليلهأن سلوك تباد-

 حسب التسلسل الثقافي وقواعد التنفيذ
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تبادل و  على السلوك السلطة الرسمية والخبرة تبين أنها متميزة إلى حد ما كعامل مؤثر-

 المعرفة.

، الجتماعيةتلك المعرفة ال يتم مشاركتها فقط على أساس الدوافع ا INDأظهرت حالة - 

 ولكن هذا يشمل أيضا دوافع تنظيمية أخرى.

 كما يقترح الباحث أنه سيكون من المفيد التركيز على التحفيز كبعد لمشاركة المعرفة

يحتا  المديرون إلى معرفة مايحفز هؤالء االفراد. ،  ومن أجل تحفيزالموظفين على التبادل

عند ، لة التأثير عليها عمدا . عالوة على ذلكبحيث يمكن للمديرين محاو ، كهذه الدوافع الصريحة

تكنولوجيا االتصاالت أو ، تطبيق أو تغيير نظام تنظيمي معين )على سبيل المثال مستودع المعرفة

 نظام المكافآت(.

يحتا  الممارسون إلى إدراك أن سلوك تبادل المعرفة هو سلوك معقد فهو عملية اجتماعية -

ويجب دعم المبادرات الرامية إلى تحسين تبادل المعرفة ، لعالقاتيتعتمد على السياق التنظيمي وا

 والتي تتسم بالبساطة.

ا إلى أن يأخذوا في االعتبار تبادل المعرفة عند تعيين موظفين جدد - يحتا  الممارسون أيض 

قد توفر الجهد للموظفين الجدد ، فان عمليات تبادل المعرفة وسيلة فعالة، أو تشكيل فريق عمل

 . سب الوقت للمنظمةوتكت
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 المتغير التابع " المعرفة التشاركية" :المبحث الثاني 

وينقسم الى  في هذا المبحث سو  نتطرق الى بعض الدرسات التي تناولت المعرفة التشاركية     
 األجنبية.لدراسات السابقة ل أما الثاني فقد خصص لدراسات السابقة بالعربيةاألول خصص ل مبحثين

 الدراسات السابقة بالعربية : األولالمطلب 
أثر الثقافة التنظيمية على  :( تحت عنوان2019دراسة ل )عزيز دحماني، نفيسة ناصري 

 .1التشارك المعرفي في الجامعة الجزائرية، مقاربة باستخدام نماذج المعادالت البنائية

لمعرفي على مستوى هدفت الدراسة إلى إبراز أثر الثقافة التنظيمية على تعزيز التشارك ا

والتجريبي من خالل التطرق ، جامعة طاهري محمد بشار، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي

 للتأصيل النظري لكل من الثقافة التنظيمية والتشارك المعرفي ومراجعة الدراسات السابقة،

ل العزوم ( وبرنامج تحليSPSSوباالستعانة ببرنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

مفردة  172( وطريقة االحتماالت الكبرى، حيث تم تحليل استجابات عينة ضمت Amosاإلحصائية )

 من أعضاء هيئة التدريس المنتمون إلى الكليات الثمانية 764من مجتمع الدراسة البالغ 

% من  68بالجامعة، وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن الثقافة التنظيمية تفسر 

%، مما  0,82% يعزز التشارك المعرفي ب 1تشارك المعرفي، كما أن تنامي الثقافة التنظيمية ب ال

 يدعو إدارة جامعة طاهري محمد بشار إلى العمل على تنمية روح الفريق بين أعضاء هيئة

 كما توصلت الدراسة الى عدة  اقتراحات من أهمها:

 تنمية ثقافة المواطنة ودعم المبادرة الفردية؛ -

                                                           
عزيز دحماني، ن يسة ناصري " أثر الثقافة التنظيمية على التشارك المعرفي في الجامعة الجزائرية مقاربة باستخدام نماذ  المعادالت  1

 370 355ص.ص  2019، الجزائر  01العدد  19مجلة الباحث، المجلد  ئية " ،البنا
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تهيئة المنا  المشجع على اإلبداع الذي يمكن أن يتحقق من خالل تثمين البحوث العلمية  -

 واألكاديمية وتقديم حوافز مادية تدفع نحو اإلبداع واالبتكار؛

 تفعيل هيكل تنظيمي يساعد على تعزيز التشارك المعرفي من خالل دعم وتقوية التواصل؛ -

يئة التدريس داخل أقسام الكليات ثم االنتقال إلى ضرورة إرساء جو الثقة بين أعضاء ه -

 مستويات أعلى؛

دعم التوجه باألفراد من خالل األعمال المنجزة على شكل مطبوعات جامعية ومقاالت  -

 ومشاركات في الملتقيات والتظاهرات العلمية والتي تعتبر من بين معايير الترقية والتأهيل؛

 وفير بيئة داعمة للثقة والتوجه نحو اإلبداع.تعزيز الوعي بالتشارك المعرفي وت -

تأثير المشاركة بالمعرفة " ، بعنوان:2019، الهام محمد عليوي ، دراسة علي حسن الطائي-

 1في مقدرات الموارد البشرية بحث تحليلي في وزارة العلوم والتكنلوجيا العراقية"

دة في المنظمة اذ مثلث هدفت الدراسة الى التعر  على مستوي المشاركة بالمعرفة السائ

المشاركة بالمعرفة دور المتغير المستقل ومقدرات الموارد البشرية دور المتغير التابع من خالل الموارد 

المنظمة في تنفيذ رسالتها  والتقصي العلمي الدقيق لوضع آليات عمل جديدة تساعد ادارة، البشرية

تشجيع على عمل البحوث القيمة الرصينة وتحقيق أهدافها الرئيسة التي وجدت من أجلها وهي ال

واستمراريتها لزيادة كفاءاتها المعرفية والفنية والمهارية ليشكلوا في المستقبل قوى عاملة مؤهلة للعمل 

ما هو دور المشاركة بالمعرفة في تعزيز  : وفق االشكالية الرئيسية التالية في قطاعات المجتمع

أي ما طبيعة ومستوى مقدرات : ها بمجموعة من التداوالت اآلتيةالقدرات البشرية ؟ والتي يمكن صياغت

                                                           
علي حسن الطائي ،الهام محمد عليوي "تأثير المشاركة بالمعرفة في مقدرات الموارد البشرية بحث تحليلي في وزارة العلوم والتكنلوجيا  1

 .21-1ص ص  113العدد  25مجلة علوم االدارة واالقتصاد، جامعة بغداد العراق مجلد العراقية"
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الموارد البشرية في المنظمات المبحوثة ومدى قدرتها في ظل المعرفة المتوافرة والقدرة على االبتكار 

 . والتشارك بالمعلومات وتحديثها واستدامتها

عراقية التي يبلغ قوامها وقد طبقت الدراسة على عينة من موظفي وزارة العلوم والتكنلوجيا ال

( موظف، وقد اعتمدت على االستبانة كأداة تجمع البيانات، كما خلصت الدراسة إلى مجموعة 162)

 :من النتائج أهمها

والبيانات المطلوبة لمعالجة المواقف ، أن المدراء في المنظمة يمتلكون الخبرات والمقومات -

لمسؤوليات الوظي ية لإلدارات واالقسام على مستوي المتعلقة بمعرفة األعمال مع وضوح االدوار وا

 العينة المدروسة.

أن المدراء قدرة في وضع نظام للتحفيز معنوي فاعل يهتم بتحسين عملية توظيف األفراد  -

 والمحافظة عليه في المنظمة  على الرغم من توافر المعلومات القيمة لدي رؤساء األقسام.

ومن ثم اكتساب  رية بالدرجة األولى مقدرات ترتبط بإدارة التغيرتمتلك المنظمة بمواردها البش -

أخيرا المقدرات المتعلقة بتسليم الموارد البشرية اتفق العيلة و  المعار  المتعلقة في مجاالت األعمال

بأن المنظمة تقوم بعمليات تعزيز التبادل المعرفي فيها مع النبيل تطوعي للعاملين فيها من التراكم 

ومن ثم حرية كافية للحصول على المعلومات المطلوبة إلنجاز ، والمعلوماتي فيما بينهمالمعرفي 

 . مختلف األعمال

أن المشاركة بالمعرفة تقترب برفع مستوى أداء الفريق ودعم إجراءاته في المجال األعمال  -

تصال أساليب العمل المتبعة عبر سهولة االو  مع تحسين قدرة أعضاء الفريق على تطوير أدوات

 التقسيم الصحيح لتعمل بين أعضاء الفريق الواحد.و  وسرعة المشاركة بالمعرفة
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درجة االتصال األكاديمي  :( بعنوان2019دراسة ل )فواز السليحات، مجدلين العدوان 

والتشارك المعرفي بين طلبة الد راسات العليا وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة األردنية من 

 .1ليةوجهة نظر طلبة الك

والتشارك المعرفي بين طلبة الد ، هدفت هذه الد راسة إلى معرفة درجة االتصال األكاديمي

راسات العليا وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة األردنية من وجهة نظر طلبة الكلية، وتكّون مجتمع 

( طالب ا وطالبة،  5970الدراسة من جميع طلبة كلية الد راسات العليا في الجامعة األردنية، وعددهم ) 

والتشارك المعرفي ، ولإلجابة عن أسئلة الدراسة تّم تطوير استبانة لقياس درجة االتصال األكاديمي

بين طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة األردنية، تم التحقق من صدقها وثباتها 

، وأظهرت نتائج الدراسة أّن درجة االتصال ( فقرة 12وتكونت أداة الد راسة في صورتها النهائية من ) 

األكاديمي والتشارك المعرفي بين طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة األردنية 

جاءت بدرجة متوسطة. كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات 

ى فقرات أداة الدراسة ُتعزى لمتغيري الجنس والمرحلة الحسابية الستجابات أفراد عينة الد راسة عل

الدراسية، في حين أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية تعزى 

لمتغير الكلية ولصالح الكليات العلمية. وقد توّصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، أهّمها 

التشارك المعرفي بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، من خالل ضرورة تعزيز االتصال األكاديمي و 

عقد الندوات واللقاءات والمؤتمرات التي تعزز تفاعلهم ونقلهم للمعرفة وكذلك االهتمام بتنمية االتصال 

األكاديمي والتشارك المعرفي ونقل المعرفة بتوثيق العالقة بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، خالل 

تعليم باإلضافة ال التأكيد على ضرورة توفير بيئة تعليمية معززة لإلنتا  البحثي ودعم ديمقراطية ال

                                                           
ة فواز السليحات، مجدلين العدوان درجة االتصال األكاديمي والتشارك المعرفي بين طلبة الد راسات العليا وأعضاء هيئة التدريس في الجامع 1

 .188-175ص ص 2019، 1، ملحق 1، العدد  46األردنية من وجهة نظر طلبة الكلية  مجلة دراسات، العلوم التربوية، المجّلد 
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الد راسات ماديا  وتذليل الصعاب أمامهم وأيضا التاكيد على عدم تصيد أخطاء الطلبة من قبل عضو 

ي وفي حال حدوثها يتم التعامل مع أخطاء الطلبة بأسلوب بنَّاء وليس بأسلوب نقد، هيئة التدريس

وكذا دمج مهارات االتصال المعرفي لتكون جزءا أساسيا في المساقات التدريسية التي تقدمها البرامج 

 التعليمية في الجامعة.

متطلبات تطبيق إدارة  : ( بعنوان2019طه الزبير حسين  . دراسة ل ) سعد سويلم الرشيد

نة تبوك مجلة جيل العلوم المعرفة في المدارس الثانوية من وجهة نظر القادة التربويين بمدي

 1االنسانية واالجتماعية

هدفت الدراسة إلى التعر  على تصورات القادة التربويين لمتطلبات تطبيق إدارة المعرفة في 

المدارس الثانوية من وجهة نظرهم بمدينة تبوك. اتبع الباحثان المنهج الوصفي؛ وشمل مجتمع 

( قائدا  تربويا . استخدم 278ن عينة عشوائية بسيطة بلغت)( قائدأ تربويا . اختار الباحثا545الدراسة)

ولتحليل البيانات استخدم الباحثان برنامج الحزمة   الباحثان أداة اإلستبانة لجمع البيانات

 (. وتوصل الباحثان إلى العديد من النتائج، أهمها: SPSSاإلحصائية)

كلي جاءت بدرجة مرتفعة، وأظهرت أنَّ واقع متطلبات تطبيق إدارة المعرفة على المستوى ال-

النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات القادة التربويين لمتطلبات تطبيق إدارة 

  المعرفة على المستوى الكلي. 

                                                           
 سعد سويلم الرشيد . طه الزبير حسين " متطلبات تطبيق إدارة المعرفة في المدارس الثانوية من وجهة نظر القادة التربويين بمدينة تبوك" 1

 142. 125ص   2019     49مجلة جيل العلوم االنسانية واالجتماعية العدد 
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على مستوى المجاالت فقد أظهرت النتائج وجود فروق في متطلبات الهيكل التنظيمي تعزى -

فئة المشرفين التربويين، ووجود فروق في متطلبات الثقافة التنظيمية  لمتغير المركز الوظيفي ولصالح

 تعزى لمتغير الخبرة اإلدارية ولصالح أصحاب الخبرة األطول. 

إن مجال متطلبات تكنولوجيا المعلومات جاء بدرجة متوسطة، وربما يرجع هذا إلى وضوح -

ة المعرفة، حيث أنَّ زيادة فعالية االتصاالت أهمية التفاعل اإلداري بين العاملين ومدى تأثيره على إدار 

بين العاملين والقيادة تدفع العاملين للمبادرة بايصال مشكالت العمل وايصال التغذية الراجعة للعاملين 

 عن نتائج اعمالهم.

 : كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أبرزها

ة مناسبة لتطبيق إدارة المعرفة في المدارس أنَّ تبدأ وزارة التربية والتعليم بوضع استراتيجي-

 الثانوية وبما يتفق مع تطلعاتها.

العمل على تعزيز متطلبات تطبيق إدارة المعرفة والمتمثلة بد )متطلبات الثقافة التنظيمية،  -

 متطلبات الهيكل التنظيمي، متطلبات تكنولوجيا المعلومات( داخل المدارس الثانوية.

تحليل العالقة ما بين إدارة الحكمة   : ( تحت عنوان2019علي فليفل دراسة ل ) الفتالوي 

 1وسلوك مشاركة المعرفة دراسة تحليلية آلراء عينة عن موظفي معمل االسمنت في النجف األشرف.

وسلوكيات تقاسم المعرفة  ، هدفت الدراسة الى اختبار عالقة االرتباط والتأثير بين إدارة الحكمة

ة الحكمة للموظفين في معمل االسمنت في النجف االشر  باإلضافة الى التعر  وتحديد مستوى ادار 

حيث تعامل البحث مع إدارة الحكمة من خالل ثالثة ، على سلوكيات مشاركة المعرفة بين الموظفين

                                                           
دارة الحكمة وسلوك مشاركة المعرفة دراسة تحليلية آلراء عينة عن موظفي معمل الفتالوي علي عبد األمير فليفل  تحليل العالقة ما بين إ 1

 198 186ص ص  2019 2العدد 7االسمنت في النجف األشر  المجلة العالمية لالقتصاد المجلد 
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وتعامل أيضا مع سلوك إدارة ، التفوق الذاتي كمتغير مستقل  أبعاد وهي التقييم الذاتي، الوجدانية

 . وهي معايير تقاسم المعرفة، عالقات العمل، تنفيذ المعرفة، تابع من خالل ثالثة أبعاد كمتغيرالمعرفة 

أما ، ويتكون مجتمع البحث من موظفي معمل االسمنت في النجف وبالتحديد المالك اإلداري 

(  170( موظف من أصل )  86عينة البحث فقد كانت عينة عمديه، إذ تم اختيار عينة من ) 

%( استبانة صالحة كما استخرجت النتائج باستخدام  46اري في المعمل حيث بلغت نسبة ) موظف اد

 (SPSS,V.20البرنامج اإلحصائي  )

والتأثير بين متغيري البحث التفسيري ادارة ، وأهم ما استنتجه البحث هو قوة عالقة االرتباط

ضافة الى ان االنسجام بين باإل والتابع سلوك مشاركة المعرفة على مستوى عينة البحث، الحكمة

أعضاء المجموعة وزيادة مستوى التوافق لآلراء واألفكار فيما بينهم ينتج عنه تقديم مقترحات ترتقي 

ويصبح أعضاء المجموعة كفريق متكامل ومنسجم ومن أهم التوصيات المتوصل اليها ، بواقع المعمل

متطابقة لآلراء والمعتقدات لتكون  في هذه الدراسة هي على إدارة المعمل تشكيل مجموعات عمل

 .خالية من الصراعات السلبية لضمان فاعلية جميع أعضاء المجموعة

يكون هدفهم األساس مصلحة المعمل كما عليها أن تراعي إدارة المعمل التنظيم غير الرسمي 

بينهم وتوافق ورفع روح التعاون فيما ، في مجموعات العمل كالصداقة بين أعضائها لضمان انسجام

 . والتشجيع على المنافسة االيجابية بين أعضاء المجموعة لتوظيف المعرفة
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دور مشاركة بعنوان " 2018دراسة منصور، مجيد مصطفى العابد، حسين محمود  -

المعرفة وأخالقيات العمل اإلسالمي في تعزيز القدرات اإلبداعية في المصارف اإلسالمية الفلسطينية 

 1فيها". من وجهات نظر الموظفين

هدفت هذه الدراسة إلى التعر  على دور مشاركة المعرفة و، أخالقيات العمل اإلسالمي في 

تعزيز القدرات اإلبداعية في المصار  اإلسالمية الفلسطينية من وجهات نظر الموظفين فيها واتبع 

قيات العمل وأخال، الباحثان المنهج الوصفي المسحي وتّوزيع استبانة لقياس دور مشاركة المعرفة

من وجهات نظر الموظفين  اإلسالمي في تعزيز القدرات اإلبداعية في المصار  اإلسالمية الفلسطينية

  :فيها وعليه فان مشكلة الدرسة تمحورت حول االجابة على السؤال الجوهري التالي وهو

المصار   تعزيز القدرات اإلبداعية في ما دور مشاركة المعرفة وأخالقيات العمل اإلسالمي في

 اإلسالمية الفلسطينية من وجهات نظر الموظفين فيها؟

وقد اعتمدت الدراسة على البيانات األولية من خالل قيام الباحثان بإعداد استبانة لعينة  

(  103عشوائية طبقية من المصار  العاملة في الضفة الغربية فلسطين حيث تم توزيعها على )

 وصفي التحليلي لتحقيق أهدا  البحث.قد تم استخدام المنهج الو  مفردة،

 : وقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها

المصار  االسالمية للضفة  هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين مشاركة المعرفة في -

 بين تعزيز القدرات اإلبداعية، و الغربية

                                                           
إلبداعية في المصار  منصور، مجيد مصطفى العابد، حسين محمود "دور مشاركة المعرفة وأخالقيات العمل اإلسالمي في تعزيز القدرات ا 1

 .93-81ص ص 2018 3العدد 7الجلد  اإلسالمية الفلسطينية من وجهات نظر الموظفين فيها" المجلة العالمية للتسويق اإلسالمي
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ت العمل اإلسالمي ذات داللة إحصائية في دور مشاركة المعرفة وأخالقيا ال توجد فروق  -

تعزيز القدرات اإلبداعية في المصار  اإلسالمية الفلسطينية من وجهات نظر الموظفين فيها  في

 الحالة االجتماعية(.و  ُتعزى للمتغيرات الديمغرافية )الجنس العمر الوظيفة

ان هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين إدراك مصار  الضفة الغربية ألهمية دور مشاركة  -

وأخالقيات العمل اإلسالمي في تعزيز القدرات اإلبداعية في المصار  اإلسالمية الفلسطينية ، لمعرفةا

بين ارتفاع دور مشاركة المعرفة وأخالقيات العمل اإلسالمي في و  من وجهات نظر الموظفين فيها

 فيها.تعزيز القدرات اإلبداعية في المصار  اإلسالمية الفلسطينية من وجهات نظر الموظفين 

ضرورة أن يتم عقد ندوات ورشات عمل من  : كما خلصت الدراسة الى توصيات عدة منها

واهمية ، فيما يخص اخالقيات المهنة في العمل المصرفي، أجل العمل على توضيح ورسم السياسات

 وضرورة مشاركة المعرفة بين الموظفين فيها.

"إطار مقترح لقياس أبعاد  :انبعنو  2018دراسة عبد الناصر عبد الرحمن ناصر سودان -

رأس المال االجتماعي على مشاركة المعرفة من خالل توسيط الدوافع الذاتية: دراسة ميدانية 

 1بالتطبيق على الجامعات اليمنية"

تطرق البحث الى دراسة واختبار أثر أبعاد رأس المال االجتماعي )البعد الهيكلي، وبعد 

لفئة أعضاء  –كمتغير وسيط  –على الدوافع الذاتية  -مستقل  العالقات، والبعد اإلدراكي(كمتغير

 -كمتغير وسيط  -هيئة التدريس وأعضاء الهيئة اإلدارية وكدا دراسة واختبار أثر الدوافع الذاتية 

لفئة الدراسة  -كمتغير تابع  -والصريحة ومشاركة المعرفة إجماال (   على مشاركة المعرفة )الضمنية

                                                           
عبد الناصر عبد الرحمن ناصر سودان "إطار مقترح لقياس أبعاد رأس المال االجتماعي على مشاركة المعرفة من خالل توسيط الدوافع  1

 .246-243ص ص 2018 3العدد 38المجلة العربية لإلدارة المجلد  تية: دراسة ميدانية بالتطبيق على الجامعات اليمنية"الذا
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س، وأعضاء الهيئة اإلدارية كما تطرقت أيضا لدراسة واختبار أثر أبعاد رأس المال أعضاء هيئة التدري

االجتماعي )البعد الهيكلي، وبعد العالقات، والبعد اإلدراكي( على مشاركة المعرفة )الضمنية، 

 والصريحة، ومشاركة المعرفة إجماال ( من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، وأعضاء الهيئة اإلدارية.

تمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي حيث يتكون مجتمع الدراسة من أعضاء اع

الهيئة التدريسية ومعاونيهم، والهيئة اإلدارية في ثالث جامعات حكومية يمنية )جامعة صنعاء، 

 : وقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج من أهمها، وجامعة حضرموت، وجامعة عمران(

 ر ومعنوي لبعد العالقات والبعد اإلدراكي على الدوافع الذاتية ولعينتي الدراسة وجود أثر مباش -

تأثير الدوافع الذاتية على مشاركة المعرفة الضمنية كان أكبر من التأثير على مشاركة -

 أعضاء هيئة التدريس، وأعضاء الهيئة اإلدارية. المعرفة الصريحة ولعينتي الدراسة

 :ات أهمهاكما خلصت الدراسة للتوصي

التأكيد على أهمية رأس المال االجتماعي بوصفه أحد الموارد النادرة والقيمة ال يمكن  -

 .المتاجرة بها، وعلى أهمية االستثمار فيه للدور المتزايد لهذا الجانب 

على الرغم من االستثمارات الكبيرة في مجال نظم إدارة المعرفة إال أن التردد في مشاركة -

مما يجعل من اختزان المعرفة من أكبر التحديات التي ،على األفراد  زال السمة الغالبةالمعرفة ال ي

الدراسات حول تفسير سبب قيام األفراد بمشاركة  تواجه إدارة المعرفة وبالتالي فالحاجة قائمة لمزيد من

 أو عدم مشاركة المعرفة المتعلقة بالعمل مع غيرهم من أفراد المنظمة.
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) المعرفة إدارة تطبيق في ودوره التنظيمي المناخ": بعنوان (2018 أفنان يالعوف) ل دراسة 

 .1(" بشار محمد طاهري  جامعة ميدانية دراسة

 واقع إدارة المعرفة في و،هدفت الدراسة الى التعر  على مستوى أبعاد المنا  التنظيمي 

ثلت إشكالية الدراسة في بحيث تم ،و معرفة العالقة الموجودة بينهما ، شاربب محمد طاهري  جامعة

 .؟ببشار محمد طاهري  جامعةب المعرفة إدارةفي تطبيق  التنظيمي المنا  ما دور :السؤال التالي 

حيث بلغ  ببشار محمد طاهري  بجامعة تكون مجتع الدراسة من األساتذة الجامعيين العاملين

 تبيان كأداة لجمع البيانات.واالس ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي ، ( استبانة235حجم العينة )

 :خلصت الدراسة الى النتائج التالية 

 المعرفة إدارةمجال  و التنظيمي المنا  وجود موافقة لحد ما من قبل عينة الدراسة على مجال-

 .ببشار محمد طاهري  بجامعة

ر من وجهة نظ المعرفة إدارةو  ، التنظيمي المنا  وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد-

 .ببشار محمد طاهري  بجامعة ،عينة الدراسة

 . المعرفة إدارةعلى  ، التنظيمي المنا  بعادأل إحصائية داللة أثر إيجابي ذو وجود -

 

                                                           
) دراسة ميدانية جامعة طاهري محمد بشار(" أطروحة دكتوراه جامعة المعرفة إدارة تطبيق في ودوره التنظيمي المناخ" أفنان العوفي 1

 .2018بشار الجزائر  محمد طاهري
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أثر الثقة بين الشركاء على  :( بعنوان2018دراسة ل)إسماعيل شويخي، خالد رواسكي 

ع المشترك دراسة حالة مشاركة المعرفة في المشاريع المشتركة من وجهة نظر عمال المشرو 

 1مؤسسة الفارج بسكرة

الثقة الحسابية، الثقة -هدفت هذه الدراسة إلى التعر  على تأثير أبعاد الثقة بين الشركاء 

على مشاركة المعرفة في المشاريع المشتركة بين المؤسسات الجزائرية  -المعرفية، الثقة العاط ية

 تهد  هذه الدراسة لتحقيق األهدا  التالية:، كواالجنبية من وجهة نظر عمال المشروع المشتر 

التعر  على مدى توافر األبعاد المختلفة للثقة بين الشركاء والمتمثلة في الثقة الحسابية،  -

 الثقة المعرفية والثقة العاط ية بالمؤسسة محل الدراسة.

ة في نقل المعرفة التعر  على مدى توافر أبعاد مشاركة المعرفة بين الشركاء والعاملين والمتمثل

 واكتساب المعرفة بالمؤسسة محل الدراسة.

التعر  على مدى تأثير الخصائص الديمغرافية على الثقة ومشاركة المعرفة بالمؤسسة  -

 محل الدراسة.

استمارة على عمال مؤسسة الفار  بسكرة.  31ومن أجل تحقيق أهدا  الدراسة تم توزيع 

 ي:وكانت أهم النتائج المتوصل إليها ه

عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية للثقة الحسابية، الثقة المعرفية والثقة العاط ية على  -

 مشاركة المعرفة بمؤسسة الفار  بسكرة.

                                                           
إسماعيل شويخي، خالد رواسكي "أثر الثقة بين الشركاء على مشاركة المعرفة في المشاريع المشتركة من وجهة نظر عمال المشروع  1

 .412 398صص 2018 18المشترك دراسة حالة مؤسسة الفار  بسكرة " مجلة الباحث العدد
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المؤهل العلمي،   عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية للمتغيرات الديمغرافية )الجنس، العمر -

 سنوات الخبرة( على إجابات المستجوبين.

 : وعة من التوصيات منهاوخلصت الى مجم

توضيح للعمال دور مشاركة المعرفة في تحسين أداء المؤسسة واستمراريتها وكيف تعمل -

 الثقة في الرفع من مستواها.

ألنه ذو خبرة   تقوية الثقة مع الشريك األجنبي بهد  الزيادة من مستوى مشاركة المعرفة -

 كبيرة في مجال صناعة اإلسمنت.

 ثيقة مع الشريك األجنبي والتواصل معه بصورة دورية.إقامة عالقات و  -

الدوارات   توطيد العالقات بين عمال المؤسسة وباقي الفروع من خالل تبادل الزيارات -

 التكوينية المشتركة، تبادل العمال.

العمل على نقل واكتساب المعار  من الشريك األجنبي؛ ألن الشراكة مهما طالت فإنها لن  -

 تعمر.
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(  دور مشاركة المعرفة وأخالقيات العمل  2018سة ل )مجيد منصور حسين العابد درا

اإلسالمي في تعزيز القدرات اإلبداعية في المصارف اإلسالمية الفلسطينية من وجهات نظر 

 1الموظفين فيها

 هدفت هذه الدراسة إلى التعر  على دور مشاركة المعرفة وأخالقيات العمل اإلسالمي في

 درات اإلبداعية في المصار  اإلسالمية الفلسطينية من وجهات نظر الموظفين فيهاتعزيز الق

كما تطرقت الى التعر  على درجة تطبيق مشاركة المعرفة في المصار  اإلسالمية 

الفلسطينية من وجهات نظر الموظفين فيها كما اتبع الباحث المنهج الوصفي المسحي وطّور استبانه 

رفة وأخالقيات العمل اإلسالمي في تعزيز القدرات اإلبداعية في المصار  لقياس دور مشاركة المع

قد اعتمد البحث على البيانات األولية من ، و اإلسالمية الفلسطينية من وجهات نظر الموظفين فيها

خالل القيام بإعداد استبانة لعينة عشوائية طبقية من المصار  العاملة في الضفة الغربية لفلسطين 

قد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهدا  و  ( مفردة،103زيعها على بلغت )حيث تم تو 

  :البحث وقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها

بين ، و هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين مشاركة المعرفة في االسالمية الضفة الغربية -

اللة إحصائية في دور مشاركة المعرفة وأخالقيات تعزيز القدرات اإلبداعية ال توجد فروقات ذات د

العمل اإلسالمي في تعزيز القدرات اإلبداعية في المصار  اإلسالمية الفلسطينية من وجهة نظر 

 الحالة االجتماعية.و  الموظفين فيها ُتعزى للمتغيرات الديمغرافية الجنس العمر الوظيفة

                                                           
اإلسالمي في تعزيز القدرات اإلبداعية في المصار  اإلسالمية مجيد منصور حسين العابد "دور مشاركة المعرفة وأخالقيات العمل  1

 .93 18ص ص  2018 3العدد 7المجلة العالمية للتسويق اإلسالمي المجلد الفلسطينية من وجهات نظر الموظفين فيها "
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وورش عمل من أجل تحسين بيئة العمل  كما أوصت الدراسة على ضرورة أن يتم عقد ندوات

مع توضيح ورسم السياسات فيما يخص اخالقيات مهنة في العمل المصرفي واهمية وضرورة مشاركة 

 المعرفة بين الموظفين فيها.

دور شفافية فرق  : ( بعنوان 2018دراسة ل )احمد نوار نصيف فكري كباشي األمين 

سة استطالعية آلراء المدراء ورؤساء االقسام والشعب العمل في تعزيز عملية تقاسم المعرفة درا

 .1في مصرفي  مصرف االستثمار األهلي العراقي ومصرف الموصل للتنمية واالستثمار

هدفت هذه الدراسة إلى التثبت من الدور الذي تلعبه شفافية فرق العمل في تعزيز عملية 

الهد  تم صياغة االسئلة البحثية للتعبير  التقاسم في المعرفة في المصرفين المبحوثين، ولتحقيق هذا

وبنيت على أساسها فرضياته لإلجابة عن تلك االسئلة، وتم جمع البيانات األولية ، عن مشكلة الدراسة

حيث أجرى الباحث اختبار ، ( استمارة استبانة على المدراء ومسؤولي الشعب 50من خالل توزيع ) 

 واالرتباط واالنحدار البسيط، االلتزام فرضيات الدراسة باستخدام اختبارات نسبة

 : وخلصت الدراسة الى مجموعة من االستنتاجات كان من أهمها

 هناك عالقة ارتباط معنوي للشفافية في تعزيز عملية تقاسم المعرفة بين اعضاء فرق العمل.-

 ان المصار  المبحوثة تقوم بعمليات تقاسم المعرفة من خالل شفافية فرق العمل-

 مصار  المبحوثة تركز على عمليات التطوير واالبداع وتقاسمها مع العاملين بشفافية.ان ال-

 :وقدم الباحثين مجموعة من االقتراحات من اهمها

                                                           
تطالعية آلراء المدراء ورؤساء احمد نوار نصيف فكري كباشي األمين " دور شفافية فرق العمل في تعزيز عملية تقاسم المعرفة دراسة اس 1

جامعة  -االقسام والشعب في مصرفي  مصر  االستثمار األهلي العراقي ومصر  الموصل للتنمية واالستثمار " مجلة الدراسات العليا
 .209 190ص ص  2018  42العدد  11النيلين مجلد 
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ضرورة ان ينبغي على المصار  المبحوثة ان تتبع استراتيجية تعزيز روح الفريق ومبدأ  -

 التشارك والحوار في اطار المعلومات وتقاسم المعرفة.

افضل الطرق لتعزيز االداء هي اتباع أساليب اإلدارة االلكترونية الحديثة ويتحقق ذلك  ان-

 . بتوفير نظم كفوءة وفعالة التخاذ قرارات رشيدة

( خطة مقترحة لتطوير 2016حسن عواد السريحي  . دراسة ل )جواهر عبد العزيز النهاري 

  1مملكة العربية السعودية مشاركة المعرفة لدى العاملين في هيئة حقوق اإلنسان بال

في هيئة حقوق ، هدفت هذه الدراسة إلي التعر  على واقع مشاركة المعرفة لدى العاملين

الطرق المفضلة التي يتبعها العاملون باإلضافة الى معرفة األنسان واكتشا  العوامل المؤثرة فيها، 

ات التي تحد من عملية المشاركة في هيئة حقوق األنسان للوصول إلي مشاركة المعرفة وكذلك الصعوب

المعرفة في هيئة حقوق األنسان بغية توطئة للخرو  بخطة مقترحة لتطوير مشاركة المعرفة لدى 

العاملين في هيئة حقوق األنسان بالمملكة العربية السعودية، ومن خالل المنهج الوصفي المسحي 

ركة المعرفة، وتصميم استبانة وزعت على ومراجعة الدراسات واألدبيات السابقة المتعلقة بعملية مشا

( موظف وموظفة من العاملين لدى هيئة حقوق األنسان، وبتحليل  051عينة الدراسة المتمثلة في ) 

 البيانات إحصائيا، خلصت الدراسة إلي:

وجود حاجة لمعلومات معرفية إلنجاز بعض األعمال المتعلقة بهيئة حقوق األنسان في -

 سعودية.المملكة العربية ال

                                                           
مشاركة المعرفة لدى العاملين في هيئة حقوق اإلنسان بالمملكة جواهر عبد العزيز النهاري . حسن عواد السريحي " خطة مقترحة لتطوير  1

 .83 45ص ص  2016 17العربية السعودية " مجلة االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات العدد
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يهتم العاملون في هيئة حقوق األنسان باستخدام طرق جديدة في مشاركة المعرفة لدى هيئة -

 بعض الصعوبات في مشاركتهم المعرفة. ون يواجهكما  حقوق األنسان

أثر التشارك بالمعرفة في تحقيق  : ( تحت عنوان 2015دراسة ل )مي نجيب ذوابي 

 .1على الجامعات األردنية الخاصة  اإلستراتيجية د راسة تطبيقية األهداف

هدفت الدراسة للتعر  على أثر التشارك بالمعرفة في تحقيق األهدا  اإلستراتيجية في 

الجامعات األردنية الخاصة في مدينة عمان، ولتحقيق أهدا  الدراسة قامت الباحثة بتصميم استبانة 

( عميد يعملون في  53المكونة من )  ( فقرة لجمع المعلومات األولية من عينة الدراسة 32شملت ) 

الجامعات االردنية الخاصة، وفي ضوء ذلك جرى جمع وتحليل البيانات واختبار الفرضيات باستخدام 

برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية، وبعد إجراء عملية التحليل لبيانات الدراسة وفرضياتها 

 :توصلت الد راسة إلى عدة نتائج منها

تأثير ذو داللة معنوية للتشارك بالمعرفة على تحقيق األهدا  االستراتيجية )اإلبتكار  وجود-

 ؛ اإلنتاجية ؛ والمسؤولية اإلجتماعية(

(سنة فأكثر، كما أن 50تبين أن أغلب أفراد عينة الد راسة هم ممن تتراوح اعمارهم من)  -

راسة لديهم خبرة عملية ليست بالقليلة معظمهم معظمهم كانوا من الذكور، وان أغلبية أفراد عينة الد

 وهو ما يؤهلهم إلتخاذ القرارات.

 : كما خلصت الدراسة بعدة توسيات كان أهمها

                                                           
مجلة كلية مي نجيب ذوابي " أثر التشارك بالمعرفة في تحقيق األهدا  اإلستراتيجية د راسة تطبيقية على الجامعات األردنية الخاصة "  1

 .336 314ص ص  2015 43بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة العدد
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ضرورة سعي الجامعات األردنية الخاصة إلى توفير متطلبات مشاركة المعرفة لما لذلك من -

 ها.أثار إيجابية على التشارك بالمعرفة وانعكاسات ذلك على كفاءة األداء في

ضرورة قيام اإلدرات ومتخذي القرار في الجامعات األردنية الخاصة بالتعر  على المعوقات  -

التي تعترض عملية تطبيق المشاركة الفاعلة للمعرفة والعمل على الحد منها بما يحقق أهدافها ويعزز 

 موقفها التنافسي.

ا بحيث ينعكس على تبني ضرورة فهم وٕادراك التفسيرات المختلفة المعتمدة على معرفة م -

مفاهيم ومناهج التشارك بالمعرفة بما يعزز من إمكانات العاملين في الجامعات األردنية الخاصة 

 وبالتالي تحقيق مستويات أداء عالية.
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 السابقة للتشارك المعرفي باللغة األجنبية المطلب الثاني: الدراسات
 The Impact of( تحت عنوان 2015سنة  Tong, WahTak and Wongدراسة ل ) 

Knowledge Sharing Job on the Relationship between Organizational Culture and 

Satisfaction: the Perception of Information Communication and Technology (ICT) 

Practitioners in Hong Kong 

، فة على العالقة بين الثقافة التنظيميةهدفت الدراسة الى التعر  على أثر تشاركية المعر 

واالتصاالت والتقية في هونج ، الرضاء الوظيفي، من وجهة نظر الممارسين لإلدراك المعلوماتو 

 كما هدفت ايضا الدراسة إلى تحليل أثر تشاركية المعرفة على العالقة بين الثقافة التعليمية، كونج

ل ذلك من الممكن أن تأخد اإلستراتيجية المناسبة الرضاء الوظيفي وتقترح الدراسة بأنه من خالو 

كما تضمن الدراسة أبعاد كل من: الثقافة  ، مكانها من خالل صناع القرار لتحسين أداء الشركات

وتمكنت الدراسة من ، التنظيمية مشاركة المعرفة، الرضاء الوظيفي، وكذلك المعلومات الديموغرافية

،  ( استبانة والمعدة لذلك الغرض الدراسي288والتي بلغت العدد )، جمع البيانات حسب العينة الدراسية

والتي وزعت عن طريق االنترنت " إدارة شبكة الذات"، وقد أظهرت الدراسة بأن الثقافة التنظيمية تؤثر 

وبشكل كبير على تشاركية المعرفة والرضاء الوظيفي، فيما أظهرت الدراسة أن تشاركية المعرفة تلعب 

الرضاء الوظيفي كما توصلت الدراسة تحديد األدلة التجريبية ، و كوسيط بين الثقافة التنظيمية دورا مهما

وتفافة تنظيمية ذات منفعة، أوصت ، بتجاه تعاونيو  أرباب العملو  كدليل للمدراء والقادة المسيرين

موارد البشرية وكذلك باالتجاه نحو إستراتيجية ال، الدراسة برفع مستوى تشاركية المعرفة وتطبيقاتها

 واالهتمام اكثر برأس مال الفكري.، المستدامة
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  ( تحت عنوان2014سنة  Abraharrison & Delalunityدراسة ل )

Impediments to Information and knowledge Sharing within "Organizations 

Policing: A Study of Three Canadian Policin 

، والمعرفة مع الشرطة: دراسة من ثالث منظمات شرطية كنديةالمعيقات لتشارك المعلومات 

والمعرفة مع الشرطة في كندا، ، هدفت الدراسة إلى التعر  على معيقات التشارك في المعلومات

وتأثيراتها على نتائج استخدام المعلومات في الحياة ، والتعر  على ثقافة المعلومات التنظيمية

( ضابط في ثالث منظمات شرطية 134لتبادل المعلومات بين ) الشرطية، وذلك بتناول المعيقات

البرمجة التكنولوجيا،  : كندية، وكشفت الدراسة عن سبع محاور للمعيقات المشتركة والحصرية وهي

وعدم الرغبة الفردية، وعدم الرغبة المنظمية، وضغط العمل أو ضغط العمل الزائد، ومكان وبنية 

طر، وعند النظر في هذه المعيقات من وجهة نظر البنية التحتية اإلدارة العمل والقيادة وإدارة المخا

المعرفة فقد كانت البنية التنظيمية العمل في العائق الوحيد واألكثر شيوعا بينها تبعها مباشرة الثقافة 

التنظيمية للعمل، وأشارت الدراسة إلى أن كل منظمة لديها مجموعة ضخمة من العوائق لتبادل 

 .ت فيها، كما بحثت هذه الدراسة أيضا في توصيات السياسة والتدريبالمعلوما
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 A STUDY ON" :بعنوان  2014سنة       AHMAD VAZEHI ASHTIANIدراسة  

KNOWLEDGE SHARING PRACTICES AND INNOVATION CAPABILITY: A SOCIAL 

1CAPITAL PERSPECTIVE" 

أس المال االجتماعي لمجتمعات الممارسة تركز الهد  من هذه الدراسة هو معرفة تأثير ر 

الصناعات المالية والصيدالنية باعتبارها من على المنظمات  على ممارسات تبادل المعرفة واالبتكار

 : الصناعات كثيفة المعرفة في إيران ؛ من خالل طرح اإلشكالية التالية

 لى االبتكار؟ ما العوامل التنظيمية التي تؤثر على تبادل المعرفة نحو القدرة ع-

و ما هو دور رأس المال االجتماعي لمجتمعات الممارسة في التأثير على تبادل المعرفة -

 على القدرة االبتكارية للشركة؟

أو مثبطات لتبادل ، كما حدد الباحث العوامل التنظيمية التي قد تكون بمثابة عوامل تمكين    

تحاول هذه الدراسة معالجة وتحليل الدور المعتدل  كما،  وبعد ذلك على االبتكار التنظيمي، المعرفة

لرأس المال االجتماعي، يفحص النموذ  التكاملي المقترح هنا التأثير المعتدل لرأس المال االجتماعي 

ونظام ، والهيكل التنظيمي، وثقافة االبتكار، على دور العوامل التنظيمية مثل تكنولوجيا المعلومات

ي تبادل المعرفة والقدرة على االبتكار للشركة، تم إجراء مسح كمي لجمع ودعم اإلدارة ف، المكافآت

شركة إيرانية كثيفة المعرفة. ثم استخدمت هذه الدراسة نمذجة المعادلة الهيكلية  167البيانات من 

. أكدت النتائج التأثير PLS-SEMللتحقق من صحة وتأكيد النموذ  التكاملي باستخدام برنامج 

مثل عمر ، التمكين التنظيمية على تبادل المعرفة في المتغيرات الديموغرافية المختلفة المباشر لعوامل

                                                           
1 AHMAD VAZEHI ASHTIANI   "A STUDY ON KNOWLEDGE SHARING PRACTICES AND 

INNOVATION CAPABILITY: A SOCIAL CAPITAL PERSPECTIVE" Doctor of Philosophy  UNIVERSITY 
OF MALAYA KUALA LUMPUR 
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المجيبين وسكان الصناعة، تم دعم الدور المعتدل لرأس المال االجتماعي من خالل معامل المسار 

العينة المهم  لتفاعله مع الهيكل التنظيمي ودعم اإلدارة في الشركات المالية ومع اللغة المشتركة في 

 تغييرات في تبادل المعرفة والقدرة على االبتكار مع وجود آثار التفاعل في جميع االفراد.و  بأكملها

باعتباره مؤشرا  على تبادل المعرفة، تؤكد  -الهيكل التنظيمي  -على تأثير مباشر واحد فقط -

لية، ال يمكن دعم العالقات النتائج تأثير تبادل المعرفة على كل من االبتكارات االستكشافية واالستغال

المعتدلة المفترضة من خالل البيانات في جميع السكان باستثناء البعد اللغوي المشترك لرأس المال 

 االجتماعي المعرفي.

 .أن الهيكل التنظيمي المرن يحسن مدى تبادل المعرفة -

شير إلى أي توفير وتشجيع استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات ال ي وجدت الدراسة أن -

 . تأثير على مدى تبادل المعرفة بين األفراد

 The" :( تحت عنوان2014سنة  Dabestani, Taghavi and Saljoughianدراسة ل )

relationship between success factors and knowledge total quality management 

critical sharing in a service industry". 

التعر  على طبيعة العالقة بين عوامل النجاح الحاسمة إلدارة الجودة  هدفت الدراسة الى

وكذلك تتحقق الدراسة الحالية من أدوار ، ومشاركة المعرفة في قطاع صناعة الخدمات، الشاملة

الموظفين المختلفة في تقدير تشارك المعرفة وفي ميلهم إلى استخدام عوامل النجاح الحاسمة في إدارة 

ة والنتائج تشير إلى أن شرطا مسبقا للنجاح في تنفيد إدارة الجودة الشاملة هو تبادل الجودة الشامل

ومشاركتها في المنظمة كما أن طبيعة المعرفة وتفاعالتها مع إدارة الجودة الشاملة لم يتم ، المعرفة

الصريحة  التحقيق فيها بشكل صحيح، ومن أجل القيام بذلك، تم تقسيم تشاركية المعرفة إلى فئتين هما
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والضمنية، وتم اختيار موظفي قسم تكنولوجيا المعلومات في واحدة من أكبر الشركات في الشرق 

األوسط وتجميعها على اساس خصائص تقاسم المعرفة، وعالوة على ذلك تتم تحديد عشر قئات 

ع البيانات لمراكز إدارة الجودة الشاملة وتم قياس تقدير الموظفين لمراكز الخدمات المجتمعية تم جم

من خالل استبيانين، وأشارت النتائج إلى أن كال من تشاركية المعرفة الظمنية والصريحة برتبط 

ارتباطا إيجابيا بتقدير عوامل النجاح الحاسمة، كذلك فإن الزيادة المتزامنة في كال النوعين يمكن أن 

 تحمل نتائج إيجابية.

 Kruwledge Sharing( تحت عنوان 2013سنة  Kukkaدراسة ل )

Barriers of Acquisitioned Growth: A Case Study from a Software Cirripathy 

تشارك المعرفة مع عوائق النمو المكتسب؛ دراسة حالة من شركة برمجيات" هدفت الدراسة  

إلى تحسين فهم التبادل والتشارك للمعرفة ومعيقات النمو المكتسب، وهذا الهد  تم من خالل دراسة 

لة في شركة برمجيات في فنلندا، حيث أن التعلم واالكتساب گاستراتيجية نمو غالبا ما يعيقها األداء حا

المتتالي والغير مرضي عنه، وقد أشار األدب بأن السبب األساسي هو سوء إدارة المعرفة، وتحدث 

عت الدراسة البيانات سوء اإلدارة هذه إذا لم يتم فهم التشارك بين المعرفة ومعيقات النمو المكتسب، جم

( فرع للشركة عن طريق إجراء المقابالت مع الموظفين من مستويات هرمية مختلفة تم 42من )

اختيارهم بأسلوب العينة، وقد ساهمت مخرجات هذه الدراسة في استخدام الشركات استراتيجية النمو 

 ة على هذا النمو. من خالل االكتساب لإلعداد األفضل فيما إذا كان هناك مهمة تحدي إلدار 
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 ASupportive( تحت  عنوان "  2010سنة  Al - Faouri ) دراسة ل 

Knowledge Sharing Climate TO Enable IT/Business Strategic Alignment (An 

"Empirical Study On The Telecommunications 

"Sector In Jordan  

ق االستراتيجي بين تكنولوجيا المعلومات واألعمال منا  داعم للتشارك في المعرفة لتمكين التواف

دراسة تطبيقية على قطاع االتصاالت في األردن هدفت الدراسة إلى اختبار العالقة بين المنا   -

الداعم للتشارك المعرفي من ناحية وعملية تمكين التوافق االستراتيجي بين تكنولوجيا المعلومات 

ستخدام مدخل التقييم على مدى المنظمة متكاملة لواقع متغيرات وقد تم ا، واألعمال من ناحية اخرى 

الدراسة ضمن شركات االتصاالت الخلوية والثابتة في األردن، لذا فقد تم تطوير استبانة وتوزيعها 

على المبحوثين من كل المستويات اإلدارية لدراسة تصوراتهم حول أبعاد متغيري الدراسة والختبار 

(، وجاءت نتائج الدراسة متفقة مع SKSC(. بالمتغير التابع )'1TBAFقل )عالقة المتغير المست

النموذ  المقترح للدراسة وفرضياتها، إذ توصلت الدراسة إلى أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية 

بين منا  التشارك المعرفي وتمكين التوافق االستراتيجي بين تكنولوجيا المعلومات واألعمال كما 

ة إلى أن هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين منا  التشارك المعرفي من جانب، توصلت الدراس

وكل بعد من أبعاد التوافق االستراتيجي بين تكنولوجيا المعلومات واألعمال االستراتيجية واألداء 

 المؤسسي من جانب آخر.
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 Knowledge - sharing( تحت عنوان 2011سنة   Huang at alدراسة ل ) 

motivations affecting R&D employees'acceptance of electronic knowledge 

repository 

تفحص اثر المعرفة والدوافع  techndigy aaptaTLEهدفت إلى  الدراسة إجراء تكامل بانموذ  

والتأثير على قبول موظفي البحث والتطوير لمستودع المعرفة اإللكتروني وكذلك التحفيز ، التشاركية

انه، تكونت عينة schnoric kr cludge ruptiliary ول العاملين في أقسام البحث والتطوير في  على قب

( منظمات في تايوان، ولتحقيق أهدا  الدراسة تم اتباع المنهج 10( عامال في )225الدراسة من )

العديد توصفي التحليلي من خالل استخدام العديد من األساليب اإلحصائية, وقد توصلت الدراسة إلى 

التحفيز العاملين يؤدي إلى تشارك  Technology acceptanceمن النتائج أبرزها أن تبقي أنموذ  

 المعرفة بين العاملين في أقسام البحث والتطوير

 Effects of"  :بعنوان 2006سنة  Annick Willem  Marc Buelensدراسة 

.1dge Sharing"unit Knowle-Organizational Design Dimensions on Inter 

جاءت الدراسة لفهم العالقة بين خيارات تصميم المنظمة وتبادل المعرفة، للمساهمة في سد 

، الرسمية، والمتمثلة في التخصص المركزية، فبالنظر إلى أبعاد تصميم المنظمة األساسية، هذه الفجوة

احثان أن التخصص ينشئ و عالقتها بمفاهيم ادارة المعرفة وتبادلها، في حين يرى الب، والتنسيق

ا خاصة لتبادل المعرفة بالمنظمة والتنسيق هو آلية محددة للمنظمة للتغلب على هذه الحدود ، حدود 

باستخدام استبيان في األقسام البلجيكية لشركتين ، البيانات باالستمارة وقد تم االعتماد على جمع

                                                           
1 Annick Willem . Marc Buelens . "Effects of Organizational Design Dimensions on Inter-unit Knowledge 
Sharing"  WORKING PAPER Ghent University, Faculty of Economics and Business Administration, 
Department Management and Entrepreneurship.2006. 
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يفترض ، لى التصميم الكالسيكي للمؤسسةأوروبيتين نشطتين في مجال الطاقة وقطاع المالية. بناء  ع

والترابط ، المزيد من مشاركة المعرفة بين الوحدات عند التنسيق الالمركزي وغير الرسمي المستخدم

 :منخفضة. ومن بين النتائج التي توصلت الدراسة إليها، بين الوحدات وحدة التعقيد

جود تأثير مباشر قوي على بصر  النظر عن و ، تشير إلى أن الترابط  الوحدات وتعقيد -

ا كان له تأثير تفاعلي مهم في العالقة بين  المعرفة التشاركية، تبادل المعرفة  أيض 

وجود تأثير إيجابي في العالقة بين تخ يف الرسمية، من خالل القيام بإجراء مقارنة بين -

 الحالتين في المنظمات محل الدراسة.

نسيق، من خالل القيام بإجراء مقارنة بين الحالتين وجود تأثير إيجابي في العالقة بين الت-

 في المنظمات محل الدراسة.

 Knowledge Sharingwithin" : (بعنوان 2005سنة  Niels Ingvar Boerدراسة ل ) 

      1Organizations A situated and relational Perspective" 

ة المعرفة وذلك بطرح اإلشكالية ودراسة مشارك، تهد  الدراسة الى تطوير منهجية لمراقبة

ما الذي يحفز الناس على المشاركة أو عدم مشاركة المعرفة داخل المنظمة ؟وما هي المعرفة  : التالية

 التي يتم مشاركتها؟.

، كما ركزت هذه الدراسة على أنواع مختلفة من العالقات التي يتم من خاللها تبادل المعرفة    

بما في ذلك العالقات بين األشخاص الذين تكون المعرفة ، رك المعرفةيعالج البعد التحفيزي تشاو 

وقدرة ، مع أنماط السلوك داخل المنظمة وكذلك مستوى الثقة، داخلهم  كشبكات العالقات االجتماعية

                                                           
1Niels Ingvar Boer "Knowledge Sharingwithin Organizations A situated and relational Perspective" PH.D. 
Erasmus School of Economics. the Erasmus University Rotterdam 2005.   
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 وقد تم تصميم، االفراد ومعالجة الطبيعة المتبادلة لمشاركة المعرفة مثل البنية التحتية لالتصاالت

توزيعها لجمع البيانات داخل منظمتين: وكالة حكومية تتعامل مع إصدار تصاريح إقامة  استبانة تم

، (Philips NatLab( وبحوث مبتكرة قسم أكبر شركة لإللكترونيات في أوروبا )INDلطالبي اللجوء )

بير ا وتمثل المنظمتان اختالف ا ك وتحليل المستندات، باالضافة الى المقابالت والمحادثات والمالحظات

تواجه تحديات مختلفة ولديها طرق مختلفة للمشاركة الن كليهما يمتاز بمعرفة ، اإلعدادات التنظيمية

 كثيفة. 

بسبب تقسيم العمل ومشاركة المعرفة ، وتبادل المعرفة له أهمية حاسمة بالنسبة للمنظمات

، كما تقف الدراسة على باعتبارها عملية تنظيمية واجتماعية إنها وسيلة لتحقيق األهدا  التنظيمية

ومدى اختالفها على سلوك الموظفين لمشاركة المعرفة والمهارات المعرفية والتواصلية ،  دور النماذ 

باإلضافة الى معرفة الحواجز ، العالقة القائمة بين النماذ  والكامنة وراء المعرفة، و المناسبة للقيام بها

الموظفين لتبادل المعرفة داخل المنظمات ال يزال  كما أن دوافع، التي تحول دون مشاركة المعرفة

وتختلف المشاركة المعرفية داخل أنواع مختلفة من  غير مفهوم هذه الدوافع يمكن التحقيق فيها

 المنظمات 

كونه مبني على أبعاد اجتماعية مختلفة ، أن سلوك تبادل المعرفة يمكن وصفه وتحليله-

 حسب التسلسل الثقافي وقواعد التنفيذ

تبادل و  على السلوك السلطة الرسمية والخبرة تبين أنها متميزة إلى حد ما كعامل مؤثر-

 المعرفة.
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 التعقيب على الدراسات السابقة :المبحث الثالث
من جوانب عدة كالمتغيرات والعينة  السابقةسات انتطرق الى جملة من أوجه التشابه الدر 

ن الدراسات مايميز الدراسة الحالية عتعقبها و حالية ع الدراسة المأوجه االختال   والمنهج وكذلك

 .السابقة 

 أوجه التشابه :المطلب األول
التي الدراسات السابقة العديد من  فهناكالدراسة الحالية  مع  اتفقتنتناول الدراسات  السابقة التي 

 والدراسة الحالية. تتفق

 : اتحيث المتغير من  ❖

التخصص   ر المستقل " الهيكل التنظيمي" من خالل أبعادهجل الدراسات تعرضت الى المتغي      

أن البعض يعتبر الهيكل من عناصر البيئة الداخلية أو بعد كما  ، والمركزية، والرسمية ، والتعقيد ، 

الى المعرفة التشاركية فقد قيست  بالنسبةكذلك   أو التفافة التنظيمية  من أبعاد المنا  التنظيمي

  .في كثير من الدارسات واالتصال ، التحفيزو  ، الثقة باألبعاد

  :المستعملة في الدراسة حيث األداةمن  

ألنها األنسب في جمع البيانات واالستفادة من االستبيان  أداة  هناك العديد من الدراسات استعملت

  البرامج اإلحصائية لمعالجتها. 

 :من حيث العينة

والتي أجريت في   ،المبحوثة عينةالمن ناحية السابقة  ساتامع الدر  ،أوجه التشابه الدراسة الحالية

 ستين في نفس الجامعة.اهي تشارك در الجامعات و 
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 على التنظيمية الثقافة أثر: عنوان تحت( 2019 ناصري  ن يسة دحماني، عزيز) ل دراسة •

 .البنائية المعادالت نماذ  باستخدام مقاربة الجزائرية، الجامعة في المعرفي التشارك

 المعرفة. إدارة تطبيق في ودوره التنظيمي المنا : بعنوان 2019 أفنان العوفيل  ةدراس •

 أوجه االختالف :المطلب الثاني
مثل العينة، المتغيرات  ،سات السابقةامع الدر  ،سة الحالية الدر ل بالنسبة تتعدد أوجه االختال      

 .المستقلة ،التابعة، والمتغير الوسيط ،قياس المتغيرات وغيرها

 : من حيث معالجة المتغير المستقل " الهيكل التنظيمي" ❖

 ،"التنظيمي الهيكل"  المستقل ففي الدراسة الحالية تم أخد أربعة أبعاد التي تمثل المتغير   

التي تناولت  ،والرسمية خالفا لبعض الدراسات السابقة،المركزية  ،التعقيد ،وهي التخصص

طاق االشرا  أو نمط نو  ،المؤسسة فاعلية رجةكد،الموضوع من خالل االبعاد األخرى 

 .وغيرها،أو أشكال الهيكل ،أو اعتباره عنصر من البيئة الداخلية الهيكل 

 :ة التشاركية" فالمتغير التابع  " المعر من حيث  ❖

وأبعاده فهناك دراسات تقيس المعرفة ، يهيصعب القول بأن مفهوم التشارك المعرفي متفق عل

وكذلك من ، الظاهرة المعرفة أي المعرفة الضمنية و ،صنف المعرفةمن خالل  التشاركية 

وهناك دراسات أخدت ،حيث تشارك المعرفة من خالل الوحدات والمجموعات أو األفراد 

متغير المعرفة التشاركية كبعد واحد لكل المحور باإلضافة الى دراسات قامت بقياس المعرفة 

أما الدراسة الحالية وباإلضافة  ،وبعد التحفيز ،تصالوبعد اال ،التشاركية من خالل بعد الثقة 

 الى هذه األبعاد الثالثة أضافت بعد االلتزام ضمن فريق العمل في المنظمة.
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 :من حيث المتغير الوسيط "عمليات إدارة المعرفة" ❖

 متغير دراسة العالقة بين المتغيرين في ظل وجود  ناحية من االختال  أوجه كذلك    

 عملية المعرفة، توليد عملية تشمل والتي ، المعرفة إدارة عمليات في المتمثلو  ، الوسيط

 التطبيق عمليةو  ، المعرفة وتوزيع نقل ،عملية للمعرفة التخزين ،عملية لمعرفةا تشخيص

 .التابع و المستقل المتغيرين بين المباشرة غير العالقة عرفةمو  ،المعرفة

 : العينة حيث من ❖

ستين االدر وندكر منها  ، تتعدد بتعدد المنظمات لموجود في العينة المبحوثةأما وجه االختال  ا

 دراسة و ، 2019 ناصري  ن يسة دحماني، لعزيز دراسة ،والتي شملتا جامعة طاهري محمد بشار

 ،أما الدراسة الحالية ،فكانت عينة الدراسة هيئة التدريس في الجامعة فقط  ،2019 أفنان العوفي

واالطارات المسيرة في  ،وكدلك عمال اإلدارة ،شملت كل من هيئة أعضاء التدريس ةالمأخوذفالعينة 

ألن الهيكل  ،وكدا جميع اإلطارات المسيرة لكليات جامعة طاهري محمد ،اإلدارة العامة للجامعة

 والمعرفة التشاركية يعود فضلها لكل أفراد المؤسسة.  ،التنظيمي يسري على الجميع

 الدراسة الحالية    يميزما : المطلب الثالث 
باعتبارها  يفي أنها تبحث في التشارك  المعرف، تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة    

فعملية تشخيص المعرفة تتضمن مشاركة  ،تتخلل كل عمليات إدارة المعرفة روح عملية إدارة المعرفة

، وتبحث في مدى والتطبيق  ،التخزينو  ،المعرفة وكذلك االمر بالنسبة الى عملية التوليد والتوزيع

 ،والبحث عن دور عمليات ادرة المعرفة في تعزيز التشارك ، تطبيق عملية التشارك في المعرفة

التعقيد باإلضافة الى كل من المركزية و  ،وباعتبار ابعاد الهيكل التنظيمي والمتمثلة في التخصص

، تشارك في المعرفة كجزئية في إدارة المعرفةوالرسمية، وقد تميزت هذه الدراسة بانها ربطت بين ال

وبين الهيكل التنظيمي للمنظمة باإلضافة الى المتغير ، وكبعد جوهري لنجاح عملية إدارة المعرفة
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الوسيط والمتمثل في عمليات إدارة المعرفة، بينما الدراسات األخرى لم تتناول الجانبين معا بوجود 

رفة بل تناولت موضوعات قريبة أو التركيز على إدارة المعرفة وهو عمليات إدارة المع، متغير وسيط

الثقافة التنظيمية ، في المعرفة بأبعادهكموضوع رئيسي للدراسة، حيث تم دراسة أثر الهيكل التنظيمي 

 واالتصال على التخطيط االستراتيجي أو البيئة الداخلية للمنظمة.، تكنولوجيا المعلومات

أي أساتذة التعليم العالي ، عملية بحثها في هيئة التدريس الجامعية كما أن هذه الدراسة ركزت 

وأصحاب القرار في الجامعة،  باإلضافة الى باقي االجراء والموظفين من دوي الخبرة في الجامعة

، هيئة التدريس الجامعيةعلى  بحثها في قطاع التعليم بينما ركزت معظم الدراسات السابقة عملية

ومجتمع الدراسة والعينة، وكذلك االعتماد بتصميم أداة  وقات من حيث الهد باإلضافة إلى الفر 

الدراسة ) االستبانة( باإلضافة الى المقابلة مع الموظفين واألساتذة قصد تقريب وجهات النظر والتأكد 

 ا,وأيضا المساعدة في تحليل  النتائج وهذا ما يميز هذه الدراسة عن سابقاته، من الفهم الجيد لألسئلة

كما تر کر غالبية الدراسات السابقة على التحليل الكمي، ومناقشة العوامل التي تؤثر في تبادل 

باإلضافة الى تركز معظم الدراسات السابقة  مشاركتها بين أعضاء هيئات التدريس الجامعية، و المعرفة

سابقة على كما ركزت معظم الدراسات ال، على مشاركة المعرفة الصريحة دون المعرفة الضمنية

وتوزيعها ، مشاركة المعرفة باعتبارها عملية من عمليات إدارة المعرفة والتي تعر  بعملية نقل المعرفة

كبعد يسري في ، اما في هذه الدراسة فتناولت عملية التشارك المعرفي، على العاملين في المنظمة

والمهتمة ، بها المنظمات الحديثةوهو جوهر الميزة التنافسية التي تزخر ، جميع عمليات إدارة المعرفة

كما تتسم الدراسات السابقة المنشورة باللغة العربية في موضوع مشاركة المعرفة ، بالموارد المعرفية

بالندرة، حيث لم يهتم بهذا الموضوع سوى عدد قليل من الباحثين مقارنة مع موضوع إدارة المعرفة 

والتي تتمثل في التعر  ، سابقة في عدة جوانب منهامثال وقد استفادت هذه الدراسة من الدراسات ال

كذلك وضع ، على مفهوم ومضامين الهياكل التنظيمية والمعرفة التشاركية باإلضافة الى إدارة المعرفة
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ومشاركة المعرفة ، تصور عام لموضوعات اإلطار النظري، واإلنتا  الفكري حول الهياكل التنظيمية

واالستفادة مما ذكر ، اة الدراسة ) االستبانة ( من حيث بعض المحاورفي البيئة األكاديمية تصميم أد

 من مراجع علمية استندت إليها في مادتها العلمية.

عدة جوانب تركزت في استخدام أداتين في ، وعليه يمكن ايجاز أهم  ما يميز الدراسة الحالية

ليات إدارة المعرفة وأيضا تبني مفهوم المتغير الوسيط والمتمثل في عم، مع المقابلة، الدراسة االستبانة

فيما ذلك عملية نقل المعرفة وتوزيعها ، كبعد تشمل جميع عمليات إدارة المعرفة، التشارك المعرفي

باإلضافة الى التركيز على مشاركة المعرفة ككل في المؤسسة الجامعية وليست الخاصة بهيئة 

 plspm) ار البرنامج االحصائيب الهيكلية دالتبالمعا النمذجة باستخدام  وكذلك التدريس الجامعية

R) ، وتطويرها وليس اتبات لنظرية ،التابع والمستقل  ،باعتبار الدراسة اكتشا  عالقة بين المتغيرين

. 
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  الفصل خالصة    
 خاصة الجوانب من كثير السابقة، في الدراسات خالل من الحالية الدراسة استفادت لقد كخالصة

 التطرق  تم اإلحصائية كما المستخدمة، واألساليب العلمية الدراسة، والمنهجية لمتغيرات لنظري ا الجانب

بعد استعراض أوجه التشابه واالختال  في المتغيرات  السابقة، الدراسات عن الدراسة هذه يميز ما الى

باستخدام  لوسيطا واستعمال المتغير المتغيرات،المستعملة واألبعاد التي تقيس  والعينة، واألدوات

 .بالبرنامج االحصائي ار للمربعات الصغرى الجزئية  النمذجة بالمعادالت الهيكلية

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 الطريقة واألدوات                              الفصل الرابع                           
 

- 126 - 
 

 واألدوات الطريقة الرابع الفصل
 تمهيد

والتعريف  واألدوات المستخدمة تمهيدا  للدراسة الميدانية، يتضمن هذا الفصل الطريقة    

سسة الجامعية محل الدراسة، ثم عرض النتائج ومناقشتها، بدراسة واختبار فرضية أثر الهيكل بالمؤ 

التنظيمي على المعرفة التشاركية في المنظمات، وهذا باستعمال أداتين من أدوات البحث العلمي وهي 

االستمارة مع مراعات كي ية اعداد هذه ، استخدام أداة االستبيان، باإلضافة الى المقابلة الشخصية

كما عززها الباحث ، وفحص مدى صدقها وثباتها بطريقة إحصائية وهي قيمة معامل ألفا كرو نبا 

بطريقة إحصائية أخرى والمتمثلة في التجزئة النص ية وباستخدام األساليب اإلحصائية في تحليل 

وسطات الحسابية، النتائج، بحيث يتضمن كذلك وصفا  تحليليا لمجتمع وعينة الدراسة، باستعمال المت

االنحرافات المعيارية، معامل االختال ، تم اختبار التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة من خالل 

للمتغيرات باإلضافة الى التأكيد من خالل ( Kurtosis)والتفلطح ( Skewness)اختبار معاملي االلتواء 

 (.Shapiro-Wilk) اختبار 

وصحة النموذ  االفتراضي للد راسة بحيث تقوم عملية  كما يتضمن تقييم واختبار كفاءة     

تقييم النموذ  الخاص بالدراسة، باالعتماد على طريقة نمذجة المعادالت الهيكلية )البنائية ( للمربعات 

اختبار وتقييم النموذ  البنيوي أو ، و والتي ترتكز على تقييم نموذ  القياس(،   R )الصغرى الجزئية 

لك اختبار صدق التمايز وتحليل معامالت التحميل التقاطعية باإلضافة الى ويتضمن كذ، الهيكلي

 .اختبار االعتدالية للمتغيرات والبواقي
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 االجراءات المنهجية و  مجتمع الدراسة :المبحث االول
عبارة عن هو و مجتمع الدراسة البد من تحديد  ،االجراءات المنهجية للدراسةقبل المباشرة في 

التي تم اختيار العينة منها بالفعل، ويتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في  مجموعة الوحدات

موظفا  لها  1400 حوالي وعددها اإلدارية مصالحهابجميع كلياتها و  -بشار-جامعة طاهري محمد 

 أستاذا. 756 األساتذة فقد بلغموظفا ، وأما  644حوالي  فقد بلغ عدد الموظفين

 دراسة والحدود والمصادرال ةعين :االولالمطلب 
  عينة الدراسة::أوال

العينة جزء من المجتمع تجرى عليه الدراسة البحثية ينتخبها الباحث قصد القيام بدراسة       

 2أما المعاينة حسب أنول باتشيرجي، 1عليها ووفق قواعد خاصة لكي تمثل المجتمع كله تمثيال صحيحا

عة جزئية يطلق عليها اسم العينة للمجتمع المستهد  ن أجل اختيار مجمو معملية احصائية تتم 

 إذا، بغية تحقيق المالحظة واالستنتاجات االحصائية حول أراء هذه المجموعة من المجتمع، البحث

 3فالعينة مجموعة جزئية من المجتمع االحصائي يتم جمع البيانات من خاللها بصورة مباشرة

ة جزئية من وحدات المجتمع، كما أن مفهوم المجتمع والعينة العشوائية كمفهوم هي مجموع     

اإلحصائي هو الذي يعني أي مجموعة من العناصر تشترك بخاصة معينة أو أكثر، وتكون خاضعة 

 . 4للدراسة اإلحصائية

                                                           
 .161 :ص 2008رحيم يونس العزاوي "مقدمة في منهج البحث العلمي" دار دجلة االردن 1
المبادئ والمناهج والممارسات ترجمة خالد بن ناصر ال حيان دار اليازوري العلمية للنشر  :االجتماعيةبحوث العلوم  باتشيرجي أنول 2

 .187ص  2015والتوزيع عمان األردن 
 .90:ص 2015 األولى الطبعة األردن والتوزيع للنشر حامد دار"  spss برمجة تطبيقات مع التحليلي االحصاء"نبيل جمعة صالح النجار  3
 والدراسات للبحوث تشرين جامعة مجلة" العشوائية العينة حجم حساب في المستخدمة للصيغ مقارنة تحليلية رسة ا د" بشماني شكيب 4

 .89ص 2014 5 العدد 36المجلد والقانونية االقتصادية العلوم سلسلة. العلمية
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لقد تم اختيار عينة عشوائية من مجتمع الدراسة والتي تتمثل في أساتذة وموظفي جامعة        

ار، حيث حاول الباحث قدر اإلمكان تحقيق حد االشباع لحجم العينة والذي طاهري محمد لوالية بش

أجيرا ، أما العينة كانت طبقا 1400حيث كان مجتمع الدراسة  ، ال يزيد مع زيادة حجم المجتمع

  : هيربرت أركنل التاليةة للصيغ

n=p(1-p)/((SE÷t)+[p(1-p)÷N] ) 

 : حيث يمثل كل من 

   : N   حجم المجتمع 

t : 1.96وتساوي    0.95الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الداللة 

SE 0.05: نسبة الخطأ  وتساوي 

P = 0.50: نسبة توفر الخاصية والمحايدة 

من  301كان حجم العينة ، ، وبتقريب النتيجة المحصل عليها ةوبالتالي بعد تطبيق المعادل

واألساتذة، حيث حاول الباحث تفادي توزيع من الموظفين  1400األفراد بالنسبة لمجتمع مكون من 

تجنب العدد  و، العينة المطلوبة بالعدد نفسه، حتى ال يقع في مشكل عدم الوصول للعينة المناسبة

لغرض مقاربة قدر اإلمكان ، استبانة 395لهذا وزعت ،  الكبير من االستجابات المفقودة أو المرفوضة

بالرغم من زيادة حجم المجتمع عند حد ، م العينة معنويا  تحقيق حد االشباع والذي يمنع زيادة  حج

استبانة  263استبانة صالحة للبحث من ضمن  257في األخير تحصل الباحث على و ، االشباع

 الكم. وهي مقبولة من حيث، مسترجعة
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المعرفة و  وقد تم إعداد االستبانة اعتمادا  على المفاهيم النظرية لكل من الهيكل التنظيمي   

شاركية، باإلضافة الى عمليات ادارة المعرفة، وكذا االستعانة ببعض الدراسات السابقة المتعلقة الت

بالموضوع، والذي يتطلب من المبحوثين تحديد استجاباتهم إزاء العبارات المختلفة، والمتضمنة لمحاور 

 أداة الدراسة وفقا لمقياس ليكرت الخماسي.

 حدود الدراسة: :ثانيا

وكدا كليات " جامعة طاهري ، طبقت هذه الدراسة على جميع األقسام اإلداريةية: الحدود المكان

 محمد " لوالية بشار.

 تتمثل في أساتذة وموظفي جامعة طاهري محمد لوالية بشار.الحدود البشرية: 

 2018أجريت الدراسة الميدانية في الفترة ما بين بداية شهر نوفمبر سنة الحدود الزمانية: 

 .2020سنة وشهر مارس 

اقتصرت الدراسة على العالقات بين المتغير المستقل "الهيكل التنظيمي  الموضوعية: الحدود

 و" المتغير التابع " المعرفة التشاركية "، باإلضافة الى المتغير الوسيط "عمليات إدارة المعرفة".

 مصادر جمع البيانات: :ثالثا

 تم اللجوء لمصدرين أساسين للمعلومات هما:

لمعالجة اإلطار النظري للبحث تم مسح وثائقي للبيانات، التي تتمثل في صادر الثانوية: الم

 .المقاالت ، الكتب ، والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة

لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع البحث، تم جمع البيانات األولية من المصادر األولية: 

 .أدوات فاعلة للبحثخالل المقابلة، واالستبيان ك
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 االجراءات المنهجية للدراسة :الثاني المطلب
 تمهيد

في الواقع الميداني من خالل االجراءات ، تطبيق الجانب النظري  المطلبسو  نحاول في هذا 

قصد إجراء د راسة ميدانية في المجتمع الجامعي وتهد  هذه الدراسة التطبيقية ، المنهجية للدراسة

 .ر الهيكل التنظيمي على المعرفة التشاركيةإلى الكشف عن تأثي

قصد اجراء دراسة وفق منهجية علمية فإن أي ظاهرة محل بحث وقياس تحتا  إلى أداة قياس و 

تتناسب وتلك الظاهرة، لتحقيق األهدا  المرجوة، بحيث تتوفر على الشروط الموضوعية، حتى تكون 

 ية العلمية.النتائج المتوصل إليها دقيقة، ومن ثم تكتسي األهم

 أدوات جمع البيانات :أوال

بغية تحقيق االهدا  المسطرة للدراسة، أستخدم الباحث أداة االستبيان بشكل أساسي،       

وحول تشارك االساتذة ، لمعرفة آراء الموظفين حول مدى توفر أبعاد الهيكل التنظيمي للجامعة

الشخصية، وذلك تعزيزا ألداة االستبيان ة قصد والموظفين مواردهم المعرفية باإلضافة ألداة المقابلة 

والتشخيص الجيد ، التأكد من الفهم الجيد لالستمارة متغيرا البحث وكذلك المساعدة في تحليل البيانات

 لموضوع الدراسة. 

 المقابلة الشخصية -1

ين، وكدا والجماعية مع األساتذة، واألساتذة االداري، استخدم الباحث أداة المقابلة الفردية     

االطارات االدارية، رغم أن أداة المقابلة مكلفة، صعبة المنال، وتأخذ وقتا معتبرا  السيما المقابلة مع 

موجه مباشرة بين الباحث ، واألساتذة االداريين، فالمقابلة باعتبارها حوار ودي االطارات االدارية،

اء حوار مع أساتذة وبعض من حيث تم إجر ، ، لتحديد أساليب التوجيه وسبل العال  والمبحوث
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رؤساء االقسام، باإلضافة الى االمين العام للجامعة وبعض الكليات لشرح أبعاد و   االساتذة االداريين 

كما انهم ساهموا بتعاونهم ، والذين أبدوا استجابة ممتازة وهم مشكورون على ذلك، موضوع الدراسة

انها مكنت ، ولعل من اهم مزايا المقابالت، في تحديد مظاهر تشارك المعار  على مستوى الجامعة

الباحث من اإلجابة على أكبر قدر ممكن من األسئلة، مع ضمان أن األسئلة واالستجابات قد فهمت 

والنقاش الجاد والشامل حتى في صياغة ، من خالل الحوار الذي كان يطول احيانا عدة، كما ينبغي

، أي مدى موافقة أفراد المقابلة على األسئلة، األفعالإمكانية معرفة ردود  باإلضافة الى، األسئلة

فقد وفرت للباحث فرصة إمكانية إعادة المقابلة اكثر ، باإلضافة كون أنها كانت مفيدة جدا في التحليل

 عند الحاجة لتفسير نتائج دراسة البحث. ، من مرة

 االستبيان -2

هو عبارة عن أداة من أدوات و  يوعا،شو  والذي يعد من أكثر وسائل جمع المعلومات فعالية     

البحث معدة لجمع البيانات، بهد  الحصول على إجابات عن مجموعة من األسئلة، أو االستفسارات 

عملية جمع البيانات أعد لهذا الغرض ويقوم المبحوث بتسجيل استجاباته بنفسه، ف، المكتوبة في نموذ 

باعتبارها أداة مساعدة التخاذ ، يل البياناتمهمة جدا في عملية البحث، وتبرز أهمية جمع وتحل

القرارات، حيث وزعت على موظفي وأساتذة جامعة طاهري محمد بشار عن طريق االتصال المباشر 

وكذلك ثم إرسال استمارات االستبيان عن طريق البريد ، االدارية صالحبأفراد العينة في الكليات والم

 اإللكتروني.

  هيكل االستبيان: -1.2

تم تحكيمه من طر  األستاذ  ،وقبل توزيعه  ،المتغيراتتم إعداد االستبيان حول     

وقائمة األساتذة المحكمين ،وعدد من أساتذة أخرين قصد التأكد من سالمة بناءه ، المشر 
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وزعت االستمارة على عينة ،  ( وبعد الحصول على موافقة المشر 02موضحة في الملحق رقم )

االستبيان لدراسة موضوع البحث، من عدة محاور تتضمن فقرات  ة عشوائية حيث تكونت أدا 

 حسب أبعاد كل محور كالتالي:

 المحور األول:

 الهيكل التنظيمي "المتغير المستقل" ويتكون من األبعاد التالية:

 ( فقرات.10مقياس بعد التخصص ويتكون من )

 ( فقرات.10مقياس بعد التعقيد ويتكون من )

 ( فقرات.10ويتكون من )مقياس بعد الرسمية 

 ( فقرات.10مقياس بعد المركزية ويتكون من )

 المحور الثاني:

 عمليات ادارة المعرفة "المتغير الوسيط" ويتكون من األبعاد التالية:

 ( فقرات.5مقياس بعد توليد المعرفة ويتكون من )

 ( فقرات.5مقياس بعد تشخيص المعرفة ويتكون من )

 ( فقرات.5ويتكون من ) مقياس بعد تخزين المعرفة

 ( فقرات.5مقياس بعد نقل المعرفة ويتكون من )

 ( فقرات.5مقياس بعد تطبيق المعرفة ويتكون من )
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 المحور الثالث:

 المتغير التابع" ويتكون من األبعاد التالية:" المعرفة التشاركية

 ( فقرة.11مقياس بعد الثقة ويتكون من )

 فقرة. (11مقياس بعد التحفيز ويتكون من )

 ( فقرة.11مقياس بعد االتصال ويتكون من )

 ( فقرة.11مقياس بعد االلتزام ويتكون من )

 :المحور الرابع

والوظي ية ، المتغيرات الديمغرافية وتتضمن المتغيرات المتعلقة بالخصائص الشخصية     

لعمر، المؤهل الجنس، ا :والتي تشمل، ألفراد الدراسة ممثلة في أسئلة تخص معلومات عن االفراد

 العلمي، الخبرة، والوظيفة.

 أدوات قياس المتغيرات:ثانيا

 :البرامج المستخدمة -أ

، SPSSباالستعانة ببرنامج التحليل اإلحصائي ، تم تفريغ االستمارات وتحليل االستبانة      

وهو برنامج يستعمل ، (IBMللشركة المالكة أي بي أم ) 26والنسخة المعمول بها هي النسخة 

 Rهو بيئة تشغيل للبرنامج اإلحصائي آر فحصاء في مختلف العلوم، باإلضافة الى برنامج آر لإل

بسط معالجة البيانات ي ساعد ويواألدوات المصممة بشكل  النوافذيحوي مجموعة من الذي 
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وقد تم استخدام مقياس رنسيس ليكرت الخماسي لقياس استجابة ، 1واالستكشا  والتصور والنمذجة

وسيلة تقيس الحاالت النفسية  والسلوكية أو الميوالت الشخصية وهذا فهو  لفقرات االستبانة المبحوثين

خاصة المتغير التابع  والمتمثل في سلوك المعرفة التشاركية، من خالل أسئلة ، يخدم متغيرات البحث

تهم عن تمثل إجابة واحدة من بين خمس خيارات، حيث يشير أفراد العينة المستهدفة عن مدى موافق

 كل عبارة من العبارات التي يتكون منها مقياس االتجاه المفتوح.

 سلم الدراسة: -ب

وفق مقياس ليكارث الخماسي تم تصميم واعداد األسئلة، وذلك بغية معرفة اتجاه وأراء العينة 

لمعرفة مستويات اطالع  2حول كل عنصر في االستبيان، فكان الشكل العام لمقياس ليكارت الخماسي

 د العينة، على الدراسة من خالل دور الهيكل التنظيمي، في تعزيز المعرفة التشاركية في المنظمات.أفرا

 الخماسي ليكارت مقياس  2.4رقم الجدول -1

 التصنيف
موافق بدرجة 

 ضعيفة جدا

 موافق بدرجة

 ضعيفة

 موافق بدرجة

 متوسطة

موافق بدرجة 

 عالية

 موافق بدرجة عالية

 جدا

 5 4 3 2 1 الدرجات

 5-4.20 4.19-3.40 3.39-2.60 2.59-1.80 1.79-1 المتوسط الحسابي

فقط بدل  مستويات ثالث إلى المعيار تقسيم تم الحسابية، المتوسطات قيم على الحكم ألجل 

 ع.ومرتف متوسط، منخفض،  :مستويات وهي كالتاليخمسة 

  التالية: العالقة إلى استنادا وذلك     

                                                           
في بحوث المحاسبة  Rثال تطبيقي باستخدام ساوس الشيخ محمد فودو" نمدجة المعادالت الهيكلية باستخدام المربعات الصغرىم 1

 .196 179صص . 2019 1العدد 22والتدقيق"مجلة معهد العلوم االقتصادية ) مجلة علوم االقتصاد والتسيير والتجارة( المجلد
الطبعة االولى  0720حسين عبد الفتاح " مقدمة في االحصاء الوصفي واالستداللي "الخوارزمية العلمية للنشر والتوزيع جدة السعودية  2

 .540 :ص
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، درجة وأدنى أعلى بين الفرق  هو المدى أن حيث، المقياس درجات عدد/ المدى = الفئة طول

 :يلي كما الفئة طول على للحصول الفئات، عدد على المدى ثم يقسم 4(=1-5ويساوي) 

 .الجدول في مبين هو وكما ،1.3( =4/3) 

 لتهاودال  األسئلة إجابات: 3.4 رقم الجدول -2
 المتوسط المرجح التقديرات )األحكام( 

 2.3الى  1من  ضعيف

 3.6الى  2.4من  متوسط

 5الى  3.7من  قوي 

  ليكرت سلم لمعيار طبقا الباحث إعداد :المصدر

 التالية الفئات إلى الحسابية، للمتوسطات وفقا الدراسة، عينة أفراد استنتاجات تقييم تم حيث

 .أعاله الجدول في الدراسة أداة  عليه بنيت الذي لخماسي،ا ليكرت مقياس مع انسجاما
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 وتشخيص البيانات معايير قياس االستبانة :نيالثا بحثالم
يتضمن المبحث معايير قياس االستبانة وتشخيص البيانات تمهيدا  للدراسة الميدانية ، وهذا       

مراعات كي ية اعداد هذا األخير وفحص باستعمال أدوات البحث العلمي كالمقابلة واالستبيان ، مع 
مدى صدقه بطريقتين إحصائيتين قيمة معامل ألفا كرونبا  والتجزئة النص ية، وباستخدام األساليب 

، وسيتم التأكد من اعتدالية اإلحصائية في تحليل النتائج، بحيث يتضمن كذلك تشخيصا للبيانات 
 .يل تشبعات  البنود من خالل بعض االختباراتبيانات متغيرات الدراسة والبواقي، وذلك بعد تسج

 معايير قياس االستبانة : المطلب االول
يقصد بصدق االستبانة أن تقيس أسئلة االستبانة ما صممت فعليا  الثبات:الصدق و اختبار      

ها يقصد بثبات أداة القياس، بأنه مدى قدرتو  لقياسه، فهو مدى ارتباط فقرات األداة بالمحتوى المقصود
لقياس مدى ثبات االستبيان، تم حساب كال من و  على إعطاء نتائج مماثلة  فيما لو أعيدت مرة أخرى 

SPSS ، وطريقة التجزئة النص ية باستخدام برنامج ، معامل ألفا كرونبا  وكانت النتائج كما هي  
 موضحة في الجدول:

 لالتساق الداخلي لجميع متغيرات الدراسة قيمة معامل الثبات 4.4الجدول رقم  -3

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,951 115 

 26النسخة  spss: مخرجات برنامج المصدر

 هناك مجاالت من خاللها يتم الحكم على االستبيان هل هو صالح للدراسة وقابل للقياس:

 الداخلي لالتساق الثبات معامل ودرجة مجاالت يمثل5.4 رقم الجدول -4
 االتساق الداخلي Crombach’s Alpha  ألفا كرونباخ

 Internal consistency 
 ضعيف، غير مقبول  0.60إلى أقل  0.50من 

 Questionableاستبياني  0.70إلى أقل  0.60من 

 Acceptableمقبول  0.80إلى أقل  0.70من 
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 Goodجيد  0.90ل إلى أق 0.80من 

 Excellentممتاز  1.00إلى أقل  0.90من 

  1: اعداد الباحث وفق الموقعالمصدر

%( مما يدل على أن 95.1أي )، (0.951يالحظ من الجدول أن قيمة معامل ألفا قد بلغت )

%(، ودل ذلك على ثبات  60درجة االتساق الداخلي إلجابات األسئلة ممتازة، حيث أنها أكبر من )

بر ألداة القياس وإمكانية االعتماد عليها في الدراسة فمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن معامل اك

 60وهي أكبر من النسبة المقبولة احصائيا )، الثبات لجميع متغيرات الدراسة بطريقة ألفا كرونبا  ممتازة

 االعتماد عليها في البحث الميداني.و  وعليه يمكن قبولها، %(

جودة ثبات االستبيان  تم اللجوء إلى طريقة التجزئة النص ية على االستبيان  ولتعزيز وتدعيم

والتي تشمل األسئلة بكاملها إلى ، لجميع متغيرات الدراسةو  والتي تقتضي تقسيم االستبيان ككل، ككل

 والجدول التالي يوضح القيمة التالية:، جزئيين

 لجميع الداخلي للتساق النصفية التجزئة بطريقة الثبات معامل يمةق يمثل6.4 رقم الجدول-  5
 الدراسة متغيرات

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Part 1 Value ,896 

N of Items 57a 

Part 2 Value ,945 

N of Items 57b 

Total N of Items 114 

Correlation Between Forms ,599 

                                                           
1 https://www.statisticshowto.datasciencecentral.com/cronbachs-alpha-spss/ 
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Spearman-Brown 

Coefficient 

Equal Length ,749 

Unequal Length ,749 

Guttman Split-Half Coefficient ,714 

a. The items are: , sexe, age, fonction, niveau_etude, experience , Q1, Q2, Q3, 

Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, Q12, Q13, Q14, Q15, Q16, Q17, Q18, Q19, Q20, 

Q21, Q22, Q23, Q24, Q25, Q26, Q27, Q28, Q29, Q30, Q31, Q32, Q33, Q34, Q35, 

Q36, Q37, Q38, Q39, Q40, Q41, Q42, Q43, Q44, Q45, Q46, Q47, Q48, Q49, Q50, 

Q51, Q52.    

b. The items are: Q53, Q54, Q55, Q56, Q57, Q58, Q59, Q60, Q61, Q62, Q63, 

Q64, Q65, Q66, Q67, Q68, Q69, Q70, Q71, Q72, Q73, Q74, Q75, Q76, Q77, Q78, 

Q79, Q80, Q81, Q82, Q83, Q84, Q85, Q86, Q87, Q88, Q89, Q90, Q91, Q92, Q93, 

Q94, Q95, Q96, Q97, Q98, Q99, Q100, Q101, Q102, Q103, Q104, Q105, Q106, Q107, 

Q108, Q109.    

 .26سخة الن spss : مخرجات برنامج المصدر

وقيمة الجزء  Part1يالحظ من خالل الجدول أن قيمة معامل الثبات لكل من الجزء األول 

أي غير متساوية  0,945  0,896أي أن قيمة معامل ألفا كرونبا  هي على التوالي:  Part2الثاني 

عوض معامل ألفا  0,714بقيمة  Guttmanمما يدعونا للقول أنه يجب استخدام معامل جوثمان 

 رونبا ، وبالتالي فهي قيمة توحي بثبات عالي ألداة الدراسة.ك

 المستقل، المتغير من لكل (Cronbach Alpha) الثبات معامل قيمة7.4 رقم الجدول - 6
 والوسيط التابع

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,954 109 

 .26النسخة  spssمن مخرجات برنامج  المصدر: اعداد الباحث
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%( حيث يعتبر ذو مستوى ممتاز من 95.4من الجدول نالحظ أن معامل ألفا يصل إلى )

الثقة والثبات, وهذا يعني أن هناك استقرار بدرجة عالية من نتائج االستبيان وعدم تغيرها بشكل كبير 

 فيما لو تم إعادة توزيعه على أفراد العينة عدة مرات.

 الهيكل" المستقل للمتغير (Cronbach Alpha) الثبات معامل قيمة8.4 رقم الجدول - 7
 "التنظيمي

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,894 40 

 .26النسخة  spssالمصدر: اعداد الباحث من مخرجات برنامج 

%( مما يدل 89.4( أي )0.894فا قد بلغت )يالحظ من الجدول أن قيمة معامل أل

%(، ودل  60على أن درجة االتساق الداخلي إلجابات األسئلة جيدة، حيث أنها أكبر من )

 ذلك على ثبات أكبر ألداة القياس وإمكانية االعتماد عليها في الدراسة 

 "التنظيمي الهيكل" المستقل المتغير أبعاد للك كرونباخ ألفا معامالت يمثل 9.4 رقم الجدول - -8
Reliability Statistics 

 أبعاد المتغير المستقل
Cronbach's Alpha N of Items 

 التخصص 10 0,898

 التعقيد 10 0,911

 الرسمية 10 0,897

 المركزية 10 0,893

 .25النسخة  spss: مخرجات برنامج المصدر
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 :ل ألفا كرونبا  لكل من أبعاد المتغير المستقل والمتمثلة فيمن خالل الجدول نالحظ أن معام

وكلها  0,893. و0,897، 0,911، 0,898التخصص، التعقيد، الرسمية والمركزية هي على التوالي 

%  فهي 91%و0,89وبالتالي فهي قيم ممتازة تتراوح بين  %60أي أكبر من  0,60نسب أكبر من 

 جيدة للتحليل اإلحصائي.

للمتغير المستقل "الهيكل التنظيمي"  تم اللجوء إلى طريقة التجزئة  ودة ثبات االستبيانولتعزيز ج

والتي تقتضي تقسيم للمتغير المستقل "الهيكل ، النص ية على للمتغير المستقل "الهيكل التنظيمي"

 جميع أبعاده إلى جزئيين والجدول التالي يوضح القيمة التالية:و ، التنظيمي"

 للمتغير الداخلي للتساق النصفية التجزئة بطريقة الثبات معامل قيمة يمثل 10.4رقم الجدول -9
 "التنظيمي الهيكل" المستقل

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha P

art 1 

Value ,841 

N of Items 20a 

P

art 2 

Value ,815 

N of Items 20b 

Total N of Items 40 

Correlation Between Forms ,659 

Spearman-Brown 

Coefficient 

Equal Length ,795 

Unequal Length ,795 

Guttman Split-Half Coefficient ,795 

a. The items are: Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, Q12, Q13, 

Q14, Q15, Q16, Q17, Q18, Q19, Q20.  
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b. The items are: Q21, Q22, Q23, Q24, Q25, Q26, Q27, Q28, Q29, Q30, Q31, 

Q32, Q33, Q34, Q35, Q36, Q37, Q38, Q39, Q40. 

 .26النسخة  spss : مخرجات برنامج المصدر

والذي تضمن  Part1يالحظ من خالل الجدول أن قيمة معامل الثبات لكل من الجزء األول 

والمتكون من عشرون ، "التحفيز" للمتغير المستقل "الهيكل التنظيمي"و البعدين االولين كامال "الثقة"

"االلتزام" للمتغير و عدين األخرين كامال "االتصال"والذي تضمن الب، Part2فقرة وقيمة الجزء الثاني 

المستقل "الهيكل التنظيمي" والمتكون من عشرون فقرة كذلك أي أن قيمة معامل ألفا كرونبا  هي 

أي غير متساوية مما يقودنا للقول أنه يجب استخدام معامل جوثمان  0,815، 0,841على التوالي: 

Guttman  ا كرونبا ، وبالتالي فهي قيمة توحي بثبات عالي ألداة عوض معامل ألف 0,795بقيمة

 وثابتة احصائيا.، الدراسة باعتبارها قيمة جيدة للمتغير المستقل "الهيكل التنظيمي"

 عمليات" الوسيط للمتغير (Cronbach Alpha) الثبات معامل قيمة11.4 رقم الجدول -10
 "المعرفة إدارة

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,874 25 

 .26النسخة  spssالمصدر: اعداد الباحث من مخرجات برنامج 

%( مما يدل على أن 87.4( أي )0.874يالحظ من الجدول أن قيمة معامل ألفا قد بلغت )

لك على ثبات %(، ودل ذ 60درجة االتساق الداخلي إلجابات األسئلة جيدة، حيث أنها أكبر من )

وإمكانية االعتماد عليها في الدراسة فمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن معامل ، اكبر ألداة القياس

 60وهي أكبر من النسبة المقبولة احصائيا )، الثبات لجميع متغيرات الدراسة بطريقة ألفا كرونبا  جيدة

 االعتماد عليها في البحث الميداني.و  وعليه يمكن قبولها، %(
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 إدارة عمليات" الوسيط المتغير أبعاد لكل كرونباخ ألفا معامالت يمثل 12.4 رقم الجدول -11
 "المعرفة

Reliability Statistics 
 أبعاد المتغير الوسيط

Cronbach's Alpha N of Items 

 تشخيص 5 0,706

 توليد 5 0,756

 تخزين 5 0,887

 تقل 5 0,825

 تطبيق 5 0,707

 .26النسخة  spss: مخرجات برنامج المصدر

 :والمتمثلة في من خالل الجدول نالحظ أن معامل ألفا كرونبا  لكل من أبعاد المتغير الوسيط

 0,825،  0,887، 0,756، 0,709تقل وتطبيق هي على التوالي ، تخزين، التشخيص، توليد

ومقبولة للتحليل ، بالتالي فهي قيم جيدةو  %60أي أكبر من  0,60وكلها نسب أكبر من و  0,707و

 .% 88%و0,70اإلحصائي حيث تتراوح بين 

ولتدعيم جودة ثبات المتغير الوسيط "عمليات إدارة المعرفة" تم اللجوء إلى طريقة التجزئة 

النص ية على المتغير الوسيط "عمليات إدارة المعرفة" والتي تقتضي تقسيم المتغير الوسيط "عمليات 

 جميع أبعادة إلى جزئيين والجدول التالي يوضح القيمة التالية:و لمعرفة"إدارة ا

 للمتغير الداخلي للتساق النصفية التجزئة بطريقة الثبات معامل قيمة يمثل 13.4رقم الجدول -12
 "المعرفة إدارة عمليات" الوسيط

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha   Value ,769 
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N of Items 13a 
  Value ,810 

N of Items 12b  
25 

Correlation Between Forms .698 
Spearman-Brown 

Coefficient 

 
,822  
,822 

Guttman Split-Half Coefficient .822 
a. The items are: Q41, Q42, Q43, Q44, Q45, Q46, Q47, Q48, Q49, Q50, 

Q51, Q52, Q53.    
b. The items are: Q53, Q54, Q55, Q56, Q57, Q58, Q59, Q60, Q61, Q62, 

Q63, Q64, Q65.    
 .26النسخة  spss : مخرجات برنامج المصدر

والذي تضمن ، Part1يالحظ من خالل الجدول أن قيمة معامل الثبات لكل من الجزء األول 

"توليد المعرفة" وثالث فقرات من البعد الثالث  "تخزين و البعدين االولين كامال " تشخيص المعرفة"

والمتكون اجماال من ثالثة عشر فقرة وقيمة الجزء ، المعرفة" للمتغير الوسيط "عمليات إدارة المعرفة"

باإلضافة الى ، "تطبيق المعرفة"و والذي تضمن البعدين األخرين كامال "نقل المعرفة" Part2الثاني 

فقرتين من بعد "تخزين المعرفة" للمتغير الوسيط "عمليات إدارة المعرفة" وليتكون اجماال من اثناعشر 

أي غير متساوية مما  0,810، 0,769ألفا كرونبا  هي على التوالي: أي أن قيمة معامل ، فقرة

عوض معامل ألفا كرونبا ،  0,822بقيمة  Guttmanيدعوناللقول أنه يجب استخدام معامل جوثمان 

قيمة توحي باعتبارها وبالتالي فهي قيمة جيدة للمتغير الوسيط "عمليات إدارة المعرفة" وثابتة احصائيا 

 .اة الدراسةبثبات عالي ألد

 المعرفة" التابع للمتغير( Cronbach Alpha) الثبات معامل قيمة14.4 رقم الجدول -13
 "التشاركية

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
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,935 44 
 .26النسخة  spssالمصدر: اعداد الباحث من مخرجات برنامج 

%( مما يدل على أن 93.5( أي )0.935أن قيمة معامل ألفا قد بلغت ) يالحظ من الجدول

%(، ودل ذلك على ثبات  60درجة االتساق الداخلي إلجابات األسئلة ممتازة، حيث أنها أكبر من )

اكبر ألداة القياس وإمكانية االعتماد عليها في الدراسة فمن خالل الجدول أعاله نالحظ أن معامل 

 60رات الدراسة بطريقة ألفا كرونبا  ممتازة وهي أكبر من النسبة المقبولة احصائيا )الثبات لجميع متغي

 االعتماد عليها في البحث الميداني.و  وعليه يمكن قبولها، %(

 "التشاركية المعرفة" التابع المتغير أبعاد لكل كرونباخ ألفا معامالت يمثل 15.4 رقم الجدول - 14
Reliability Statistics  أبعاد المتغير

 Cronbach's Alpha N of Items المستقل

 الثقة،  11 0,853

 التحفيز 11 0,780

 االتصال  11 0,836

 االلتزام  11 0,873

 .26النسخة  spss: مخرجات برنامج المصدر

"المعرفة من خالل الجدول نالحظ أن معامل ألفا كرونبا  لكل من أبعاد المتغير التابع 

، 0,780، 0,853الثقة، التحفيز، االتصال وااللتزام هي على التوالي  :التشاركية" والمتمثلة في

وبالتالي فهي قيم جيدة ومقبولة  %60أي أكبر من  0,60وكلها نسب أكبر من  0,873و 0,836

 %  87%و0,78للتحليل اإلحصائي حيث تتراوح بين 
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از بدرجة صدق وثبات عالية تطمئن الباحث إلى تطبيقها مما يعني بشكل عام أن االستبيان امت

أي أنها القيم جيدة ، % لمختلف المتغيرات95%و0,70وهي قيم تتراوح بين، على عينة الدراسة

  ومقبولة إحصائيا  في البحوث والدراسات العلمية،

يقة التجزئة ولتعزيز وتدعيم جودة ثبات للمتغير التابع "المعرفة التشاركية" تم اللجوء إلى طر 

النص ية على للمتغير التابع "المعرفة التشاركية" والتي تقتضي تقسيم جميع فقرات المتغير التابع 

 والجدول التالي يوضح القيمة التالية:، "المعرفة التشاركية "بكل أبعاده إلى جزئيين

 لتجزئة النص ية "المعرفة التشاركية"يمثل قيمة معامل الثبات بطريقة ا 16.4الجدول رقم -15
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Part 1 Value ,888 

N of Items 22a 

Part 2 Value ,908 

N of Items 22b 

Total N of Items 44 

Correlation Between Forms ,683 

Spearman-

Brown Coefficient 

Equal Length ,812 

Unequal Length ,812 

Guttman Split-Half Coefficient ,806 

a. The items are: Q66, Q67, Q68, Q69, Q70, Q71, Q72, Q73, Q74, Q75, Q76, 

Q77, Q78, Q79, Q80, Q81, Q82, Q83, Q84, Q85, Q86, Q87.   

    

b. The items are: Q88, Q89, Q90, Q91, Q92, Q93, Q94, Q95, Q96, Q97, Q98, 

Q99, Q100, Q101, Q102, Q103, Q104, Q105, Q106, Q107, Q108, Q109.  

     

 .26النسخة  spss : مخرجات برنامج المصدر
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والذي تضمن  Part1يالحظ من خالل الجدول أن قيمة معامل الثبات لكل من الجزء األول 

"التحفيز" للمتغير التابع "المعرفة التشاركية" والمتكون من اثنان ، والبعدين االولين كامال "الثقة"

"االلتزام" و ضمن البعدين األخرين كامال "االتصال"والذي ت Part2وعشرون فقرة وقيمة الجزء الثاني 

المتكون من اثنان عشرون فقرة كذلك أي أن قيمة معامل ألفا ، و للمتغير التابع "المعرفة التشاركية"

أي غير متساوية مما يقودنا للقول أنه يجب استخدام ، 0,906، 0,888كرونبا  هي على التوالي: 

عوض معامل ألفا كرونبا ، وبالتالي فهي قيمة توحي  0,806بقيمة  Guttmanمعامل جوثمان 

 وثابتة احصائيا.، بثبات عالي ألداة الدراسة باعتبارها قيمة جيدة للمتغير التابع "المعرفة التشاركية"

 : تشخيص البيانات انيالمطلب الث
 . اختبار االعتدالية للمتغيرات والبواقي:1

، كمرحلة أولى، لتبرير إجراء أي تحليل إحصائي يقتضي إجراء أي تحليل للبيانات تشخيصها

هو مناسب وسيتم التأكد من اعتدالية بيانات متغيرات الدراسة، والبواقي، وذلك بعد تسجيل تشبعات  

 البنود من خالل بعض االختبارات كما يلي:

 . اختبار االعتدالية للمتغيرات )النموذج الخارجي(:1.1

ر التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة، واختبار التوزيع الطبيعي سيتم في هذا الجانب اجراء اختبا

الملحق رقم موضحة في والمتعدد المتغيرات، حيث كانت نتائج اختبار التوزيع الطبيعي للمتغيرات 

05. 

والتي الخاص بمعامالت االلتواء والتفلطح لمتغيرات الدراسة،  05الملحق رقم  حسبواضح 

 1+و 1-والخاص بالمتغيرات الداخلة في الدراسة خار  المجال  kurtosisجاءت فيه كل قيم معامل 

مما يوحي بان المتغيرات ال تخضع للتوزيع الطبيعي، وهو ما يؤكده اختبار التوزيع الطبيعي للمتغيرات 

 الموضحة نتائجه في الجدول التالي : mShapiro-Wilkالمتعددة  
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 mShapiro-Wilk المتعددة للمتغيرات االعتدالية اختبار 18.4 رقم الجدول -18
 القيمة االحتمالية اإلحصاء االختبار

mShapiro-Wilk 0.656 0.000 

 Rاعداد الطالب باالعتماد على لغة البرمجة المصدر: 

، 0.000بقيمة احتمالية  0.656، حيث يوضح الجدول ان إحصاء االختبار سجل القيمة

وعليه فان بيانات المتغيرات المتعددة ال تخضع  0.05، لقيمة االحتمالية االسميةوهي قيمة اقل من ا

 للتوزيع الطبيعي.

 . اختبار اعتدالية البواقي عند المتغير التابع:2

بالنسبة للبواقي عند كل متغير تابع، تم االعتماد وفي هذه الحالة على عدة اختبارات كما هو 

 موضح في ما يلي :

 لتابع التشارك المعرفي:. المتغير ا2.1

بالنسبة للبواقي المتغير عند المتغير التابع، التشارك المعرفي في مجال الخدمة كانت النتائج 

 موضحة في الجدول التالي :

 المعرفي التشارك التابع المتغير لبواقي االعتدالية اختبار19.4 رقم الجدول -16
 مة االحتماليةالقي اإلحصاء االختبار

Shapiro-Wilk 0.9794 0.000 

Kolmogorov-Smirnov         0.0435 0.7160 

Cramer-von Mises          25.4285 0.0000 

Anderson-Darling           0.6753 0.0770 

 Rاعداد الطالب باالعتماد على لغة البرمجة المصدر: 
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تابع، التشارك المعرفي تخضع للتوزيع الطبيعي، من خالل الجدول يتضح أن بواقي المتغير ال

 Kolmogorov-Smirnovمشاهدة وعليه فان نتائج اختبار   50وذلك كون حجم البيانات اكبر من 

 0.0435هي المناسبة في هذا الحالة، ومن خالل قراءتها يتبين ان إحصاء االختبار، سجل قيمة  

وهذا دليل كافي على ان  0.05حتمالية االسمية وهي اكبر من القيمة اال 0.7160بقيمة احتمالية 

 التشارك المعرفي، تتبع التوزيع الطبيعي.، بيانات البواقي عند المتغير التابع

 كما يمكن توضيح ذلك باستخدام اشكال االعتدالية التالية:

 المعرفي كالتشار  التابع المتغير عند للبواقي QQ منحنى: 2.4رقم الشكل -2

 
 Rاعداد الطالب باالعتماد على لغة البرمجة المصدر: 

من خالل الرسم البياني يتبين أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي حيث أن النقاط متجمعة  

 حول الخط.

 المعرفي التشارك التابع المتغير لبواقي التكراري  المدر : 3.4 رقم الشكل -3
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 Rاعداد الطالب باالعتماد على لغة البرمجة صدر: الم

التشارك المعرفي تخضع للتوزيع ، يتضح من خالل الشكل ان بيانات البواقي للمتغير التابع

 تقع كلها تحت منحنى التوزيع الطبيعي ويتوسطها.الطبيعي حيث ان البيانات 

النموذ  ال تخضع للتوزيع يمكن القول ان متغيرات النموذ  والبواقي، في ، من خالل ما سبق

 الطبيعي وهو يخالف تطبيق نماذ  معلمية.

 . المتغير التابع عمليات المعرفة:2.2

بالنسبة للبواقي عند المتغير التابع عمليات المعرفة كانت النتائج موضحة في الجدول التالي 

: 
المعرفة عمليات التابع لمتغيرا لبواقي االعتدالية اختبار 20.4 رقم الجدول -17  

 القيمة االحتمالية اإلحصاء االختبار

Shapiro-Wilk 0.977 0.000 

Kolmogorov-Smirnov         0.054 0.4291 

Cramer-von Mises          20.22 0.0000 
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Anderson-Darling           1.447          0.0010 

 Rلغة البرمجة  اعداد الطالب باالعتماد علىالمصدر: 

من خالل الجدول يتضح أن بواقي المتغير التابع عمليات المعرفة تخضع للتوزيع الطبيعي، 

 Kolmogorov-Smirnovوعليه فان نتائج اختبار  ، مشاهدة 50وذلك كون حجم البيانات اكبر من 

 0.0545 هي المناسبة في هذا الحالة ومن خالل قراءتها يتبين ان إحصاء االختبار سجل قيمة 

وهذا دليل كافي على ان ، 0.05وهي اكبر من القيمة االحتمالية االسمية ، 0.4291بقيمة احتمالية 

 بيانات البواقي عند المتغير التابع عمليات المعرفة تتبع التوزيع الطبيعي. 

 كما يمكن توضيح ذلك باستخدام اشكال االعتدالية التالية:

 المعرفة عمليات التابع المتغير عند للبواقي QQ منحنى: 4.4م رق الشكل -4

 
 Rاعداد الطالب باالعتماد على لغة البرمجة المصدر: 

من خالل الرسم البياني يتبين أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي حيث أن النقاط متجمعة  

 حول الخط.

 المعرفي التشارك التابع المتغير لبواقي لتكراري ا المدر : 5.4 رقم الشكل -5
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 Rاعداد الطالب باالعتماد على لغة البرمجة المصدر: 

يتضح من خالل الشكل ان بيانات البواقي للمتغير التابع، التشارك المعرفي تخضع للتوزيع 

 تقع كلها تحت منحنى التوزيع الطبيعي ويتوسطها.الطبيعي، حيث ان البيانات 

 دد الخطي:. التع2

من الشروط الالزم توفرها الستخدام طريقة المربعات الصغرى، يعد التعدد الخطي          

ويكون بين المتغيرات التفسيرية بعضها البعض مثنى مثنى،  في تقدير معلمات نموذ  االنحدار،

وجود متغيرين وليس بين المتغير التفسيرية والتابع، وبالتالي فان التعدد الخطي يحدث فقط في حالة 

والجدول  VIF1تفسيرين أو أكثر، والختبار وجود التعدد الخطي يتم االستعانة باختبار تضخم التباين 

 :التالي يوضح ما يلي

 التشارك التابع المتغير عند الخارجي للنموذج الخطي التعدد اختبار: 21.4 رقم الجدول -18
 المعرفي
 معامل المتغيرات

تضخم 
 التباين

معامل  المتغيرات
تضخم 
 التباين

معامل  المتغيرات
تضخم 
 التباين

معامل  المتغيرات
تضخم 
 التباين

x11 6.41 x27 4.13 x47 2.18 m12 5.52 
                                                           

 .18الشيخ  فودو مرجع سابق صساوس  1
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x13 4.55 x30 3.77 x48 2.43 m13 5.76 
x15 4.65 x31 3.85 x49 2.07 m14 5.77 
x17 5.08 x33 4.14 x50 2.05 m15 2.95 
x19 3.10 x35 5.01 m7 6.31 m16 2.68 
x21 4.88 x37 3.69 m8 5.89 m17 2.31 
x22 1.77 x40 2.72 m9 5.12 m19 1.61 
x23 5.83 x42 4.01 m10 5.01   
x25 2.24 x44 4.23 m11 7.65   

   Rاعداد الطالب باالعتماد على لغة البرمجة المصدر: 

رات معامل تضخم التباين عند بعض يتضح من الجدول أعاله ارتفاع كبير لبعض مؤش  

وهذا دليل كافي عن وجود مشكلة التعدد الخطي في النموذ  التي  5المتغيرات ، وهو أكبر من قيمة 

 تخالف فروض تطبيق نماذ  معلمية.

 اتعملي التابع المتغير عند الخارجي للنموذج الخطي التعدد اختبار: 22.4 رقم الجدول - 19
 المعرفة

معامل  المتغيرات
تضخم 
 التباين

معامل  المتغيرات
تضخم 
 التباين

معامل  المتغيرات
تضخم 
 التباين

معامل  المتغيرات
تضخم 
 التباين

x11 5.77 x22 1.67 x33 3.89 x47 3.62 
x13 4.23 x23 5.17 x35 4.49 x48 1.98 
x15 4.35 x25 2.11 x37 3.27 x49 2.21 
x17 4.75 x27 3.70 x40 2.57 x50 2.02 
x19 2.94 x30 3.28 x42 3.85   
x21 4.62 x31 3.30 x44 3.62   

 Rاعداد الطالب باالعتماد على لغة البرمجة المصدر: 

يتضح من الجدول أعاله ارتفاع كبير لبعض مؤشرات معامل تضخم التباين عند بعض 

ن وجود مشكلة التعدد الخطي في وهذا دليل كافي ع 5وهو أكبر من قيمة ، المتغيرات المستقلة

 النموذ  التي تخالف فروض تطبيق نماذ  معلمية.



 الطريقة واألدوات                                               الفصل الرابع          
 

- 153 - 
 

 التشارك التابع المتغير عند الداخلي للنموذج الخطي التعدد اختبار: 23.4 رقم الجدول -20
 المعرفي

 معامل تضخم التباين المتغيرات

 5.79 التخصص

 2.12 التعقيد

 3.2 الرسمية

 5.05 المركزية

 2.02 عمليات المعرفة

 Rاعداد الطالب باالعتماد على لغة البرمجة المصدر: 

 بعض عند التباين تضخم معامل مؤشرات لبعض كبير ارتفاع أعاله الجدول من يتضح

 التي النموذ  في الخطي التعدد مشكلة وجود عن كافي دليل وهذا 5 قيمة من أكبر وهو ، المتغيرات

 .معلمية نماذ  تطبيق روضف تخالف

 المعرفة عمليات التابع عند الداخلي للنموذج الخطي التعدد اختبار:  24.4رقم الجدول -21
 معامل تضخم التباين المتغيرات

 2.72 التخصص

 5.05 التعقيد

 2.72 الرسمية

 2.05 المركزية

 Rالبرمجة اعداد الطالب باالعتماد على لغة المصدر: 

 عند التباين تضخم معامل مؤشرات لبعض كبير ارتفاع أعاله الجدول من يتضح

 الخطي التعدد مشكلة وجود عن كافي دليل وهذا 5 قيمة من أكبر وهو ، المتغيرات بعض

 .معلمية نماذ  تطبيق فروض تخالف التي النموذ  في
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  خالصة الفصل
 التي البوصلة باعتبارها الدراسات من مهما محورا يشكل العينة إلجابات العملي التحليل       

 بين العالقات نوع وماهي التطبيقية، البيئة في الدراسة متغيرات توافر مدى تحديد خاللها من يمكن

 االحصاءات ودقة مالئمة مدى على كامل بشكل تعتمد العملية هذه وان, واتجاهها المتغيرات تلك

 في غاية الباحث معها يتعامل التي البيانات نوع من التحقق مهمة فان ولهذا, التحليل في المستخدمة

 للتوزيع الطبيعي. عللمتغيرات والتي ال تخض الطبيعي التوزيع باختبار والقيام االهمية درجة

 ،عملةستالم المنهجية واألدوات الطرق  التعر  على الفصل هذا في تمالى ذلك  باإلضافة

 اإلحصاء أستخدم كما. االستبيان على بالتركيز والمقابلة، بياناالست أداتي على ذلك في مستخدمين

 االجتماعية للعلوم اإلحصائية الحزم ببرنامج وباالستعانة البحث محل الظاهرة لوصف الوصفي

SPSS، ببرنامج الهيكلية بالمعادالت النمذجة باستخدام و pls pm R) . ) 
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 ومناقشتها النتائج عرض الخامس صلالف

 تمهيـــد

تحليل  على الجانب التطبيقي،، سنتطرق في هذا المبحث إلى إسقاط الجانب النظري      

تحليل ومناقشة المتغيرات المستقل والوسيط ،  وكذلك ومناقشة المتغيرات الديموغرافية لعينة الدراسة

من الخاص بالدراسة،  و  تقييم النموذ  االفتراضيو من خالل عرض وتشخيص و والتابع لعينة الدراسة، 

اختبار الفرضيات ، باالعتماد على طريقة نمذجة المعادالت الهيكلية )البنائية ( للمربعات الصغرى تم 

 .Rالجزئية مع 

 تحليل ومناقشة متغيرات الدراسة :المبحث األول
 دراسة:تحليل ومناقشة المتغيرات الديموغرافية لعينة ال: المطلب االول

 سب متغير الجنس ح 

 اإلحصاء الوصفي لمتغير الجنس رقم 1.5الجدول 

 متغير الجنس

 
Frequency 
 التكرار

Percent 
 النسبة

Valid Percent 
 النسبة المئوية الصاحة

Cumulative Percent 
 النسبة التراكمية

Valid 46.7 46.7 46.7 120 ذكر 

 100.0 53.3 53.3 137 أنثى

 Total وعالمجم   257 100.0 100.0  

 .26النسخة  spss: مخرجات برنامج المصدر

من عينة  اإلناث من خالل الجدول أعاله نالحظ وحسب متغير الجنس، أن نسبة         

%, أما نسبة الذكور فهي منخفضة بشكل ط يف 46.7الدراسة الذين أجابوا على االستبانة قدرت ب 

 17%,من مجموع العينة المدروسة أي بفارق 53.3نسبتهم بمقارنة مع نسبة االنات، والتي تقدر 
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مفردة،  120مفردة على غرار الذكور والتي تكونت ب137مفردة فقط لصالح االنات والمتكونة من 

فهذا التباين بين الجنسين ط يف جدا، وهذا ربما راجع لطبيعة األعمال بالمؤسسة الجامعية والتي ال 

زيع المهام والوظائف االدارية، فكل حسب اختصاصه وحسب مؤهالته تفرق بين الجنسين من ناحية تو 

كما أن مهنة التعليم ال تقتصر على جنس دون اخر داخل المؤسسة  وقدراته الفردية الخاصة به،

بعنوان: المنا  التنظيمي ودوره في تطبيق إدارة  2019الجامعية وهذا يتقارب مع دراسة العوفي أفنان 

 نية في المؤسسة نفسها.المعرفة  دراسة ميدا

 الجنس لمتغير النسبية الدائرة يمثل 1.5 رقم الشكل -6

 
 .Excel 2019: مخرجات برنامج المصدر

الجنسين الذكور، واالنات  من المالحظة العامة أن أفراد العينة متكون  يوضحأعاله الشكل 

في المؤسسة ، ة الدراسة الذين أجابوا على االستبانةوان التباين الط يف بين الجنسين يعود لعين

 الجامعية لوالية بشار.

 

 

46,7

53,3

Ventes

دكر أنتى
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 سب متغير العمرح 

 العمر الوصفي اإلحصاء يمثل 2.5 رقم الجدول -22

 .26النسخة  spss: مخرجات برنامج المصدر

فيما يخص متغير السن فنجد أن الفئة العمرية ما ، أعاله حسب النسب الموجودة في الجدول 

 مفردة قد تحصلت على أعلى نسبة، والتي قاربت النصف115بتكرار قدر ب و  سنة( 45-36بين )

-26%,  وثم تليها فئة ما بين )44.7والتي قدرت ب ، من عينة الدراسة الذين أجابوا على االستبانة

كما نالحظ أيضا أن سن الموظف في هاتان الفئتان االولى والثانية، أي ، %28.8سنة( بنسبة  35

من العدد اإلجمالي وهي نسبة  % 73.5سنة ( يصل الى نسبة تقدر ب 45 -26)لفئة العمريةالى ا

تخدم الدراسة الحالية في عملية مشاركة المعرفة، وهذا يدل على أن العينة المدروسة هم شباب من 

المؤسسة الجامعية تعمل على استقطاب الطاقات الشابة  بعدها  الدرجة األولى، وهذا دليل على ان

أن سن الموظف في هذه وتجدر االشارة الى  %23.7سنة بنسبة  45مباشرة الفئة العمرية أكثر من 

% من العدد االجمالي، وهذه نسبة  68.4 الفئة، باإلضافة الى الفئة األولى يصل الى نسبة تقدر ب

الموظف متغير عمر  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  سنة 25أقل من  7 2.7 2.7 2.7 

35الى  26من  74 28.8 28.8 31.5 

45الى  36من   115 44.7 44.7 76.3 

45أكثر من  61 23.7 23.7 100.0 

Total 257 100.0 100.0  



 الفصل الخامس                                               عرض النتائج ومناقشتها
 

- 159 - 
 

المؤسسة  وهي نسبة معتبرة تخدم الدراسة الحالية في مشاركة الموارد المعرفية لألفراد داخل مهمة

وهي التي تحصلت على أقل نسبة مقدرة ب ، سنة 25الجامعية، ثم تأتي في األخير فئة أقل من 

مفردات وهذا الفارق في السن راجع ربما إلى أن المؤسسة تعتمد على 7بتكرار قدر ب و  2.7%

 والمؤهالت العلمية والشهادات العليا.   الكفاءات الثابتة

 العمر لمتغير النسبية الدائرة يمثل  2.5رقم الشكل -7

 
 .26النسخة  spssالمصدر: مخرجات برنامج 

يبين الدائرة النسبية لمتغير العمر، كما يوضح انها نسب مهمة تخدم الدراسة  أعاله الشكل

 الحالية في مشاركة الموارد المعرفية لألفراد داخل المؤسسة الجامعية.

 سب متغير الوظيفةح 

 الوظيفة لمتغير الوصفي االحصاء يمثل 3.5 رقم الجدول -23
 متغير الوظيفة

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid 34.6 34.6 34.6 89 موظف 

 58.4 23.7 23.7 61 اطار سامي
 86.0 27.6 27.6 71 أستاذ

 100.0 14.0 14.0 36 أستاذ واداري 

سنة25أقل من 
2% 35الى 26من

29%

45الى 36من 
45%

45أكثر من
24%

متغير العمر

سنة25أقل من  35الى 26من 45الى 36من  45أكثر من
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Total 257 100.0 100.0  

 .26النسخة  spss: مخرجات برنامج المصدر
 

 

% من الذين أجابوا عن  34.6أن ، حسب متغير الوظيفة  3.5يالحظ من الجدول رقم
مفردة، ثم يلي فئة الموظفين  89فنجد أنها أكبر نسبة بتكرار يقدر ب  ، االستبانة هم من فئة الموظفين

% وفي األخير فئة 23.7فئة اإلطارات السامية ب  ثم يلي فئة األساتذة %27.6ب فئة األساتذة 
وتجدر االشارة الى أن فئة األساتذة اإلداريين مع فئة ، % 14األساتذة اإلداريين بأقل نسبة مقدرة ب 

مع فئة اإلطارات ، وكذلك فئة الموظفين ، % من الذين أجابوا عن االستبانة41.6األساتذة تقدر ب 
وهي نسب معتبرة ويرجع ذلك إلى طبيعة المؤسسة وخصوصيتها التعليمية ، % 58.3لسامية تقدر ب ا

 االكاديمية
 الوظيفة لمتغير النسبية األعمدة يمثل  3.5رقم الشكل -8

 

 .26النسخة  spssالمصدر: مخرجات برنامج 

 ة الدراسة كانت متنوعة بين أساتذة،يالحظ بأن أفراد عين  3.5من خالل الشكل رقم

وكدا إطارات سامية جلهم أصحاب دراية واسعة، بموضوع الدراسة ، أكاديميين وموظفين اداريينو 

 كل حسب منظوره وتوجهاته، وبهذا سنتمكن من أجوبة صحيحة يكمل بعضها البعض.

0 5 10 15 20 25 30 35

موظف

اطار سامي

أستاذ

أستاذ واداري

34,6

23,7

27,6

14

متغير الوظيفة
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 حسب متغير الخبرة-9
 حصاء الوصفي لمتغير الخبرةيمثل اال رقم  4.5الجدول

 المطلب الثاني :تحليل ومناقشة المتغير المستقل "الهيكل التنظيمي"
تحليل البيانات المتعلقة باتجاهات آراء بغية  يعتمد التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة      

درجة  المستجوبين اتجاه محاور الدراسة على المتوسط الحسابي، واألهمية النسبية لقياس مركز

ومعامل االختال  لقياس تشتت درجة الموافقة في العينة ، الموافقة في العينة واالنحرا  المعياري 

وهذا من خالل عرض ، ويكون الترتيب على أساس معامل االختال  للبنود الداخلة في المتغيرات

 :النتائج المتحصل عليها ألبعاد المتغير المستقل كما يلي

 حسب متغير التخصص في الهيكل التنظيمي (1

 االختالف ومعامالت المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات يمتل5.5 رقم الجدول -24
 "التخصص"  لمتغير النسبية واألهمية

 المستوى  ترتيبال األهمية النسبية معامل الختال  اإلنحرا  المعياري  المتوسط الحسابي الفقرات الرقم

1 Q1 4.0661 1.08231 26.62 0.8132 10  قوي 

2 Q2 4.0817 .89548 21.94 0.8163 2  قوي 

3  Q3 4.0700 .95349 23.43 0.814 5  قوي 

4 Q4 3.9494 .96084 24.33 0.7898 8  قوي 

5  Q5 4.1790 .97581 23.35 0.8358 4  قوي 

6  Q6 4.0778 .88927 21.81 0.8155 1  قوي 
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 .26النسخة  spssالمصدر: اعداد الباحث من مخرجات برنامج 

نالحظ أن المرتبة األولى لفقرات متغير التخصص  5.5فمن خالل الجدول رقم         

تقدر درجة أهميتها بد ، و وهي  يميز االفراد حدود عملهم بوضوح في المنظمة، جاءت سادس عبارة

لتأتي  21.81و ،0.88معامل االختال  يقدران على التوالي ب و  انحرا  معياري ع  % م81.5

، مصحوبة بانحرا  معياري  %81.6ثاني عبارة بدرجة أهمية تقدر ب ، موالية في المرتبة ال

كما نالحظ بوضوح االتفاق الكلي  21.94و 0.89 معامل االختال  يقدران على التوالي بو 

لعبارات متغير التخصص حول درجة الموافقة  فقد جاءت جميعها تحمل مستوى  الموافقة نفسه 

نة الدراسة في استجاباتهم، واتفاقهم حول قيمة المتوسط الحسابي وهذا يدل على تجانس أفراد عي

وجاء اإلنحرا  المعياري  ، 4.06]  بمتوسط  عام يقدر ب 4.11,  3.94والتي تتركز في المجال [

وهي قيمة ضعيفة مما ينتج عن ذلك بأن معظم إجابات هذا المتغير قليلة التشتت ، 0.69له بقيمة 

. 

ب األخيرة للعبارتين يتم تكليف االفراد بالقيام بمهام ضمن نشاط فيما كانت المرات     

 1.08و 0.98بانحرا  معياري  وتتمتع المنظمة بالوضوح في وظائف افرادها، واحد، في المنظمة

فهذا المحور يتميز بالتقارب الكبير في قيمة   26.62و 24.48معامل االختال  يقدر ب و 

باإلضافة الى  ، 1.08و 0.89التي تتراوح بين القيمتين  االنحرا  المعياري  وقيمة، المتوسط

7 Q7 4.1128 .90512 22.01 0.8225 3  قوي 

8 Q8 4.0039 .95401 23.83 0.8007 6  قوي 

9 Q9 4.0117 .98219 24.48 0.8023 9  قوي 

10 Q10 4.0739 .97547 23.94 0.8147 7  قوي 

 قوي   0.8125 17.05 69277. 4.0626 المتوسط العام 
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الموافقة  القوية من طر  الموظفين، وقد جاءت قيمة االنحرا  المعياري للمتوسط العام ألجوبة 

 81,2واألهمية النسبية ب ، 0.69 ككل صغيرة والتي تقدر ب أفراد العينة بالنسبة لهذا المتغير

فهذا يدل على وفرة  17.05حيث بلغت  ل االختال  مرتفعة% لكن بالمقابل نالحظ قيمة معام

وحرص المنظمة على تطبيق التخصص في الهيكل التنظيمي على ، الطاقات والكوادر المتخصصة

مستوى الجامعة، وكلياتها وأقسامها لكن هذا غير كا  لوجود افراد يقومون بعدد كبير من المهام 

 المتنوعة في الوظيفة التي يشغلونها.

 ب متغير التعقيد في الهيكل التنظيميحس (2

 االختالف ومعامالت المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات يمتل 6.5رقم الجدول - 25
 "التعقيد"  لمتغير النسبية واألهمية

 الفقرات الرقم
المتوسط 

 الحسابي
 اإلنحرا  المعياري 

معامل 

 االختال 
 األهمية النسبية

 الترتيب
 المستوى 

1 Q11 2.439 1.07405 44.0 0.4879 9  متوسط 

2 Q12 2.718 .91393 33.6 0.5439 1  متوسط 

3  Q13 2.466 1.05691 42.8 0.4933 6  متوسط 

4  Q14 2.828 1.00481 35.5 0.5657 3  متوسط 

5  Q15 2.583 1.11882 43.3 0.5167 7  متوسط 

6 Q16 2.789 .96956 34.7 0.5579 2     قوي    

7  Q17 2.517 1.09361 43.4 0.5035 8  متوسط 

8  Q18  2.743 1.05522 38.4 0.5486 5  قوي 

9  Q19 2.665 .98667 37.0 0.5330 4  متوسط 
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10  Q20  2.470 1.14910 46.5 0.4941 10  متوسط 

 متوسط   0.5245 29.69 77874. 2.622 المتوسط العام 

 .26النسخة  spssاحث من مخرجات برنامج المصدر: اعداد الب

نتائج تحليل البعد الثاني من أبعاد الهيكل التنظيمي، وهو   6.5يعرض الجدول رقم       

( عبارات، حيث بلغ المتوسط 10متغير التعقيد، والذي كانت عدد العبارات التي تقيسه هي )

قة متوسطة وتدل هذه النتيجة بأن مما يعني أنه حقق مستوى مواف، ( 2.62)الحسابي لهذا البعد 

أفراد عينة الدراسة ليس لديهم رأي فيما يتعلق في تواجد التعقيد في الهيكل التنظيمي للجامعة، وفق 

، بحيث ال يوجد 0.77العينة المدروسة وقيمة انحرافه المعياري أقل من الواحد، والذي قدر ب

(  02)حيث نالحظ أيضا أن الفقرة رقم  ، يانحرافات في اإلجابات مقارنة بقيمة المتوسط الحساب

المتعلقة امتالك الجامعة سهولة االتصال بين القاعدة والهرم بشكل سلس احتلت المرتبة األولى، 

( معامل االختال   قدر ب  0.91)واالنحرا  معياري ، (2.71)حيث بلغ المتوسط الحسابي 

األولى، تلتها في المرتبة الثانية وبدرجة  %( وبالتالي احتلت المرتبة54.3)بدرجة أهمية و  (33.6)

معامل  (، 0.96)( وانحرا  معياري  2.78)بمتوسط حسابي ، ( 06)موافقة مرتفعة الفقرة رقم 

( في  04)%(، في حين جاءت الفقرة رقم 55.7)بدرجة أهمية و  (34.75االختال   قدر ب )

معامل االختال   قدر و  (، 1.00)( وانحرا  معياري  2.829)المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي 

( جاءت في 1( )7( )5( )3( )8( )9%(  أما الفقرات رقم)56.5)بدرجة أهمية و  (35.52ب )

بدرجة ، و ]2.66,  2.43المراتب على التوالي بمتوسطات حسابية متقاربة قيمها ضمن المجال [

لقة بتدريب االفراد وتوضيح (  والمتع 10)أما الفقرة رقم  ، (54( و)48أهمية تقدر بين القيمتين )

(،  2.47العالقة بين كل المستويات باستمرار فقد احتلت المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ )

، (46.51معامل االختال   قدر ب )و  وبدرجة موافقة متوسطة، (1.14)وبانحرا  معياري قدره 
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لعالقة بين نطاق االشرا  مما يعني أن هناك تردد حسب وجهة نظر أفراد عينة الدراسة في فهم ا

 وحدود الصالحيات بالدقة المطلوبة. 

 حسب متغير الرسمية في الهيكل التنظيمي (3

 االختالف ومعامالت المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات يمتل7.5 رقم الجدول - 26
 "الرسمية"  لمتغير النسبية واألهمية

 الفقرات الرقم
سط المتو 

 الحسابي
 اإلنحرا  المعياري 

معامل 

 االختال 
 األهمية النسبية

 الترتيب
 المستوى 

1 Q21 4.01 1.0535 26.23 0.8032 6  قوي 

2 Q22 3.91 1.0107 25.78 0.7836 4  قوي 

3 Q23  3.95 1.00670 25.46 0.7906 3  قوي 

4 Q24 3.85 1.00576 26.06 0.7718 5  قوي 

5  Q25  4.00 1.01931 25.43 0.8016 2  قوي 

6 Q26 3.99 .96821 24.25 0.7984 1  قوي 

7  Q27 3.93 1.04347 26.55 0.786 7  قوي 

8  Q28  3.78 1.09090 28.78 0.7578 8  قوي 

9 Q29   3.83 1.11068 28.98 0.7664 9  قوي 

10 Q30 3.77 1.10106 29.14 0.7554 10  قوي 

 قوي   0.78156 19.22 75090. 3.98 المتوسط العام 

 .26النسخة  spssالمصدر: اعداد الباحث من مخرجات برنامج 

بأن المتوسط الحسابي للبعد الثالث من أبعاد الهيكل  7.5من خالل الجدول رقم  نالحظ

مما ، % 78.15األهمية النسبية تقدر ب وب  3.90التنظيمي وهو متغير الرسمية، جاءت بقيمة 
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 تدل هذه النتيجة بأن أفراد عينة الدراسة لديهم رأي قوي يعني أنه حقق مستوى موافقة عالية و 

وفق العينة ، يوافقون بدرجة كبيرة فيما يتعلق في تواجد الرسمية في الهيكل التنظيمي للجامعةو 

وهي قيمة ضعيفة، مما ينتج عن ذلك بأن  0.75له بقيمة  وجاء اإلنحرا  المعياري  ، المدروسة

الحسابي له، أما معامل االختال  فقد  لتشتت على قيمة المتوسطقليلة ا معظم إجابات هذا المتغير

% أي أنه ال توجد اختالفات كبيرة بين أجوبة أفراد عينة البحث حول هذا  19.22بلغ نسبة 

 المتغير.

حرص المنظمة على متابعة والتي تتعلق ب ( في المرتبة األولى 06)حيث جاءت الفقرة رقم 

مع  (، 0.96)وبانحرا  معياري  ، ( 3.99)المهام بمتوسط حسابي التعليمات المختلفة لإلنجاز 

بينما  %(79.8)بدرجة أهمية تقدر بو  (24.25درجة موافقة كبيرة  ومعامل االختال   قدر ب )

(،  1.01)وبانحرا  معياري ، (4.00)( بمتوسط حسابي 5جاءت في المرتبة الثانية للفقرة رقم )

%( 80.1)بدرجة أهمية تقدر بو  (25.43الختال   قدر ب )مع درجة موافقة عالية  ومعامل ا

]  وجاء اإلنحرا  المعياري تقريبا يساوي 4.01,  3.77لتأتي باقي الفقرات متركزة في المجال [

الواحد، وهي قيم ضعيفة مما ينتج عن ذلك بأن معظم إجابات هذا المتغير قليلة التشتت، فيما 

( والمتعلقة بتطبيق اجراءات صارمة للدين يخالفون التعليمات 10كانت المرتبة األخيرة للعبارة رقم )

بدرجة أهمية تقدر و  (29.14(، ومعامل االختال   قدر ب )1.10)عند أدائهم بانحرا  معياري 

] فهي 5 - 3.7وهي قيمة ضئيلة نظرا  إلى المجال [ ، ( 3.77)%( وبمتوسط حسابي 75.5)ب

وليس ، ل، مما يعني أنها تميل الى درجة الموافقة المتوسطةتقترب أكثر إلى الحد األدنى من المجا

القوية كما نالحظ أن االنحرا  المعياري قيمته أكبر من الواحد وهذه النسبة تعبر أن االنحرا  

كبير قليال مقارنة بالمتوسط، مما يعني أن هناك رسمية في الهيكل التنظيمي للجامعة، ولكن تطبق 
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حرصها مع يخالفون التعليمات عند أدائهم غير مفعلة بالشكل الكلي، االجراءات الصارمة للدين 

 .على تحديد العالقات من خالل اللوائح والتعليمات

 حسب متغير المركزية في الهيكل التنظيمي (4

 االختالف ومعامالت المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات يمتل 8.5رقم الجدول -27
 "المركزية"  لمتغير النسبية هميةواأل

 الفقرات الرقم
المتوسط 

 الحسابي

اإلنحرا  

 المعياري 

معامل 

 االختال 
 األهمية النسبية

 الترتيب
 المستوى 

1  Q31 2.469 1.0340 41.94 0.4938 7  متوسط 

2  Q32 2.420 1.0282 42.37 0.4856 8  متوسط 

3  Q33 2.703 .90469 33.45 0.5406 1  متوسط 

4 Q34  2.493 1.0385 41.71 0.4986 6  متوسط 

5 Q35 2.812 1.0022 35.62 0.5624 3  متوسط 

6  Q36 2.710 1.0462 38.52 0.5432 4  متوسط 

7  Q37  2.563 1.0445 40.80 0.5126 5  متوسط 

8 Q38 2.485 1.0645 42.89 0.4965 9  متوسط 

9 Q39 2.493 1.1286 45.33 0.4986 10 متوسط  

10 Q40 2.765 .93540 33.81 0.5533 2  متوسط 

 متوسط   0.5183 28.22 73142. 2.598 المتوسط العام 

 .26النسخة  spssالمصدر: اعداد الباحث من مخرجات برنامج 

من أبعاد الهيكل ، بأن المتوسط الحسابي للبعد الرابع  8.5نالحظ من خالل الجدول رقم

مما  ، %51.83وباألهمية النسبية تقدر ب   2.59، جاءت بقيمة التنظيمي وهو متغير المركزية
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 يعني أنه حقق مستوى موافقة متوسطة وتدل هذه النتيجة بأن أفراد عينة الدراسة ليس لديهم رأي

يوافقون بدرجة محايدة فيما يتعلق في تواجد المركزية في الهيكل التنظيمي للجامعة وفق العينة و 

، وهي قيمة ضعيفة مما ينتج عن ذلك بأن 0.73  المعياري له بقيمة وجاء اإلنحرا ، المدروسة

معظم إجابات هذا المتغير قليلة التشتت على قيمة المتوسط الحسابي له، أما معامل االختال  فقد 

%، أي أنه ال توجد اختالفات كبيرة بين أجوبة أفراد عينة البحث حول هذا 28.22بلغ نسبة 

 المتغير.

( في المرتبة األولى، والتي تتعلق توزيع المسؤوليات في  03)قرة رقم في حين جاءت الف

 0.90)وبانحرا  معياري  ( 2.70)الوحدة االدارية دون الرجوع لإلدارة العليا  بمتوسط حسابي 

فكما نالحظ أن االنحرا  المعياري  ، %(54.08)بدرجة أهمية تقدر بو  (، مع درجة موافقة محايدة

د وهذه النسبة تعبر أن االنحرا  ليس كبيرا مقارنة بالمتوسط الحسابي، مما قيمته أقل من الواح

بدرجة متوسطة قد دون الرجوع لإلدارة العليا ، توزيع المسؤوليات في الوحدة االدارية يعني أن هناك

 ومحايدون في اإلجابات مما يعني هناك ألن يعبر أفراد عينة الدراسة متردون ، نعتبره غير كا ٍ 

مسؤوليات توزع بالرجوع لإلدارة أحيانا، كما أن هناك   مسؤوليات  بدون الرجوع لإلدارة العلياتوزيع ل

 العليا

مع درجة موافقة  ، (2.76( بمتوسط حسابي )10بينما جاءت في المرتبة الثانية للفقرة رقم )

ق والتي تتعل، %(55.33)بدرجة أهمية تقدر ب، و (33.81متوسطة ومعامل االختال   قدر ب )

بحرص المنظمة على حرية المسؤول باتخاذ القرارات التي تخص عمله دون الرجوع للمستويات 

ومن خالل هذه قيمة االنحرا  المعياري  الذي قيمته أقل من ، ( 0.93)وبانحرا  معياري ، العليا
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درجة حرية الواحد أي أن االنحرا  ليس كبيرا مقارنة بالمتوسط الحسابي، مما يعني أن هناك 

 أو لخبرة المسؤول نفسه، في اتخاذ القرارات، وذلك راجع لنوع القرارتفاوتة م

كما أن معامل  ، ]  لإلنحرا  المعياري 1.12,  1.00لتأتي باقي الفقرات ضمن المجال [

فكما نالحظ أن هناك اختالفات  ، ]45.33,  33.81االختال   لهذه الفقرات حدد في المجال [

( التي جاءت في المرتبة 9خاصة الفقرة رقم)، حث حول هذا المتغيربين أجوبة أفراد عينة الب

اتخاذ القرار بشأن تحديد المهام في الوحدة االدارية يمر عبر سلسلة من والمتعلقة ب، االخيرة

مع درجة موافقة  ، (2.49االجراءات والمستويات للحصول على الموافقة، بمتوسط حسابي )

كما سجلت أكبر قيمة لالنحرا  المعياري  تقدر ب ، %(49.80)بدرجة أهمية تقدر بو  متوسطة

( لتبين درجة التشتت الموجود في 45.33أكبر قيمة لمعامل االختال   تقدر ب )و  (1.12)

، إجابات المستجوبين قي هذه الفقرة وحالة التردد الموجودة، حيت لم يكن لهم رأي في تحديد المهام

سلة من االجراءات والمستويات، للحصول على الموافقة وأحيانا يمر عبر سلفأحيانا  أو باتخاذ القرار

أخرى االجراءات تكون سريعة والحصول على الموافقة، تكون الية وربما يرجع ذلك الى توافقات 

 زمنية لعمل اللجان أو المجالس، أو غيرها من الهيئات داحل الجامعة وقد تكون خارجها. 
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 :لمتغير الوسيط "عمليات إدارة المعرفة"تحليل فقرات ا: المطلب الثالث

 للمتغير الوسيط كما يلي:وهذا من خالل عرض النتائج المتحصل عليها ألبعاد 

 حسب متغير تشخيص المعرفة .1

 االختالف ومعامالت المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات يمتل9.5 رقم الجدول -28
 "المعرفة تشخيص"  متغيرل النسبية واألهمية

 اإلنحرا  المعياري  المتوسط الحسابي الفقرات الرقم
معامل 

 االختال 
 األهمية النسبية

 الترتيب
 المستوى 

1 Q41 2.5875 1.12895 43.3 0.5175 5  متوسط 

2 Q42 2.8054 1.00443 35.0 0.5618 1  متوسط 

3   Q43 2.7237 1.10288 40.9 0.5444 3  متوسط 

4 Q44 2.5097 .96466 38.4 0.5014 2  متوسط 

5 Q45 2.5875 1.07580 41.8 0.5175 4  متوسط 

 متوسط   0.52856 28.45 75200. 2.6428 المتوسط العام 

 .26النسخة  spssالمصدر: اعداد الباحث من مخرجات برنامج 

عمليات من أبعاد ، بأن المتوسط الحسابي للبعد االول 9.5نالحظ من خالل الجدول رقم 

وباألهمية النسبية تقدر ب   2.64جاءت بقيمة  ، تشخيص المعرفة إدارة المعرفة وهو متغير

مما يعني أنه حقق مستوى موافقة متوسطة، وتدل هذه النتيجة بأن أفراد عينة الدراسة ، % 52.85

إدارة  يوافقون بدرجة محايدة فيما يتعلق في تواجد تشخيص المعرفة في عملياتو  ليس لديهم رأي،

وهي ، 0.75وجاء اإلنحرا  المعياري له بقيمة  ، المعرفة بالجامعة وفق وجهة نظر عينة الدراسة

قيمة ضعيفة مما ينتج عن ذلك بأن معظم إجابات هذا المتغير قليلة التشتت على قيمة المتوسط 
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بيرة بين أي أنه ال توجد اختالفات ك، %28.45الحسابي له، أما معامل االختال  فقد بلغ نسبة 

 أجوبة أفراد عينة البحث، حول هذا المتغير.

( في المرتبة األولى، والتي تتعلق بعمل المنظمة على  02في حين جاءت الفقرة رقم )

وبانحرا  ، ( 2.80)المز  بين المعرفة الضمنية والصريحة لتكوين معار  جديدة  بمتوسط حسابي 

أيضا وكما  ، %(56.10)ة أهمية تقدر ببدرجو  (، مع درجة موافقة محايدة 1.00)معياري 

وهذه النسبة تعبر على أن االنحرا  ليس ، نالحظ أن االنحرا  المعياري قيمته مساوية للواحد

( جاءت في المرتبة األولى والتي تتعلق بعمل  04مقارنة بالمتوسط الحسابي، أما الفقرة رقم )، كبيرا

وبانحرا  معياري ، ( 2.50)مر بمتوسط حسابي المنظمة على تكوين االفراد وتعليمهم بشكل مست

%( فيا كانت المراتب الثالث 50.19)بدرجة أهمية تقدر بو  (، مع درجة موافقة محايدة0.96)

بمتوسط حسابي يقدر بالقيم التالية على ، (1( )5( )3من نصيت كل من الفقرات رقم )

، %( 54.47)%( و51.75( مع درجات أهمية تتراوح بين )2.58( )2.58( )2.72التوالي)

كما سجلت أكبر قيمة لالنحرا  و  ( على التوالي1.12( )1.07( )1.10وبانحرا  معياري قدر ب )

لتبين درجة ، (43.36أكبر قيمة لمعامل االختال   تقدر ب )و  ، (1.12المعياري  تقدر ب )

سببه ربما الى  والذي  يرجع، التشتت الموجود في اإلجابات وفق وجهة نظر العينة في هذه الفقرة

 سعي المنظمة لتكوين فرق العمل، الكتشا  راس مال معرفي جديد .

 حسب متغير توليد المعرفة .2

 االختالف ومعامالت المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات يمتل10.5 رقم الجدول -29
 "المعرفة توليد"  لمتغير النسبية واألهمية

 اإلنحرا  المعياري  المتوسط الحسابي راتالفق الرقم
معامل 

 االختال 
 األهمية النسبية

 الترتيب
 المستوى 
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1 Q46 2.7860 1.41591 50.82 0.5572 5  متوسط 

2 Q47 4.1479 1.06870 25.76 0.8295 1  قوي 

3 Q48 3.9261 1.03379 26.33 0.7852 2  قوي 

4 Q49 3.9922 1.07889 27.02 0.7984 4  قوي 

5 Q50 3.9767 1.06774 26.85 0.7953 3  قوي 

 قوي   0.7531 20.57 77444. 3.7658 المتوسط العام 

 .26النسخة  spss: اعداد الباحث من مخرجات برنامج المصدر

بأن المتوسط الحسابي للبعد الثاني، من أبعاد عمليات   10.5نالحظ من خالل الجدول رقم

% 75.31وباألهمية النسبية تقدر ب   3.76جاءت بقيمة  ، ةإدارة المعرفة وهو متغير توليد المعرف

ماعدا عبارة واحدة وتدل هذه النتيجة بأن أفراد عينة ، مما يعني أنه حقق مستوى موافقة عالية، 

يوافقون بدرجة قوية فيما يتعلق في تواجد توليد المعرفة في عمليات إدارة ، و الدراسة لديهم رأي

، وهي 0.77وجاء اإلنحرا  المعياري له بقيمة  ، نظر عينة الدراسة المعرفة بالجامعة وفق وجهة

قيمة ضعيفة، مما ينتج عن ذلك بأن معظم إجابات هذا المتغير قليلة التشتت، على قيمة المتوسط 

بين ، %، أي أنه ال توجد اختالفات كبيرة20.57الحسابي له، أما معامل االختال  فقد بلغ نسبة 

 حث حول هذا المتغير.أجوبة أفراد عينة الب

والتي تتعلق سعي المنظمة الى رصد ، ( في المرتبة األولى 02في حين جاءت الفقرة رقم )

 (، مع درجة موافقة عالية 1.06)وبانحرا  معياري ، ( 4.14)بمتوسط حسابي ، قدراتها المعرفية

اري قيمته وكما نالحظ أيضا أن االنحرا  المعي ، %(82.75)بدرجة أهمية معتبرة تقدر بو 

وهذه النسبة تعبر على أن االنحرا  ليس كبيرا مقارنة بالمتوسط الحسابي، أما ، مساوية للواحد
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والتي تتعلق توفر المنظمة علي دليل للعاملين لمعرفه ، ( جاءت في المرتبة األولى 03الفقرة رقم )

بدرجة و  حايدة(، مع درجة موافقة م1.03)( وبانحرا  معياري 3.92)خبراتهم بمتوسط حسابي 

( 4( )5فيما كانت المراتب الثالث من نصيب كل من الفقرات رقم )، %(78.52)أهمية تقدر ب

( مع درجات أهمية 2.78( )3.99( ).3.97( بمتوسط حسابي يقدر بالقيم التالية على التوالي)1)

( 1.41( )1.06( )1.07%(  وبانحرا  معياري قدر ب )79.84)%( و55.72تتراوح بين )

( والمتعلقة بتحديد 01كما يتبين من الجدول أعاله أن المرتبة األخيرة هي للفقرة رقم )و  التوالي، على

 (1.41وقد سجلت أكبر قيمة لالنحرا  المعياري  تقدر ب )  المنظمة الفجوة المعرفية بشكل واضح

بات وفق ( لتبين درجة التشتت الموجود في اإلجا50.82أكبر قيمة لمعامل االختال   تقدر ب )و 

أي ان افراد العينة ليس لهم راي فيما يخص الفجوة ، وجهة نظر العينة وبدرجة متوسطة للموافقة

ونالحظ التردد الحاصل ألفراد العينة في هذه الفقرة والذي  يرجع سببه ربما الى صعوبة ، المعرفية

 للجامعة ككل .  بشكل دقيق، كذالك تحديد الفجوة المعرفيةو  تحديد الفجوة المعرفية للكليات،

 حسب متغير تخزين المعرفة .3

 االختالف ومعامالت المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات يمتل11.5 رقم الجدول -30
 "المعرفة تخزين"  لمتغير النسبية واألهمية

 اإلنحرا  المعياري  المتوسط الحسابي الفقرات الرقم
معامل 

 االختال 
 ية النسبيةاألهم

 الترتيب
 المستوى 

1 Q51 4.0856 1.12520 27.54 0.8171 3  قوي 

2 Q52 3.9339 1.04185 26.48 0.7867 1  قوي 

3 Q53 3.8833 1.11190 28.63 0.7766 5  قوي 

4 Q54 3.9767 1.06774 26.85 0.7953 2  قوي 
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5 Q55 3.9300 1.10528 28.12 0.786 4  قوي 

 قوي   0.7923 22.85 90516. 3.9619 المتوسط العام 

 .26النسخة  spssالمصدر: اعداد الباحث من مخرجات برنامج 

بأن المتوسط الحسابي للبعد الثالث، من أبعاد عمليات   11.5نالحظ من خالل الجدول رقم

وباألهمية النسبية تقدر ب   3.96جاءت بقيمة  ، إدارة المعرفة وهو متغير تخزين المعرفة

ي أنه حقق مستوى موافقة عالية وتدل هذه النتيجة بأن أفراد عينة الدراسة مما يعن، % 79.23

فيما يتعلق في تواجد تخزين المعرفة في عمليات إدارة المعرفة ، يوافقون بدرجة قويةو  لديهم رأي،

وهي قيمة ، 0.90وجاء اإلنحرا  المعياري له بقيمة  ، بالجامعة وفق وجهة نظر عينة الدراسة

ج عن ذلك بأن معظم إجابات هذا المتغير قليلة التشتت على قيمة المتوسط الحسابي ضعيفة مما ينت

%، أي أنه ال توجد اختالفات كبيرة بين أجوبة أفراد 22.85له، أما معامل االختال  فقد بلغ نسبة 

وهذا ما يؤكد قناعة أفراد العينة بوجود اهتمام بتجميع المعار  ، عينة البحث حول هذا المتغير

 زينها.وتخ

والتي تتعلق توفر المنظمة على ، ( في المرتبة األولى 02فقد جاءت الفقرة رقم )      

(، مع  1.04)( وبانحرا  معياري  3.93)نظام الحوافز لتشجيع انتقال المعرفة بمتوسط حسابي 

وكما نالحظ أيضا أن االنحرا   ، %(78.67)بدرجة أهمية معتبرة تقدر بو  درجة موافقة عالية،

لمعياري قيمته مساوية للواحد وهذه النسبة تعبر على أن االنحرا  ليس كبيرا جدا مقارنة بالمتوسط ا

( جاءت في المرتبة األولى والتي تتوفر المنظمة على وسائل عالية  04الحسابي، أما الفقرة رقم )

موافقة  (، مع درجة1.06)( وبانحرا  معياري 3.97)المعالجة، بمتوسط حسابي و  التقنية للحفظ

%(، فيما كانت المراتب الثالث من نصيب كل من الفقرات 79.53)بدرجة أهمية تقدر بو  قوية

، (3.88( )3.93( )4.08بمتوسط حسابي يقدر بالقيم التالية على التوالي) ، (3( )5( )1رقم )



 الفصل الخامس                                            عرض النتائج ومناقشتها
 

- 175 - 
 

( 1.12%(  وبانحرا  معياري قدر ب )81.71)%( و77.66مع درجات أهمية تتراوح بين )

كما يتبين من الجدول أعاله أن المرتبة األخيرة هي للفقرة رقم و  ( على التوالي،1.11( )1.10)

والمتعلقة انتقال المعرفة والخبرات في السلم الوظيفي يتم بشكل منظم، وقد سجلت قيمة ، (03)

لتبين ، (28.63أكبر قيمة لمعامل االختال   تقدر ب )، و (1.11لالنحرا  المعياري  تقدر ب )

تشتت الموجود في اإلجابات وفق وجهة نظر العينة وبدرجة عالية للموافقة أي ان افراد درجة ال

العينة لهم راي قوي فيما يخص انتقال المعرفة والخبرات في السلم الوظيفي، يتم بشكل منظم، 

ونالحظ أن التشتت الحاصل ألفراد العينة في هذه الفقرة والذي  يرجع سببه ربما الى صعوبة انتقال 

كما أنه يختلف من مصلحة الى أخرى مع العلم أن انتقال المعرفة ، لمعرفة والخبرات بشكل منظما

والخبرات ذات األهمية البالغة يشكل تحدي في ذاته فكيف له أن يتم بشكل منظم عبر ، الضمنية

وتتوافق هذه الدراسة مع دراسة ل مي نجيب ، كل األقسام والمصالح والكليات الجامعية 

 (تحت عنوان : أثر التشارك بالمعرفة في تحقيق األهدا  2015)ذوابي

 اإلستراتيجية د راسة تطبيقية على الجامعات األردنية الخاصة .

 حسب متغير نقل المعرفة .4

 االختالف ومعامالت المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات يمتل 12.5رقم الجدول -31
 "المعرفة نقل"  لمتغير سبيةالن واألهمية

 اإلنحرا  المعياري  المتوسط الحسابي الفقرات الرقم
معامل 

 االختال 
 األهمية النسبية

 الترتيب
 المستوى 

1 Q56 4.0078 1.06063 26.46 0.8015 3  قوي 

2 Q57 4.0272 1.03609 25.73 0.8054 2  قوي 
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3 Q58 3.9105 .98612 25.22 0.7821 1  قوي 

4 Q59 3.8560 1.07106 27.78 0.7712 5  قوي 

5 Q60 3.9377 1.06983 27.17 0.7875 4  قوي 

 قوي   0.7895 20.31 80191. 3.9479 المتوسط العام 

 .26النسخة  spss: اعداد الباحث من مخرجات برنامج مصدرال

نتائج تحليل البعد الرابع، من أبعاد عمليات إدارة المعرفة والذي  12.5يعرض الجدول رقم 

وباألهمية النسبية تقدر ،  3.94يبين من خالل الجدول أعاله  بأن المتوسط الحسابي جاء بقيمة 

مما يعني أنه حقق مستوى موافقة عالي وتدل هذه النتيجة بأن أفراد عينة الدراسة ، % 78.95ب 

فة بالجامعة يوافقون بدرجة قوية فيما يتعلق في تواجد نقل المعرفة في عمليات إدارة المعر و  لديهم رأي

مما ، ، وهي قيمة ضعيفة0.80وجاء اإلنحرا  المعياري له بقيمة  ، وفق وجهة نظر عينة الدراسة

ينتج عن ذلك بأن معظم إجابات هذا المتغير قليلة التشتت على قيمة المتوسط الحسابي له، أما 

وبة أفراد عينة أي أنه ال توجد اختالفات كبيرة بين أج، %20.31معامل االختال  فقد بلغ نسبة 

 البحث حول هذا المتغير.

في المرتبة األولى، والتي تتعلق بتشجيع المنظمة كل  ، ( 03فيما جاءت الفقرة رقم )      

 0.98)وبانحرا  معياري  ( 3.91)االساليب لنقل ومشاركه المعرفة الضمنية، بمتوسط حسابي 

وكما نالحظ أيضا أن  ، %(78.21)بدرجة أهمية معتبرة تقدر ب، و (، مع درجة موافقة عالية

االنحرا  المعياري قيمته أقل من الواحد وهذه النسبة تعبر على أن االنحرا  ليس كبيرا مقارنة 

، ( جاءت في المرتبة الثانية 02بالمتوسط الحسابي، وبالتالي تشتت أقل للمشاهدات، أما الفقرة رقم )

الوصول الى المعرفة بشكل سهل بمتوسط والتي تتعلق بحرص المنظمة على تمكين االفراد من 
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بدرجة أهمية كبيرة تقدر و  (، مع درجة موافقة عالية1.03)وبانحرا  معياري ، (4.02)حسابي 

( بمتوسط 4( )5( )1%( فيا كانت المراتب الثالث من نصيب كل من الفقرات رقم )80.54)ب

ع درجات أهمية تتراوح بين ( م3.85( )3.93( )4.00حسابي يقدر بالقيم التالية على التوالي)

 ( على التوالي1.07( )1.06( )1.06%(  وبانحرا  معياري قدر ب )80.15)%( و77.12)

( والمتعلقة باستعمال المنظمة 04كما يتبين من الجدول أعاله أن المرتبة األخيرة هي للفقرة رقم )و 

النحرا  المعياري  تقدر وقد سجلت أكبر قيمة ل، غير الرسمية لنشر المعرفة، و الشبكات الرسمية

لتبين درجة التشتت الموجود في ، (27.78أكبر قيمة لمعامل االختال   تقدر ب )و  ، (1.07ب )

وبدرجة مرتفعة للموافقة أي ان افراد العينة  لهم راي قوي فيما ، اإلجابات وفق وجهة نظر العينة

عرفة، ونالحظ قناعة أفراد غير الرسمية، لنشر المو  يخص باستعمال المنظمة الشبكات الرسمية

خاصة ، العينة في هذه الفقرة، والذي  يرجع سببه ربما الى سهولة استعمال األفراد لهذه الشبكات

باإلضافة الى التكنولوجيا المتقدمة التي لم يشهد ، شبكات التواصل االجتماعي بكل أنواعها المتعددة

راسة توافقت مع دراسة لجواهر عبد العزيز العالم مثلها من قبل كما أن هذا المحور في هذه  الد

حسن عواد السريحي بعنوان خطة مقترحة لتطوير مشاركة المعرفة لدى العاملين في هيئة ، النهاري 

 .2016حقوق اإلنسان بالمملكة العربية السعودية 
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 حسب متغير تطبيق المعرفة .5

 االختالف ومعامالت المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات يمتل 13.5رقم الجدول -32
 "المعرفة تطبيق"  لمتغير النسبية واألهمية

 اإلنحرا  المعياري  المتوسط الحسابي الفقرات الرقم
معامل 

 االختال 
 األهمية النسبية

 الترتيب
 المستوى 

1 Q61 2.9377 1.32140 44.98 0.58754 5  متوسط 

2 Q62 2.7198 1.12122 41.2 0.5436 3  قوي 

3 Q63 3.2802 1.08583 33.0 0.6564 1  متوسط 

4 Q64 2.8132 1.03274 36.1 0.5624 2  متوسط 

5 Q65 3.0973 1.32076 42.4 0.6196 4  متوسط 

 
المتوسط 

 العام

 متوسط   0.59392 27.02 80245. 2.9696

 .26النسخة  spssالمصدر: اعداد الباحث من مخرجات برنامج 

، نتائج تحليل البعد الخامس، من أبعاد عمليات إدارة المعرفة  13.5الجدول رقميعرض 

وباألهمية النسبية ،  2.96بأن المتوسط الحسابي جاء بقيمة  ، والذي يتبين من خالل الجدول أعاله

مما يعني أنه حقق مستوى موافقة متوسطة، وتدل هذه النتيجة بأن أفراد عينة ، % 59.39تقدر ب 

وتطبيق المعرفة في عمليات ، يوافقون بدرجة محايدة فيما يتعلق في تواجد، و ليس لديهم رأي الدراسة

، 0.80وجاء اإلنحرا  المعياري له بقيمة  ، إدارة المعرفة بالجامعة وفق وجهة نظر عينة الدراسة

وهي قيمة ضعيفة مما ينتج عن ذلك بأن معظم إجابات هذا المتغير قليلة التشتت على قيمة 
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أي أنه ال توجد اختالفات ، %27.02متوسط الحسابي له، أما معامل االختال  فقد بلغ نسبة ال

 كبيرة بين أجوبة أفراد عينة البحث حول هذا المتغير.

( في المرتبة األولى، والتي تتعلق قدرة  المنظمة على  03فيما جاءت الفقرة رقم )     

وتدل هذه  ( 3.28)ت الحاجة بمتوسط حسابي استرجاع المعرفة، واالستفادة من استخدامها وق

يوافقون بدرجة محايدة فيما يتعلق بالقدرة الحقيقية و  النتيجة بأن أفراد عينة الدراسة ليس لديهم رأي

للمنظمة فهم مترددون في أراءهم، حول االستفادة الفعلية وبالشكل الكلي للموارد المعرفية التي 

 (، مع درجة موافقة متوسطة1.08)قيمة االنحرا  المعياري ب  يملكها كل أفراد الجامعة  كما قدرا

وكما نالحظ أيضا أن االنحرا  المعياري ليس كبيرا  ، %(65.60)بدرجة أهمية معتبرة تقدر بو 

(وبالتالي تشتت المشاهدات حول 33.1جدا، مقارنة بالمتوسط الحسابي، وقيمة معامل االختال  )

استخدامها ال يحدث بصفة مستمرة خاصة عند فقدان أهل الخبرة واالستفادة من ، استرجاع المعرفة

والتي تتعلق بعمل ، ( جاءت في المرتبة الثانية 04أما الفقرة رقم )، والمعرفة لظر  من الظرو 

( وبانحرا  معياري 2.81)المنظمة على تنفيذ عمليات اداره المعرفة بشكل منظم بمتوسط حسابي 

 وتدل هذه النتيجة بأن أفراد عينة الدراسة ليس لديهم رأي طة(، مع درجة موافقة متوس1.03)

كما يلمس تردد أفراد ، بتنفيذ عمليات اداره المعرفة بشكل واضح يوافقون بدرجة محايدة فيما يتعلقو 

بالشكل المنظم الن العمل الميداني يخضع في كثير من األحيان لعوامل و  العينة حول عملية التنفيذ

%(، ومعامل اختال  قيمته 56.26)ضافة الى درجة أهمية متوسطة تقدر بباإل، بيئية مضطربة

( 5( )2فيما كانت المراتب الثالثة األخيرة من نصيب كل من الفقرات رقم )، (36.71تقدر ب)

( مع درجات أهمية 2.93( )3.09( )2.71( بمتوسط حسابي يقدر بالقيم التالية على التوالي)1)

( 1.32( )1.32( )1.12وبانحرا  معياري قدر ب ) ، %(61.94)%( و54.39تتراوح بين )

والمتعلقة ، (011كما يتبين من الجدول أعاله أن المرتبة األخيرة هي للفقرة رقم )، و على التوالي
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وقد سجلت أكبر قيمة لالنحرا  المعياري  تقدر ب ، بتشجيع المنظمة عمليه التعليم لدى افرادها

( لتبين درجة التشتت الموجود في 44.98تال   تقدر ب )أكبر قيمة لمعامل االخو  (1.32)

وفق وجهة نظر العينة وبدرجة متوسطة للموافقة، أي ان افراد العينة  ليس لهم راي قوي ، اإلجابات

فيما يخص تشجيع المنظمة عمليه التعليم لدى افرادها ونالحظ أنه ليس هناك قناعة تامة ألفراد 

وكدا ، يرجع سببه ربما الى صعوبة استعمال األفراد لهذه المعار  والذي ، في هذه الفقرة، العينة

 في الواقع العملي.، ترددهم في كي ية االستفادة من الشهادات الجديدة

كما أن عملية تطبيق المعرفة  يتطلب في الواقع توفر المعلومة المناسبة للفرد       

 وهدا ال يحصل في الميدان العملي.دون تأخر ، و وفي الوقت المناسب دون جهد كبير، المناسب

 تحليل فقرات المتغير التابع "المعرفة التشاركية" :المطلب الرابع 
 كما يلي: وهذا من خالل عرض النتائج المتحصل عليها ألبعاد المتغير التابع

i. حسب متغير الثقة 

 االختالف ومعامالت المعيارية افاتواالنحر  الحسابية المتوسطات يمتل14.5 رقم الجدول - 33
 "الثقة"  لمتغير النسبية واألهمية

 الفقرات الرقم
المتوسط 

 الحسابي

اإلنحرا  

 المعياري 

معامل 

 االختال 
 األهمية النسبية

 الترتيب
 المستوى 

1 Q66  3.634 1.195 32.5 0.774 10  متوسط 

2 Q67  3.86 1.014 26.23 0.743 6  قوي 

3  Q68 3.719 2.113 56.83 0.813 11  قوي 

4 Q69 4.066 1.064 26.17 0.828 5  قوي 

5 Q70 4.140 .982 23.72 0.787 1       قوي 
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6  Q71  3.937 1.025 26.03 0.800 4  قوي 

7  Q72 4.003 1.058 26.44 0.827 7  قوي 

8  Q73 4.136 1.053 25.48 0.806 2  قوي 

9  Q74 4.031 1.049 26.02 0.777 3  قوي 

10 Q75 3.887 1.074 27.65 0.782 9  قوي 

11 Q76 3.910 1.051 26.88 0.787 8  قوي 

 قوي   0.7268 19.29 7596. 3.939 المتوسط العام 

 .26النسخة  spssالمصدر: اعداد الباحث من مخرجات برنامج 

من أبعاد المعرفة ، بأن المتوسط الحسابي للبعد األول 14.5نالحظ من خالل الجدول رقم 

مما  ، %72.60وباألهمية النسبية تقدر ب   3.93جاءت بقيمة  ، تشاركية وهو متغير الثقةال

يوافقون و  وتدل هذه النتيجة بأن أفراد عينة الدراسة لديهم رأي،، يعني أنه حقق مستوى موافقة عالية

عينة وفق وجهة نظر ، فيما يتعلق في تواجد الثقة في المعرفة التشاركية بالجامعة، بدرجة قوية

وهي قيمة ضعيفة مما ينتج عن ذلك بأن  0.75وجاء اإلنحرا  المعياري له بقيمة  ، الدراسة

معظم إجابات هذا المتغير قليلة التشتت على قيمة المتوسط الحسابي له، أما معامل االختال  فقد 

هذا أي أنه ال توجد اختالفات كبيرة بين أجوبة أفراد عينة البحث حول ، %(19.29بلغ نسبة )

مع اهتمام الجميع ، وهذا ما يؤكد قناعة أفراد العينة بوجود الثقة بين العاملين بصفة عامة، المتغير

ألن هذا المتغير بالذات له أهمية خاصة، ووجوده بالمنظمة، أو بين أعضاء ، بالمحافظة عليهو  به

 الفريق يخدم وبشكل فعال األهدا  االستراتيجية.

على ، في المرتبة األولى، والتي تتعلق باعتماد الجامعة، ( 05) فقد جاءت الفقرة رقم      

، ( 4.14)من خالل خلق بيئة ذات ثقة عالية بمتوسط حسابي ، زيادة كمية المعار  المتبادلة

 ، %(78.75)بدرجة أهمية معتبرة تقدر بو  (، مع درجة موافقة عالية 0.98)وبانحرا  معياري 
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وهذه النسبة تعبر على أن االنحرا  ، معياري قيمته أقل من الواحدوكما نالحظ أيضا أن االنحرا  ال

جاءت في المرتبة الثانية، والتي تتعلق ، ( 08ليس كبيرا مقارنة بالمتوسط الحسابي، أما الفقرة رقم )

بحرص المنظمة على حماية أفرادها من أي ضرر، قد ينتج عند مشاركة المعار  بينهم بمتوسط 

والتي  ، بدرجة أهمية كبيرةو  (، مع درجة موافقة قوية1.05)ا  معياري ( وبانحر 4.00)حسابي 

%( وكما نالحظ أيضا أن االنحرا  المعياري قيمته مساوية للواحد وهذه النسبة 80.62)تقدر ب

تعبر على أن االنحرا  ليس كبيرا مقارنة بالمتوسط الحسابي مع معامل االنحرا  تقدر قيمته ب 

وهذا ، وجد اختالفات كبيرة بين أجوبة أفراد عينة البحث، حول هذا البندأي أنه ال ت، %(25.48)

قد ينتج عند ، من أي ضرر، حرص للمنظمة على حماية أفرادها ما يؤكد قناعة أفراد العينة بوجود

 مشاركة المعار  بين العاملين.

قتناص والذي يتعلق  عند ا، (09)أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب البند رقم      

الفرص هناك زيادة في حجم المعلومات المتبادلة، والمعار  التشاركية حسب المصلحة الذاتية، 

 (، مع درجة موافقة قوية1.04)وبانحرا  معياري  ، (4.03)والمنفعة الخاصة بمتوسط حسابي 

ه %(، وكما نالحظ أيضا أن االنحرا  المعياري قيمت77.74)بدرجة أهمية كبيرة والتي  تقدر بو 

وهذه النسبة تعبر على أن االنحرا  ليس كبيرا مقارنة بالمتوسط الحسابي، مع ، مساوية للواحد

أي أنه ال توجد اختالفات كبيرة بين أجوبة أفراد ، %(26.02)معامل االنحرا  تقدر قيمته ب 

وزيادة  عينة البحث حول هذا البند وهذا ما يؤكد قناعة أفراد العينة بوجود عالقة طردية بين الفرص

وأحيانا بصفة ال شعورية ، تدفق المعلومات وهذا أمر طبيعي للبشر بصفة عامة فطبيعة االنسان

يتصر  متل هكذا تصر ، لكن هذا ال ينفي وجود تدفق للمعلومات، والمعار  والتبادل في 

 الخبرات بأحجام مختلفة، حسب الظرو  وأنوع الشخصيات .
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( 07( )02( )04( )06كل من الفقرات رقم ) فيما كانت المراتب الست، من نصيب  

( 4.00( )3.86( )4.06( )3.93بمتوسط حسابي يقدر بالقيم التالية على التوالي )، ( 10( )11)

وبانحرا  معياري ، %( 82.72)%(، و74.39( مع درجات أهمية تتراوح بين )3.88( )3.91)

كما يتبين من و  لتواليعلى ا، (1.07( )1.05( )1.05( )1.01( )1.06( )1.02قدر ب )

( والمتعلقة بحرص الجامعة بالثقة 01الجدول أعاله، أن المرتبة ما قبل األخيرة هي للفقرة رقم )

وقد سجلت قيمة لالنحرا  المعياري  تقدر ب ، كعامل أساسي في أي نشاط لمشاركة المعرفة

موجود في اإلجابات ( لتبين درجة التشتت ال32.75قيمة معامل االختال   تقدر ب ) ، و(1.18)

أي ان افراد العينة لهم راي قوي فيما يخص الثقة ، وفق وجهة نظر العينة وبدرجة عالية للموافقة

والذي  ، كعامل أساسي في أي نشاط، ونالحظ أن التشتت الحاصل ألفراد العينة في هذه الفقرة

الزمن الثقة العمياء غير  ألنه في هذا، يرجع سببه ربما الى صعوبة الثقة، ومدى تعقيد مستوياتها

موجودة، وهي التي تسمح بانتقال المعرفة الضمنية، والخبرات ذات األهمية البالغة بشكل منظم 

 والمصالح والكليات الجامعية .، عبر كل األقسام

والمتعلقة بعمل المنظمة على تحسين  ، (03أما المرتبة األخيرة، فكانت للفقرة رقم )      

وقد سجلت ، (3.71رفع روح التعاون بين افرادها، بمتوسط حسابي بلغت قيمته )أدائها، من خالل 

( 56.83قيمة معامل االختال   تقدر ب ) و ، (2.11أكبر قيمة لالنحرا  المعياري  تقدر ب )

أي ان ، وفق وجهة نظر العينة وبدرجة عالية للموافقة، لتبين درجة التشتت الموجود في اإلجابات

ونالحظ أن التشتت الحاصل ، هم راي قوي فيما يخص عمل المنظمة، لتحسين أدائهال، افراد العينة

والذي  يرجع سببه ربما الى صعوبة استجابة االفراد مقارنة بجهود ، ألفراد العينة في هذه الفقرة

 تحسين األداء من خالل رفع روح التعاون بين افرادها.، و والتي تحرص على العمل، الجامعة
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تحت عنوان: أثر  2019تفق مع دراسة لعزيز دحماني، ون يسة ناصري سنة وهذا ي      

الثقافة التنظيمية على التشارك المعرفي في الجامعة الجزائرية، مقاربة باستخدام نماذ  المعادالت 

البنائية حيث استنتج الباحثان توفر الجامعة على منا  الثقة واألمان لتشجيع االبتكار، والميول 

ووجود بعد الثقة من خالل المتوسط الحسابي العام ، رة للحصول على المعار  الجديدةنحو المخاط

حسب عينة الدراسة، والمتكونة من  ، 0,91بانحرا  معياري  3,09لهذا المحور الذي وصل 

والتي توافق دراسة اإلستراتيجية د راسة تطبيقية على الجامعات ، أعضاء هيئة التدريس بالجامعة

 اصة .األردنية الخ

ii. حسب متغير التحفيز 

 االختالف ومعامالت المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات يمتل 15.5رقم الجدول -34
 "التحفيز"  لمتغير النسبية واألهمية

 اإلنحرا  المعياري  المتوسط الحسابي الفقرات الرقم
معامل 

 االختال 
 األهمية النسبية

 الترتيب
 ستوى الم

1 Q77 3.6304 1.18895 32.7 0.773 10  متوسط 

2 Q78 3.8677 1.01455 26.2 0.743 6  قوي 

3  Q79 3.7198 2.11378 56.8 0.813 11  قوي 

4 Q80  4.0661 1.06411 26.1 0.8280 5  قوي 

5 Q81 4.1401 .98218 23.2 0.787 1  قوي 

6  Q82 3.9377 1.02508 26.0 0.800 4  قوي 

7 Q83  4.0039 1.05881 26.4 0.827 7  قوي 

8 Q84 4.1362 1.05370 25.4 0.806 2  قوي 
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9 Q85  4.0311 1.04909 26.0 0.777 3  قوي 

10 Q86 3.8872 1.07480 27.6 0.782 9  قوي 

11 Q87  3.9105 1.05130 26.8 0.787 8  قوي 

 قوي   0.7735 19.29 75968. 3.9392 المتوسط العام 

 .26النسخة  spssباحث من مخرجات برنامج المصدر: اعداد ال

نتائج تحليل البعد الثاني، من أبعاد المعرفة التشاركية،   15.5يعرض الجدول رقم      

وباألهمية ،  3.93والذي يتبين من خالل الجدول أعاله  بأن المتوسط الحسابي جاءت قيمة 

وتدل هذه النتيجة بأن أفراد ، ليةمما يعني أنه حقق مستوى موافقة عا ، %77.35النسبية تقدر ب 

يوافقون بدرجة قوية فيما يتعلق في تواجد الثقة في المعرفة التشاركية و  عينة الدراسة لديهم رأي،

وهي قيمة ، 0.75وجاء اإلنحرا  المعياري له بقيمة  ، وفق وجهة نظر عينة الدراسة، بالجامعة

على قيمة المتوسط ، ر قليلة التشتتضعيفة مما ينتج عن ذلك بأن معظم إجابات هذا المتغي

%(، أي أنه ال توجد اختالفات كبيرة 19.29أما معامل االختال  فقد بلغ نسبة )، الحسابي له،

، بين أجوبة أفراد عينة البحث حول هذا المتغير، وهذا ما يؤكد قناعة أفراد العينة بوجود التحفيز

ير للجامعة من خالل اهتمامها باألفراد العاملين واهتمام كب، وهذا ربما يعود ألن التحفيز دو حظوة 

فتحفيز العاملين يثير  ، االستمرارية، و لديها باعتبارهم المورد الذي ُيمكن المؤسسة من التطور

والحماس في العمل، وتشارك ، وقدراتهم الكامنة، ويولد لديهم الرغبة، دوافعهم ويحرك طاقاتهم

 الخبرات والموارد المعرفية.

والتي تتعلق بتوفر  ، ( 05المرتبة األولى، فقد كانت من نصيب الفقرة رقم ) أما     

( وبانحرا  معياري  4.14)المنظمة على بيئة محفزة تشجع على المشاركة، بمتوسط حسابي 

وكما نالحظ أيضا  ، %(78.75)بدرجة أهمية معتبرة تقدر ب، و (، مع درجة موافقة عالية 0.98)
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وهذه النسبة تعبر على أن االنحرا  ليس كبيرا مقارنة ، يمته أقل من الواحدأن االنحرا  المعياري ق

أي أنه معظم  ، (23.72بالمتوسط الحسابي، فيما بلغت قيمة معامل االختال  قيمة تقدر ب )

ال توجد اختالفات كبيرة ه اإلجابات لهذه الفقرة قليلة التشتت على قيمة المتوسط الحسابي له، كما أن

وهذا راجع ربما لالختال  النسبي الذي يكون  ، وبة أفراد عينة البحث حول هذه الفقرةجدا بين أج

 بين كلية وكلية أخرى، أو بين قسم أو مصلحة وأخرى.

جاءت في المرتبة الثانية، والتي تتعلق بعمل المنظمة على  ، ( 08أما الفقرة رقم )      

وتحفيزهم بمتوسط حسابي ، جميع االضرار حماية االفراد المبادرين والمشاركون لمعارفهم من

بدرجة أهمية كبيرة والتي  تقدر و  (، مع درجة موافقة قوية،1.05)( وبانحرا  معياري 4.13)

وكما نالحظ أيضا أن النسبة تعبر على أن االنحرا  ليس كبيرا جدا مقارنة ، %(80.62)ب

أي أنه ال توجد اختالفات  %(،25.48)بالمتوسط الحسابي مع معامل االنحرا  تقدر قيمته ب 

وهذا ما يؤكد قناعة أفراد العينة بوجود حرص ، كبيرة بين أجوبة أفراد عينة البحث حول هذه الفقرة

للمنظمة على حماية أفرادها، كما أن التحفيز يؤدي إلى خلق الثقة واالحترام المتبادل، واالعترا  

فيما عادت  ، ا يؤدي إلى تحقيق الرضابالعامل بتلبية طموحاته، وتحسين شروط العمل، وهذا م

والذي يتعلق  بحرص المنظمة على  ، (09)التي كانت  من نصيب الفقرة رقم و  المرتبة الثالثة،

(، مع 1.04)وبانحرا  معياري ، (4.03)وزيادة تشاركهم بمتوسط حسابي ، تحسين سلوك االفراد

%(، وكما نالحظ أن هذه النسبة 77.74)بدرجة أهمية كبيرة، والتي  تقدر بو  درجة موافقة قوية

تعبر على أن االنحرا  ليس كبيرا جدا مقارنة بالمتوسط الحسابي، مع معامل االنحرا  الذي تقدر 

، %(، أي أنه ال توجد اختالفات كبيرة بين أجوبة أفراد عينة البحث حول هذه26.02)قيمته ب 

، وتوفير العوامل، ى تحسين سلوك االفرادوهذا ما يؤكد قناعة أفراد العينة بوجود حرص الجامعة عل

، توجيه سلوك العاملين لكي يساهم مساهمة فعالة في رفع معارفهم، و الوسائل من أجل خلقو 
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ورغباتهم وملئ نفوسهم بالرضا ، مما يؤدي إلى إشباع حاجاتهم، ومشاركتها داخل الجامعة

لية المطلوبة والتي تصل الى مشاركة والفاع، ومن ثم ضمان تأديتهم ألعمالهم بالكفاءة، والطمأنينة

فيما كانت المراتب الباقية، من  ، المعرفة الضمنية، والخبرة المتولدة في حقل العمل وغير المكتوبة

( بمعامل اختال  03( )01( )10( )11( )07( )02( )04( )06نصيب كل من الفقرات رقم )

(  27.65( )26.88( )26.44( )26.23( )26.17( )26.03يقدر بالقيم التالية على التوالي )

وبانحرا  معياري قيمه محصورة  ، %(80)مع درجات أهمية تتراوح تقارب  ، (56.38( )32.75)

فكانت المرتبة األخيرة والمتعلقة ، (03كما يالحظ أن الفقرة رقم ) [ 1.01 2.11] ، ضمن المجال 

ها بقيمة معامل االختال   تقدر ب والطرق التي يفضلها افراد، بعمل الجامعة على توفير االدوات

لتبين درجة التشتت الموجود في اإلجابات، وفق وجهة نظر العينة وبدرجة عالية  ، (56.83)

ونالحظ أيضا التشتت ، أي ان افراد العينة لهم راي قوي بعمل الجامعة على توفير األدوات، للموافقة

به ربما الى صعوبة التقدير بالنسبة لألفراد  والذي  يرجع سب، الحاصل ألفراد العينة في هذه الفقرة

والذي اليمكن أن ، وبالتالي يعكس هذا اختارهم المتعدد، واختال  أذواقهم على مختلف مستوياتهم 

على توفير االدوات، والطرق التي يفضلها افرادها، وبصفة ، مقارنة بجهود الجامعة يكون نفسه

لتحفيز كانت درجة الموافقة عالية بشكل كلي للفقرات عامة، وحسب المتوسط الحسابي العام لبعد ا

مجيد منصور حسين العابد والتي ل  تقريبا حسب وجهة نظر عينة الدراسة، والتي توافقن مع دراسة

جاءت بعنوان "دور مشاركة المعرفة وأخالقيات العمل اإلسالمي في تعزيز القدرات اإلبداعية في 

 .2018جهات نظر الموظفين فيها" سنة المصار  اإلسالمية الفلسطينية من و 

والصورة ، اذا ان مجال االستمتاع بمساعدة االخرين، ومجال التبادلية والفاعلية الذاتية    

والعالوات جميعها حصلت على درجة استجابة مرتفعة، بما في ذلك مجال ، الذاتية والمكافئات

عينة الدراسة، وهذا يتفق مع دراسة مشاركة المعرفة فقد كانت مرتفعة بشكل واضح من وجهة نظر 
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تحت عنوان: أثر الثقافة التنظيمية على التشارك  2019لعزيز دحماني، ون يسة ناصري سنة 

المعرفي في الجامعة الجزائرية، مقاربة باستخدام نماذ  المعادالت البنائية حيث استنتج الباحثان 

، اركة في المؤتمرات الخارجية الوطنيةتوفر الجامعة على أعضاء هيئة التدريس يحرصون على المش

ببعده االتحفيز بجامعة ، كما أفرز تشخيص واقع التشارك المعرفي والدولية للتواصل المعرفي،

 3,75الذي  قدر ب و  طاهري محمد بشار من خالل قيمة المتوسط الحسابي العام لبعد التحفيز

حسب عينة الدراسة  ، 0,75ي قدر ب والذ، أما االنحرا  المعياري و  وهي قيم مقاربة لدراستنا،

 والمتكونة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وهي قيمة مطابقة مع دراستنا.

iii. حسب متغير االتصال 

 االختالف ومعامالت المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات يمتل 16.5رقم الجدول -35
 "صالاالت"  لمتغير النسبية واألهمية

 المستوى  الترتيب األهمية النسبية معامل االختال  اإلنحرا  المعياري  المتوسط الحسابي الفقرات الرقم

1 
 Q88 3.867 1.052 27.21 0.796 8  قوي 

2 
 Q89 3.984 1.507 37.84 0.789 11  قوي 

3 
 Q90 3.949 1.008 25.53 0.773 5  قوي 

4 
Q91 3.86 1.067 27.59 0.775 9  قوي 

5 
Q92 3.875 .9961 25.70 0.768 6  قوي 

6  Q93 3.840 1.149 29.94 0.778 10  قوي 

7 Q94 3.891 .9456 24.30 0.778 1  قوي 

8 Q95 3.891 1.009 25.95 0.774 7  قوي 

9  Q96  3.871 .9738 25.15 0.787 4  قوي 
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10  Q97 3.937 .9901 25.15 0.787 3  قوي 

11 Q98 3.937 .9822 24.95 0.780 2  قوي 

 
المتوسط 

 العام
 قوي   0.693 16.91 6596. 3.901

 .26النسخة  spssالمصدر: اعداد الباحث من مخرجات برنامج 

، من أبعاد المعرفة التشاركية، نتائج تحليل البعد الثالث، 16.5يعرض الجدول رقم       

جاءت بقيمة   ،والذي يتبين من خالل الجدول أعاله  بأن المتوسط الحسابي لمتغير االتصال

مما يعني أنه حقق مستوى موافقة عالية، وتدل  ، %69.33وباألهمية النسبية تقدر ب   3.90

يوافقون بدرجة قوية، فيما يتعلق في تواجد االتصال و  لديهم رأي،، هذه النتيجة بأن أفراد عينة الدراسة

إلنحرا  المعياري له بقيمة وجاء ا ، وفق وجهة نظر عينة الدراسة، في المعرفة التشاركية بالجامعة

وهي قيمة ضعيفة مما ينتج عن ذلك بأن معظم إجابات هذا المتغير قليلة التشتت على ، 0.65

أي أنه ال توجد ، %(16.91قيمة المتوسط الحسابي له، أما معامل االختال  فقد بلغ نسبة )

يؤكد قناعة أفراد العينة  وهذا ما، اختالفات كبيرة بين أجوبة أفراد عينة البحث حول هذا المتغير

بوجود االتصال بين العاملين فاالتصال الداخلي، يركز على محور تدعيم االنسجام والوحدة، في 

ظل عالقات اجتماعية متناسقة، تحترم تعدد اآلراء وتبين حرص الجامعة على االتصال، من أجل 

 تحقيق  تشارك معرفي قوي ومدعم للخط العام لها.

في المرتبة األولى، والتي تتعلق بمشاركة المعرفة في  ، ( 07قرة رقم )فقد جاءت الف    

(، مع  0.94)وبانحرا  معياري ، ( 3.89)لالتصال بمتوسط حسابي ، المنظمة على نمط معين

وكما نالحظ أيضا أن االنحرا   ، %(78.75)بدرجة أهمية معتبرة تقدر ب، و درجة موافقة عالية

حد وهذه النسبة تعبر على أن االنحرا  ليس كبيرا، مقارنة بالمتوسط المعياري قيمته أقل من الوا

والتي تتعلق باحتيا  المنظمة الى وسائل ، ( جاءت في المرتبة الثانية 11الحسابي، أما الفقرة رقم )



 الفصل الخامس                                            عرض النتائج ومناقشتها
 

- 190 - 
 

(، مع 0.98)وبانحرا  معياري ، (3.93)وطرق تنظيم جديدة بمتوسط حسابي ، اتصال حديثة

%( وكما نالحظ أيضا أن االنحرا  78.02)والتي  تقدر ب، ة أهمية كبيرةبدرجو  درجة موافقة قوية

المعياري قيمته أقل من الواحد، وهذه النسبة ضعيفة وتعبر على أن االنحرا  ليس كبيرا مقارنة 

أي أنه ال توجد اختالفات ، %(24.95)بالمتوسط الحسابي مع معامل االنحرا  تقدر قيمته ب 

احتيا  عينة البحث حول هذا البند، وهذا ما يؤكد قناعة أفراد العينة بوجود كبيرة بين أجوبة أفراد 

حاجتها أكثر لطرق تنظيم جديدة لكي تواكب ركب الجامعات و  المنظمة لوسائل اتصال حديثة، لدى

 الرائدة على المستوى العالمي.

الجامعة على والذي يتعلق بتمتع ، (10)أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب البند رقم    

وبانحرا  ، (3.93)هيكل تنظيمي، يساعد على االتصال والتعاون بين االفراد بمتوسط حسابي 

%( وكما 78.75)بدرجة أهمية كبيرة، والتي  تقدر بو  (، مع درجة موافقة قوية0.99)معياري 

حرا  ليس نالحظ أيضا أن االنحرا  المعياري قيمته أقل من الواحد وهذه النسبة تعبر على أن االن

أي أنه ال ، %(25.15)كبيرا مقارنة بالمتوسط الحسابي، مع معامل االختال  تقدر قيمته ب 

، وهذا ما يؤكد قناعة أفراد العينة، توجد اختالفات كبيرة بين أجوبة أفراد عينة البحث حول هذا البند

يبعث على و ، بوجود هيكل تنظيمي جيد ومالئم للنشطات الجامعية، مما يساعد على االتصال

 التعاون بين العاملين.

( 05( )03( )09من نصيب كل من الفقرات رقم )، فيما كانت المراتب الست التالية      

، مع درجات ] 3.94 3.84 [بمتوسط حسابي مقدر بالقيم ضمن المجال  ، (04( )01( )08)

 0.97] وبانحرا  معياري قدر حسب المجال ، %(79.68)%( و76.81أهمية تتراوح بين )

( والمتعلقة  06هي للفقرة رقم )، كما يتبين من الجدول أعاله أن المرتبة ما قبل األخيرة، و [  1.06
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تقتصر عملية االتصال بين االفراد في المنظمة في مشاركة المعار  على عدد معين فقط وقد 

، (29.94) قيمة معامل االختال   تقدر ب و ، (1.14سجلت قيمة لالنحرا  المعياري  تقدر ب )

أي ان ، وبدرجة عالية للموافقة، لتبين درجة التشتت الموجود في اإلجابات وفق وجهة نظر العينة

وهذا التشتت في هذه الفقرة ربما راجع ألن ، فيما يخص عملية االتصال، افراد العينة لهم راي قوي 

بتعدد أنواع الشخصيات، عملية االتصال، بين العاملين غير مستقرة وتختلف من فترة ألخرى، وتتعدد 

وبنفس العدد الدين يشاركون معارفهم، وفي بعض ، وقد ال تبق دائما محصورة ضمن نفس االفراد

 قد تعود بالمؤسسة بالنفع .، بغية ربط عالقات جيدة األحيان تتوسع الى المحيط الخارجي،

منظمة على تسهيل والمتعلقة بحرص ال ، (02أما المرتبة األخيرة، فكانت للفقرة رقم )      

وقد سجلت أكبر قيمة ، (3.98العمل الجماعي المشترك الفعال، بمتوسط حسابي بلغت قيمته )

لتبين درجة  ، (37.84قيمة معامل االختال   تقدر ب )، و (1.50لالنحرا  المعياري  تقدر ب )

ن افراد العينة وفق وجهة نظر العينة وبدرجة عالية للموافقة، أي ا، التشتت الموجود في اإلجابات

فيما يخص بحرص المنظمة على تسهيل العمل الجماعي ونالحظ أن التشتت ، لهم راي قوي 

العمل  والذي  يرجع سببه ربما الى صعوبة تحديد درجة فعالية، الحاصل ألفراد العينة في هذه الفقرة

والمهام ، الفرادالجماعي المشترك التي تكون بين العاملين وبطبيعة الحال، فهي تختلف باختال  ا

تحت عنوان: أثر  2019وهذا يتفق مع دراسة لعزيز دحماني، ون يسة ناصري سنة ، والنشاطات

الثقافة التنظيمية على التشارك المعرفي في الجامعة الجزائرية، مقاربة باستخدام نماذ  المعادالت 

تمتعون بالتواصل جيد البنائية، حيث استنتج الباحثان توفر الجامعة على أعضاء هيئة التدريس ي

ويظهرون تعاونا واضحا مع الباحثين اآلخرين لالستفادة من المعرفة المتاحة لديهم، كما أفرز 

تشخيص واقع التشارك المعرفي، ببعده االتواصل بجامعة طاهري محمد بشار من خالل قيمة 

 ، 0,99قدر ب انحرا  المعياري ، و 3,09الذي  قدر ب و  المتوسط الحسابي العام لبعد التواصل
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حسب عينة الدراسة والمتكونة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وهي قيم مقاربة مع دراستنا، 

، اإلستراتيجية د راسة تطبيقية على الجامعات األردنية الخاصة، وقد اتفقت هذه النتيجة المتوسطة

 .2019فواز السليحات، مجدلين العدوان  مَع دراسة

iv. الفريق  حسب متغير االلتزام ضمن 

 االختالف ومعامالت المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات يمتل 17.5رقم الجدول -36
 "االلتزام"  لمتغير النسبية واألهمية

 المستوى  الترتيب األهمية النسبية معامل االختال  اإلنحرا  المعياري  المتوسط الحسابي الفقرات الرقم

1 Q99 3.466 .8704 25.11 0.752 1  متوسط 

2 Q100 3.762 .9971 26.50 0.721 3  قوي 

3 Q101 3.607 1.048 29.06 0.754 10  متوسط 

4 Q102 3.774 1.126 29.85 0.783 11  قوي 

5  Q103 3.918 1.123 28.68 0.75 9  قوي 

6 Q104 3.786 1.014 26.78 0.766 6  قوي 

7  Q105 3.832 1.01 26.59 0.747 4  قوي 

8 Q106 3.735 1.011 27.08 0.750 7  قوي 

9 Q107 3.751 1.030 27.48 0.762 8  قوي 

10  Q108 3.813 1.009 26.48 0.751 2  قوي 

11  Q109  3.758 1.005 26.76 0.749 5  قوي 

 
المتوسط 

 العام

3.746 .6805 18.17 0.7525  
 قوي 

 .26لنسخة ا spssالمصدر: اعداد الباحث من مخرجات برنامج 



 الفصل الخامس                                            عرض النتائج ومناقشتها
 

- 193 - 
 

، من أبعاد المعرفة التشاركية، نتائج تحليل البعد الرابع  17.5يعرض الجدول رقم      

وباألهمية  ، 3.74بأن المتوسط الحسابي جاءت قيمة ، والذي يتبين من خالل الجدول أعاله 

فراد بأن أ، مما يعني أنه حقق مستوى موافقة عالية وتدل هذه النتيجة، % 75.25النسبية تقدر ب 

يوافقون بدرجة قوية فيما يتعلق في تواجد االلتزام في المعرفة التشاركية و  عينة الدراسة لديهم رأي

، وهي قيمة 0.68وجاء اإلنحرا  المعياري له بقيمة  ، بالجامعة وفق وجهة نظر عينة الدراسة

المتوسط على قيمة ، ضعيفة مما ينتج عن ذلك، بأن معظم إجابات هذا المتغير قليلة التشتت

%( أي أنه ال توجد اختالفات كبيرة بين 18.17الحسابي له، أما معامل االختال  فقد بلغ نسبة )

وهذا ما يؤكد قناعة أفراد العينة بوجود االلتزام، وهذا ، أجوبة أفراد عينة البحث حول هذا المتغير

من بداية ، ام في العملربما يعود ألن االعمال العلمية البد لها من أن تكون على درجة من االلتز 

الموسم الجامعي الى نهايته بما يشهده من تنوع في النشاطات العلمية،  مما يساهم في تشارك 

، الموارد المعرفية لكن اذا ما ركزنا في الجدول أعاله، نجد أن درجة الموافقة  ليست عالية جدا

يانا ألفراد العينة المدروسة مما يعني وجود تردد أح، باإلضافة الى وجود فقرتين بدرجة متوسطة

 لدرجة االلتزام المتواجدة في الجامعة، فهي مختلفة .

والتي تتعلق ، ( 01أما المرتبة األولى، فقد كانت من نصيب الفقرة األولى رقم )        

(  3.46)بحرص االفراد مشاركة معارفهم في المنظمة، ولو على حسابهم بمتوسط حسابي 

(، مع درجة موافقة متوسطة وتدل هذه النتيجة بأن أفراد عينة الدراسة  0.87)وبانحرا  معياري 

بدرجة أهمية معتبرة ، و ليس لديهم أي رأي، فهم يوافقون بدرجة حيادية، فيما يتعلق في الفقرة االولى

وكما نالحظ أيضا أن االنحرا  المعياري قيمته أقل من الواحد وهذه النسبة  ، %(75.25)تقدر ب

مقارنة بالمتوسط الحسابي، فيما بلغت قيمة معامل االختال  ، ن االنحرا  ليس كبيراتعبر على أ

أي أنه معظم اإلجابات لهذه الفقرة قليلة التشتت على قيمة المتوسط ، (25.11قيمة تقدر ب )
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 ، ال توجد اختالفات كبيرة جدا بين أجوبة أفراد عينة البحث حول هذه الفقرةه كما أن، الحسابي له

ولو ، وحرص عالي، راجع ربما الختال  األفراد في حد ذاتهم فهم أحيانا يقدمون بجد وحماس وهذا

 على حسابهم وأحيانا العكس .

والتي تتعلق بحرص االفراد على ، جاءت في المرتبة الثانية ، ( 10أما الفقرة رقم )      

(، 1.00)  معياري ( وبانحرا3.81)التعاون ورغم ضغوط العمل في المنظمة، بمتوسط حسابي 

وكما نالحظ أيضا أن ، %(75.17)بدرجة أهمية كبيرة والتي  تقدر بو  مع درجة موافقة قوية

النسبة تعبر على أن االنحرا  ليس كبيرا جدا، مقارنة بالمتوسط الحسابي مع معامل االختال  

البحث حول  أي أنه ال توجد اختالفات كبيرة بين أجوبة أفراد عينة، %(26.48)تقدر قيمته ب 

وهذا ما يؤكد قناعة أفراد العينة بوجود حرص االفراد على التعاون، وذلك خدمة ألهدا  ، هذه الفقرة

التي ، و العلمية والعملية للجامعة ورغم ضغوط العمل التي ال تنتهي  فيما عادت المرتبة الثالثة

زام االفراد بمشاركة ما والتي تتعلق  بحرص المنظمة على إل ، (02)كانت  من نصيب الفقرة رقم 

 (، مع درجة موافقة قوية0.99)وبانحرا  معياري  ، (3.76)لديهم من معار  بمتوسط حسابي 

%( وكما نالحظ أن هذه النسبة تعبر على أن 72.14)بدرجة أهمية معتبرة والتي  تقدر بو 

  الذي تقدر مقارنة بالمتوسط الحسابي باإلضافة الى معامل االختال، االنحرا  ليس كبيرا جدا

وهذا ، %(، أي أنه ال توجد اختالفات كبيرة بين أجوبة أفراد عينة البحث حول هذه26.5)قيمته ب 

ما يؤكد قناعة أفراد العينة بوجود حرص الجامعة على تحسين سلوك االفراد من خالل إلزام االفراد 

وكذلك الضمنية فيا ، رةبمشاركة ما لديهم من معار ، وخبرات وتحثهم على مشاركة المعرفة الظاه

( 03( )05( )09( )08( )06( )11( )07رقم )، كانت المراتب الباقية من نصيب كل من الفقرات

( مع درجات أهمية 29.85)و (26.59بمعامل اختال  يقدر بالقيم، والتي تتراوح بين )، (04)

 ،، ال  %(   وبانحرا  معياري قيمه محصورة ضمن المج78.36)%( و74.70)تتراوح بين  
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والتي تتعلق باعتبار ، (03أما المرتبة ما قبل األخيرة كانت من نصيب الفقرة رقم )[ 1.00 1.03]

وبانحرا  ، ( 3.60)األفراد في المنظمة مشاركة معارفهم الضمنية واجب مهني، بمتوسط حسابي 

ا مقارنة وكما نالحظ أيضا أن النسبة تعبر على أن االنحرا  ليس كبيرا جد (، 1.04)معياري 

فيما بلغت قيمة  ، %(75.48)بالمتوسط الحسابي، باإلضافة الى درجة أهمية معتبرة تقدر ب

أي أنه معظم اإلجابات لهذه الفقرة قليلة التشتت على  ، (29.06معامل االختال  قيمة تقدر ب )

ة البحث حول كما أنه ال توجد اختالفات كبيرة جدا بين أجوبة أفراد عين، قيمة المتوسط الحسابي له

وتدل هذه النتيجة بأن أفراد ، هذه الفقرة  ويتبين من قيمة المتوسط الحسابي درجة موافقة متوسطة

وهذا ، عينة الدراسة ليس لديهم أي رأي  فهم يوافقون بدرجة حيادية فيما يتعلق في الفقرة الثالثة

قابعة في ادهان االفراد وليست الضمنية لدى االفراد فهي  التردد راجع ربما لصعوبة  تحديد المعرفة

وبالتالي يتعذر ، وتحديدها بدقة، مكتوبة وأحيانا يكون حاملها غير قادر على قياسها  أو تشخيصها

 اعتبار ذلك واجب مهني .عليه مشاركتها اضافة الى هذا 

فكانت المرتبة األخيرة والمتعلقة بسعي المنظمة، ، (04مما يالحظ أيضا أن الفقرة رقم )   

 ، (29.85فعيل اللوائح، والقوانين لدفع التعاون والتشارك  بقيمة معامل االختال   تقدر ب )لت

لتبين درجة التشتت الموجود في اإلجابات، وفق وجهة نظر العينة وبدرجة عالية للموافقة، أي ان 

ضا التشتت ونالحظ أي ، افراد العينة، لهم راي قوي بعمل الجامعة وسعيها لتفعيل اللوائح والقوانين

الحاصل ألفراد العينة في هذه الفقرة والذي يرجع سببه ربما الى مستوى ودرجة االفراد في معرفتهم 

 للقوانين، ومدى اطالعهم على اللوائح واستيعابها فضال عن متابعة التحديثات اليومية بشكل مستمر.

رجة الموافقة عالية كانت د، بصفة عامة، وحسب المتوسط الحسابي العام لبعد االلتزام     

(التي 03والتي جاءت في المرتبة األولى والفقرة )، (01بشكل كلي للفقرات تقريبا ماعدا الفقرة )
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جاءت في المرتبة العاشرة أي ما قبل األولى حسب وجهة نظر عينة الدراسة، والتي توافقت مع 

رة الحكمة وسلوك مشاركة الفتالوي علي فليفل تحت عنوان :  تحليل العالقة ما بين إدا دراسة ل

 .2019المعرفة دراسة تحليلية آلراء عينة عن موظفي معمل االسمنت في النجف األشر  سنة 

 الفرضيات واختبار المبحث الثاني: تقييم النموذج االفتراضي للد راسة
تقوم عملية تقييم النموذ  الخاص بالدراسة، باالعتماد على طريقة نمذجة المعادالت       

 R (Partial Least Squares Structural Equationكلية )البنائية ( للمربعات الصغرى الجزئية مع الهي

Modeling  R with PLS-SEM  "with R )   وهذا طبقا لدراسةBaghaei.P, Ravand.H ،  والتي ترتكز

وة الثانية، على خطوتين عمليتين، األولى تتمثل في تقييم نموذ  القياس )النموذ  الخارجي(، والخط

1ي(ممثلة في اختبار وتقييم النموذ  البنيوي أو الهيكلي )لنموذ  الداخل

وباعتبار أن طريقة نمذجة المعادالت الهيكلية )البنائية( للمربعات الصغرى الجزئية تستخدم     

عند عدم تحقق افتراض شروط التوزيع الطبيعي متعدد المتغيرات، وعند عدم ضمان مواصفات 

وعند حجم عينة الصغير ويكون محصورا  ، تكون بالغة األهمية 2الصحيح، والدقة التنبؤية النموذ 

 [ 100.  30بين[
3

                                                           
1   Ravand, H, Baghaei, P. (2016). Partial least squares structural equation modeling with R. Practical 
Assessment, Research & Evaluation, 21(11), p: )1-16.( 
2Wong kay, kowng Ken .(2013).Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) 
Techniques Using 
SmartPLS, Marketing Bulletin,24(1), p:03 
2 Saporta, G , stan, v .(2015). une comparaison expérimentale entre les approches PLS et LisreL, CEDRIC, 
01,P:.04  
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 المطلب األول: تقييم نموذج القياس
المتمثلة في اختبار صدق متغيرات الدراسة، البد من التأكد ، لتحقق الخطوة األولى      

البعد، واختبار االختال  )التباين( بين المؤشرات من ثالث شروط لها، أن تكون المؤشرات أحادية 

 للمتغيرات الكامنة، واالختبار للصدق التميزي للبناء )الهيكل(.

 الفرع األول: التحقق من شرط أحادية البعد للمؤشرات )اختبار صدق متغيرات الدراسة(:

 يكون تقييم البعد حسب الطرق التالية : 

الذي يمثل متوسط العالقة بين مؤشرات البناء، ، ونبا التحقق من موثوقية المؤشر ألفا كر 

فإذا تحقق ذلك، فإن هذا يعني بأن  ، 0,7المقدرة ب ، ويجب أن يفوق  العتبة القانونية الدنيا

مؤشرات البناء متجانسة، ومتقاربة مع بعضها البعض، كما يوجد مؤشر آخر يمكننا من قياس 

-Dillonى من مؤشر ألفا كرونبا ، وهو مؤشر،مدى تجانس مؤشرات البناء، وهو أفضل وأقو 

Goldstein’s rho  عن ، التحقق من أن كتلة المتغيرات أحادية البعد 0.7ويجب أن تفوق قيمته

يجب أن تفوق الواحد، وكذلك )طريق حساب القيمة الذاتية األولى (الجذر الكامن للعامل األول، 

والتي تشترط أن تكون أقل )كامن للعامل الثاني، عن طريق حساب القيمة الذاتية الثانية (الجذر ال

 من الواحد؛

، ،  والتي يجب أن تفوق قيمةAVEقياس مقدار متوسط التباين المستخر  لمؤشرات البناء

وهذا لغرض التحقق من مدى قرب المؤشرات من الصحة، أي بمعنى أن تكون على األقل  0,5

ال يقل عن نصف الفرق في المتغيرات المشاهدة،  % من مؤشرات البناء، تشير إلى أن البناء ما 50

أما القيم ، 0,7وهي قيمة ، وتفوق درجة الرضا، كما يشترط على أن تكون معامالت التحميل عالية

]، فهنا األمر يستدعي الحذ  كل مرة مع إعادة تحليل  0,4،0,7التي تكون محصورة في المجال [ 



 الفصل الخامس                                            عرض النتائج ومناقشتها
 

- 198 - 
 

فيتم  0,4تي تكون قيم معامالتها التحميلية، أقل من األثر لمختلف المؤشرات، وأما المؤشرات ال

 رفضها وحذفها مباشرة.

 

 المستقل التخصص في الهيكل التنظيمي: اختبار صدق مقياس المتغير 1

 :التخصصيوضح الجدول نتائج اختبار صدق المقياس لمتغير 

 التخصص يرلمتغ المقياس اختبار نتائج:   18.5رقم الجدول -37

 المتغير الرمز
 معامل التحميل

Loading 

x11  0.83 تتمتع المنظمة بالوضوح في وظائف افراد ها 

x12 0.72 تمتلك المنظمة قواعد واجراءات محددة في انجاز المهام 

x13  0.77  تتميز المنظمة بتقسيم المهام التنظيمية الى انشطة متشابهة حسب التخصص 

x14 وضع االعمال المتشابهة في وحدة ادارية واحدة وتتمتع بدرجه عالية في تخصص تحرص المنظمة ل

 وحداتها

0.68 

x15  0.76  يؤدي االفراد عدد كبير من المهام المتنوعة في الوظيفة التي يشغلونها 

x16  0.67 يميز االفراد حدود عملهم بوضوح في المنظمة 

x17  0.74 حدد اسلوب كل االعمالتمتلك المنظمة قواعد واجراءات مكتوبة ت 

x18  0.64 تسعى المنظمة إلنجاز االعمال حسب التعليمات المكتوبة 

x19  0.74 يتم تكليف االفراد بالقيام بمهام ضمن نشاط واحد في المنظمة 

x20 0.66 تحرص المنظمة على عدم مخالفة القواعد واالجراءات المحددة في انجاز المهام 

    C.alpha :0.898ألفا كرونباخ 

      DG.rho :0.916مؤشر 
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      5.24(:  eig.1stالجذر الكامن للعامل األول )

 1.41(:  eig.2ndالجذر الكامن للعامل الثاني )

 AVE :0.523متوسط نسبة التباين المستخرج 

 plspm R 4.0.0إعداد الطالب باستخدام حزمة المصدر: 

ير المستقل التخصص، حيث يتضح أن هذا نتائج صدق المتغ، يوضح الجدول أعاله

المتغير تخلص من نصف فقراته أي تم حذ  خمسة عبارات منه، والتي لم تكن منسجمة مع هذا 

والتي تؤثر على متوسط نسبة التباين المستخر  لذلك ، 0.7المتغير، حيث سجلت تشبعات أقل من 

 صدق جيدة. عبارات والتي تعطي مؤشرات 05فان هذا  المتغير أصبح يقاس ب

 وبعد اجراء التعديل يتم الحصول على النتائج الموضحة في الجدول التالي :

 التخصص متغير مقياس صدق نتائج:   19.5رقم الجدول -38

 المتغير الرمز
 معامل التحميل

Loading 

x11 0.874 تتمتع المنظمة بالوضوح في وظائف افراد ها 

x13   0.809 لمنظمة بتقسيم المهام التنظيمية الى انشطة متشابهة حسب التخصصتتميز ا 

x15 0.832 يؤدي االفراد عدد كبير من المهام المتنوعة في الوظيفة التي يشغلونها 

x17 0.775 تمتلك المنظمة قواعد واجراءات مكتوبة تحدد اسلوب كل االعمال 

x19 0.796 ط واحد في المنظمةيتم تكليف االفراد بالقيام بمهام ضمن نشا 

   C.alpha :0.876ألفا كرونباخ 

 DG.rho :0.910مؤشر 

      3.35(:  eig.1stالجذر الكامن للعامل األول )
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 0.994(:  eig.2ndالجذر الكامن للعامل الثاني )

 AVE :0.669متوسط نسبة التباين المستخرج 

 plspm R 4.0.0إعداد الطالب باستخدام حزمة المصدر: 

واتضح أن هناك بند وحيد  ، يوضح الجدول أعاله نتائج صدق المتغير المستقل التخصص

،  0.83حيث قدرت ب ، 0.7الذي تمتع بقيمة معامل التحميل أعلى من ، x11وهوالبند األول 

فال وجود لقيمة غير مرضية من قيم المعامالت  ولم يتم حذ  أي بند مباشرة من هذا المتغير،

يتم حذفها نهائيا  من ، 0.4ألنه في حالة معامالت التحميل األقل من ، 0,4قل من التحميلية أ

 المقياس أما باقي العبارات 

 x12 x13  x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20   التي جاءت قيم معامالتها التحميلية

مما يستدعي تحليل األثر على متوسط نسبة التباين المستخر  الذي ، 0,7و 0,4محصورة بين 

"   x11 :واإلبقاء على البنود التالية  x12 x14 x16 x18 x20  :يتأثر بحذ  البنود التالية

، "   تتميز المنظمة بتقسيم المهام التنظيمية  x13تتمتع المنظمة، بالوضوح في وظائف افرادها" 

" يؤدي االفراد عدد كبير من المهام المتنوعة، في  x15الى انشطة متشابهة حسب التخصص" 

"تمتلك المنظمة قواعد، واجراءات مكتوبة تحدد اسلوب كل االعمال"  x17لوظيفة التي يشغلونها" ا

x19 ."يتم تكليف االفراد بالقيام بمهام ضمن نشاط واحد في المنظمة " 

الذي يمثل متوسط االرتباط بين مؤشرات البناء، فقد ، أما عن قيمة مؤشر ألفا كرونبا 

ة جيدة ومقبولة ألنها أكبر من القيمة الواجب تحقيقها على األقل وهي قيم، 0,876بلغت قيمته 

 0.7والتي تقدر ب



 الفصل الخامس                                            عرض النتائج ومناقشتها
 

- 201 - 
 

فاقت العتبة حيث ، قيمة ممتازة  Dillon- Goldstein’s rhoفيما بلغت قيمة مؤشر 

وهي جيدة ومقبولة ألنها أكبر من القيمة الواجب تحقيقها على  0.910والتي قدرت ب  ، المطلوبة

 0.7التي تقدر بو  األقل

وباعتبار أن هذا المؤشر أفضل من المؤشر السابق الذكر "ألفا كرونبا "، فيمكننا القول 

 بأن المؤشرات متجانسة، ومترابطة مع بعضها البعض، مما يدل على أنها أحادية البعد.

أما عن قيمة متوسط التباين المستخر  لمؤشرات البناء، فقد بلغت لهذا المتغير المستقل 

وهذا ما يدل على جودة النموذ  من ناحية  ، 0,5فوق العتبة الدنيا المقدرة ب وهي ت، 0,669

تحقق هذا الشرط، وقد جاءت أيضا قيمة الجدر الكامن للعامل األول " القيمة الذاتية األولى" أكبر 

وقيمة الجدر الكامن للعامل الثاني " القيمة الذاتية الثانية" أصغر  ، 3.35من الواحد حيث بلغت 

مما يدل على أن كتلة المتغيرات أحادية البعد، ومما سبق يمكننا  ، 0,994الواحد، حيث بلغت من 

 الحكم على صدق العبارات في هذا المتغير المستقل.

 اختبار صدق مقياس المتغير المستقل التعقيد في الهيكل التنظيمي:: 1.2

 :التعقيديوضح الجدول نتائج اختبار صدق المقياس لمتغير 

 التعقيد لمتغير المقياس اختبار نتائج:  20.5 رقم الجدول -39

 المتغير الرمز
 معامل التحميل

Loading 

x21 0.420  تتمتع المنظمة بالدقة في تحديد مهام االفراد 

x22 0.410 تمتلك المنظمات سهولة االتصال بين القاعدة والهرم بشكل سلس 

x23   0.416 بالتنسيق على جميع المستويات عند القيام بنشاطات مختلفةتتميز المنظمة 

x24  0.402 تمتلك المنظمة نطاق االشراف واسع ودون تداخل في الصالحيات 
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x25  0.418 هناك صعوبة للقيام بالنشاطات حسب القوانين وسلسلة االجراءات المتبعة 

x26 0.408 هناك وحدات عمل غير كافية للتنفيذ 

x27  0.514 تسعى المنظمة لتقليل عدد الوحدات االدارية التابعة االقسام 

x28   تحرص المنظمة على تحديد واجبات أفرادها ومستوى صالحياتهم دون

  صعوبة

0.409 

x29  0.412 يمارس االفراد مهام متنوعة عند انجاز نشاطاتهم 

x30  0.520  ستمراريتم تدريب االفراد وتوضيح العالقة بين كل المستويات با 

    C.alpha :0.912ألفا كرونباخ 

      DG.rho :0.927مؤشر 

           5.60(:  eig.1stالجذر الكامن للعامل األول )

 1.79(:  eig.2ndالجذر الكامن للعامل الثاني )

  AVE :0.545متوسط نسبة التباين المستخرج 

 plspm R 4.0.0إعداد الطالب باستخدام حزمة المصدر: 

نتائج صدق المتغير المستقل التعقيد، حيث يتضح أن هذا المتغير ، يوضح الجدول أعاله

أي تم حذ  خمسة عبارات منه والتي لم تكن منسجمة مع هذا المتغير ، تخلص من نصف فقراته

، والتي تؤثر على متوسط نسبة التباين المستخر ، لذلك فان 0.7حيث سجلت تشبعات أقل من 

 والتي تعطي مؤشرات صدق جيدة.، عبارات 05ر أصبح يقاس بهذا  المتغي

 وبعد اجراء التعديل يتم الحصول على النتائج الموضحة في الجدول التالي :
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 التعقيد لمتغير المقياس اختبار نتائج:  21.5 رقم الجدول -40

 المتغير الرمز
 معامل التحميل

Loading 

x21 0.896 ة بالدقة في تحديد مهام االفرادتتمتع المنظم         

x22  0.583 تمتلك المنظمات سهولة االتصال بين القاعدة والهرم بشكل سلس         

x23   0.901 تتميز المنظمة بالتنسيق على جميع المستويات عند القيام بنشاطات مختلفة         

x25 0.786 وسلسلة االجراءات المتبعة هناك صعوبة للقيام بالنشاطات حسب القوانين 

x27 0.867 تسعى المنظمة لتقليل عدد الوحدات االدارية التابعة االقسام 

x30 0.863 يتم تدريب االفراد وتوضيح العالقة بين كل المستويات باستمرار 

    C.alpha :0.902ألفا كرونباخ 

      DG.rho :0.926مؤشر 

     4.08(:  eig.1stالجذر الكامن للعامل األول )

 0.695(:  eig.2ndالجذر الكامن للعامل الثاني )

 AVE :0.678متوسط نسبة التباين المستخرج 

 plspm R 4.0.0إعداد الطالب باستخدام حزمة المصدر: 

يوضح الجدول أعاله، نتائج صدق المتغير المستقل التعقيد، واتضح أنه ليس هناك أي بند، 

ولم يتم حذ  أي بند مباشرة من هذا المتغير، فال ،  0.7تحميل أعلى من يتمتع بقيمة معامل ال

ألنه في حالة معامالت  0,4من قيم المعامالت التحميلية أقل من ، وجود لقيمة غير مرضية

 يتم حذفها نهائيا  من المقياس أما باقي العبارات  0.4التحميل األقل من 

 X29 x28  x27 x26 x25 x24 x23 x22 x21 x30 والتي جاءت قيم معامالتها ،

مما يستدعي تحليل األثر على متوسط نسبة التباين المستخر  ، 0,7و 0,4التحميلية محصورة بين 
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"   x21واإلبقاء على البنود التالية :  x294 x28 x26 x24الذي يتأثر بحذ  البنود التالية:  

، المنظمات سهولة االتصال بين القاعدةتمتلك   x22تتمتع المنظمة بالدقة في تحديد مهام االفراد" 

"   تتميز المنظمة بالتنسيق على جميع المستويات عند القيام بنشاطات  x23والهرم بشكل سلس" 

 x27وسلسلة االجراءات المتبعة" ، " هناك صعوبة للقيام بالنشاطات حسب القوانين x25مختلفة " 

" يتم تدريب االفراد وتوضيح  x30بعة االقسام" " تسعى المنظمة لتقليل عدد الوحدات االدارية التا

 العالقة بين كل المستويات باستمرار".

أما عن قيمة مؤشر ألفا كرونبا  الذي يمثل متوسط االرتباط بين مؤشرات البناء، فقد بلغت 

وهي قيمة جيدة وممتازة مقبولة احصائيا ألنها أكبر من القيمة الواجب تحقيقها ، 0,902قيمته 

قيمة ممتازة   Dillon- Goldstein’s rho، فيما بلغت قيمة مؤشر 0.7قل والتي تقدر بعلى األ

، وهي جيدة ومقبولة ألنها أكبر من القيمة 0.926حيث فاقت العتبة المطلوبة  والتي قدرت ب  

 0.7التي تقدر بو  الواجب تحقيقها على األقل

فيمكننا القول ، لفا كرونبا "وباعتبار أن هذا المؤشر أفضل من المؤشر السابق الذكر "أ

 بأن المؤشرات متجانسة، ومترابطة مع بعضها البعض، مما يدل على أنها أحادية البعد.

أما عن قيمة متوسط التباين المستخر  لمؤشرات البناء، فقد بلغت لهذا المتغير المستقل 

نموذ  من ناحية وهذا ما يدل على جودة ال ، 0,5وهي تفوق العتبة الدنيا المقدرة ب ، 0,678

تحقق هذا الشرط، وقد جاءت أيضا قيمة الجدر الكامن للعامل األول " القيمة الذاتية األولى" أكبر 

وقيمة الجدر الكامن للعامل الثاني " القيمة الذاتية الثانية" أصغر  ، 4.08حيث بلغت ، من الواحد

حادية البعد، ومما سبق يمكننا مما يدل على أن كتلة المتغيرات أ ، 0,695من الواحد، حيث بلغت 

 في هذا المتغير المستقل.، الحكم على صدق العبارات
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 اختبار صدق مقياس المتغير المستقل الرسمية في الهيكل التنظيمي:  1.3

 :الرسميةيوضح الجدول نتائج اختبار صدق المقياس لمتغير 

 الرسمية لمتغير المقياس اختبار نتائج:  22.5 رقم الجدول -41

 المتغير الرمز
 معامل التحميل

Loading 

x31  0.747  تمتلك المنظمة اجراءات تفصيلية مدونة مسبقا ألداء المهام 

x32 0.676 تحرص المنظمة على تتبع تسلسل وتدرج السلطة لإلنجاز االعمال 

x33 0.735  تحرص المنظمة لتحديد العالقات الرسمية بشكل واضح 

x34 0.700 تمتلك المنظمة جميع االجراءات والتوجيهات بشكل مكتوب 

x35  0.772  تتميز المنظمة بالدقة العالية في تحديد مختلف النشاطات 

x36 0.735 تحرص المنظمة على متابعة التعليمات المختلفة لإلنجاز المهام 

x37  0.737 ات واللوائح والتعليماتتحرص المنظمة على التحكم في سلوك االفراد من خالل االجراء 

x38  0.670  تسعى المنظمة لتوضيح المهام واجراءات العمل بكتابة التعليمات وتداولها 

x39 0.710   تتم عملية االتصال بين الوحدات بشكل رسمي حسب اللوائح والتعليمات 

x40 0.728 تطبق اجراءات صارمة للدين يخالفون التعليمات عند أدائهم 

    C.alpha :0.898كرونباخ  ألفا

      DG.rho :0.916مؤشر 

    5.21(:  eig.1stالجذر الكامن للعامل األول )

 1.26(:    eig.2ndالجذر الكامن للعامل الثاني )

 AVE :0.521متوسط نسبة التباين المستخرج 

 plspm R 4.0.0إعداد الطالب باستخدام حزمة المصدر: 
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ائج صدق المتغير المستقل الرسمية، حيث يتضح أن هذا المتغير يوضح الجدول أعاله نت

، تخلص من نصف فقراته، أي تم حذ  خمسة عبارات منه والتي لم تكن منسجمة مع هذا المتغير

والتي تؤثر على متوسط نسبة التباين المستخر ، لذلك فان هذا   0.7حيث سجلت تشبعات أقل من 

 لتي تعطي مؤشرات صدق جيدة.وا، عبارات 05المتغير أصبح يقاس ب

 وبعد اجراء التعديل يتم الحصول على النتائج الموضحة في الجدول التالي :

 الرسمية متغير مقياس صدق نتائج:   23.5رقم الجدول -42

 المتغير الرمز
 معامل التحميل

Loading 

x31 0.799 داء المهامتمتلك المنظمة اجراءات تفصيلية مدونة مسبقا أل 

x33  0.785 تحرص المنظمة لتحديد العالقات الرسمية بشكل واضح 

x35 0.836 تتميز المنظمة بالدقة العالية في تحديد مختلف النشاطات 

x37  تحرص المنظمة على التحكم في سلوك االفراد من خالل االجراءات واللوائح

 والتعليمات

0.777 

x40 0.764 ين يخالفون التعليمات عند أدائهمتطبق اجراءات صارمة للد 

    C.alpha :0.852ألفا كرونباخ 

      DG.rho :0.894مؤشر 

          3.14(:  eig.1stالجذر الكامن للعامل األول )

 0.949(:    eig.2ndالجذر الكامن للعامل الثاني )

 AVE :0.628متوسط نسبة التباين المستخرج 

 plspm R 4.0.0ب باستخدام حزمة إعداد الطالالمصدر: 
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 واتضح أن هناك سبعة بنود ، يوضح الجدول أعاله، نتائج صدق المتغير المستقل الرسمية

 x31 x33 x34 x35 x36 x37 x39وهي  0.7التي تمتع بقيمة معامل التحميل أعلى من و 

x40 ، 0.71 0.737 0.735 0.7 0.772 0.735 0.747 :والتي جاءت قيمها على التوالي 

ولم يتم حذ ، أي بند مباشرة من هذا المتغير، فال وجود لقيمة غير مرضية من قيم   0.728

يتم حذفها  0.4، ألنه في حالة معامالت التحميل األقل من 0,4المعامالت التحميلية أقل من 

رة والتي جاءت قيم معامالتها التحميلية محصو   x32 x38نهائيا  من المقياس أما باقي العباراتين 

مما يستدعي تحليل األثر  ، 0.67 0.676 :والتي قدرت كما يلي على التوالي ،  0,7و 0,4بين 

   x32 x34 x36 x38 x39على متوسط نسبة التباين المستخر  الذي يتأثر بحذ  البنود التالية: 

لمهام" تمتلك المنظمة اجراءات تفصيلية مدونة مسبقا ألداء ا:x31 "واإلبقاء على البنود التالية 

x33 تحرص المنظمة لتحديد العالقات الرسمية بشكل واضح "" x35 " تتميز المنظمة بالدقة العالية

من خالل ، " تحرص المنظمة على التحكم في سلوك االفراد  x37في تحديد مختلف النشاطات" 

، عند " تطبق اجراءات صارمة للدين يخالفون التعليمات x40االجراءات، واللوائح والتعليمات" 

 أدائهم"

الذي يمثل متوسط االرتباط بين مؤشرات البناء، فقد ، أما عن قيمة مؤشر ألفا كرونبا 

، وهي قيمة جيدة ومقبولة ألنها أكبر من القيمة الواجب تحقيقها على األقل 0,852بلغت قيمته 

حيث ، قيمة جيدة  Dillon- Goldstein’s rho ،يما بلغت قيمة مؤشر  0.7والتي تقدر ب

وهي جيدة ومقبولة ألنها أكبر من القيمة الواجب  0.894والتي قدرت ب  ، فاقت العتبة المطلوبة

 0.7التي تقدر ب، و تحقيقها على األقل

فيمكننا القول ، وباعتبار أن هذا المؤشر أفضل من المؤشر السابق الذكر "ألفا كرونبا "

 ل على أنها أحادية البعد.بأن المؤشرات متجانسة، ومترابطة مع بعضها البعض، مما يد
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أما عن قيمة متوسط التباين المستخر  لمؤشرات البناء فقد بلغت لهذا المتغير المستقل 

وهذا ما يدل على جودة النموذ  من ناحية  ، 0,5وهي تفوق العتبة الدنيا المقدرة ب ، 0.628

مة الذاتية األولى" أكبر تحقق هذا الشرط، وقد جاءت أيضا قيمة الجدر الكامن للعامل األول " القي

وقيمة الجدر الكامن للعامل الثاني " القيمة الذاتية الثانية" أصغر  ، 3.14من الواحد حيث بلغت 

مما يدل على أن كتلة المتغيرات أحادية البعد، ومما سبق يمكننا  ، 0,949من الواحد حيث بلغت 

 الحكم على صدق العبارات في هذا المتغير المستقل.

 ار صدق مقياس المتغير المستقل المركزية في الهيكل التنظيمي:اختب 1.4

 :المركزيةيوضح الجدول نتائج اختبار صدق المقياس لمتغير 

 المركزية لمتغير المقياس اختبار نتائج:  24.5 رقم الجدول -43

 المتغير الرمز
 معامل التحميل

Loading 

x41  0.69 تنظيمي مالئم إلنجاز المهام بسهولة تتمتع المنظمة بهيكل 

x42  0.75 يتم اتخاذ القرارات بالعمل دون الرجوع الى الرئيس االعلى اال في حاالت نادرة 

x43  0.68  يتم توزيع المسؤوليات في الوحدة االدارية دون الرجوع لإلدارة العليا 

x44 0.74  ن االجراءات أهمها الرجوع لإلدارة العلياعملية صياغة االهداف للوحدة االدارية تتم بسلسلة م 

x45 0.59 تحرص المنظمة على توزيع السلطة بشكل واضح 

x46  0.66 عملية التفويض شكلية للمستويات االقل في الهيكل 

x47  0.74  تتميز المنظمة بمشاركة جميع االفراد في صنع القرار 

x48  0.78 المنظمةمركز اتخاد القرار معروف بشكل واضح في 
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x49  اتخاذ القرار بشأن تحديد المهام في الوحدة االدارية يمر عبر سلسلة من االجراءات والمستويات للحصول

 على الموافقة

0.73 

x50 0.71  تحرص المنظمة على حرية المسؤول باتخاذ القرارات التي تخص عمله دون الرجوع للمستويات العليا 

    C.alpha :0.894ألفا كرونباخ 

      DG.rho :0.913مؤشر 

     5.12(:  eig.1stالجذر الكامن للعامل األول )

      1.07(:  eig.2ndالجذر الكامن للعامل الثاني )

 AVE :0.505متوسط نسبة التباين المستخرج 

 plspm R 4.0.0إعداد الطالب باستخدام حزمة المصدر: 

المستقل المركزية، حيث يتضح أن هذا المتغير نتائج صدق المتغير ، يوضح الجدول أعاله

والتي لم تكن منسجمة مع هذا المتغير ، تخلص من بعض فقراته أي تم حذ  أربعة عبارات منه

والتي تؤثر على متوسط نسبة التباين المستخر ، لذلك فان ، 0.7حيث سجلت تشبعات أقل من 

 ات صدق جيدة.والتي تعطي مؤشر ، عبارات 06أصبح يقاس ب، هذا  المتغير

 وبعد اجراء التعديل يتم الحصول على النتائج الموضحة في الجدول التالي :

 المركزية متغير مقياس صدق نتائج:  25.5 رقم الجدول -44

 المتغير الرمز
 معامل التحميل

Loading 

x42   0.792 اال في حاالت نادرة يتم اتخاذ القرارات بالعمل دون الرجوع الى الرئيس االعلى 

x44  0.782 عملية صياغة االهداف للوحدة االدارية تتم بسلسلة من االجراءات أهمها الرجوع لإلدارة العليا         

x47 0.730 تتميز المنظمة بمشاركة جميع االفراد في صنع القرار 

x48 0.815 مركز اتخاد القرار معروف بشكل واضح في المنظمة 
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x49 تخاذ القرار بشأن تحديد المهام في الوحدة االدارية يمر عبر سلسلة من االجراءات والمستويات للحصول ا

 على الموافقة

0.735         

x50 0.697 تحرص المنظمة على حرية المسؤول باتخاذ القرارات التي تخص عمله دون الرجوع للمستويات العليا         

    C.alpha :0.854ألفا كرونباخ 

      DG.rho :0.891مؤشر 

        3.47(:  eig.1stالجذر الكامن للعامل األول )

 0.915(:  eig.2ndالجذر الكامن للعامل الثاني )

 AVE :0.577متوسط نسبة التباين المستخرج 

 plspm R 4.0.0إعداد الطالب باستخدام حزمة المصدر: 

، واتضح أن هناك سبعة بنود ، تقل المركزيةيوضح الجدول أعاله نتائج صدق المتغير المس

والتي x42 x44 x47 x48 x49 x50وهي  0.7التي تمتع بقيمة معامل التحميل أعلى من و 

بالمقابل لم يتم حذ ، أي  0.71  0.73 0.78 0.47 0.74 0.75جاءت قيمها على التوالي : 

لمعامالت التحميلية أقل من بند مباشرة من هذا المتغير، فال وجود لقيمة غير مرضية من قيم ا

يتم حذفها نهائيا  من المقياس، أما باقي  0.4، ألنه في حالة معامالت التحميل األقل من، 0,4

 0,7و 0,4، والتي جاءت قيم معامالتها التحميلية محصورة بين x41 x43 x45 x46العبارات 

تدعي تحليل األثر على مما يس،  0.66 0.59 0.68 0.69والتي قدرت كما يلي على التوالي :، 

، واإلبقاء x41 x43 x45 x46 متوسط نسبة التباين المستخر  الذي يتأثر بحذ  البنود التالية:

"   يتم اتخاذ القرارات بالعمل دون الرجوع الى الرئيس االعلى اال في  x42على البنود التالية: 

بسلسلة من االجراءات أهمها " عملية صياغة االهدا  للوحدة االدارية تتم x44حاالت نادرة " 

"  x48" تتميز المنظمة بمشاركة جميع االفراد، في صنع القرار "  x47الرجوع لإلدارة العليا " 
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" اتخاذ القرار بشأن تحديد المهام في  x49مركز اتخاد القرار معرو  بشكل واضح في المنظمة " 

" تحرص  x50لحصول على الموافقة " الوحدة االدارية يمر عبر سلسلة من االجراءات والمستويات ل

 المنظمة على حرية المسؤول باتخاذ القرارات، التي تخص عمله دون الرجوع للمستويات العليا "

أما عن قيمة مؤشر ألفا كرونبا  الذي يمثل متوسط االرتباط بين مؤشرات البناء، فقد بلغت 

الواجب تحقيقها على األقل والتي  وهي قيمة جيدة ومقبولة ألنها أكبر من القيمة، 0,854قيمته 

حيث فاقت العتبة ، قيمة جيدة  Dillon- Goldstein’s rhoفيما بلغت قيمة مؤشر ، 0.7تقدر ب

، وهي جيدة ومقبولة ألنها أكبر من القيمة الواجب تحقيقها 0.891المطلوبة  والتي قدرت ب  

 0.7التي تقدر بو  على األقل،

المؤشر السابق الذكر "ألفا كرونبا " فيمكننا القول بأن  باعتبار أن هذا المؤشر، أفضل من

 المؤشرات متجانسة، ومترابطة مع بعضها البعض، مما يدل على أنها أحادية البعد.

أما عن قيمة متوسط التباين المستخر  لمؤشرات البناء، فقد بلغت لهذا المتغير المستقل 

من ناحية ، هذا ما يدل على جودة النموذ و  ، 0,5، وهي تفوق العتبة الدنيا المقدرة ب 0.577

تحقق هذا الشرط، وقد جاءت أيضا قيمة الجدر الكامن للعامل األول " القيمة الذاتية األولى" أكبر 

وقيمة الجدر الكامن للعامل الثاني " القيمة الذاتية الثانية" أصغر  ، 3.47من الواحد حيث بلغت 

لى أن كتلة المتغيرات أحادية البعد، ومما سبق يمكننا مما يدل ع ، 0,915حيث بلغت ، من الواحد

 الحكم على صدق العبارات في هذا المتغير المستقل.
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 اختبار صدق مقياس المتغير الوسيط عمليات المعرفة: 1.5

 :عمليات إدارة المعرفةيوضح الجدول نتائج اختبار صدق المقياس لمتغير 

 

 المعرفة إدارة عمليات لمتغير المقياس اختبار نتائج:  26.5 رقم الجدول -45

 المتغير الرمز
 معامل التحميل

Loading 

m1 0.33- تسعى المنظمة لتفعيل فرق العمل الكتشاف راس مال معرفي جديد 

m2 0.16- تعمل المنظمة على المزج بين المعرفة الضمنية والصريحة لتكوين معارف جديدة 

m3   0.15- لمنظمة على تحفيز االفراد لتوليد المعرفةتحرص ا 

m4 0.27- تعمل المنظمة على تكوين االفراد وتعليمهم بشكل مستمر 

m5 0.13- تحرص المنظمة على دمج االفراد بعضهم من اجل حل المشاكل بطرق جديدة 

m6 0.06- تحدد المنظمة الفجوة المعرفية بشكل واضح 

m7 0.81 دراتها المعرفيةتسعى المنظمة الى رصد ق 

m8 0.76 تتوفر المنظمة علي دليل للعاملين لمعرفه خبراتهم 

m9 0.76 تحدد المنظمة مجاالت اهتمام افرادها المعرفية بوضوح 

m10 0.74 تسعى  المنظمة لتحديد مواقع االفراد الحاملين للمعرفة بدقة 

m11 0.87 تسعى المنظمة الى حفظ المعرفة بشكل انتقائي 

m12 0.76 تتوفر المنظمة على نظام الحوافز لتشجيع انتقال المعرفة 

m13 0.79 انتقال المعرفة والخبرات في السلم الوظيفي يتم بشكل منظم 

m14 0.77 تتوفر المنظمة على وسائل عالية التقنية للحفظ والمعالجة 
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m15 0.74 تسعى المنظمة لتحديث قاعده بياناتها بشكل مستمر 

m16 0.75 المنظمة على عقد مؤتمرات وندوات لتحديث معارف افرادها بشكل دوري  تعمل 

m17 0.74 تحرص المنظمة على تمكين االفراد من الوصول الى المعرفة بشكل سهل 

m18 0.61 تشجع المنظمة كل االساليب لنقل ومشاركه المعرفة الضمنية 

m19 0.53 ر المعرفةتستعمل المنظمة الشبكات الرسمية وغير الرسمية لنش 

m20 0.56 تضمن المنظمة الوصول الى المعرفة المالئمة وفي الوقت المناسب لجميع افرادها 

m21 0.01- تشجع المنظمة عمليه التعليم لدى افرادها 

m22 0.19- تمتلك المنظمة فرق متعددة الخبرات الستخدام المعرفة 

m23 0.16 ستفادة من استخدامها وقت الحاجةلدي المنظمة القدرة على استرجاع المعرفة واال 

m24 0.01- تعمل المنظمة على تنفيذ عمليات اداره المعرفة بشكل منظم 

m25 0.10 تشجيع االفراد الذين يقومون بتجريب معارف جديدة ودعمهم 

    C.alpha :0.878ألفا كرونباخ 

      DG.rho :0.876مؤشر 

          8.10(:  eig.1stالجذر الكامن للعامل األول )

 3.95(:  eig.2ndالجذر الكامن للعامل الثاني )

 AVE :0.314متوسط نسبة التباين المستخرج 

 plspm R 4.0.0إعداد الطالب باستخدام حزمة المصدر: 

حيث يتضح أن  ، يوضح الجدول أعاله نتائج صدق المتغير الوسيط عمليات إدارة المعرفة

(عبارة منه، والتي لم تكن 14يد من فقراته أي تم حذ  أربعة عشر )هذا المتغير تخلص من العد
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والتي تؤثر على متوسط نسبة التباين  0.7منسجمة مع هذا المتغير، حيث سجلت تشبعات أقل من 

 والتي تعطي مؤشرات صدق جيدة.، عبارة 11المستخر  لذلك فان هذا  المتغير أصبح يقاس ب

 لى النتائج الموضحة في الجدول التالي :وبعد اجراء التعديل يتم الحصول ع

 المعرفة إدارة عمليات متغير مقياس صدق نتائج:  27.5 رقم الجدول -46

 المتغير الرمز
 معامل التحميل

Loading 

m7 0.832 تسعى المنظمة الى رصد قدراتها المعرفية         

m8 0.775 معرفه خبراتهمتتوفر المنظمة علي دليل للعاملين ل         

m9 0.795 تحدد المنظمة مجاالت اهتمام افرادها المعرفية بوضوح         

m10 0.782 تسعى  المنظمة لتحديد مواقع االفراد الحاملين للمعرفة بدقة         

m11 0.874 تسعى المنظمة الى حفظ المعرفة بشكل انتقائي         

m12  0.766 نظام الحوافز لتشجيع انتقال المعرفةتتوفر المنظمة على         

m13 0.819 انتقال المعرفة والخبرات في السلم الوظيفي يتم بشكل منظم         

m14 0.804 تتوفر المنظمة على وسائل عالية التقنية للحفظ والمعالجة 

m15 0.774 تسعى المنظمة لتحديث قاعده بياناتها بشكل مستمر 

m16 0.758 لمنظمة على عقد مؤتمرات وندوات لتحديث معارف افرادها بشكل دوري تعمل ا         

m17 0.746 تحرص المنظمة على تمكين االفراد من الوصول الى المعرفة بشكل سهل         

m19 0.550 تستعمل المنظمة الشبكات الرسمية وغير الرسمية لنشر المعرفة         

    C.alpha :0.939ألفا كرونباخ 

      DG.rho :0.948مؤشر 
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     7.24(:  eig.1stالجذر الكامن للعامل األول )

 0.834(:  eig.2ndالجذر الكامن للعامل الثاني )

 AVE: 0.603متوسط نسبة التباين المستخرج 

 plspm R 4.0.0إعداد الطالب باستخدام حزمة المصدر: 

واتضح أن  ، وسيط عمليات إدارة المعرفةنتائج صدق المتغير ال، يوضح الجدول أعاله

 m7 m8 m9 m10وهي  0.7، التي تتمتع بقيمة معامل التحميل أعلى منو  هناك سبعة بنود

m12 m13 m14 m15 m16 m17 m25  : 0.76 0.81والتي جاءت قيمها على التوالي 

 من، بند مباشرة11بالمقابل تم حذ    0.74 0.75 0.74 0.77 0.79 0.76 0.74 0.76

ألنه في حالة  0,4هذا المتغير، لوجود قيم غير مرضية من قيم المعامالت التحميلية أقل من 

 m1 m2 m3 :يتم حذفها نهائيا  من المقياس وهي كالتالي، 0.4معامالت التحميل األقل من 

m4 m5 m6 m21 m22 m23 m24 m25  (  عبارات03في حين بقيت ثالث )m18 

m19 m20  ،والتي قدرت كما   0,7و 0,4امالتها التحميلية محصورة بين والتي جاءت قيم مع

مما يستدعي تحليل األثر على متوسط نسبة التباين   0.56 0.53 0.61يلي على التوالي : 

"  m7واإلبقاء على البنود التالية:  m18 m20المستخر  الذي يتأثر بحذ  البندين التاليين: 

" تتوفر المنظمة علي دليل للعاملين لمعرفه خبراتهم"  m8" تسعى المنظمة الى رصد قدراتها المعرفية

m9  "تحدد المنظمة مجاالت اهتمام افرادها المعرفية بوضوح "m10  تسعى  المنظمة لتحديد "

" تسعى المنظمة الى حفظ المعرفة بشكل انتقائي"  m11مواقع االفراد الحاملين للمعرفة بدقة" 

m12 وافز لتشجيع انتقال المعرفة" " تتوفر المنظمة على نظام الحm13  انتقال المعرفة والخبرات "

" تتوفر المنظمة على وسائل عالية التقنية للحفظ  m14في السلم الوظيفي يتم بشكل منظم" 

" تعمل المنظمة  m16" تسعى المنظمة لتحديث قاعده بياناتها بشكل مستمر"  m15والمعالجة" 
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" تحرص المنظمة على  m17ار  افرادها بشكل دوري" على عقد مؤتمرات، وندوات لتحديث مع

، " تستعمل المنظمة الشبكات الرسمية m19تمكين االفراد من الوصول الى المعرفة بشكل سهل" 

 غير الرسمية لنشر المعرفة"و 

أما عن قيمة مؤشر ألفا كرونبا ، الذي يمثل متوسط االرتباط بين مؤشرات البناء، فقد 

قيمة ممتازة ومقبولة ألنها أكبر من القيمة الواجب تحقيقها، على األقل  وهي 0.939بلغت قيمته 

 0.7والتي تقدر ب

حيث فاقت العتبة ، قيمة جيدة  Dillon- Goldstein’s rhoفيما بلغت قيمة مؤشر 

وهي ممتازة ومقبولة ألنها أكبر من القيمة الواجب تحقيقها  0.948والتي قدرت ب  ، المطلوبة

 0.7تقدر ب التيو  على األقل

باعتبار أن هذا المؤشر، أفضل من المؤشر السابق الذكر "ألفا كرونبا " فيمكننا القول بأن 

 المؤشرات متجانسة ومترابطة مع بعضها البعض، مما يدل على أنها أحادية البعد.

فقد بلغت لهذا المتغير المستقل ، أما عن قيمة متوسط التباين المستخر  لمؤشرات البناء

وهذا ما يدل على جودة النموذ  من ناحية  ، 0,5وهي تفوق العتبة الدنيا المقدرة ب ، 0.603

تحقق هذا الشرط، وقد جاءت أيضا قيمة الجدر الكامن للعامل األول، " القيمة الذاتية األولى" أكبر 

ر ، وقيمة الجدر الكامن للعامل الثاني " القيمة الذاتية الثانية" أصغ7.24من الواحد حيث بلغت 

مما يدل على أن كتلة المتغيرات أحادية البعد، ومما سبق، يمكننا  ، 0,834من الواحد حيث بلغت 

 الحكم على صدق العبارات في هذا المتغير الوسيط.

 اختبار صدق مقياس المتغير التابع المعرفة التشاركية : 1.6

 :المعرفة التشاركيةيوضح الجدول نتائج اختبار صدق المقياس لمتغير 
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 التشاركية المعرفة لمتغير المقياس اختبار نتائج:  28.5 رقم الجدول -47

 المتغير الرمز
 معامل التحميل

Loading 

y1 0.42  تحرص الجامعة بالثقة كعامل أساسي في أي نشاط لمشاركة المعرفة 

y2 0.51  لثقة بين أفرادهاتهتم الجامعة على تسريع عملية تبادل المعارف من خالل زرع ا 

y3  0.18 تعمل المنظمة على تحسين أدائها من خالل رفع روح التعاون بين افرادها 

y4  0.65 تحرص الجامعة بصورة جوهرية على مشاركة المعرفة الضمنية من خالل تكوين الفرد كمصدر جدير بالثقة 

y5  0.71 الل خلق بيئة ذات ثقة عاليةتعتمد الجامعة على زيادة كمية المعارف المتبادلة من خ 

y6  0.62  تتمتع الجامعة بثقة عالية بين االفراد ومصادر معارفهم 

y7  0.64 تتم عملية مشاركة المعرفة بين االفراد من أجل أخذ مزايا اضافية 

y8  0.70 تحرص المنظمة على حماية أفرادها من أي ضرر قد ينتج عند مشاركة المعارف بينهم 

y9  ند اقتناص الفرص هناك زيادة في حجم المعلومات المتبادلة والمعارف التشاركية حسب المصلحة الذاتية ع

 والمنفعة الخاصة

0.68 

y10 0.70 هناك شعور بعدم الثقة في المنظمة يدفع لتقليص تدفق المعارف 

y11  0.68  تتميز المنظمة بأفراد دوو قدرات عالية يتم االعتماد على توقعاتهم 

y12 0.66 تحرص المنظمة على توفير بيئة لمشاركة المعرفة 

y13  0.69 تتمتع المنظمة بنظام المكافأة يتضمن معيار مشاركة المعرفة 

y14  0.68 تعمل الجامعة على توفير االدوات والطرق التي يفضلها افرادها 

y15  0.71 معارفتسعى المنظمة لمنح عالوات مقابل المشاركة الواسعة وحجم تدفق ال 

y16  0.67 تتوفر المنظمة على بيئة محفزة تشجع على المشاركة 

y17  0.65 هناك حوافز مادية واضحة لألفراد الذين يبادرون في التشارك 
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y18 0.58  تحرص الجامعة على تحسين مستوى االفراد وزيادة معارفهم 

y19  لمعارفهم من جميع االضرار تعمل المنظمة على حماية االفراد المبادرين والمشاركون

 وتحفيزهم

0.60 

y20 0.64  تحرص المنظمة على تحسين سلوك االفراد وزيادة تشاركهم 

y21 0.18 يتم ترقية االفراد في المنظمة حسب سلوك التشارك 

y22  0.62  تتابع المنظمة تطور معارف افرادها وتدفعهم لكسب معارف جديده باستمرار 

y23  0.62 ل الوسائل االلكترونية وغيرها لمبادلة المعارفتوفر المنظمة ك 

y24  0.31 تحرص المنظمة على تسهيل العمل الجماعي المشترك الفعال 

y25  0.59  لدى المنظمة بيئة تشجع على تنمية االتصال 

y26 0.56 االتصال بين االفراد داخل المنظمة سهل وسريع 

y27  0.55 ب مجموعات غير رسميةيتم مشاركة المعارف في المنظمة حس 

y28  0.58  تقتصر عملية االتصال بين االفراد في المنظمة في مشاركة المعارف على عدد معين فقط 

y29 0.59 يتم مشاركة المعرفة في المنظمة على نمط معين لالتصال 

y30  0.59  تتم عملية االتصال في المنظمة حسب الهيكل التنظيمي فقط 

y31   0.54 ر بصعوبة انجاز العمل يتم االتصال بالمسؤول المباشر فقطعند الشعو 

y32  0.63 تتمتع الجامعة على هيكل تنظيمي يساعد على االتصال والتعاون بين االفراد 

y33 0.44 تحتاج المنظمة الى وسائل اتصال حديثة وطرق تنظيم جديدة 

y34 0.46 ابهميحرص االفراد مشاركة معارفهم في المنظمة ولو على حس 

y35  0.51 تحرص المنظمة على إلزام االفراد بمشاركة ما لديهم من معارف 

y36  0.48 يعتبر االفراد في المنظمة مشاركة معارفهم الضمنية واجب مهني 
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y37 0.53 تسعى المنظمة لتفعيل اللوائح والقوانين لدفع التعاون والتشارك 

y38  0.59 الي بالمبادئ واللوائحتتمتع المنظمة بأفراد دوو التزام ع 

y39 0.48 يشارك االفراد المعرفة ذات القيمة من اجل اقتناص الفرص 

y40  0.54 تسعى المنظمة لترسيخ سلوك التشارك الفعال بين االفراد 

y41  0.53 تحرص المنظمة على زيادة الوالء من خالل تشارك المعارف بين افرادها 

y42 0.48 ممتع أثناء العمل بين االفراد تحرص المنظمة على خلق جو 

y43  0.51 يحرص االفراد على التعاون ورغم ضغوط العمل في المنظمة 

y44  0.53  يسعى االفراد لتبادل المعرفة الضمنية لتحقيق هدف المنظمة بكل التزام 

    C.alpha :0.951ألفا كرونباخ 

     DG.rho :0.955مؤشر 

         14.63(:  eig.1stول )الجذر الكامن للعامل األ 

 2.86(:  eig.2ndالجذر الكامن للعامل الثاني )

 AVE :0.332متوسط نسبة التباين المستخرج 

 plspm R 4.0.0إعداد الطالب باستخدام حزمة المصدر: 

نتائج صدق المتغير التابع المعرفة التشاركية، حيث يتضح أن هذا ، يوضح الجدول أعاله

( عبارة منه والتي لم تكن 34من العديد من فقراته أي تم حذ  أربعة وثالثون )المتغير تخلص 

، والتي تؤثر على متوسط نسبة 0.7مع هذا المتغير حيث سجلت تشبعات أقل من ، منسجمة

( عبارات، والتي تعطي مؤشرات 10التباين المستخر  لذلك فان هذا  المتغير أصبح يقاس بعشرة )

 صدق جيدة.

 التعديل يتم الحصول على النتائج الموضحة في الجدول التالي:وبعد اجراء 
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 التشاركية المعرفة لمتغير المقياس اختبار نتائج:  29.5 رقم الجدول -48

 المتغير الرمز
 معامل التحميل

Loading 

y4  0.714 الفرد كمصدر جدير بالثقة تحرص الجامعة بصورة جوهرية على مشاركة المعرفة الضمنية من خالل تكوين 

y5  0.797 تعتمد الجامعة على زيادة كمية المعارف المتبادلة من خالل خلق بيئة ذات ثقة عالية 

y6  0.720  تتمتع الجامعة بثقة عالية بين االفراد ومصادر معارفهم 

y7  0.721 تتم عملية مشاركة المعرفة بين االفراد من أجل أخذ مزايا اضافية 

y8  0.773 تحرص المنظمة على حماية أفرادها من أي ضرر قد ينتج عند مشاركة المعارف بينهم 

y9   عند اقتناص الفرص هناك زيادة في حجم المعلومات المتبادلة والمعارف التشاركية حسب المصلحة الذاتية

 والمنفعة الخاصة

0.771 

y10 0.760 دفق المعارفهناك شعور بعدم الثقة في المنظمة يدفع لتقليص ت         

y11  0.723  تتميز المنظمة بأفراد دوو قدرات عالية يتم االعتماد على توقعاتهم         

y13 0.697 تتمتع المنظمة بنظام المكافأة يتضمن معيار مشاركة المعرفة 

y15 0.718 تسعى المنظمة لمنح عالوات مقابل المشاركة الواسعة وحجم تدفق المعارف         

    C.alpha :0.908ألفا كرونباخ 

      DG.rho :0.924مؤشر 

            5.48(:  eig.1stالجذر الكامن للعامل األول )

 0.921(:  eig.2ndالجذر الكامن للعامل الثاني )

 AVE :0.548متوسط نسبة التباين المستخرج 

 plspm R 4.0.0إعداد الطالب باستخدام حزمة المصدر: 
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واتضح أن هناك  ، نتائج صدق المتغير التابع المعرفة التشاركية، ضح الجدول أعالهيو 

  y5 y8 y10 y15 :وهي، 0.7( بنود، والتي تتمتع بقيمة معامل التحميل أعلى من 04أربع )

مباشرة ، بند11بالمقابل تم حذ   0.71 0.70 0.70 0.71والتي جاءت قيمها على التوالي : 

، ألنه في حالة 0,4جود قيم غير مرضية من قيم المعامالت التحميلية أقل من من هذا المتغير، لو 

،  y3 y21 y24وهي كالتالي: ، يتم حذفها نهائيا  من المقياس، 0.4معامالت التحميل األقل من 

 y1 y2 y4 y6 y7 y9 y11 y12 y13 y14 y16 y18 y19 y20 y22   أما العبارات

y23 y24 y24 y25 y26 y27 y28 y29 y30 y13 y32 y33 y34 y35 y36 y37 

y38 y39  y40 y41 y42 y43 y44 والتي جاءت قيم معامالتها التحميلية محصورة بين ،

 0.68 0.64 0.62 0.65 0.51 0.42والتي قدرت كما يلي على التوالي : ،  0,7و 0,4

0.68 0.66 0.69 0.68 0.67 0.58 0.60 0.64 0.62 0.62 0.59  0.59 0.56 

0.55 0.58 0.59 0.59 0.54 0.63 0.44 0.46 0.51 0.48 0.53 0.59 0.48 

مما يستدعي تحليل األثر على متوسط نسبة التباين المستخر    0.53 0.51 0.48 0.53 0.54

تحرص الجامعة بصورة  " y4( بند، واإلبقاء على البنود التالية: 30الذي يتأثر بحذ  ثالثون )

تعتمد  " y5 " نية من خالل تكوين الفرد، كمصدر جدير بالثقةعلى مشاركة المعرفة الضم، جوهرية

" تتمتع  y6 " من خالل خلق بيئة ذات ثقة عالية، الجامعة على زيادة كمية المعار  المتبادلة

" تتم عملية مشاركة المعرفة بين االفراد   y7الجامعة بثقة عالية بين االفراد، ومصادر معارفهم " 

" تحرص المنظمة على حماية أفرادها من أي ضرر قد ينتج عند  y8ة" من أجل أخذ مزايا إضافي

" عند اقتناص الفرص هناك زيادة في حجم المعلومات المتبادلة  y9مشاركة المعار  بينهم" 

" هناك شعور بعدم الثقة في  y10والمعار  التشاركية حسب المصلحة الذاتية، والمنفعة الخاصة" 

" تتميز المنظمة بأفراد دوو قدرات عالية يتم االعتماد  y11لمعار " المنظمة يدفع لتقليص تدفق ا
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"  y15يتضمن معيار مشاركة المعرفة" ، " تتمتع المنظمة بنظام المكافأة y13على توقعاتهم " 

 تسعى المنظمة لمنح عالوات مقابل المشاركة الواسعة، وحجم تدفق المعار "

 

ل متوسط االرتباط، بين مؤشرات البناء، فقد أما عن قيمة مؤشر ألفا كرونبا  الذي يمث

، وهي قيمة ممتازة ومقبولة ألنها أكبر من القيمة الواجب تحقيقها على األقل، 0.908بلغت قيمته 

 0.7والتي تقدر ب

قيمة جيدة، حيث فاقت العتبة   Dillon- Goldstein’s rhoفيما بلغت قيمة مؤشر 

ازة ومقبولة ألنها أكبر من القيمة الواجب تحقيقها وهي ممت، 0.924المطلوبة  والتي قدرت ب  

 0.7التي تقدر بو  على األقل

باعتبار أن هذا المؤشر، أفضل من المؤشر السابق الذكر "ألفا كرونبا " فيمكننا القول بأن 

 المؤشرات متجانسة، ومترابطة مع بعضها البعض، مما يدل على أنها أحادية البعد.

فقد بلغت لهذا المتغير المستقل ، ن المستخر  لمؤشرات البناءأما عن قيمة متوسط التباي

وهذا ما يدل على جودة النموذ  من ناحية  ، 0,5وهي تفوق العتبة الدنيا المقدرة ب ، 0.548

تحقق هذا الشرط، وقد جاءت أيضا قيمة الجدر الكامن للعامل األول " القيمة الذاتية األولى" أكبر 

، وقيمة الجدر الكامن للعامل الثاني " القيمة الذاتية الثانية" أصغر 5.48حيث بلغت ، من الواحد

مما يدل على أن كتلة المتغيرات أحادية البعد، ومما سبق يمكننا  ، 0.921من الواحد حيث بلغت 

 الحكم على صدق العبارات في هذا المتغير التابع.
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 اختبار الصدق التمايزي لمتغيرات الدراسة:المطلب الثاني 
الصدق التمايزي هو أداة تبرز مدى التمايز بين المتغيرات داخل بناء معين، ويمكن    

-Fornellوالذي ينص على أن الجدر التربيعي للتباين المستخر  يجب ، التحقق من الصدق

Larcker  التمييزي من خالل معيار أن يكون أعلى من االرتباطات ما بين المتغيرات الكامنة

أيضا من خالل حساب معامالت ، ويمكن أيضا التحقق من الصدق التمييزي  ، 1ذ الداخلة في النمو 

التحميل التقاطعية للمتغيرات المشاهدة، والتي تستوجب أن تكون معامالت التحميل الخاصة ببناء 

 متغير ما أعلى من معامالت التحميل الخاصة به في أي بناء آخر .

 ل الرك رأوال: اختبار صدق التمايز حسب معيار فورن

و   Fornell-Larcker  يتم اختبار صدق التمايز لنموذ  المسار من خالل معيار

 الموضح في الجدول 

 Fornell-Larcker معيار:  30.5رقم الجدول -49

 plspm R 4.0.0إعداد الطالب باستخدام حزمة المصدر: 

 criterionالركر  –الجدول أعاله، اختبار صدق التمايز حسب معيار فورنل يوضح 

Fornell-Larcker 

                                                           
1 Ravand, H., & Baghaei, P. (2016). Partial least squares structural equation modeling with R. Practical 
Assessment, Research & Evaluation, 21(11), 1-16. 

 المعرفة التشاركية عمليات ادارة المعرفة المركزية الرسمية التعقيد التخصص 

      0.82 التخصص

     0.82 0.132- التعقيد

    0.79 0.199- 0.787 الرسمية

   0.76 0.185- 0.703 0.206- المركزية

  0.78 0.270- 0.675 -0.321 0.598 عمليات إدارة المعرفة

 0.74 0.749 0.282- 0.643 0.257- 0.577 المعرفة التشاركية
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إذ يالحظ من الجدول أعاله ارتفاع القيم المتعلقة بالجدر التربيعي لمتوسط ، لنموذ  المسار

التباين المستخر  عند كل متغير كامن، والممثلة في قطر الجدول على معامالت االرتباط بين 

والتي تفسر البناءات المختلفة الممكنة، ومن الجدول نالحظ أن معامل ، غيرات الكامنة المختلفةالمت

االرتباط بين المتغير الكامن التخصص في الهيكل التنظيمي، والمتغير الكامن عمليات ادراة المعرفة 

ير الكامن أما قيمة الجذر التربيعي لمتوسط التباين المستخر  للمتغ ، (0.598قيمته تقدر ب )

التخصص في الهيكل التنظيمي، والمتغير الكامن عمليات ادارة المعرفة تقدر قيمتهم على التوالي 

 وهي أكبر من معامل االرتباط  ، (0.78( )0.82)

أن معامل االرتباط بين المتغير الكامن التخصص في  كما يتبين من الجدول أيضا،  

أما قيمة الجذر  ، (0.577ة التشاركية قيمته تقدر ب )والمتغير الكامن المعرف، الهيكل التنظيمي

والمتغير ، التربيعي لمتوسط التباين المستخر  للمتغير الكامن التخصص في الهيكل التنظيمي

وهي أكبر من معامل ، (0.78( )0.82الكامن المعرفة التشاركية تقدر قيمتهم على التوالي )

 االرتباط.

حظ بشكل واضح أن معامل االرتباط بين المتغير الكامن كذالك من خالل الجدول أعاله نال

أما قيمة الجذر ، (0.74والمتغير الكامن المعرفة التشاركية قيمته تقدر ب )، عمليات ادراة المعرفة

التربيعي لمتوسط التباين المستخر  للمتغير الكامن عمليات ادراة المعرفة، والمتغير الكامن المعرفة 

وعليه ، وهي أكبر من معامل االرتباط ، (0.74( )0.78م على التوالي )التشاركية تقدر قيمته

يمكننا الحكم على صدق التمايز بين متغيرا ت الدراسة داخل البناء الخاص بنموذ  دراستنا، مقارنة 

 بالبناءات الممكنة.

فيما يخص المتغير التعقيد، فنالحظ من خالل الجدول أعاله أن معامل االرتباط         

ن المتغير الكامن التعقيد في الهيكل التنظيمي، والمتغير الكامن عمليات ادراة المعرفة قيمته تقدر بي
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أما قيمة الجذر التربيعي لمتوسط التباين المستخر  للمتغير الكامن التعقيد في ، (0.321ب )

( 0.82)الهيكل التنظيمي، والمتغير الكامن عمليات ادراة المعرفة تقدر قيمتهم على التوالي 

 وهي أكبر من معامل االرتباط ، (0.78)

أيضا أن معامل االرتباط بين المتغير الكامن التعقيد في الهيكل ، كما يتبين من الجدول  

أما قيمة الجذر التربيعي  ، (0.257والمتغير الكامن المعرفة التشاركية قيمته تقدر ب )، التنظيمي

التعقيد في الهيكل التنظيمي والمتغير الكامن المعرفة لمتوسط التباين المستخر  للمتغير الكامن 

 وهي أكبر من معامل االرتباط، ، (0.78( )0.82التشاركية تقدر قيمتهم على التوالي )

كذالك من خالل الجدول نفسه نالحظ بشكل واضح أن معامل االرتباط بين المتغير الكامن 

أما قيمة الجذر ، (0.74شاركية قيمته تقدر ب )عمليات ادراة المعرفة والمتغير الكامن المعرفة الت

التربيعي لمتوسط التباين المستخر  للمتغير الكامن عمليات ادراة المعرفة، والمتغير الكامن المعرفة 

وعليه ، وهي أكبر من معامل االرتباط ، (0.74( )0.78التشاركية تقدر قيمتهم على التوالي )

تغيرا ت الدراسة داخل البناء الخاص بنموذ  دراستنا، يمكننا الحكم على صدق التمايز، بين م

 مقارنة بالبناءات الممكنة.

كذلك فيما يخص المتغير الرسمية، فنالحظ من خالل الجدول أعاله أن معامل        

االرتباط بين المتغير الكامن الرسمية في الهيكل التنظيمي والمتغير الكامن عمليات ادراة المعرفة 

أما قيمة الجذر التربيعي لمتوسط التباين المستخر  للمتغير الكامن  ، (0.675)قيمته تقدر ب 

الرسمية في الهيكل التنظيمي والمتغير الكامن عمليات ادراة المعرفة تقدر قيمتهم على التوالي 

 وهي أكبر من معامل االرتباط .، (0.78( )0.79)

المتغير الكامن الرسمية في الهيكل  كما يتبين من الجدول أيضا أن معامل االرتباط بين     

أما قيمة الجذر التربيعي  ، (0.643التنظيمي، والمتغير الكامن المعرفة التشاركية قيمته تقدر ب )
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لمتوسط التباين المستخر  للمتغير الكامن الرسمية في الهيكل التنظيمي والمتغير الكامن المعرفة 

 وهي أكبر من معامل االرتباط.، (0.74)( 0.79التشاركية تقدر قيمتهم على التوالي )

أيضا من خالل الجدول نفسه نالحظ بشكل واضح أن معامل االرتباط بين المتغير الكامن 

أما قيمة الجذر  ، (0.74عمليات ادارة المعرفة، والمتغير الكامن المعرفة التشاركية قيمته تقدر ب )

مليات ادراة المعرفة، والمتغير الكامن المعرفة التربيعي لمتوسط التباين المستخر  للمتغير الكامن ع

وعليه ، وهي أكبر من معامل االرتباط ، (0.74( )0.78التشاركية تقدر قيمتهم على التوالي )

بين متغيرا ت الدراسة داخل البناء الخاص بنموذ  دراستنا، ، يمكننا الحكم على صدق التمايز

 مقارنة بالبناءات الممكنة.

ة لمتغير المركزية، فنالحظ من خالل الجدول أعاله أن معامل االرتباط أما بالنسب      

والمتغير الكامن عمليات ادراة المعرفة قيمته ، بين المتغير الكامن المركزية في الهيكل التنظيمي

أما قيمة الجذر التربيعي لمتوسط التباين المستخر  للمتغير الكامن الرسمية، ، (0.27تقدر ب )

( 0.76نظيمي، والمتغير الكامن عمليات ادارة المعرفة تقدر قيمتهم على التوالي )في الهيكل الت

 ( وهي أكبر من معامل االرتباط. 0.78)

أن معامل االرتباط بين المتغير الكامن الرسمية في ، كما يتبين من الجدول أيضا     

( أما قيمة الجذر 0.282الهيكل التنظيمي، والمتغير الكامن المعرفة التشاركية قيمته تقدر ب )

التربيعي لمتوسط التباين المستخر  للمتغير الكامن المركزية في الهيكل التنظيمي، والمتغير الكامن 

 وهي أكبر من معامل االرتباط.، (0.78( )0.76المعرفة التشاركية تقدر قيمتهم على التوالي )

تباط بين المتغير كذلك من خالل الجدول نفسه، نالحظ بشكل واضح أن معامل االر   

أما  ، (0.74الكامن عمليات ادارة المعرفة، والمتغير الكامن المعرفة التشاركية قيمته تقدر ب )

قيمة الجذر التربيعي لمتوسط التباين المستخر  للمتغير الكامن عمليات ادارة المعرفة، والمتغير 
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وهي أكبر من معامل ، (0.74( )0.78الكامن المعرفة التشاركية تقدر قيمتهم على التوالي )

وعليه يمكننا الحكم على صدق التمايز، بين متغيرا ت الدراسة داخل البناء الخاص ، االرتباط

 بنموذ  دراستنا، مقارنة بالبناءات الممكنة.

اذا كما يالحظ من الجدول أعاله، ارتفاع القيم المتعلقة باالرتباطات بين المتغيرات      

لتي تمثل الجدر التربيعي لمتوسط التباين المستخر  عند كل متغير الكامنة بعضها البعض، وا

كامن مع أكبر معامالت االرتباط بين المتغيرات الكامنة المختلفة، والتي تمثل البناءات المختلفة 

مقارنة بالبناءات األخرى الممكنة، ، الممكنة، وعليه يمكن القول أن النموذ  له صالحية تمايز أفضل

ك يتم تحليل معامالت التحميل التقاطعية، مع معامالت التحميل الخارجية لكل متغير باإلضافة لذل

 كامن .

 ثانيا: تحليل معامالت التحميل التقاطعية لنموذج الدراسة

لكل المتغير ، فان تحليل معامالت التحميل التقاطعية، لدعم نتائج معيار فورنل الركر   

من معامالت التحميل غير التقاطعية ، لنموذ  مع ما يقابلهافي ا، الكامن مقابل المتغيرات المقاسة

 للنموذ ، أي المتغيرات المقاسة مع باقي المتغيرات الكامنة، كما هو موضح في الجدول التالي :

 التقاطعية التحميل معامالت:  31.5 رقم الجدول -50

كزيةالمر  الرسمية التعقيد التخصص الكامن المقاس  
عمليات 

 المعرفة

المعرفة 

 التشاركية

x11 

ص
خص

 الت

0.87 -0.16 0.70 -0.26 0.53 0.51 

x13 0.81 -0.17 0.64 -0.20 0.52 0.53 

x15 0.83 -0.07 0.60 -0.17 0.44 0.39 

x17 0.78 -0.03 0.64 -0.10 0.47 0.48 

x19 0.80 -0.10 0.63 -0.10 0.48 0.43 

x21 

قيد
لتع

 0.24- 0.31- 0.71 0.20- 0.90 0.13- ا
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x22 0.03 0.58 -0.12 0.49 -0.14 -0.10 

x23 -0.07 0.90 -0.16 0.61 -0.28 -0.19 

x25 -0.13 0.79 -0.18 0.55 -0.25 -0.26 

x27 -0.12 0.87 -0.15 0.54 -0.23 -0.18 

x30 -0.16 0.86 -0.16 0.56 -0.32 -0.24 

x31 

مية
رس

 ال

0.65 -0.19 0.80 -0.27 0.53 0.48 

x33 0.61 -0.16 0.79 -0.16 0.53 0.59 

x35 0.71 -0.15 0.84 -0.15 0.57 0.51 

x37 0.57 -0.14 0.78 -0.09 0.54 0.53 

x40 0.57 -0.15 0.76 -0.05 0.51 0.43 

x42 

زية
مرك

 ال

-0.16 0.75 -0.13 0.79 -0.23 -0.24 

x44 -0.18 0.76 -0.14 0.78 -0.22 -0.22 

x47 -0.14 0.39 -0.13 0.73 -0.19 -0.17 

x48 -0.18 0.46 -0.20 0.81 -0.25 -0.26 

x49 -0.13 0.41 -0.14 0.74 -0.16 -0.21 

x50 -0.13 0.36 -0.08 0.70 -0.16 -0.17 

m7 

رفة
لمع

ت ا
مليا

 ع

0.46 -0.30 0.54 -0.22 0.83 0.60 

m8 0.44 -0.22 0.52 -0.22 0.78 0.60 

m9 0.46 -0.25 0.51 -0.16 0.80 0.56 

m10 0.49 -0.34 0.54 -0.20 0.78 0.58 

m11 0.52 -0.33 0.58 -0.29 0.87 0.61 

m12 0.48 -0.19 0.55 -0.22 0.77 0.61 

m13 0.51 -0.27 0.55 -0.22 0.82 0.60 

m14 0.51 -0.31 0.56 -0.25 0.80 0.59 

m15 0.44 -0.26 0.44 -0.19 0.77 0.55 

m16 0.48 -0.20 0.56 -0.23 0.76 0.55 
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m17 0.42 -0.20 0.52 -0.21 0.75 0.64 

m19 0.32 -0.05 0.40 -0.03 0.55 0.50 

y4 

كية
شار

 الت
رفة

لمع
 ا

0.39 -0.06 0.44 -0.12 0.58 0.71 

y5 0.48 -0.33 0.53 -0.33 0.63 0.80 

y6 0.37 -0.20 0.45 -0.22 0.54 0.72 

y7 0.35 -0.06 0.48 -0.13 0.51 0.72 

y8 0.43 -0.22 0.51 -0.27 0.59 0.77 

y9 0.41 -0.24 0.47 -0.21 0.57 0.77 

y10 0.46 -0.18 0.46 -0.18 0.55 0.76 

y11 0.42 -0.20 0.42 -0.22 0.53 0.72 

y13 0.45 -0.23 0.49 -0.21 0.50 0.70 

y15 0.48 -0.11 0.50 -0.13 0.53 0.72 

 plspm R 4.0.0إعداد الطالب باستخدام حزمة المصدر: 

يالحظ في الجدول السابق، من خالل مقارنة معامالت التحميل التقاطعية، مع معامالت 

التحميل الخارجية لكل متغير كامن، أي أن معامالت التحميل الخارجية لمتغير التخصص في 

، المقابلة للبناءات األخرى، وهي الهيكل التنظيمي سجل قيم أكبر من معامالت التحميل التقاطعية

معامالت التحميل الخارجية لمتغير عمليات إدارة المعرفة، ومعامالت التحميل الخارجية لمتغير 

المعرفة التشاركية، وهذا بعد مقارنة كل بند من بنود متغير التخصص في الهيكل التنظيمي مع 

 بنود المتغيرات الكامنة المتبقية،       

امالت التحميل الخارجية لمتغير عمليات إدارة المعرفة، أعلى من معامالت وجاءت قيم مع

التحميل التقاطعية، المقابلة للبناءات األخرى، وهي معامالت التحميل الخارجية لمتغير التخصص 

في الهيكل التنظيمي ومعامالت التحميل الخارجية لمتغير المعرفة التشاركية،  وهذا بعد مقارنة كل 

 ود متغير عمليات إدارة المعرفة، مع بنود المتغيرات الكامنة المتبقية،بند من بن
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وجاءت قيم معامالت التحميل الخارجية لمتغير المعرفة التشاركية،  أعلى من معامالت  

التحميل التقاطعية المقابلة للبناءات األخرى، وهي معامالت التحميل الخارجية لمتغير التخصص 

عمليات إدارة المعرفة ، وهذا بعد مقارنة  امالت التحميل الخارجية لمتغيرفي الهيكل التنظيمي، ومع

كل بند من بنود متغير المعرفة التشاركية، مع بنود المتغيرات الكامنة المتبقية، كما هو موضح من 

 خالل الشكل البياني، لمعامالت التحميل التقاطعية.

لتحميل التقاطعية مع معامالت يالحظ في الجدول السابق، من خالل مقارنة معامالت ا

التحميل الخارجية لكل متغير كامن، أي أن معامالت التحميل الخارجية لمتغير التعقيد في الهيكل 

التنظيمي، سجل قيم أكبر من معامالت التحميل التقاطعية المقابلة للبناءات األخرى، وهي معامالت 

امالت التحميل الخارجية لمتغير المعرفة التحميل الخارجية لمتغير عمليات إدارة المعرفة، ومع

التشاركية،  وهذا بعد مقارنة كل بند من بنود متغير التعقيد في الهيكل التنظيمي مع بنود المتغيرات 

الكامنة المتبقية، وجاءت قيم معامالت التحميل الخارجية لمتغير عمليات إدارة المعرفة أعلى من 

للبناءات األخرى، وهي معامالت التحميل الخارجية لمتغير  معامالت التحميل التقاطعية، المقابلة

التعقيد في الهيكل التنظيمي ومعامالت التحميل الخارجية، لمتغير المعرفة التشاركية،  وهذا بعد 

 مقارنة كل بند من بنود متغير عمليات إدارة المعرفة، مع بنود المتغيرات الكامنة المتبقية.

الخارجية، لمتغير المعرفة التشاركية،  أعلى من معامالت جاءت قيم معامالت التحميل  

التحميل التقاطعية، المقابلة للبناءات األخرى، وهي معامالت التحميل الخارجية للمتغير التعقيد في 

الهيكل التنظيمي ومعامالت التحميل الخارجية لمتغير عمليات إدارة المعرفة وهذا بعد مقارنة كل 

بنود المتغيرات الكامنة المتبقية، كما هو موضح من خالل الشكل البياني،  بند من بنود التابع مع

 لمعامالت التحميل التقاطعية.
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يالحظ في الجدول السابق، من خالل مقارنة معامالت التحميل التقاطعية، مع معامالت 

الهيكل  التحميل الخارجية لكل متغير كامن، أي أن معامالت التحميل الخارجية لمتغير الرسمية، في

التنظيمي، سجل قيم أكبر من معامالت التحميل التقاطعية المقابلة للبناءات األخرى، وهي معامالت 

التحميل الخارجية لمتغير عمليات إدارة المعرفة، ومعامالت التحميل الخارجية لمتغير المعرفة 

نظيمي مع بنود التشاركية،  وهذا بعد مقارنة كل بند، من بنود متغير الرسمية في الهيكل الت

 المتغيرات الكامنة المتبقية.       

جاءت قيم معامالت التحميل الخارجية، لمتغير عمليات إدارة المعرفة أعلى من معامالت 

التحميل التقاطعية، المقابلة للبناءات األخرى، وهي معامالت التحميل الخارجية لمتغير الرسمية 

خارجية لمتغير المعرفة التشاركية، وهذا بعد مقارنة كل في الهيكل التنظيمي، ومعامالت التحميل ال

 بند من بنود متغير عمليات إدارة المعرفة مع بنود المتغيرات الكامنة المتبقية،

وجاءت قيم معامالت التحميل الخارجية، لمتغير المعرفة التشاركية،  أعلى من معامالت  

معامالت التحميل الخارجية للمتغير الرسمية التحميل التقاطعية، المقابلة للبناءات األخرى، وهي 

في الهيكل التنظيمي، ومعامالت التحميل الخارجية لمتغير عمليات إدارة المعرفة، وهذا بعد مقارنة 

كل بند من بنود متغير المعرفة التشاركية، مع بنود المتغيرات الكامنة المتبقية، كما هو موضح من 

 ميل التقاطعية.خالل الشكل البياني، لمعامالت التح

يالحظ في الجدول السابق، من خالل مقارنة معامالت التحميل التقاطعية مع معامالت 

لمتغير المركزية في الهيكل  التحميل الخارجية لكل متغير كامن، أي أن معامالت التحميل الخارجية

ى، وهي معامالت التقاطعية المقابلة للبناءات األخر قيم أكبر من معامالت التحميل  التنظيمي، سجل

التحميل الخارجية لمتغير عمليات إدارة المعرفة، ومعامالت التحميل الخارجية لمتغير المعرفة 
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التشاركية،  وهذا بعد مقارنة كل بند من بنود متغير المركزية في الهيكل التنظيمي، مع بنود 

 المتغيرات الكامنة المتبقية.    

متغير عمليات إدارة المعرفة، أعلى من معامالت وجاءت قيم معامالت التحميل الخارجية ل

التحميل التقاطعية المقابلة للبناءات األخرى، وهي معامالت التحميل الخارجية لمتغير المركزية في 

الهيكل التنظيمي، ومعامالت التحميل الخارجية لمتغير المعرفة التشاركية،  وهذا بعد مقارنة كل 

 د المتغيرات الكامنة المتبقية.بند من بنود متغير الوسيط مع بنو 

كماجاءت قيم معامالت التحميل الخارجية، لمتغير المعرفة التشاركية،  أعلى من معامالت  

التحميل التقاطعية المقابلة للبناءات األخرى، وهي معامالت التحميل الخارجية، للمتغير المركزية 

عمليات إدارة المعرفة، وهذا بعد مقارنة في الهيكل التنظيمي، ومعامالت التحميل الخارجية لمتغير 

كل بند من بنود متغير المعرفة التشاركية، مع بنود المتغيرات الكامنة المتبقية، والشكل البياني 

 التقاطعية. الموالي، يوضح جيدا معامالت التحميل

 التقاطعية التحميل معامالت: 6.5رقم الشكل-10

 
 plspm R 4.0.0اد الطالب باستخدام حزمة المصدر: إعد
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وكذلك ، كما يوضح الشكل اللون األحمر، يمثل متغير التخصص في الهيكل التنظيمي

واللون األخضر يمثل متغير الرسمية في ، يمثل متغير التعقيد في الهيكل التنظيمي، اللون البني

ة في الهيكل التنظيمي، فيما يرمز متغير المركزي، الهيكل التنظيمي، ويمتل اللون األزرق الفاتح

 اللون األزرق الداكن، لمتغير عمليات إدارة المعرفة.

أما اللون البنفسجي، فهو يمثل متغير المعرفة التشاركية، وقد ظهر اللون األحمر فقط      

، لوحده في الجزء األعلى من الشكل، وهو مجال تقاطع بنود متغيرالتخصص في الهيكل التنظيمي

تغيرات الكامنة المتبقية، أي أن معامالت التحميل الخارجية لمتغير التخصص في الهيكل مع الم

 كانت أعلى من معامالت التحميل التقاطعية لباقي المتغيرات. التنظيمي،

كما يظهر فقط اللون البني، في المستوى الثاني من الشكل، وهو مجال تقاطع بنود متغير 

المتغيرات الكامنة المتبقية، أي أن معامالت التحميل الخارجية التعقيد في الهيكل التنظيمي مع 

 كانت أعلى من معامالت التحميل التقاطعية، لباقي المتغيرات. الهيكل التنظيمي التعقيد، في لمتغير

في المستوى الثالث من الشكل، وهو مجال تقاطع بنود ، كما يظهر فقط اللون األخضر

مي مع المتغيرات الكامنة المتبقية، أي أن معامالت التحميل متغير الرسمية في الهيكل التنظي

كانت أعلى من معامالت التحميل التقاطعية ، في الهيكل التنظيمي ، الخارجية لمتغير الرسمية

 لباقي المتغيرات.

في المستوى الرابع من الشكل، وهو مجال تقاطع بنود ، كما يظهر فقط اللون األزرق الفاتح

في الهيكل التنظيمي مع المتغيرات الكامنة المتبقية، أي أن معامالت التحميل متغير المركزية، 

الخارجية لمتغير المركزية في الهيكل التنظيمي،  كانت أعلى من معامالت التحميل التقاطعية 

 لباقي المتغيرات.
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في المستوى الخامس من الشكل، وهو مجال تقاطع ، فيما يظهر فقط اللون األزرق الداكن

متغير عمليات إدارة المعرفة مع المتغيرات الكامنة المتبقية، أي أن معامالت التحميل الخارجية  بنود

كانت أعلى من معامالت التحميل التقاطعية، لباقي المتغيرات، كما  ، لمتغير عمليات إدارة المعرفة

المعرفة  يظهر فقط اللون البنفسجي في الجزء السفلي من الشكل، وهو مجال تقاطع بنود متغير

مع المتغيرات الكامنة المتبقية، أي أن معامالت التحميل الخارجية لمتغير المعرفة ، التشاركية

 .التشاركية كانت أعلى من معامالت التحميل التقاطعية لباقي المتغيرات

 وعليه يمكن اعتماد مقياس المتغيرات الداخلة في البحث والموضحة في الشكل التالي: 

 النموذ  في الداخلة الكامنة للمتغيرات المقاسة المتغيرات التحميل معامالت: 7.5رقم الشكل -11

 
 plspm R 4.0.0 حزمة باستخدام الطالب إعداد: المصدر

أو التشبعات المتعلقة بمتغيرات الد راسة، حيث ، يوضح الشكل أعاله تغيرات التحميل    

في الهيكل التنظيمي سجل تشبعات بخمسة من ، لمتمثل في التخصصالكامن ا نالحظ أن المتغير

( 0.8741)" تتمتع المنظمة بالوضوح في وظائف افراد ها "، بقيمة  x11البند رقم  :البنود وهي 
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، تتميز المنظمة بتقسيم المهام التنظيمية الى انشطة متشابهة حسب التخصص" ، "   X13والبند رقم

في الوظيفة التي ، " يؤدي االفراد عدد كبير من المهام المتنوعةX15رقم (  والبند 0.8094)بقيمة 

" تمتلك المنظمة قواعد واجراءات مكتوبة تحدد اسلوب  X17( والبند رقم 0.8320)يشغلونها" بقيمة 

" يتم تكليف االفراد بالقيام بمهام ضمن نشاط  X19والبند رقم  ، (0.7751)كل االعمال" بقيمة 

وعليه يمكن القول بأن هذه الفقرات التي جاءت مشبعة ، (0.7962)بقيمة ، مة"واحد في المنظ

واألهمية حاولنا إسقاطها في ، هي عبارات ذات أهمية كبرى وخاصة من حيث درجة األولوية، كلها

 البيئة الجامعية .

 المتمثل في التعقيد في الهيكل التنظيمي، سجل تشبعات، فيما نالحظ أن المتغير الكامن   

 0.8957" تتمتع المنظمة بالدقة في تحديد مهام االفراد " بقيمة ) X21رقم  :بستة من البنود وهي

"  تمتلك المنظمات سهولة االتصال بين القاعدة والهرم بشكل سلس" بقيمة  X22والبند رقم ، (

 "   تتميز المنظمة بالتنسيق على جميع المستويات عند القيام X23والبند رقم ، (0.5833)

" هناك صعوبة للقيام بالنشاطات حسب  X25والبند رقم  ، ( 0.9008)بنشاطات مختلفة" بقيمة 

" تسعى المنظمة لتقليل  27Xوالبند رقم  ، (0.7859)القوانين وسلسلة االجراءات المتبعة" بقيمة 

االفراد " يتم تدريب  X30والبند رقم  ، ( 0.8674)عدد الوحدات االدارية التابعة االقسام" بقيمة 

 ( 0.8631وتوضيح العالقة بين كل المستويات باستمرار" بقيمة )

المتمثل في الرسمية في الهيكل التنظيمي، سجل تشبعات ، نجد كذلك أن المتغير الكامن    

" تمتلك المنظمة اجراءات تفصيلية مدونة مسبقا ألداء  X31رقم :خمسة من البنود هي كالتالي

"  تحرص المنظمة لتحديد العالقات الرسمية بشكل  X33والبند رقم  ، (0.7986)المهام" بقيمة 

"تتميز المنظمة بالدقة العالية في تحديد مختلف  35Xوالبند رقم  ، (0.7854)واضح" بقيمة 
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" تحرص المنظمة على التحكم في سلوك االفراد  X37والبند رقم  ، (0.8359)النشاطات " بقيمة 

" تطبق اجراءات  40Xوالبند رقم   ، (0.7772)والتعليمات" بقيمة من خالل االجراءات واللوائح 

   .(0.7640)صارمة للدين يخالفون التعليمات عند أدائهم" بقيمة 

أن المتغير الكامن المتمثل في المركزية، في الهيكل التنظيمي، ، أيضا كما نالحظ      

اتخاذ القرارات بالعمل دون الرجوع  "  يتم X42رقم: سجل تشبعات ستة من البنود، مفصلة كما يلي 

"  عملية صياغة  44Xوالبند رقم  ، (0.7917)الى الرئيس االعلى اال في حاالت نادرة" بقيمة 

 0.7825االهدا  للوحدة االدارية تتم بسلسلة من االجراءات أهمها الرجوع لإلدارة العليا" بقيمة )

(  0.7302)ع االفراد في صنع القرار" بقيمة " تتميز المنظمة بمشاركة جمي 47Xوالبند رقم  ، (

والبند ، ( 0.8148)" مركز اتخاد القرار معرو  بشكل واضح في المنظمة" بقيمة  X48والبند رقم 

" اتخاذ القرار بشأن تحديد المهام في الوحدة االدارية يمر عبر سلسلة من االجراءات  49Xرقم 

" تحرص المنظمة على  50Xوالبند رقم ، (0.7351)والمستويات للحصول على الموافقة" بقيمة 

 (  0.695حرية المسؤول باتخاذ القرارات التي تخص عمله دون الرجوع للمستويات العليا" بقيمة )

المتمثل في عمليات إدارة المعرفة، سجل تشبعات ، كما نالحظ أن المتغير الكامن    

لمنظمة الى رصد قدراتها المعرفية" بقيمة " تسعى ا M7رقم :باثناعشر بندا يأتي تفصيلها كالتالي

"تتوفر المنظمة علي دليل للعاملين لمعرفه خبراتهم " بقيمة M8والبند رقم   ، (0.8322)

" تحدد المنظمة مجاالت اهتمام افرادها المعرفية بوضوح" بقيمة  9Mوالبند رقم ، (0.7750)

ع االفراد الحاملين للمعرفة بدقة" " تسعى  المنظمة لتحديد مواق M10والبند رقم ، ( 0.7822)

" تسعى المنظمة الى حفظ المعرفة بشكل انتقائي" بقيمة  11Mوالبند رقم  ، (0.7844)بقيمة 

" تتوفر المنظمة على نظام الحوافز لتشجيع انتقال المعرفة" بقيمة  12Mوالبند رقم  ، (0.7663)
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في السلم الوظيفي يتم بشكل منظم" بقيمة " انتقال المعرفة والخبرات  M13والبند رقم  ، (0.8191)

" تتوفر المنظمة على وسائل عالية التقنية للحفظ والمعالجة" بقيمة  14M(  والبند رقم 0.8038)

" تسعى المنظمة لتحديث قاعده بياناتها بشكل مستمر" بقيمة  15Mوالبند رقم ، (  0.7739)

مؤتمرات وندوات لتحديث معار  افرادها " تعمل المنظمة على عقد  16Mوالبند رقم ، (0.7579)

" تحرص المنظمة على تمكين االفراد من  17Mوالبند رقم  ، ( 0.7455بشكل دوري" بقيمة )

" تستعمل المنظمة  19Mوالبند رقم   ، (0.5498)الوصول الى المعرفة بشكل سهل" بقيمة 

 ( 0.550غير الرسمية لنشر المعرفة" بقيمة )، و الشبكات الرسمية

سجل ، وكذلك نجد من خالل الشكل أن المتغير الكامن، المتمثل في المعرفة التشاركية     

"  تحرص الجامعة بصورة جوهرية على مشاركة  Y4رقم :من البنود هي كالتالي ، تشبعات تسعة

 Y5والبند رقم ، (0.7134)المعرفة الضمنية، من خالل تكوين الفرد كمصدر جدير بالثقة" بقيمة 

الجامعة على زيادة كمية المعار  المتبادلة من خالل خلق بيئة ذات ثقة عالية" بقيمة  "  تعتمد

"  تتمتع الجامعة بثقة عالية بين االفراد ومصادر معارفهم " بقيمة  6Yوالبند رقم ، ( 0.7100)

" "  تتم عملية مشاركة المعرفة بين االفراد من أجل أخذ مزايا اضافية Y7والبند رقم  ، (0.7212)

"  تحرص المنظمة على حماية أفرادها من أي ضرر قد ينتج  Y8(  والبند رقم 0.7731)بقيمة 

"  عند اقتناص الفرص هناك  Y9والبند رقم  ، (0.7714)عند مشاركة المعار  بينهم" بقيمة 

زيادة في حجم المعلومات المتبادلة والمعار  التشاركية حسب المصلحة الذاتية والمنفعة الخاصة" 

" هناك شعور بعدم الثقة في المنظمة يدفع لتقليص تدفق  Y10والبند رقم  ، (0.7596)قيمة ب

" تتميز المنظمة بأفراد دوو قدرات عالية يتم  11Yوالبند رقم ، ( 0.7229)المعار " بقيمة 

"تتمتع المنظمة بنظام المكافأة يتضمن  Y13(  والبند رقم 6966)االعتماد على توقعاتهم  " بقيمة 
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" تسعى المنظمة لمنح عالوات مقابل  Y15والبند رقم  ، (7175)معيار مشاركة المعرفة " بقيمة 

 (0.7180)المشاركة الواسعة وحجم تدفق المعار " بقيمة 

 كما يوضح الشكل الموالي أوزان المتغيرات المقاسة في المتغيرات الكامنة

 للنموذ  الكامنة للمتغيرات المقاسة لمتغيراتا أوزان: 8.5رقم الشكل -12

 plspm R 4.0.0إعداد الطالب باستخدام حزمة المصدر: 

الداخلة في النموذ  ، أن كل المتغيرات المقاسة للمتغيرات الكامنة، يالحظ من الشكل أعاله

 ، حيث يتبينوهو مؤشر جيد على أنها تقيس بعد واحد وذات صدق عالي، كانت أوزانها موجبة

المتمثل في التخصص في الهيكل التنظيمي كانت ، الكامن من الشكل أن المتغير المقاس للمتغير

" تتمتع المنظمة بالوضوح في وظائف  x11البند رقم   :جميع أوزانه موجبة والمتمثلة كالتالي 

نظيمية "  تتميز المنظمة بتقسيم المهام الت  X13والبند رقم، (0.2650)افرادها " قدر وزنة بقيمة 

" يؤدي االفراد X15(  والبند رقم 0.2686)الى انشطة متشابهة حسب التخصص" قدر وزنة بقيمة 

والبند رقم ، (0.2126)عدد كبير من المهام المتنوعة في الوظيفة التي يشغلونها" قدر وزنة بقيمة 
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X17 قيمة " تمتلك المنظمة قواعد واجراءات مكتوبة تحدد اسلوب كل االعمال" قدر وزنة ب

" يتم تكليف االفراد بالقيام بمهام ضمن نشاط واحد في المنظمة"   X19(  والبند رقم 0.2422)

أوزان المتغيرات المقاسة لهذا المتغير جميع  وعليه يمكن القول بأن ، (0.2341)قدر وزنة بقيمة 

احد وذات وهذا مؤشر جيد على أنها تقيس بعد و ، الكامن الدخل في النموذ  كانت جميعها موجبة

 صدق عالي.

كانت جميع أوزانه ، كما نالحظ أن المتغير الكامن، المتمثل في التعقيد في الهيكل التنظيمي

" تتمتع المنظمة بالدقة في تحديد مهام االفراد " قدر  X21موجبة، والمتمثلة كمايلي :  البند رقم

االتصال بين القاعدة والهرم "  تمتلك المنظمات سهولة  X22والبند رقم ، ( 0.2382وزنة بقيمة )

"   تتميز المنظمة بالتنسيق على  X23والبند رقم  ، (0.1050)قدر وزنة بقيمة  بشكل سلس"

 X25والبند رقم   ، ( 0.2045)قدر وزنة بقيمة ، جميع المستويات، عند القيام بنشاطات مختلفة"

المتبعة" قدر وزنة بقيمة " هناك صعوبة للقيام بالنشاطات حسب القوانين وسلسلة االجراءات 

" تسعى المنظمة لتقليل عدد الوحدات االدارية التابعة االقسام" قدر  27Xوالبند رقم  ، (0.2222)

" يتم تدريب االفراد وتوضيح العالقة بين كل المستويات  X30والبند رقم  ، ( 0.1796)وزنة بقيمة 

بأن جميع أوزان المتغيرات المقاسة  وعليه يمكن القول، ( 0.2442باستمرار" قدر وزنة بقيمة )

وهذا مؤشر جيد على أنها تقيس بعد ، لهذا المتغير الكامن الدخل في النموذ  كانت جميعها موجبة

 واحد وذات صدق عالي.

كذلك نالحظ أن المتغير الكامن المتمثل في الرسمية في الهيكل التنظيمي كانت جميع      

" تمتلك المنظمة اجراءات تفصيلية مدونة مسبقا  X31:  البند رقموالمتمثلة كما يلي ، أوزانه موجبة

"  تحرص المنظمة لتحديد العالقات  X33والبند رقم  ، (0.2443)ألداء المهام" قدر وزنة بقيمة 

"تتميز المنظمة بالدقة العالية  35Xوالبند رقم  ، (0.2709)الرسمية بشكل واضح" قدر وزنة بقيمة 
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" تحرص المنظمة  X37والبند رقم   ، (0.2611)اطات " قدر وزنة بقيمة في تحديد مختلف النش

( 0.2578)قدر وزنة بقيمة  على التحكم في سلوك االفراد من خالل االجراءات واللوائح والتعليمات"

" تطبق اجراءات صارمة للدين يخالفون التعليمات عند أدائهم" قدر وزنة بقيمة  40Xوالبند رقم ، 

ليه يمكن القول بأن جميع أوزان المتغيرات المقاسة لهذا المتغير الكامن الدخل وع ، (0.2272)

 في النموذ  كانت جميعها موجبة، وهذا مؤشر جيد على أنها تقيس بعد واحد وذات صدق عالي.

يبين الشكل أيضا أن المتغير الكامن، المتمثل في المركزية في الهيكل التنظيمي، كانت    

"   يتم اتخاذ القرارات بالعمل دون الرجوع  X42، والمتمثلة كما يلي :  البند رقمجميع أوزانه موجبة

"  عملية  44Xوالبند رقم  ، (0.2474)الى الرئيس االعلى اال في حاالت نادرة" قدر وزنة بقيمة 

 قدر وزنة صياغة االهدا  للوحدة االدارية تتم بسلسلة من االجراءات أهمها الرجوع لإلدارة العليا"

" تتميز المنظمة بمشاركة جميع االفراد في صنع القرار" قدر  47Xوالبند رقم  ، ( 0.2299بقيمة )

" مركز اتخاد القرار معرو  بشكل واضح في المنظمة"  X48والبند رقم ، ( 0.1910)وزنة بقيمة 

دة االدارية " اتخاذ القرار بشأن تحديد المهام في الوح 49Xوالبند رقم ، ( 0.2686)قدر وزنة بقيمة 

( 0.1956)يمر عبر سلسلة من االجراءات والمستويات للحصول على الموافقة" قدر وزنة بقيمة 

" تحرص المنظمة على حرية المسؤول باتخاذ القرارات التي تخص عمله دون  50Xوالبند رقم ، 

وزان وعليه يمكن القول بأن جميع أ، ( 0.1751الرجوع للمستويات العليا" قدر وزنة بقيمة )

لهذا المتغير الكامن الدخل في النموذ ، كانت جميعها موجبة وهذا مؤشر جيد، ، المتغيرات المقاسة

 على أنها تقيس بعد واحد وذات صدق عالي.

نجد كذلك أن المتغير الكامن، المتمثل في عمليات إدارة المعرفة كانت جميع أوزانه        

" تسعى المنظمة الى رصد قدراتها المعرفية" قدر وزنة  M7والمتمثلة كما يلي :  البند رقم، موجبة
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قدر وزنة  "تتوفر المنظمة علي دليل للعاملين لمعرفه خبراتهم "M8والبند رقم  ، (0.1125)بقيمة 

قدر  " تحدد المنظمة مجاالت اهتمام افرادها المعرفية بوضوح" 9M( والبند رقم 0.1170)بقيمة 

" تسعى  المنظمة لتحديد مواقع االفراد الحاملين للمعرفة  M10قم والبند ر  ، (0.1140)وزنة بقيمة 

" تسعى المنظمة الى حفظ المعرفة بشكل  11Mوالبند رقم ، ( 0.1230)بدقة" قدر وزنة بقيمة 

" تتوفر المنظمة على نظام الحوافز لتشجيع  12Mوالبند رقم  ، (0.1087)انتقائي" قدر وزنة بقيمة 

" انتقال المعرفة والخبرات في السلم  M13والبند رقم ، (0.1143)نة بقيمة انتقال المعرفة" قدر وز 

" تتوفر المنظمة على  14M(  والبند رقم 0.1170)الوظيفي يتم بشكل منظم" قدر وزنة بقيمة 

" تسعى  15Mوالبند رقم  ، ( 0.0993وسائل عالية التقنية للحفظ والمعالجة" قدر وزنة بقيمة )

"  16M( والبند رقم 0.1070)ده بياناتها بشكل مستمر" قدر وزنة بقيمة المنظمة لتحديث قاع

تعمل المنظمة على عقد مؤتمرات وندوات لتحديث معار  افرادها بشكل دوري" قدر وزنة بقيمة 

" تحرص المنظمة على تمكين االفراد من الوصول الى المعرفة  17Mوالبند رقم  ، ( 0.1061)

، " تستعمل المنظمة الشبكات الرسمية 19M(  والبند رقم 0.0686)بشكل سهل" قدر وزنة بقيمة 

وعليه يمكن القول بأن جميع أوزان  ، ( 0.0699قدر وزنة بقيمة ) غير الرسمية لنشر المعرفة"و 

المتغيرات المقاسة لهذا المتغير الكامن الدخل في النموذ  كانت جميعها موجبة وهذا مؤشر جيد 

 ات صدق عالي.على أنها تقيس بعد واحد وذ

كما نجد كذلك من خالل الشكل، يتضح أن المتغير الكامن المتمثل في المعرفة         

"  تحرص الجامعة بصورة  Y4التشاركية كانت جميع أوزانه موجبة والمتمثلة كما يلي :  البند رقم

وزنة جوهرية على مشاركة المعرفة الضمنية من خالل تكوين الفرد كمصدر جدير بالثقة" قدر 

"  تعتمد الجامعة على زيادة كمية المعار  المتبادلة من خالل  Y5والبند رقم  ، (0.1881)بقيمة 

"  تتمتع الجامعة بثقة  6Yوالبند رقم ، ( 0.1307خلق بيئة ذات ثقة عالية" قدر وزنة بقيمة )
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تتم عملية   " Y7والبند رقم  ، (0.1121)عالية بين االفراد ومصادر معارفهم " قدر وزنة بقيمة 

والبند رقم ، ( 0.1484)مشاركة المعرفة بين االفراد من أجل أخذ مزايا اضافية" قدر وزنة بقيمة 

Y8  "تحرص المنظمة على حماية أفرادها من أي ضرر قد ينتج عند مشاركة المعار  بينهم  "

المعلومات  "عند اقتناص الفرص هناك زيادة في حجم Y9والبند رقم ، (0.1394)قدر وزنة بقيمة 

 Y10( والبند رقم 0.1342)والمنفعة الخاصة" قدر وزنة بقيمة ، المتبادلة حسب المصلحة الذاتية

  ، (0.1315)" هناك شعور بعدم الثقة في المنظمة يدفع لتقليص تدفق المعار " قدر وزنة بقيمة 

توقعاتهم  " قدر وزنة " تتميز المنظمة بأفراد لهم قدرات عالية يتم االعتماد على  11Yوالبند رقم 

"تتمتع المنظمة بنظام المكافأة يتضمن معيار مشاركة المعرفة  Y13(  والبند رقم 0.1290)بقيمة 

" تسعى المنظمة لمنح عالوات مقابل المشاركة  Y15(  والبند رقم 0.1210)" قدر وزنة بقيمة 

لقول بأن جميع أوزان وعليه يمكن ا، (0.130)قدر وزنة بقيمة  الواسعة وحجم تدفق المعار "

، المتغيرات المقاسة لهذا المتغير الكامن الدخل في النموذ  المعرفة التشاركية كانت جميعها موجبة

 وهذا مؤشر جيد على أنها تقيس بعد واحد وذات صدق عالي.

 

 

 

 

 

 



 الفصل الخامس                                            عرض النتائج ومناقشتها
 

- 243 - 
 

 فرضيات الدراسة : اختبارثالثالالمطلب 
 اإلجراءات حسب النموذ  المقترحام تمالتأكد من جودة النموذ  الداخلي والخارجي  البعد 

 ختبار فرضيات الدراسة.ال

 الفرع األول: النموذج البنائي للدراسة

( تأثيرات بين 13يتمثل نموذ  الد راسة المقترح، في الوقو  على ثالثة عشر)      

 ( غير مباشر، أما التأثيرات04(منها مباشرة وأربعة )09المتغيرات المتعلقة بالدراسة، تسعة )

المباشرة الثالثة عشر، فهي تتعلق بالتأثيرات المباشرة ألبعاد المتغير المستقل "الهيكل التنظيمي"، 

أي من خالل" التخصص " "التعقيد"  "الرسمية"  و"المركزية" على المتغير الوسيط "عمليات ادارة 

المتغير الوسيط "عمليات المعرفة" وكذلك على المتغير التابع "المعرفة التشاركية" باإلضافة الى تأثير 

كما يدرس التأثيرات األربعة غير المباشرة  ، ادارة المعرفة" على المتغير التابع "المعرفة التشاركية"

ألبعاد المتغير المستقل "الهيكل التنظيمي" أي من خالل" ، والتي تتعلق بالتأثيرات غير المباشرة

 المتغير التابع "المعرفة التشاركية" و"المركزية" على، التخصص " "التعقيد"  "الرسمية" 

 للدراسة البنائي النموذ : 9.5رقم الشكل-13

 
 plspm R 4.0.0إعداد الطالب باستخدام حزمة المصدر: 
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تم الحصول على اهم النتائج ، بعد المعالجة باستخدام طريقة المربعات الصغرى الجزئية

 المواليالشكل الذي يفسر التباين المفسر للسبب في النتيجة، يوضح الخاصة بمعامل التحديد، و 

 اآلثار المباشرة بين المتغيرات الكامنة في النموذ  الهيكلي التالي:

 للدراسة البنائي النموذ :  10.5 رقم الشكل-14

 

 
 plspm R 4.0.0إعداد الطالب باستخدام حزمة المصدر: 

ن خالل الشكل أعاله يتضح األثر المباشر لمتغيرات الدراسة، وقد سجلت ثالث م       

منها سلبية فيما جاءت البقية إيجابية حيت سجل األثر المباشر لمتغير الوسيط "عمليات إدارة 

(، 0.5579)حيث بلغ قيمته ب، المعرفة" نحو المتغير التابع "المعرفة التشاركية" أكبر أثر مباشر

ألثر المباشر للمتغير المستقل" الرسمية في الهيكل التنظيمي" نحو المتغير الوسيط بينما سجل ا

المرتبة  أما،الن المعرفة التشاركية تتخلل كل عمليات ادار المعرفة اوهذ“المعرفة "عمليات إدارة 

ل سجل األثر المباشر للمتغير المستقل" الرسمية في الهيك ( ثم0.4883وقد بلغت قيمته )، الثانية 

وهذا طبيعي ومتوقع  ألن مشاركة ، المرتبة الثالثة التنظيمي" نحو المتغير التابع "المعرفة التشاركية"

ثم يليه في المرتبة الرابعة ، ( 0.2036وقد بلغت قيمته )، المعرفة سلوك طوعي يتأثر بالرسمية
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لوسيط "عمليات لمتغير اا األثر المباشر للمتغير المستقل" التخصص في الهيكل التنظيمي" نحو

ثم يليه في المرتبة الخامسة األثر المباشر للمتغير ،  (0.1869)إدارة المعرفة" بقيمة قدرت ب 

بقيمة قدرت ب  المتغير التابع "المعرفة التشاركية" المستقل" التخصص في الهيكل التنظيمي"، نحو

" التعقيد في الهيكل التنظيمي" ثم يليه في المرتبة السادسة األثر المباشر للمتغير المستقل، (0.656)

ثم يليه في المرتبة السابعة ، (0.0540)نحو المتغير التابع "المعرفة التشاركية" بقيمة قدرت ب 

األثر المباشر للمتغير المستقل" المركزية في الهيكل التنظيمي" نحو المتغير الوسيط "عمليات إدارة 

قة عكسية فكلما زادت المركزية قلت إدارة أي أن العال،  (0.0024-المعرفة" بقيمة قدرت ب )

ثم يليه في المرتبة الثامنة األثر ،  اذ أن الالمركزية هي التي تعزز من إدارة المعرفة ،المعرفة 

نحو المتغير التابع "المعرفة التشاركية" ، في الهيكل التنظيمي"، المباشر للمتغير المستقل" المركزية

 في التشاركفكلما زادت المركزية قلت ،ن العالقة عكسية أي أ ، (0.1181-)بقيمة قدرت ب 

ثم يليه في المرتبة  ،التشاركية ز المعرفةيتعز لها دور في المعرفة ، اذ أن الالمركزية هي التي 

األخيرة األثر المباشر للمتغير المستقل" التعقيد في الهيكل التنظيمي" نحو المتغير الوسيط "عمليات 

التعقيد أثر سلبا على  أي أن العالقة عكسية ،فكلما زاد (0.1971-قدرت ب ) إدارة المعرفة" بقيمة

  .عمليات ادرة المعرفة 

% من التباين المفسر 50.5إضافة للتأثيرات المباشرة والموضحة في الشكل أعاله، فان     

د"  أي من خالل" التخصص " "التعقي ،من عمليات ادرة المعرفة يعود ألبعاد الهيكل التنظيمي 

وأهمية  دور الهيكل وهذا يبين من الباقية تعود لعوامل أخرى % 45.5 و ،و"المركزية" ، "الرسمية" 

% من التباين المفسر من المعرفة التشاركية يعود 60.6كذلك  ،في العملية المعرفية ككل أبعاده

لهيكل التعقيد في الهيكل التنظيمي والرسمية في ا، و لكل من التخصص في الهيكل التنظيمي

وهذه نسبة   ،التنظيمي والى المركزية في الهيكل التنظيمي، وكذلك الى عمليات ادارة المعرفة جميعا  
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فيما  ،يتميز بأبعاد متناغمةوالذي  معتبرة تعبر عن مدى أهمية تصميم الهيكل التنظيمي للمنظمة

 .أسباب أخرى ترجع الى  %39.4تبقى نسبة  فيما ،مة بعضها لتحقق األهدا  المنشودة للمنظ

 الدراسة ياتالفرع الثاني: اختبار فروض

( تأثيرات بين المتغيرات المتعلقة بالدراسة، 13تقوم دراستنا على الوقو  على ثالثة عشر)

  مختلف متغيرات الدراسة بينها.ل تدرس األثر  ، ( غير مباشرة04( منها مباشرة وأربعة )09تسعة )

 :اختبار الفرضية األولى .1

"وجود اثر معنوي للتخصص في الهيكل التنظيمي على  ولى تنص على أنه:الفرضية األ

  "α=0.05عمليات إدارة المعرفة عند مستوى معنوية 

والختبار هذا الفرضية يتم االعتماد على اختبار ستودنت والموضحة نتائجه في الجدول 

 التالي: 

 ةاالول يةالفرض اختبار:  32.5 رقم الجدول -51

 النتيجة
القيمة 

 االحتمالية
  األثر االنحراف المعياري  tإحصاء 

 0.19 0.07 2.5 0,01 معنوي 
 ->التخصص

 عمليات ادارة المعرفة

 plspm R 4.0.0إعداد الطالب باستخدام حزمة المصدر: 

يتضح أن األثر المباشر للتخصص في الهيكل التنظيمي، نحو  أعاله من خالل الجدول 

وهي مقابل لقيمة  2.5وسجلت قيمة ستودنت  0.19بـ ادارة المعرفة كان ايجابي قدر  عمليات

أي أن األثر كان معنوي،  0.05وهي قيمة أقل من مستوى المعنوية االسمي ، 0.01احتمالية 

وعليه يقبل الفرض األول أي "يوجد اثر معنوي لبعد التخصص في الهيكل التنظيمي على عمليات 



 الفصل الخامس                                            عرض النتائج ومناقشتها
 

- 247 - 
 

كما ، ذلك ربما يعود الى أن أهل التخصص لهم رأي مقنع ي مجال تخصصهم ، إدارة المعرفة "

وهذا يتفق مع دراسة العوفي  ، أن الجامعة  تزخر بطاقات وكوادر مختصة تحمل معار  ذات قيمة

وكذلك يتفق مع دراسة ، المنا  التنظيمي ودوره في تطبيق إدارة المعرفة :بعنوان 2019أفنان 

بعنوان: أثر أبعاد الهيكل التنظيمي على إدارة المعرفة  دراسة  2015ن صفاء حسن محمود رضوا

 حالة : وزارة الشؤون االجتماعية 

 يوجد أثر لمتغير التخصص في الهيكل التنظيمي على عمليات إدارة المعرفة  

 اختبار الفرضية الثانية: .2

لتنظيمي على "وجود اثر معنوي لبعد التعقيد في الهيكل اوتنص الفرضية الثانية على 

والختبار هذا الفرض يعرض الجدول نتائج  "α=0.05عمليات إدارة المعرفة عند مستوى معنوية 

  اختبار الفرضية الثانية على النحو التالي:

 الثانية الفرضية اختبار:  33.5 رقم الجدول -52

 النتيجة
القيمة 

 االحتمالية
  األثر ي االنحراف المعيار  tإحصاء 

 0.197- 0.06 3.11- 0.002 معنوي 
 ->التعقيد

 عمليات المعرفة

 plspm R 4.0.0إعداد الطالب باستخدام حزمة المصدر: 

يتضح أن األثر المباشر لبعد التعقيد في الهيكل التنظيمي نحو  أعاله من خالل الجدول 

وهي مقابل  3.11- وسجلت قيمة ستودنت 0.197-بـ عمليات إدارة المعرفة كان سلبي قدر 

أي أن األثر كان ، 0.05وهي قيمة أقل من مستوى المعنوية االسمي ، 0.002لقيمة احتمالية 

في الهيكل التنظيمي على  معنوي، وعليه يقبل الفرضية الثانية أي "يوجد اثر معنوي لبعد التعقيد

وتحديد ، ميع المستويات تميز الجامعة بالتنسيق على ج ربما يعود ذلك الىعمليات إدارة المعرفة " 
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بعنوان: المنا  التنظيمي  2019وهذا يتفق مع دراسة العوفي أفنان  ، دون صعوبة واجبات االفراد

وكذلك يفق مع دراسة ، ودوره في تطبيق إدارة المعرفة دارسة ميدانية في المؤسسة الجامعية نفسها 

ظيمي على إدارة المعرفة  دراسة بعنوان: أثر أبعاد الهيكل التن 2015صفاء حسن محمود رضوان 

 حالة : وزارة الشؤون االجتماعية 

 يوجد أثر لمتغير التعقيد في الهيكل التنظيمي على عمليات إدارة المعرفة 

 

 اختبار الفرضية الثالثة: .3

في الهيكل التنظيمي على  "وجود اثر معنوي لبعد الرسميةتنص الفرضية الثالثة على 

والختبار هذا الفرض يعرض الجدول نتائج  "α=0.05مستوى معنوية  عمليات إدارة المعرفة عند

  اختبار الفرضية الثالثة على النحو التالي:

 الثالثة الفرضية اختبار:  34.5 رقم الجدول -53

 النتيجة
القيمة 

 االحتمالية
  األثر االنحراف المعياري  tإحصاء 

 0.49 0.07 6.67 0.000 معنوي 
 ->الرسمية

 عمليات المعرفة

 plspm R 4.0.0إعداد الطالب باستخدام حزمة المصدر: 

يتضح أن األثر المباشر لبعد الرسمية نحو عمليات المعرفة كان  أعاله من خالل الجدول 

وهي قيمة  0.000وهي مقابل لقيمة احتمالية ، 6.67وسجلت قيمة ستودنت  0.49بـ اجابي قدر 

أي أن األثر كان معنوي، وعليه يقبل الفرضية الثالثة أي  0.05وية االسمي أقل من مستوى المعن

وهذا يعود ربما "يوجد اثر معنوي لبعد الرسمية في الهيكل التنظيمي على عمليات ادارة المعرفة "

 ، مع تتبع اإلجراءات، العلمية  تتميز المنظمة بالدقة العالية في تحديد مختلف النشاطاتالى 
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بعنوان: المنا   2019وهذا يتفق مع دراسة العوفي أفنان ، والتعليمات بشكل واضح ، والتوجيهات 

وكذلك هذا يتفق مع دراسة صفاء حسن محمود رضوان ، التنظيمي ودوره في تطبيق إدارة المعرفة

وزارة الشؤون االجتماعية  :حالة  المعرفة دراسةأثر أبعاد الهيكل التنظيمي على إدارة  :بعنوان 2015

. 

 يوجد أثر لمتغير الرسمية في الهيكل التنظيمي على عمليات إدارة المعرفة 

 

 . اختبار الفرضية الرابعة:4

"وجود اثر معنوي لبعد المركزية في الهيكل التنظيمي تنص الفرضية الرابعة على      

دول يعرض الج، والختبار هذا الفرضية "α=0.05على عمليات إدارة المعرفة عند مستوى معنوية 

  نتائج اختبار الفرضية الرابعة على النحو التالي:

 الرابعة الفرضية اختبار: 35.5  رقم الجدول -54

 النتيجة
القيمة 

 االحتمالية
  األثر االنحراف المعياري  tإحصاء 

 0.002- 0.06 0.037- 0.97 غير معنوي 
 ->المركزية

 عمليات المعرفة

 plspm R 4.0.0الطالب باستخدام حزمة إعداد المصدر: 

في الهيكل التنظيمي، نحو ، يتضح أن األثر المباشر لبعد المركزيةأعاله من خالل الجدول 

وهي مقابل  0.06وسجلت قيمة ستودنت   0.002-بـ عمليات ادارة المعرفة كان سلبي قدر 

أي أن األثر كان غير  0.05وهي قيمة أكبر من مستوى المعنوية االسمي  0.97، لقيمة احتمالية

في الهيكل التنظيمي  معنوي، وعليه يرفض الفرضية الرابعة أي "ال يوجد اثر معنوي لبعد المركزية

اتخاذ القرار يمر  أن االفراد في الجامعة وعند وهذا ربما يعود الى، على عمليات إدارة المعرفة "
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 وكثيرا ما يتم فراد محدودةحرية األكما أن  ، عبر سلسلة من االجراءات للحصول على الموافقة

بعنوان: المنا  التنظيمي  2019وهذا يختلف مع دراسة العوفي أفنان ،  الرجوع للمستويات العليا

 2015ودوره في تطبيق إدارة المعرفة كما أن هذا يتفق مع دراسة صفاء حسن محمود رضوان 

 راسة حالة : وزارة الشؤون االجتماعية .بعنوان: أثر أبعاد الهيكل التنظيمي على إدارة المعرفة  د

 ليس هناك أثر لمتغير المركزية في الهيكل التنظيمي على عمليات إدارة المعرفة 

 

 . اختبار الفرضية الخامسة:5

في الهيكل التنظيمي على  "وجود اثر معنوي لبعد التخصصتنص الفرضية الخامسة على 

والختبار هذه الفرضية يعرض الجدول نتائج  "α=0.05المعرفة التشاركية عند مستوى معنوية 

  اختبار الفرضية الخامسة على النحو التالي:

 الخامسة الفرضية اختبار:  36.5 رقم الجدول -55
  األثر االنحراف المعياري  tإحصاء  القيمة االحتمالية النتيجة

 0.07 0.07 0.99 0.32 غير معنوي 
 ->التخصص

 فة التشاركيةالمعر 

 plspm R 4.0.0إعداد الطالب باستخدام حزمة المصدر: 

يتضح أن األثر المباشر لبعد التخصص في الهيكل التنظيمي،  أعاله من خالل الجدول 

وهي مقابل  0.99، وسجلت قيمة ستودنت 0.07بـ  نحو المعرفة التشاركية كان ايجابي قدر 

أي أن األثر كان ، 0.05من مستوى المعنوية االسمي وهي قيمة أكبر   0.32لقيمة احتمالية   

معنوي، وعليه يقبل الفرضية الخامسة، أي "ال يوجد اثر معنوي لبعد التخصص في الهيكل التنظيمي 

 على المعرفة التشاركية ".
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( تحت عنوان: أثر الثقافة 2019وهذا يختلف عن دراسة ل )عزيز دحماني، ن يسة ناصري 

 رك المعرفي في الجامعة الجزائرية، مقاربة باستخدام نماذ  المعادالت البنائيةالتنظيمية على التشا

وطردية بين الثقافة ، حيث استنتج الباحثان وجود عالقة ذات داللة إحصائية موجبة

التنظيمية والعوامل التي تمثلها )الرؤية المشتركة، القيم التنظيمية، الهيكل التنظيمي، التوجه بالفريق، 

األفراد والذاكرة التنظيمية( لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة طاهري محمد بشار، وأن التوجه ب

بين الذاكرة التنظيمية والثقافة التنظيمية  0,784تلك العالقة ذات درجات متفاوتة حيث تراوحت من 

تة بين القيم التنظيمية والثقافة التنظيمية، وهي النتيجة التي تؤكد أن العوامل الس 0,956إلى 

وهنا يدخل ، المكونة للثقافة التنظيمية داعمة للتشارك المعرفي في جامعة طاهري محمد بشار

 من عوامل المكونة للثقافة التنظيمية .، الهيكل التنظيمي بصفة عامة كعامل

 ليس هناك أثر لمتغير التخصص في الهيكل التنظيمي في تعزيز المعرفة التشاركية

 

 :. اختبار الفرضية السادسة6

"وجود اثر معنوي لبعد التعقيد في الهيكل التنظيمي على تنص الفرضية السادسة على 

والختبار هذه الفرضية يعرض الجدول نتائج  "α=0.05المعرفة التشاركية عند مستوى معنوية 

  اختبار الفرضية السادسة على النحو التالي:

 السادسة لفرضيةا اختبار:   37.5رقم الجدول -56

 النتيجة
القيمة 

 االحتمالية
  األثر االنحراف المعياري  tإحصاء 

 0.05 0.06 0.93 0.35 غير معنوي 
 ->التعقيد

 المعرفة التشاركية

 plspm R 4.0.0إعداد الطالب باستخدام حزمة المصدر: 
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مي، نحو يتضح أن األثر المباشر لبعد التعقيد في الهيكل التنظي أعاله من خالل الجدول 

وهي مقابل لقيمة  0.93وسجلت قيمة ستودنت  0.05بـ   المعرفة التشاركية كان ايجابي قدر 

أي أن األثر كان معنوي،  0.05وهي قيمة أكبر من مستوى المعنوية االسمي  0.35احتمالية   

ى وعليه يقبل الفرضية السادسة أي "ال يوجد اثر معنوي لبعد التعقيد في الهيكل التنظيمي عل

  نشاطاتهمأعمالهم و االفراد مهام متنوعة عند انجاز  ةمارسربما هذا يعود الى م المعرفة التشاركية "

( تحت عنوان: 2019ل )عزيز دحماني، ن يسة ناصري  ةدراسوهذا يختلف كذلك مع  ،العلمية

ماذ  أثر الثقافة التنظيمية على التشارك المعرفي في الجامعة الجزائرية، مقاربة باستخدام ن

المعادالت البنائية حيث استنتج الباحثان وجود عالقة ذات داللة إحصائية موجبة وطردية بين 

الثقافة التنظيمية والعوامل التي تمثلها )الرؤية المشتركة، القيم التنظيمية، الهيكل التنظيمي، التوجه 

بجامعة طاهري محمد بشار، بالفريق، التوجه باألفراد والذاكرة التنظيمية( لدى أعضاء هيئة التدريس 

بين الذاكرة التنظيمية والثقافة  0,784وأن تلك العالقة ذات درجات متفاوتة حيث تراوحت من 

بين القيم التنظيمية والثقافة التنظيمية، وهي النتيجة التي تؤكد أن العوامل  0,956التنظيمية إلى 

في جامعة طاهري محمد بشار وهنا يدخل  ،الستة المكونة للثقافة التنظيمية داعمة للتشارك المعرفي

 الهيكل التنظيمي بصفة عامة كعامل من عوامل المكونة للثقافة التنظيمية .

 ليس هناك أثر لمتغير التعقيد في الهيكل التنظيمي في تعزيز المعرفة التشاركية

 

 . اختبار الفرضية السابعة:7

مية في الهيكل التنظيمي على "وجود اثر معنوي لبعد الرستنص الفرضية السابعة على 

والختبار هذه الفرضية يعرض الجدول نتائج ، "α=0.05المعرفة التشاركية عند مستوى معنوية 

  اختبار الفرضية السابعة على النحو التالي:
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 السابعة الفرضية اختبار: 38.5  رقم الجدول -57

 النتيجة
القيمة 

 االحتمالية
  األثر النحراف المعياري ا tإحصاء 

 0.20 0.07 2.87 0.00 معنوي   
 ->الرسمية

 المعرفة التشاركية

 plspm R 4.0.0إعداد الطالب باستخدام حزمة المصدر: 

في الهيكل التنظيمي، ، يتضح أن األثر المباشر لبعد الرسمية أعاله من خالل الجدول 

وهي مقابل ، 2.87وسجلت قيمة ستودنت  ،0.20بـ   نحو المعرفة التشاركية كان ايجابي قدر 

أي أن األثر كان ، 0.05وهي قيمة أقل من مستوى المعنوية االسمي ، 0.00لقيمة احتمالية   

في الهيكل التنظيمي  أي " يوجد اثر معنوي لبعد الرسمية، معنوي، وعليه يقبل الفرضية السابعة

 .وهذا ربما بعود الى على المعرفة التشاركية "

( تحت عنوان: أثر الثقافة 2019فق مع دراسة ل )عزيز دحماني، ن يسة ناصري وهذا يت

 التنظيمية على التشارك المعرفي في الجامعة الجزائرية، مقاربة باستخدام نماذ  المعادالت البنائية

وطردية بين الثقافة التنظيمية ، حيث استنتج الباحثان وجود عالقة ذات داللة إحصائية موجبة

التي تمثلها )الرؤية المشتركة، القيم التنظيمية، الهيكل التنظيمي، التوجه بالفريق، التوجه والعوامل 

باألفراد والذاكرة التنظيمية( لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة طاهري محمد بشار، وأن تلك العالقة 

ية إلى بين الذاكرة التنظيمية، والثقافة التنظيم 0,784ذات درجات متفاوتة حيث تراوحت من 

بين القيم التنظيمية والثقافة التنظيمية، وهي النتيجة التي تؤكد أن العوامل الستة المكونة  0,956

وهنا يدخل الرسمية كبعد ، للثقافة التنظيمية داعمة للتشارك المعرفي في جامعة طاهري محمد بشار

 ثقافة التنظيمية .من العوامل المكونة لل، بصفة عامة وهذا األخير كعامل، للهيكل التنظيمي

 يوجد أثر لمتغير الرسمية في الهيكل التنظيمي في تعزيز المعرفة التشاركية
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 . اختبار الفرضية الثامنة:8 

"وجود اثر معنوي لبعد المركزية في الهيكل التنظيمي على تنص الفرضية الثامنة على 

ة يعرض الجدول نتائج والختبار هذه الفرضي، "α=0.05المعرفة التشاركية عند مستوى معنوية 

  اختبار الفرضية الثامنة على النحو التالي:

 الثامنة الفرضية اختبار:   39.5رقم الجدول -58

 النتيجة
القيمة 

 االحتمالية
 tإحصاء 

االنحراف 

 المعياري 
  األثر

 0.12- 0.06 2.08- 0.04 معنوي   
 ->المركزية

 المعرفة التشاركية

 plspm R 4.0.0إعداد الطالب باستخدام حزمة ر: المصد

في الهيكل التنظيمي، نحو  يتضح أن األثر المباشر لبعد المركزية أعاله من خالل الجدول 

، وهي مقابل لقيمة 2.08-وسجلت قيمة ستودنت ، 0.12-بـ   المعرفة التشاركية كان سلبي قدر 

أي أن األثر كان معنوي، ، 0.05ة االسمي وهي قيمة أقل من مستوى المعنوي 0.04، احتمالية  

على ، أي " يوجد اثر معنوي لبعد المركزية في الهيكل التنظيمي، وعليه يقبل الفرضية الثامنة

 المعرفة التشاركية ".

( تحت عنوان: أثر الثقافة 2019وهذا يتفق مع دراسة ل )عزيز دحماني، ن يسة ناصري 

 جامعة الجزائرية، مقاربة باستخدام نماذ  المعادالت البنائيةالتنظيمية على التشارك المعرفي في ال

حيث استنتج الباحثان وجود عالقة ذات داللة إحصائية موجبة وطردية بين الثقافة التنظيمية 

والعوامل التي تمثلها )الرؤية المشتركة، القيم التنظيمية، الهيكل التنظيمي، التوجه بالفريق، التوجه 

التنظيمية( لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة طاهري محمد بشار، وأن تلك العالقة باألفراد والذاكرة 

بين الذاكرة التنظيمية، والثقافة التنظيمية إلى  0,784ذات درجات متفاوتة حيث تراوحت من 
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بين القيم التنظيمية والثقافة التنظيمية، وهي النتيجة التي تؤكد أن العوامل الستة المكونة  0,956

فة التنظيمية داعمة للتشارك المعرفي في جامعة طاهري محمد بشار، وهنا تدخل المركزية كبعد للثقا

 للهيكل التنظيمي وهذا األخير كعامل من العوامل المكونة للثقافة التنظيمية .

 هناك أثر لمتغير المركزية في الهيكل التنظيمي في تعزيز المعرفة التشاركية

 . اختبار الفرضية التاسعة:9

"وجود اثر معنوي لعمليات إدارة المعرفة على المعرفة تنص الفرضية التاسعة على 

والختبار هذا الفرضية يعرض الجدول نتائج اختبار  "α=0.05التشاركية عند مستوى معنوية 

  الفرضية التاسعة على النحو التالي:

 ةالتاسع الفرضية اختبار:  40.5 رقم الجدول-59

 النتيجة
القيمة 

 االحتمالية
  األثر االنحراف المعياري  tإحصاء 

 0.56 0.06 9.90 0.000 معنوي   
 ->عمليات المعرفة 

 المعرفة التشاركية

 plspm R 4.0.0إعداد الطالب باستخدام حزمة المصدر: 

يتضح أن األثر المباشر لعمليات إدارة المعرفة نحو المعرفة  أعاله من خالل الجدول 

وهي مقابل لقيمة احتمالية    9.90وسجلت قيمة ستودنت  0.56بـ   لتشاركية كان ايجابي قدر ا

أي أن األثر كان معنوي، وعليه يقبل ، 0.05وهي قيمة أقل من مستوى المعنوية االسمي  0.000

 الفرضية التاسعة أي " يوجد اثر معنوي لعمليات إدارة المعرفة على المعرفة التشاركية ".

 أثر لمتغير عمليات إدارة المعرفة في تعزيز المعرفة التشاركيةهناك 

 . اختبار الفرضية العاشرة:11
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تنص الفرضية العاشرة على ان " يوجد تأثير غير مباشر معنوي للتخصص في الهيكل 

التنظيمي على المعرفة التشاركية بوجود متغير وسيط، وهو عمليات ادارة المعرفة" والختبار هذا 

       يعرض الجدول نتائج اختبار الفرضية العاشرة  :الفرضية 

 العاشرة  الفرضية اختبار:  41.5رقم الجدول -60

 
االثر 

 المباشر
 االثر غير المباشر

 االثر الكلي

 

 اختبار المتغير الوسيط

 المعنوية احصاء اختبار سوبل

 التخصص المتغير المستقل

 عمليات إدارة المعرفة المتغير الوسيط 0.013 2.48 0.17 0.1 0.06

 المعرفة التشاركية المتغير التابع

المتضمنة في بيئة   plspmمخرجات حزمة   المصدر : إعداد الطالب باالعتماد على

  R  برنامج

 https://www.danielsoper.com/statcalc/calculator.aspx?id=31موقع

، في الهيكل التنظيمي يتضح أن األثر غير المباشر التخصص أعاله  من خالل الجدول

وهو اثر غير معنوي، وعليه يرفض الفرضية ، 0.06بـ نحو المعرفة التشاركية كان ايجابي قدر 

في الهيكل التنظيمي على المعرفة  أي" ال يوجد تأثير غير مباشر معنوي للتخصص، العاشرة

أي أن عمليات إدارة المعرفة وسيط  عمليات ادارة المعرفة"،التشاركية بوجود متغير وسيط وهو 

في الهيكل التنظيمي، نحو  جزئي وليس كامل الن الفرضية المتعلقة باألثر المباشر للتخصص

قدرات عالية يتم االعتماد  مختصين لهمتميز أفراد وهذا يرجع ربما الى  ،المعرفة التشاركية معنوي 

 .ية واضحةرؤ لهم ، مواردهم المعرفيةعلى 

المعرفة و  لتخصص في الهيكل التنظيميا ليس هناك أثر وسيطي لعمليات إدارة المعرفة بين

 التشاركية
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 . اختبار الفرضية الحادي عشر:11

في الهيكل  تنص الفرضية الحادي عشر على ان " يوجد تأثير غير مباشر معنوي للتعقيد

وهو عمليات ادارة المعرفة" والختبار هذا ، على المعرفة التشاركية بوجود متغير وسيط، التنظيمي

  الفرضية يعرض الجدول نتائج اختبار الفرضية الحادي عشر  :

 عشر الحادي  الفرضية اختبار:  42.5رقم الجدول -61

 االثر غير المباشر االثر المباشر 
 االثر الكلي

 

 اختبار المتغير الوسيط

 المعنوية وبلس احصاء اختبار

 التعقيد المتغيرالمستقل

 عمليات  إدارة المعرفة المتغيرالوسيط 0.003 2.96 0.05- 0.1- 0.05

 المعرفة التشاركية المتغير التابع

المتضمنة في بيئة   plspmمخرجات حزمة   المصدر : إعداد الطالب باالعتماد على

موقع  -R  برنامج

https://www.danielsoper.com/statcalc/calculator.aspx?id=31 

يتضح أن األثر غير المباشر التعقيد في الهيكل التنظيمي نحو  أعاله من خالل الجدول 

وهو اثر معنوي، وعليه يقبل الفرضية الحادي عشر  0.05بـ المعرفة التشاركية كان ايجابي قدر 

ظيمي، على المعرفة التشاركية بوجود في الهيكل التن أي" يوجد تأثير غير مباشر معنوي للتعقيد

أي أن عمليات المعرفة وسيط جزئي وليس كامل الن  متغير وسيط وهو عمليات إدارة المعرفة"،

 في الهيكل التنظيمي نحو المعرفة التشاركية معنوي.، الفرضية المتعلق باألثر المباشر للتعقيد

المعرفة و  ي الهيكل التنظيميلتعقيد فا هناك أثر وسيطي لعمليات إدارة المعرفة بين 

 التشاركية 
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 . اختبار الفرضية الثاني عشر:12

في الهيكل ، تنص الفرضية الثاني عشر على انه " يوجد تأثير غير مباشر معنوي للرسمية

والختبار هذا ، على المعرفة التشاركية بوجود متغير وسيط، وهو عمليات ادارة المعرفة"، التنظيمي

  ول نتائج اختبار الفرضية الثاني عشر  :الفرضية يعرض الجد

 عشر الثاني  الفرضية اختبار: 43.5 رقم الجدول -62

 
االثر 

 المباشر

االثر غير 

 المباشر

 االثر الكلي

 

 اختبار المتغير الوسيط
 المعنوية احصاء اختبار سوبل

 الرسمية المتغير المستقل

 عمليات  إدارة المعرفة المتغير الوسيط 0.000 5.5 0.476 0.27 0.2

 المعرفة التشاركية المتغير التابع

المتضمنة في بيئة   plspmمخرجات حزمة   المصدر : إعداد الطالب باالعتماد على

  R  برنامج

 https://www.danielsoper.com/statcalc/calculator.aspx?id=31موقع  -

، يتضح أن األثر غير المباشر الرسمية، في الهيكل التنظيمي ه أعالمن خالل الجدول 

وهو اثر معنوي، وعليه يقبل الفرضية الثاني ، 0.2بـ نحو المعرفة التشاركية كان ايجابي قدر 

في الهيكل التنظيمي على المعرفة التشاركية ، أي" يوجد تأثير غير مباشر معنوي للرسمية، عشر

أي أن عمليات ادارة المعرفة وسيط جزئي، وليس  يات إدارة المعرفة"،بوجود متغير وسيط، وهو عمل

كامل الن الفرضية المتعلق باألثر المباشر للرسمية، في الهيكل التنظيمي نحو المعرفة التشاركية 

 ماتيبالتعل دةيستخدام الرسمية في أداء األعمال جعل من الجامعة مقد سبب ذلك الو وربما يع معنوي 

 .هناك صعوبة للقيام بالنشاطات حسب القوانين وسلسلة االجراءات المتبعة و واإلجراءات
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المعرفة و  لرسمية في الهيكل التنظيميا هناك أثر وسيطي لعمليات إدارة المعرفة بين

 التشاركية 

 . اختبار الفرضية الثالثة عشر:13

في الهيكل ، تنص الفرضية الثالثة عشر على انه " يوجد تأثير غير مباشر معنوي للمركزية

التنظيمي على المعرفة التشاركية بوجود متغير وسيط، وهو عمليات ادرة المعرفة" والختبار هذا 

       الفرضية يعرض الجدول نتائج اختبار الفرضية الثالثة عشر  :

 عشر الثالثة  الفرضية اختبار:  44.5رقم الجدول -63

 
االثر 

 المباشر
 ير المباشراالثر غ

 االثر الكلي

 

 اختبار المتغير الوسيط

 المعنوية احصاء اختبار سوبل

 المركزية المتغير المستقل

 عمليات إدارة المعرفة المتغير الوسيط 0.97 0.036- 2-0.1 0.001- 0.12-

 المعرفة التشاركية المتغير التابع

  R  المتضمنة في بيئة برنامج  plspmمخرجات حزمة   منالمصدر : إعداد الطالب 

 https://www.danielsoper.com/statcalc/calculator.aspx?id=31موقع  

في الهيكل التنظيمي نحو  يتضح أن األثر غير المباشر للمركزية أعاله  من خالل الجدول

ة الثالثة وهو اثر غير معنوي، وعليه يرفض الفرضي  0.12-بـ المعرفة التشاركية كان سلبي قدر 

عشر أي" ال يوجد تأثير غير مباشر معنوي للمركزية في الهيكل التنظيمي على المعرفة التشاركية 

عدم وضوح مصلحة عمليات وهذا ربما يعود الى  بوجود متغير وسيط وهو عمليات إدارة المعرفة"

 .إدارة المعرفة بالقدر الكافي

المعرفة و  لمركزية في الهيكل التنظيميا ليس هناك أثر وسيطي لعمليات إدارة المعرفة بين

 التشاركية
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 خالصة الفصل
 المؤسسة، من خالل الدراسة الميدانية التي أجريناها في المؤسسة الجامعية، تم التعر  على

اإلطالع أكثر على البنية التنظيمية للجامعة، باإلضافة إلى وظائفها وأهدافها، وكذلك تم التعر  و 

وتحليله مما سمح لنا بمعرفة ، ساليب اإلحصائية المستخدمة في االستبياناألو  على حدود الد راسة

تحسين عمليات إدارة و  ودورهم في تعزيز المعرفة التشاركية، الدور الهام االبعاد الهيكل التنظيمي

وذلك بفضل إجابات أفراد العينة كما أكدت ما تم التوصل إليه في الجانب النظري، وهو  ، المعرفة

وكذلك يوجد ، أثر إيجابي لبعد التخصص في الهيكل التنظيمي على عمليات إدارة المعرفةأن هناك 

كما "يوجد اثر معنوي ، اثر معنوي لبعد التعقيد في الهيكل التنظيمي، على عمليات إدارة المعرفة

 لبعد الرسمية في الهيكل التنظيمي على عمليات ادارة المعرفة ".

، المركزية في الهيكل التنظيمي على المعرفة التشاركية "و  ،يوجد اثر معنوي لبعد الرسمية

باإلضافة الى وجود اثر لعمليات إدارة المعرفة على المعرفة التشاركية "، باإلضافة الى أن هناك 

 المعرفة التشاركية.، و والرسمية في الهيكل التنظيمي، أثر وسيطي لعمليات إدارة المعرفة بين التعقيد

 

 

 

 



 

 
 

 

 

الخاتمــة
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 الخاتمــة:

تواجه المنظمات اليوم صعوبات كبيرة وبشكل مستمر، نظرا للتغيرات السريعة والمفاجئة         

، وبفقدان القدرة على التفاعل والتكيف مع هذه البيئة، والتغيير السريع الداخلية والخارجية  بيئتهافي 

 يؤول مصير المنظمة إلى التالشي واالضمحالل.

اعتبارها ركيزة هذه التحوالت، فهي تسعى للتجديد المستمر في األساليب فالمنظمة ب         

والتقنيات، لمواجهة التحديات والتكيف معها، بدال من تجاهلها ومحاولة تجنبها، وذلك بتغيير آليات 

التسيير الكالسيكي )التقليدي(، وتبني حل استراتيجي شامل ومتكامل، التخاذ القرارات الالزمة 

 يير والتطوير.إلحداث التغ

 المنظمات في التشاركية والمعرفة ،التنظيمي الهيكل بين العالقة البحث هذا في تناولنافقد        

الجانب النظري لمتغيرات  معرفة خالل من وذلك ، اإلمكان قدر العالقة هذه تبسيط حاولنا بحيث،

 ،المؤسسة الجامعية في بها ناقم التي الحالة دراسة خالل من الميداني والوقو  على واقع ،الدراسة

 الهيكلد اعأب أكثر توضيح اجل من ،والية بشار فيالتعليم العالي واألكاديمي  مجال في تنشط والتي

ى طبيعة إل مررنا كيف ثم ،ها  وراء من الدوافعو  ،التشاركية المعرفةالمسببة في زيادة  التنظيمي

باإلضافة الى ابراز أهمية  ، التشاركية المعرفةو  ، التنظيمي الهيكل من كل بين الموجودة  العالقة

 الرسمية التعقيد ،التخصص أبعاده خالل من المعرفة ادارة عمليات تعزيز في التنظيمي  لهيكلا دور

  المركزيةو 

 سةاالدر  مشكلة توضيح أجل ومن، السابقة ساتاالدر  إلى إضافة تقدم، ما على باالعتماد و       

 الهيكل عالقة وهي سة،ار  الد تامتغير  بين للعالقة مبسطا شكال ليمثل سةاالدر  نموذ  بناء تم ،
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 في التشاركية المعرفة تعزيز في هدور و  التنظيمي الهيكل تأثير ثم ، التشاركيةالتنظيمي بالمعرفة 

 .سةار  الد محلفي المنظمة  وسيط كمتغير المعرفة ادارة عمليات ظل

 كان التطبيقية سةار  الد خالل من إليها توصلنا التي لنتائجا مع به قمنا الذي النظري  فالمسح      

 بين عالقة هناك أن وجدنا حيث المجال، هذا في سابقة ساتار  د في جاء ما على أيضا تأكيدا

 الرسمية ،التعقيد ، التخصص) أبعاده خالل من وهذا ، التشاركية المعرفةو  التنظيمي الهيكل عالقة

 والتطبيقية النظرية النتائج من مجموعة تحصيل في ُأستخلصت دراسةال دجه ثمرةو  ، (  المركزيةو  ،

  :كما يلي ندرجها

 النتائج: أوال

 :اآلتية النتائج نقدم أن يمكن الميدانية والدراسة النظري  اإلطار خالل من

 النظري  اإلطار-أ

 ألكاديمية،ا البحوث تراكمات إليه توصل ما قيمة البحث إلى فتاأض النظرية األدبيات       

 : خالل من وتطبيقيا نظريا

 في التشاركو  التنظيمي، لهيكلل موحد و محدد مفهوم يوجد البتعدد خل يات الباحثين فانه      

 .الباحثين جانب من مختلفة رؤى  و نظر وجهات هناك إنما و ،اتالمنظم المعرفية في الموارد

أدت الى تنوع واختال  في  الباحثين انبج من مختلفةال رؤى ال و نظرال وجهاتكما أن تعدد     

 .وبالتالي ظهور أبعاد عديدة لها ،كي ية قياس سلوك المعرفة التشاركية 

 الباحث مقد بحيث ،نقل المعرفة عملية التشارك المعرفي و  مفهوم هناك بعض التداخل بين    

ادارة  اتعمليكل فعل مستمر يشمل  المعرفي التشارك أن على عبر حيث بينهما، الجوهري  الفرق 
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وهي بمتابة البعد االعمق الذي يجسد  ،وهي الجوهر من ظهور ثورة المعرفة  ،المعرفة برمتها 

 ،العاملين مهما كانت مستوياتهم  كافة علىالتطبيق  يشتمل أن على ،تطبيقها على ارض الواقع 

 ضمن أليةة أو خطو فهي  التي تعتبر عملية من عمليات ادارة المعرفة غرار نقل المعرفة على

 .مراحل التشارك في الموارد المعرفية

 التضحيةوااللتزام و  ،االيثار بمفهوم المعرفية يرتبط الموارد في التشارك أن استخلصنا كما     

 ،حامل المعرفة والمدرك لمدى أهميتها للمنظمة نظر في أسمى أمور أجل من الشخصية باألمور

 في بل كرامته، أو بالفرد رضر  ال يصل أي بحيثر الحماية بطبيعة الحال عدم توفي يعني ال هذاو 

حامل المعرفة خاصة  ببذل أخرى  جهة ومن ،يجب أن تبرز مكانته منظمةل الصعبة الظرو 

من  كانت إن وخاصة ،قيمها أسمى إلى المنظمة ارتقاء أجل من أكبر جهدالمعرفة ذات القيمة 

فتعم الفائدة  ،أهدا  المنظمةمع هم أهداف تنطبقادرين لهذه االخيرة تحفيز العاملين المب استراتيجيات

 .المجتمعكافة المحيط و 

 الهيكل بناء يتمحيث  ،مهم لكن ليس بقدر أهمية انسجام أبعاده  ،شكل الهيكل التنظيمي  أما     

 األهدا الرؤية و  أساس على األخيرة وهذه اختيارها، تم التي تيجيةااإلستر  أساس على التنظيمي

 .دةالمحد

 سةاالدر  هذه في لكن التنظيمي، للهيكل عديدة أبعاد هناك أن على النظرية البحوث تؤكدكما 

 ذات باعتبارها المركزيةو  ،الرسمية، التعقيد ،التخصص هي و ربعةاأل األبعاد على التركيز تم

 .بمشاركة المعرفة وصلة أهمية

 ةلتطبيقينتائج الا-ب

 إلى مجموعة من النتائج، نلخصها فيما يلي: سمحت لنا الدراسة التطبيقية للوصول
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من التباين المفسر من عمليات ادرة المعرفة  (%50.5 )النتائج التطبيقية أثبتت أن  -

يعود ألبعاد الهيكل التنظيمي ، أي من خالل" التخصص " "التعقيد"  "الرسمية" ، و"المركزية" ، و 

 .ر الهيكل في العملية المعرفية ككلدو  % من الباقية تعود لعوامل أخرى وهذا يبين45.5

من التباين المفسر من المعرفة التشاركية يعود لكل من التخصص في  (60.6% ) -

الهيكل التنظيمي، والتعقيد في الهيكل التنظيمي والرسمية في الهيكل التنظيمي والى المركزية في 

نسبة  معتبرة تعبر عن مدى  الهيكل التنظيمي، وكذلك الى عمليات ادارة المعرفة جميعا ، وهذه

 .الهيكل التنظيمي للمنظمة تناغم أبعاد أهمية 

في  مرتفعةموجود بصفة  ،التنظيمي لهيكلالتخصص في ا النتائج التطبيقية أثبتت أن -

 .حسب عينة الدراسة التخاد أحسن القرارات ، لكن غير كا منظمةال

موجود بصفة غير مؤكدة أو بتعبير  التنظيمي الهيكل في التعقيدكذلك أظهرت النتائج أن 

تحاول أن تراعي  الجامعةرغم أن آخر متوسط ، أي الموظفون مترددون حول مسألة التعقيد ، 

 كلياتها.ويظهر ذلك من خالل وتطبق المطلوب منها من قبل الوزارة ظرو  الموظف، 

 ، المنظمة في مرتفعة بصفة موجودة التنظيمي الهيكل في رسميةال أن النتائج أظهرت كما

 أو مؤكدة غير بصفة ةموجود التنظيمي الهيكل في المركزية أن النتائج أظهرت ذلكباإلضافة الى 

 الجامعة أن رغم ،و الالمركزية المركزية مسألة حول مترددون  الموظفون  أي ، متوسط آخر بتعبير

 ها قانونيا.في الحدود المسموح ب ، هظروف تعطي صالحيات أكثر لكلياتها وكل حسب أن تحاول

 أساتذة واداريين، أساتذةومن خالل المقابلة مع بعض الموظفين من مختلف األصنا  )

يفتخرون كما ، التي تمنحها لهم المؤسسة الجامعية وبعض اإلطارات(، أنه يعترفون بقوة التكوينات

ل أفضل بأنهم تحصلوا على أفضل التكوينات وأجودها، فبعضهم من خالل المقابلة أخبر أن ال بدي
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، كاألجر، مقارنة مع مناصب أخرى سابقة لهم في مؤسسات أخرى كانت بعضها منظمتهمحاليا من 

 عمومية.وأخرى ،خاصة 

الموظفين االساتذة و من منظور  التشارك المعرفيفيما يخص  ، المقابلة خالل منكذلك 

 التشاركبطة المرتبتوحيد األلية ، خاصة فيما يخص  يةكاف غيرموجود لكن أيضا بصفة  وفه

بالتشارك في الموارد المعرفية الخاصة بهم  الموظفين يتمتعون األساتذة و الموظفين، فبين  المعرفي

أن كما ، كجودة التواصل لهم،  الشخصيةمراعات الظرو  مع  بشكل شخصي وبصفة طوعية

كوينات تمدهم بأفضل التبزوايا مكملة اخرى على أن تكوين إطاراتها في تراعي أن المؤسسة على 

وتواكب أحدث ما يتوصل له العلم في وأحسن السبل لاللتزام ضمن فريق العمل  ،في فن التواصل 

واالستثمار بشكل أقوى في العنصر البشري خاصة وأن المؤسسة  ،إدارة األعمال كتسيير الكفاءات 

 شتى. مجاالت ا قيمة فيذالجامعية تزخر برأس مال فكري معتبر و 

 المعرفة علىلتنظيمية ا ياكلهالأبعاد  أثر بمجال قلتعج التي تأما فيما يخص النتائ

  :في المنظمات فهي كالتالي كمتغير وسيط المعرفة إدارة عملياتوبوجود  ،التشاركية

على التنظيمي  الهيكل في والرسمية التعقيدالتخصص  من كلايجابي معنوي ل أثر هناك

 . المعرفة إدارة عملياتتعزيز دور 

 .المعرفة إدارة عمليات على التنظيمي الهيكل في للمركزية معنوي  رأث هناكليس 

 .التشاركية المعرفةعلى  المعرفة إدارة لعملياتايجابي معنوي  أثر هناك

 تعزيز على التنظيمي الهيكل فيوالمركزية  ، الرسمية من لكل معنوي  ايجابي أثر هناك

 .التشاركية المعرفة دور

 دور تعزيز على التنظيمي الهيكل في التعقيد ،التخصص من لكل معنوي  أثر هناكليس 

 .التشاركية المعرفة
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 في التعقيد والرسمية من كل بين المعرفة إدارة لعمليات معنوي  ايجابي وسيطي أثر هناك

 .التشاركية المعرفة و التنظيمي الهيكل

 زيةالمرك كل من التخصص و بين المعرفة إدارة لعمليات معنوي  وسيطي أثر هناك ليس

 .التشاركية المعرفة و التنظيمي الهيكل في

 

 ةالمقترحالتوصيات ثانيا: 

تشارك في لتلك الدرجة العالية من ال نظماتمن أجل وصول المفي ضوء االستنتاجات السابقة، 

 ما يلي:الموارد المعرفية لدى كل العاملين بات لزاما عليها 

 عة الجزائرية.توفير هيكل تنظيمي ذو أبعاد متناسبة ورؤية الجام ❖

التي بحاجة لها والتي تنتجها  والمنظماتمشاركة أفكار التنمية مع المصالح  ❖

 الملتقيات.خالل التظاهرات العلمية كالمؤسسة الجامعية من 

 حماية صناع المعرفة بغية خلق بيئة تدفع الى االبداع وتدرك تكاليفه. ❖

 التشارك.تقييم أداءه في العنصر البشري واعطائه الصبغة القانونية في باالهتمام  ❖

مشاكلها، تخص مؤسسات بهد  حل  العلمية، بمشاريعربط البحوث والدراسات  ❖

 تجسد التشارك المعرفي بين الجامعة والمحيط.  وبالتالي

المؤسسة الجامعية العمل أكثر  في المسيرين على وجب كله هذا خضم في     

لتوليد  المنتهجة اتيجيةاإلستر  إنجاح اجل التنظيمي، من الهيكل تكييف على

مع خلق جو من المنافسة  والفعال األداء المتميز القيمة، وتحقيقالمعرفة ذات 

 على الملكية الفكرية.
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 فاق الدراسةآثالثا: 

عدة نقاط مازالت ظهرت لنا  ، لكنبعد دراستنا لموضوع البحث وتوصلنا إلى النتائج السابقة

عات بحوث أخرى وإشكاليات تنتظر المعالجة، نذكر مجهولة، هذه النقاط يمكن أن تكون موضو 

 منها:

 .المعرفي التشاركي توجيه ودورها ف الرسمية غير العالقات ▪

 دور المعرفة التشاركية في تحسين الجودة الوظي ية. ▪

 أثر المعرفة التشاركية ودورها في جودة التعليم العالي. ▪
 



 

 
 

 

 

قائمة المراجع



 قائمــــــة المراجـــــع
 

- 270 - 
 

 قائمة المراجع

 غة العربيةبالل عأوال: المراج

 أ. الكتب

المفاهيم و الممارسات "، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،  –إبراهيم الملكاوي، "إدارة المعرفة  .1

 .2007عمان،  األردن، الطبعة األولى 

أحمد عمر الهمشري، إدارة المعرفة الطريق إلى التميز والريادة ،دار الصفاء للنشر والتوزيع،  .2

 . 2013دن الطبعة االولى ، عمان، األر 

 بن خالد ترجمة والممارسات والمناهج المبادئ: االجتماعية العلوم بحوث باتشيرجي أنول .3

 . 2015 األردن عمان والتوزيع للنشر العلمية اليازوري  دار حيان ال ناصر

 دار ،"-والمفهوم التصور- للمؤسسة الحديث التنظيم" ، قيرة اسماعيل ، سالطينة بلقاسم .4

 . 2008 مصر رة،القاه للنشر، الفجر

جودة، محفوظ أحمد وآخرون "إدارة منظمات األعمال التحديات المعاصرة " مكتبة المجمع  .5

 . 2014.األردن عمان، االولى الطبعة ،للنشر والتوزيع

 للنشر الحامد دار,  الثانيةٌ  الطبعة,  كلي منظور,  المنظمات ادارة"  يمٌ  حر,  حسينٌ  .6

 .      2010 االردن,  عمان,  والتوزيعٌ 

 ،(المنظمة وظائف - اإلداريةٌ  العمليٌات – لنظريات)  الحديثة اإلدارة مبادئ يم، حر حسين .7

 .2006 ، األولى الطبعة األردن، والتوزيٌع، للنشر الحامد دار

 للنشر العلمية الخوارزمية" واالستداللي الوصفي االحصاء في مقدمة"  الفتاح عبد حسين   .8

 .2007 االولى بعةالط السعودية جدة والتوزيع



 قائمــــــة المراجـــــع
 

- 271 - 
 

 الطبعة"  SPSS باستخدام للبيانات المتقدم اإلحصائي التحليل" دودين محمد حمزة  .9

 .  2010.والطباعة والتوزيع للنشر المسيرة دار: األردن عمان،. األولى

 األصول) االدارية العلوم في مبادئ حسين، علي عريفج، عيد هللا، نصر حنا    .10

 . 1999 االردن عمان، للنشر، رانزه دار ،(المعاصرة والمفاهيم

فدة عمر الحريري،" اتجاهات إدارية معاصرة"، دار الفكر ناشرون و موزعون، ار  .11

 .2010األولى عمان، األردن، الطبعة 

 . 2004 مصر إدارة المعرفة، دار غريب، القاهرة، ،السلمي علي  .12

" اثراء  حسين عجالن حسن "استراتيجيات اإلدارة المعرفية في منظمات االعمال .13

 .2008 األردن عمان، االولى، الطبعة ،للنشر والتوزيع 

خضر مصباح إسماعيل طيطي، "إدارة المعرفة _التحديات والتقنيات والحلول_ "،  .14

 . 2010 األردن ،عمان، االولى الطبعةدار الحامد للنشر والتوزيع ، 

ء للنشر الزيادات، محمد عواد "اتجاهات معاصرة في إدارة المعرفة"، دار صفا .15

 .2008عمان، االردن، ،والتوزيع 

سعد غالب ياسين، "إدارة المعرفة المفاهيم النظم والتقنيات "، دار المناهج للنشر  .16

 .2007والتوزيع، عمان، االردن، الطبعة االولى، 

   والتوزيع للنشر وائل دار" . والتصميم الهيكل المنظمة نظرية"  مؤيد سالم سعيد .17

 . 2005 االردن عمان الثانية الطبعة

 الحياة مشكالت تحو الطالبات تطبيق اتجاهات"  فائق محمد الحميد عبد   .18

 .1985 . مصرمصر مكتبة"  الجامعية



 قائمــــــة المراجـــــع
 

- 272 - 
 

 ، متغير عالم في جديدة إدارة اإلستراتيجية اإلدارة حبتور، بن صالح  العزيز عبد .19

 .2004 األردن ، االولى الطبعة ، والطباعة والتوزيعٌ  للنشر المسٌيرة دار

عامر عبد الرزاق الناصر، إدارة المعرفة في إطار نظم ذكاء االعمال، دار  .20

 . 2015اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، االردن، 

عبد الرحمن الجاموس، "إدارة المعرفة في المنظمات األعمال وعالقاتها بالمداخل  .21

 اإلدارية"، دار وائل لنشر [

ة المعرفة، الطبعة الثانية، دار المسيرة عبد الستار العلي وآخرون، المدخل إلى إدار  .22

 . 2009للنشر والتوزيع، األردن، 

 الطبعة للنشر، الثقافة دار مكتبة الحديثة، االدارة مبادئ وآخرون، سعيد عمر .23

 .   8003 عمان، األولى،

العلي وآخرون، " المدخل إلى إدارة المعرفة"، دار المسرة للنشر والتوزيع، الطبعة  .24

 .2006الردناألولى عمان، ا

الكبيسي، صالح الدين "إدارة المعرفة" ، الطبعة االولى، المنظمة العربية للتنمية  .25

 .2005اإلدارية، القداهرة، مصر 

 للنشر وائل دار"  االعمال منظمات في التنظيمي السلوك"  محمود سليمان العميان .26

 .  2004  الثانية الطبعة  األردن عمان

 الطبعة والنشر، للدراسات الجامعية المؤسسة نظام،و  عملية االدارة بربر، كامل  .27

 .1996 لبنان بيروت، األولى،

 المسيرة دار ،-وتطبيق علم- االدارة هللا، جاد جميلة الجيوسي، رسالن محمد   .28

 . 2000 عمان، األولى، الطبعة للنشر،



 قائمــــــة المراجـــــع
 

- 273 - 
 

 الدار االدارة، مبادئ سلطان، ابراهيم السيد، اسماعيل الصحن، فريد محمد .29

 .2001 القاهرة، للنشر، ةالجامعي

 الطبعة,  للنشر الوائل دار,  التنظيم و المنظمة نظرية,  القرويتي قاسم محمد    .30

 . 2008, االردن  عمان, ثالثةال

 الطبعة األردن، والتوزيع، للنشر وائل دار العمل، وإجراءات التنظيم اللوزي، موسى .31

 . 2002  ، األولى

 دار"  spss برمجة تطبيقات مع التحليلي االحصاء" النجار صالح جمعة نبيل   .32

 . 2015 األولى الطبعة األردن والتوزيع للنشر حامد

نجم، عبود، "إدارة المعرفة المفاهيم واالستراتيجيات والعمليات"، مؤسسة الوراق  .33

 . 2008للنشر والتوزيع، عمان، األردن. الطبعة الثانية 

 ب. الرسائل واالطروحات

 الخليل بلدية في به المعمول التنظيمي الهيكل اشكاليات" , عبيدو سعيدي امجد    .34

  2018,  فلسطين,  الخليل جامعة,  االعمال ادارة في ماجستير رسالة",  لتطويره المقترحة

 حالة  دراسة اتيجيةراإلست و يميظالتن الهيكل بين العالقة, " ادؤف أوشاش    .35

   2011 الجزائر,  3 جزائرال جامعة,  ماجستير رسالة, MILLTECH"  كميلت  سسةؤم

 غزة قطاع محافظات في الثانوية المدارس مديري  مهارات"، تطوير."يسرى  بدر،   .36

 غزة اإلسالمية، الجامعة منشورة، غير ماجستير رسالة ،"المعرفة إدارة مفهوم ضوء في

 .2010فلسطين،



 قائمــــــة المراجـــــع
 

- 274 - 
 

 وماتالمعل لتكنولوجيا و التنظيمي الهيكل اثر, " فرحان عفاش حسين,  الجازي     .37

 رسالة",  االردنية االسمنت ر  الفا شركة على تطبيقية دراسة:  القرار صناعة عملية على

 .  2010,  االردن العربية عمان جامعة, ماجستير

 واالنظمة التنظيمية الهياكل دور, "  كويك ابو حسن"  سعيد محمد" حسن    .38

 االمنية االجهزة ضباط على تطبيقية دراسة:  االمنية االجهزة االداء تطوير في االدارية

 . 2012 فلسطين, غزة اإلسالمية جامعة, ماجستير رسالة" ,  غزة قطاع في

 المعلومات تكنولوجيا و التنظيمي الهيكل اثر, " الجازي  فرحان عفاش حسين    .39

 رسالة", االردنية االسمنت الفار  شركة على تطبيقية دراسة:  القرار صناعة عملية على

 .  2010,  االردن,  العربية عمان ةجامع, ماجستير

 بالتطبيق المنظمات اداء على التنظيمي الهيكل اثر, " مصطفى محمد هند,  خيري  .40

,  السودان,  النيلين جامعة ماجستير رسالة( ",  الرئاسة)  للكهرباء القومية الهيئة على

2008 . 

 في تنظيميال الهيكل خصائص اثر, " عصبة ابو محمود هللا عبد محمد,  رحاحلة .41

 ماجستير رسالة",   االردنية الخاصة جامعات في المديرين نظر وجهة من االتصال فاعلية

 .  2017,  االردن,  البيت ال جامعة

"  حالة دراسة التنظيمي الوالء على المدراء كفاءة أثر دراسة"  الكريم عبد زيان .42
 . 2019بشار محمد طاهري  جامعة دكتوراه، أطروحة

:  االقتصادية للمؤسسة التنظيمي الهيكل على استراتيجية اثر",  ملعب سليمة .43

 رسالة,  - الجزائر – ببراقي االنابيب عبر النقل فرع"  سونطراك مجمع حالة دراسة"

 .  82 ص,  2012 الجزائر,  المدية جامعة, ماجستير



 قائمــــــة المراجـــــع
 

- 275 - 
 

, ه دكتورا  أطروحة، "الجزائرية العامة االدارة وواقع التنظيم نظريات, " سرار ش يقة .44

 .  2017,  الجزائر -2 قسنطينة – مهري  الحميد عبد جامعة

 مستوى  على التنظيمي الهيكل خصائص, " خليل الكريم عبد حاتم,  العايش     .45

,  دكتوراه  ،أطروحة" , العراق في المائية الموارد وزارة في العاملون  يراه  كما االبداع ممارسة

 . 2010,  االردن

 و التنظيمي الهيكل ابعاد بين المواءمة, "  مفلح مصطفى رمزي ,  الكريم العبد .46

 هللا عبد الملك بجائزة الفائزة الخاصة المؤسسات في ميدانية دراسة:  االعمال استراتيجية

 . 2009,  االردن,  اليرموك جامعة ماجستير و رسالة",  للتميز الثاني

 في االساسي التعليم مدارس في التنظيمي الهيكل واقع,  على محمد الدين عز    .47

 دكتوراه  أطروحة,  المقترحة الحلول و المشكالت:  ليبيا البيضاء في التعليمية المنطقة

 . 2016,  االردن,  اليرموك جامعة

 الهيكل خصائص في االستراتيجي الخيار اثر, "  محمد شروق ,  العالوي     .48

  دكتوراه  أطروحة,"  ميدانية دراسة:  االردن في االستراتيجية الجنوب شركات في التنظيمي

 . 2014,  االردن مؤتة جامعة

 حالة دراسة:  التنظيمية الثقافة على التنظيمي الهيكل ابعاد اثر,"  وردة,  عماري  .49

, االعمال ادارة في ماجستير رسالة" ", بتقرب الصحراوية البيوت لصناعة سيفانكو مؤسسة

 . 2016,  الجزائر, ورقلة مرباح قاصدي جامعة

 ميدانية دراسة) المعرفة إدارة تطبيق في ودوره التنظيمي المنا " نأفنا العوفي   .50

 .2018 الجزائر بشار محمد طاهري  جامعة دكتوراه  أطروحة(" بشار محمد طاهري  جامعة



 قائمــــــة المراجـــــع
 

- 276 - 
 

 دراسة العالي التعليم مؤسسات أداء في االستراتجية االدارة أثر"  سعاد، عياط   .51

 الجزائر، بشار، محمد طاهری  جامعة تيرماجس رسالة ،" بشار محمد طاهری  جامعة ميدانية

2016 . 

 التعليم المدارس في التنظيمي الهيكل واقع,"  علي محمد الدين عز, عيسى .52

 أطروحة",  المقترحة الحلول و المشكالت:  ليبيا البيضاء في التعليمية المنطقة في االساسي

 . 2016 االردن,  اليرموك جامعة,  دكتوراه 

 اشباع على التنظيمي للهيكل الرئيسية الخصائص اثر,"  المنعم عبد,  غانم    .53

, االسالمية درمان أم جامعة ماجستير رسالة",  الداخلية وزارة في المدراء لدى الحاجات

 .    2011,  السودان

 اتخاذ عملية على التنظيمي الهيكل تأثير مدى,"  الجوفي محمد هللا عبد فكري  .54

, ماجستير رسالة",  اليمنية الجمهورية في الرياضة و الشباب وزارة حالة دراسة:  القرارات

 .   2011,  3 الجزائر جامعة

نصير حمد حامد إبراهيم "مشاكل الهيكل التنظيمي في المستش يات : دارسة حالة  .55

مستشفى ود مدني التعليمي، والية الجزيرة ،السودان" رسالة ماجستير في إدارة اإلعمال 

 .2015 ية جامعة الجزيرة السودان كلية االقتصاد والتنمية الري

 حالة دارسة:  المستش يات في التنظيمي الهيكل مشاكل" إبراهيم حامد حمد نصير .56

 اإلعمال إدارة في ماجستير رسالة" ،السودان الجزيرة والية التعليمي، مدني ود مستشفى

 .2015 السودان الجزيرة جامعة الري ية والتنمية االقتصاد كلية



 قائمــــــة المراجـــــع
 

- 277 - 
 

 العاملين اداء في التنظيمي الهيكل اثر تقويم, " سالمة ابراهيم اسعب,  الهميسات .57

 االسالمية درمان أم جامعة ، دكتوراه  أطروحة",  البلدية الشؤون  وزارة على ميدانية دراسة: 

 .  2017,  السودان ،

 الدور: المنظمي اإلبداع على البشرية الموارد معلومات نظم أثر" الظواهر وديع   .58

 المملكة مؤتة، جامعة ، األعمال إدارة في الماجستير رسالة" بالمعرفة ركللتشا المعدل

 . 2014، العربية السعودية

 مقاالت العلمية. الج

 التشارك وتنمية بناء في ودورها االردنية الحكومية الجامعات"  واخرون  الدويري  .59

 .53.96صص 2014 13العدد والمعلومات المكتبات علم في بحوث مجلة" المعرفي

ة الصغر  المربعات باستخدام الهيكلية المعادالت نمدجة" فودو محمد  الشيخاوس س .60

)  االقتصادية العلوم معهد مجلة"والتدقيق المحاسبة بحوث في R باستخدام تطبيقي ىمثال

 .196 179. صص 2019 1العدد 22المجلد( والتجارة والتسيير االقتصاد علوم مجلة

" دور شفافية فرق العمل في تعزيز عملية  احمد نوار نصيف فكري كباشي األمين .61

تقاسم المعرفة دراسة استطالعية آلراء المدراء ورؤساء االقسام والشعب في مصرفي  

مصر  االستثمار األهلي العراقي ومصر  الموصل للتنمية واالستثمار " مجلة الدراسات 

 .2018  42العدد  11العليا جامعة النيلين مجلد 

 األداء كفاءة على التنظيمي الهيكل أثر المطلب، عبد أحمد السالم عبد إبراهيم .62

 البحث عمادة االقتصادية، العلوم مجلة الحكومية، المؤسسات بعض على تطبيقية دراسة

 .2018 1 العدد 18 المجلد العلمي،



 قائمــــــة المراجـــــع
 

- 278 - 
 

إسماعيل شويخي، خالد رواسكي "أثر الثقة بين الشركاء على مشاركة المعرفة في  .63

وجهة نظر عمال المشروع المشترك دراسة حالة مؤسسة الفار   المشاريع المشتركة من

 .412 398صص 2018 18بسكرة " مجلة الباحث العدد

األمين حلموس "مدى استعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطبيق إدارة  .64

 .48، ص2017المعرفة" مجلة دراسات العدد االقتصادي، 

 دراسة التنظيمي التعلم في تنظيميال الهيكل اثر"  بريس كاظم الحمير عباس بشار .65

,  الحلة/  النسيجية للصناعات العامة الشركة في  العاملين من عدد آلراء استطالعية

 .  2016 19 العدد,  البيت اهل مجلة

 المؤسسة: الجزائرية االقتصادية بالمؤسسة التنظيمي الهيكل راضية، بوزيان .66

 .2018 ، 08العدد الجزائر ،  التراث مجلة -واالبعاد االهمية– انموذجا بسكيكدة المينائية

بوغازي فريدة " تأثير تطبيق عمليات إدارة المعرفة على تحقيق الميزة التنافسية  .67

دراسة ميدانية: بمؤسسات االتصاالت الخلوية جازي، أوردو، موبيليس سكيكدة" ،مجلة 

 . 2016 31.45العلوم االنسانية المجلد ب، العدد 

 فعالية بتحسين التنظيمي والهيكل اإلستراتيجية عالقة زهرة، ليوبوق فاطيمة بوهالل .68

 واإلدارة، لالقتصاد الجزائرية المجلة -االقتصادية المؤسسات من مجموعة دراسة – المنظمة

 .2016 7 العدد

جواهر عبد العزيز النهاري . حسن عواد السريحي " خطة مقترحة لتطوير مشاركة  .69

حقوق اإلنسان بالمملكة العربية السعودية " مجلة االتحاد المعرفة لدى العاملين في هيئة 

 .2016 17العربي للمكتبات والمعلومات العدد



 قائمــــــة المراجـــــع
 

- 279 - 
 

حافظ ابراهيم ناجي ، علي لفته عباس" تقييم الهيكل التنظيمي لشركات اإلنشاء  .70

( ( مجلة ديالى للعلوم TOPSISباستخدام تقنية أفضلية النظام بالتشابه مع الحل المثالي 

 . 2012العراق   4, العدد 6ة, المجلداالهندسي

حسان ثابت الخشاب " ترشيد الهيكل التنظيمي لجامعة الموصل: أنموذ  تقويمي  .71

 2011 111مقترح مجلة تنمية الرافدين العراق العدد 

حسين محمود حريم  شاكر جارهللا الخشالي  "أثر أبعاد الهيكل التنظيمي في بناء  .72

انية في المستش يات األردنية الخاصة "مجلة الزرقاء للبحوث المعرفة التنظيمية: دراسة ميد

 .2006 1العدد   8والدراسات  المجلد 

حيدر شاكر نوري، تأثير عمليات إدارة المعرفة في تطوير القدرات المميزة، مجلة  .73

 . 48العدد   2011ديالى، العراق 

جزائرية مجلة زرنيز فتحي  شروط نجاح إدارة المعرفة في المؤسسة االقتصادية ال .74

 .2001 27دراسات وأبحاث العدد

سعد سويلم الرشيد . طه الزبير حسين " متطلبات تطبيق إدارة المعرفة في المدارس  .75

الثانوية من وجهة نظر القادة التربويين بمدينة تبوك" مجلة جيل العلوم االنسانية 

 . 2019     49واالجتماعية العدد 

ظرية السلوك المخطط في األداء التنظيمي سعيد، عباس محمد حسين  " تأثير ن .76

عبر مشاركة المعرفة بحث استطالعي ألراء عينة من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية 

 13العدد  7المأمون الجامعة"  مجلة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية المجلد 

2015 . 



 قائمــــــة المراجـــــع
 

- 280 - 
 

يكل التنظيمي للمنظمة سليمان محمد مرجان "دور إدارة الموارد البشرية في اله .77

الحديثة مع نبذة مختصرة عن القوى البشرية في ليبيا" مجلة العلوم االقتصادية والتسيير 

 .2012 7والعلوم التجارية ليبا  العدد

 – األفراد لدى األلتزام تحقيق في وأثرها التنظيمية الثقة" خوين رضيوي  سندس   .78

 .2015 35العدد العراق  ومللعل الجامعة الرافدين كلية مجلة" تطبيقي بحث

سناء خضر يوسف " تشخيص نمط الهيكل التنظيمي في المؤسسات التعليمية  .79

العراقية دراسة حالة في جامعة صالح الدين أربيل" مجلة تنمية الرافدين  العراق المجلد 

 .2012 110العدد  34

 عينةال حجم حساب في المستخدمة للصيغ مقارنة تحليلية دراسة" بشماني شكيب   .80

 االقتصادية العلوم سلسلة العلمية والدراسات للبحوث تشرين جامعة مجلة" العشوائية

 . 2014 5 العدد 36المجلد والقانونية

 بالمؤسسات الوظيفي الرضا على التحفيز أثر"  قادة يزيد-القادر عبد طلحة   .81

 ،5 المجلد االقتصادية البشائر مجلة" بسعيدة اإلسمنت مؤسسة حالة دراسة االقتصادية،

 .2018 1 العدد

عادل محمد عبده هللا  "مدى تطابق انشطة الهيكل التنظيمي الفعلي للمعايير  .82

المخططة بالتطبيق على مستشفى الزهراوي التعليمي ومديرية بلدية الموصل في محافظه 

 .2008  85العدد 29نينوى" مجلة تنميه الرافدين العراق المجلد 

عيسى سالم علي  ، محمد علي عبد هللا "أثر البيئة عبد الح يظ علي حسب هللا ،  .83

الداخلية للمنظمة في المشاركة المعرفية للعاملين دراسة في قطاع الخدمات العامة" مجلة 

 . 2012 1العلوم اإلنسانية واالقتصادية جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا العدد



 قائمــــــة المراجـــــع
 

- 281 - 
 

أبعاد رأس المال  عبد الناصر عبد الرحمن ناصر سودان "إطار مقترح لقياس .84

االجتماعي على مشاركة المعرفة من خالل توسيط الدوافع الذاتية: دراسة ميدانية بالتطبيق 

 .2018 3العدد 38على الجامعات اليمنية" المجلة العربية لإلدارة المجلد 

عبدالسالم أحمد عبدالمطلب " أثر الهيكل التنظيمي على كفاءة األداء دراسة  .85

مؤسسات الحكومية " مجلة العلوم االقتصادية عمادة البحث العلمي تطبيقية على بعض ال

 .2018 1العدد 8جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا المجلد 

عز الدين محمد على عيسى صالح ناصر عليمات " الهيكل التنظيمي بمدارس  .86

التعليم األساسي في ليبيا: مشكالته وُسبل تطويره من وجهة نظر مديري المدارس 

للعلوم التربوية والنفسية  الجامعة اإلسالمية بغزة فلسطين المجلد  IUGساعديهم" مجلة وم

 .2017 2العدد 25

عزيز دحماني، ن يسة ناصري " أثر الثقافة التنظيمية على التشارك المعرفي في  .87

 19الجامعة الجزائرية مقاربة باستخدام نماذ  المعادالت البنائية " ، مجلة الباحث، المجلد 

 . 2019، الجزائر  01لعدد ا

عالء الدين خبابة " اثر البعد التنظيمي للثقافة على تنفيذ اإلستراتيجية في المؤسسة  .88

دراسة حالة بعض المؤسسات المتوسطة الصناعية الجزائرية"  المجلة الجزائرية للتنمية 

 2016 5االقتصادية العدد 

بالمعرفة في مقدرات  علي حسن الطائي ،الهام محمد عليوي "تأثير المشاركة .89

الموارد البشرية بحث تحليلي في وزارة العلوم والتكنلوجيا العراقية" مجلة علوم االدارة 

 .113العدد  25واالقتصاد، جامعة بغداد العراق مجلد



 قائمــــــة المراجـــــع
 

- 282 - 
 

الفتالوي علي عبد األمير فليفل  تحليل العالقة ما بين إدارة الحكمة وسلوك  .90

عينة عن موظفي معمل االسمنت في النجف األشر   مشاركة المعرفة دراسة تحليلية آلراء

 . 2019 2العدد 7المجلة العالمية لالقتصاد المجلد 

فواز السليحات، مجدلين العدوان درجة االتصال األكاديمي والتشارك المعرفي بين  .91

طلبة الد راسات العليا وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة األردنية من وجهة نظر طلبة 

 .2019، 1، ملحق 1، العدد  46ة دراسات، العلوم التربوية، المجّلد الكلية  مجل

كربوش محمد  بوهالل فاطمة بلميمون عبد النور " أثر الهيكل التنظيمي على  .92

 3عملية صنع القرارات اإلستراتيجية في المنظمة" مجلة نور للدراسات االقتصادية العدد

2016. 

عرفة وأخالقيات العمل اإلسالمي في مجيد منصور حسين العابد "دور مشاركة الم .93

تعزيز القدرات اإلبداعية في المصار  اإلسالمية الفلسطينية من وجهات نظر الموظفين 

 .2018 3العدد 7فيها "المجلة العالمية للتسويق اإلسالمي المجلد 

محمد ابراهيم حسن " مشاركة المعرفة في البيئة األكاديمية دراسة مسحية على  .94

المارات العربية المتحدة " المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات . مجلد جامعات دولة ا

 .2016 2العدد  3

محمد ديوب أحمد زهره:"أثر الهيكل التنظيمي على فاعلية اإلدارة االستراتيجية  .95

"دراسة ميدانية على الشركة العامة لمرفأ طرطوس"". مجلة جامعة تشرين للبحوث والد 

 .2015 5العدد 37سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية  سوريا المجلدراسات العلمية _ 



 قائمــــــة المراجـــــع
 

- 283 - 
 

محمد رشيد محمد "واقع الهيكل التنظيمي لمديريتي النشاط الرياضي والكشفي  .96

في محافظة بغداد" مجلة كلية التربية الرياضية  جامعة بغداد   ١والرصافة/  ١الكر / 

 .2013  1العدد  25العراق المجلد 

لحا  عرابة "أثر إدارة المعرفة على األداء في المؤسسة االقتصادية" محمد زرقون ا .97

 .2014 1المجلة الجزائرية للتنمية االقتصادية العدد 

منصور عبد القادر محمد منصور: "أثر عوامل البيئة الداخلية على الوالء  .98

التنظيمي من وجهة نظر الموظفين االداريين حالة جامعة األقصى بغزة " مجلة رؤى 

 .2014  6قتصادية العدد ا

منصور، مجيد مصطفى العابد، حسين محمود "دور مشاركة المعرفة وأخالقيات  .99

العمل اإلسالمي في تعزيز القدرات اإلبداعية في المصار  اإلسالمية الفلسطينية من 

 .2018 3العدد 7وجهات نظر الموظفين فيها" المجلة العالمية للتسويق اإلسالمي الجلد 

 السلوكيات معالجة في الداخلية البيئة عوامل تأثير تحليل كسار، عبد كاظم محمود .100

 المجلد واإلدارية، االقتصادية العلوم مجلة العامين، المفتشين مكاتب في للعاملين السلبية

 .2015 83 العدد21

:  التنظيمي الهيكل ابعاد في التنظيمية الثقافة تأثير, " صادق جعفر مروى      .101

 الجامعة العلم مدينة كلية مجلة",  العراقية التكنولوجيا و العلوم وزارة واندي في ميداني بحث

 . 2016, 1 العدد, 

 ،"الجزائر في تكوينه ومعوقات المعرفة اقتصاد واقع" إيمان هرموش صبريا مقيمح .102

 .2017 ،7العدد االقتصادي الباحث مجلة



 قائمــــــة المراجـــــع
 

- 284 - 
 

ستراتيجية دراسة مي نجيب ذوابي " أثر التشارك بالمعرفة في تحقيق األهدا  اال .103

تطبيقية على الجامعات األردنية الخاصة" مجلة كلية العلوم االقتصادية الجامعة بغداد 

 . 2015 43العراق  العدد 

 المؤسسة في اإلستراتيجية تنفيذ على للثقافة التنظيمي البعد اثر" ، خبابة الدين نور .104

 للتنمية الجزائرية مجلةال الجزائرية، الصناعية المتوسطة المؤسسات بعض حالة دراسة

 .2016 ،05 العدد االقتصادية،

 المؤتمرات العلميةد. 

 بحث العالي، التعليم مؤسسات في المعرفة إدارة تطبيقات سعود، إيمان أبوخضير .105

 بمعهد المنعقد الحكومي القطاع في متميز أداء نحو: اإلدارية للتنمية الدولي للمؤتمر مقدم

 . 2009 نوفمبر 4-1 ربيةالع المملكة العامة، اإلدارة

 األعمال، لمنظمات التنافسي األداء تحسين في التنظيمي التعلم دور وفاء، ريس .106

 االقتصاديات في العربية األعمال منظمات في الفكري  المال س رأ حول الدولي الملتقى

 .2011 ديسمبر 14 و 13 يومي شلف، جامعة الحديثة،

 حالة راسة د: العربية المدن في المعرفة إدارة تطبيق متطلبات الوهاب، عبد سمير .107

 30-28 السعودية، المنورة، المدينة ،(المعرفة مدن)مؤتمر إلى مقدم بحث -القاهرة، مدينة

 .2005 نوفمبر

 األردنية المنظمات لدى افهتوظي في المعرفة إدراك أثر قياس حجازي، علي ثمهي .108

 المعرفة، إدارة لتوظيف انموذ  جاهبات والخاص العام القطاعين بين مقارنة تحليلية دراسة–



 قائمــــــة المراجـــــع
 

- 285 - 
 

– عمان االقتصادية، التنمية و المعرفة اقتصاد: الخامس السنوي  الدولي العلمي المؤتمر

 . 2005 -األردن

 المراجع األجنبية: ثانيا 

109. Kamran Ghorbannejad Estalaki " On the impact of 

organizational structure on organizational efficiency in industrial 

units: industrial units of Kerman and Hormozgan Provinces" Shahid 

Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.  Macapá, v. 7, n. 3, 

2017 

110. AbelUsoro, Grzegorz and Khan, Imran knowledge sharing in 

immersive virtual 

111. Ahmad vazehi ashtiani   "a study on knowledge sharing 

practices and innovation capability: a social capital perspective" 

doctor of philosophy  university of malaya kuala lumpur 

112. Akhbar, Anis Rosniza Nizam and Musa, Mohd Fauzee. 

Enhancing Human Interaction of Knowledge Sharing in Higher 

Learning Workplace Environment. PROCEDIA: Social and 

Behavioral Sciences. No. 35 (2012). P. 137. 



 قائمــــــة المراجـــــع
 

- 286 - 
 

113. Aliakbar, E., Yusoff, R.B.M., &Mahmood,N.H.N., (2012,( 

"DeterminantsofKnowledge Sharing Behavior", International 

Conference, Business and Marketing Management, Vol. (29). 

114. Annick Willem . Marc Buelens . "Effects of Organizational 

Design Dimensions on Interunit Knowledge Sharing"  WORKING 

PAPER Ghent University, Faculty of Economics and Business 

Administration, Department Management and 

Entrepreneurship.2006. 

115. Beijerse, R " questions in knowledge management: defining 

and conceptualizing aPhenomenon", journal of knowledge 

management, Vol 2 N 31999. P88. 

116. Chanig, HsuHsin. Han, Tzushian and Shuang,Jusung "the 

relationship between 

117. Coakes EKnowledge Management Challenges and Issues 

Hersheyaldea Pressa 2003 

118. communities of practice, the journal of information and 

knowledge management system.N41 2011. 

119. constructivism to information system development, 

international journal of project 



 قائمــــــة المراجـــــع
 

- 287 - 
 

120. Dube, Luyanda; and Ngulube, Patrick. Knowledge Sharing in 

a Multicultural Environment: Challenges and Opportunities. Op. Cit. 

121. Firms in Jordan،" European Journal of Business and 

Management ،Vol.6, No.12, 2014 

122. Firms in Jordan،" European Journal of Business and 

Management ،Vol.6, No.12, 2014 

123. Goh, S.T, Toward a learning Organisation(the strategic 

building Blocks, Advanced management journal, vol 3, N 2, 1998. 

124. Hadi Shafiee Ehsan Razminia  Narjes Khatun Zeymaran  

"Investigating the Relationship between Organizational Structure 

Factors and Personnel Performance" International Journal of 

Management, Accounting and Economics  Vol. 3, No. 2, February, 

2016  .  

125. high commitment HRM and knowledge sharing behavior and 

its mediators", internationaljournal of manpower, Vol 5. N 322011 . 

126. Ho, C., Hsu, C., & Oh, K. (2009). Knowledge sharing: game 

and reasoned action perspectives.Industrial management & data 

systems, 109) 9(, 12111230 . 

127. Jackson and Klobas, J (2008) building knowledge in projects 

practical application of social 



 قائمــــــة المراجـــــع
 

- 288 - 
 

128. Kamran Ghorbannejad Estalaki " On the impact of 

organizational structure on organizational efficiency in industrial 

units: industrial units of Kerman and Hormozgan Provinces" Shahid 

Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.  Macapá, v. 7, n. 3, 

2017 

129. Kim, S.; and Ju, B. An Analysis of Faculty Perceptions. 

Attitudes Toward Knowledge Sharing and Collaboration in an 

Academic Institutions. Library and Information Science Research. 

Vol. 30, No. 2 (2008). 

130. Knowledge Sharing through Virtual Teams across Borders 

and Boundaries, International Conference on Organizational 

Leaming, knowledge and Capabilities, April 2628. 

131. Manar Ibrahim AlQatawneh" The Impact of Organizational 

Structureon Organizational Commitment: A Comparison between 

Public and Private Sector 

132. Manar Ibrahim AlQatawneh" The Impact of Organizational 

Structureon Organizational Commitment: A Comparison between 

Public and Private Sector 



 قائمــــــة المراجـــــع
 

- 289 - 
 

133. McDermott, R. and O Dell, C. (2001) Overcoming cultural 

barriers to sharing knowledge, Journal of Knowledge Management, 

vol. 5, No1,. 

134. Niels Ingvar Boer "Knowledge Sharingwithin Organizations A 

situated and relational Perspective" PH.D. Erasmus School of 

Economics. the Erasmus University Rotterdam2005 

135. Odell, C and Grayson, C.J "if only we knew what we know", 

the free press, New York. 1998. 

136. RiveraVazquez, Juan. OrtizFournier, Lillian and Florses, Felix 

Rogelio "overcoming cultural barriers for innovation and knowledge 

sharing", journal of knowledgemanagement, Vol 13 N5 .2009. 

137. Shaari. R., Bakri. N., Rahman. A., Antecedents of 

Knowledge Sharing Behavior among Nurses : 

138. The, PeiLee and Sun, Hongyi "knowledge sharing," job 

attitude and organizationalcitizenship behavior, industrial 

management and data system, N 12 . 2012. P64. 

139. Tjakraatmadja, J., & Martini, L. (2630 July 2011). Knowledge 

Sharing Channel Ridiness and Absorptive Capacity. The 2nd 

International Research Symposium in Service Management. 

Yogyakarta, Indonesi  



 قائمــــــة المراجـــــع
 

- 290 - 
 

140. Towards    Research Agenda, The Authors. Published, 

Procedia  Social and Behavioral Science 171(2015), 635 641, 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro. 

141. van Buren M, Virtual coffee Klatch, technical Training, 

vol9,No5, 1998. 

142. Yeh, H; Lee, G & Pai, C. (2011). Influence of CIO's 

Knowledge Sharing Behavior on the Quality of the IS/IT Strategic 

Planning (ISSP) Process in Taiwan. African Journal of Business 

Management, 5 (6(. 

 اإللكترونية عالمواق

143. https://www.Almaany.com/ar/dict/arar. 

144. http://www.Univbechar.dz/portail/site/index.php/biblioth

eque/catalogue-en-ligne . 

145. https://www.Danielsoper.com/statcalc/calculator.aspx?id. 

146. https://www.statisticshowto.datasciencecentral.com/cro

nbachs-alpha-spss. 

 

 



 

 
 

 

 

المالحق



 

A 
 

 قائمة المالحق
 01امللحق رقم 

 االستبيـــان

 

 

 :االستبيان

 املعلـومـات الشخصيـة: 
 الكلية: ................................................................................. -
 .....................القسم: ............................................................ -
 اجلنـس:  -

   أنثـى ذكـر  
 
 العمـر: -
  سنة  45أكثر من      سنة  45- 36    سنة  35-26 سنة 25أٌقل من  

 
 املؤهل التعليمي: -

  دكتوراه   ماسرت   ليسانس   اثنوي
 

 الوظيفة: -
  واداري أستاذ         أستاذ          إطار سامي           موظف

 املعرفة التشاركية ودوره يف تعزيز اهليكل التنظيميراسة خاصة أخي الكرمي، أخيت الكرمية، حنن بصدد إجراء د
 .-ادرار-جامعة امحد درارية  -ألغراض علمية حبتة، وذلك 

( يف اخلانة اليت تروهنا Xمبلء هذا االستبيان، بعد قراءة متأنية يتم وضع العالمة ) نغدو ممتنني لو تكرمتملذا 
، لذا نتمىن أن تكون ةانت إجابتكم دقيقة، كانت نتائج الدراسة صادقمناسبة وتتوافق مع واقع مؤسستكم، فكلما ك

 إجابتكم على مجيع الفقرات بكل صراحة وموضوعية. 



 

B 
 

 
 اخلربة: -

  سنة 15أكثر من   واتسن 15-11من  واتسن 10-5من سنوات 5أقل من
 

 ( أمام اخليار املناسبX: ضع العالمة )مالحظة

 العبارة الرقم
أتفق 
 بشدة

 أتفق
غري 

 متأكد
 ال أتفق

ال أتفق 
 بشدة

 التخصص                                             ظيمياهليكل التن:املتغري املستقل 
      هاتتمتع املنظمة ابلوضوح يف وظائف افراد   1
      املنظمة قواعد واجراءات حمددة يف اجناز املهام تلكمت 2
      تتميز املنظمة بتقسيم املهام التنظيمية اىل انشطة متشاهبة حسب التخصص   3
لوضع االعمال املتشاهبة يف وحدة ادارية واحدة وتتمتع بدرجه  حترص املنظمة 4

 عالية يف ختصص وحداهتا
     

      يؤدي االفراد عدد كبري من املهام املتنوعة يف الوظيفة اليت يشغلوهنا   5
      االفراد حدود عملهم بوضوح يف املنظمة مييز  6
      اسلوب كل االعمالمتتلك املنظمة قواعد واجراءات مكتوبة حتدد   7
      االعمال حسب التعليمات املكتوبة إلجناز املنظمةتسعى   8
      يتم تكليف االفراد ابلقيام مبهام ضمن نشاط واحد يف املنظمة  9

      حترص املنظمة على عدم خمالفة القواعد واالجراءات احملددة يف اجناز املهام 10
 التعقيد                                             نظيمياهليكل الت:املتغري املستقل 

      تتمتع املنظمة ابلدقة يف حتديد مهام االفراد  11
      متتلك املنظمات سهولة االتصال بني القاعدة واهلرم بشكل سلس 12
      تتميز املنظمة ابلتنسيق على مجيع املستوايت عند القيام بنشاطات خمتلفة  13
      يف الصالحيات متتلك املنظمة نطاق االشراف واسع ودون تداخل  14
      هناك صعوبة للقيام ابلنشاطات حسب القوانني وسلسلة االجراءات املتبعة  15
      هناك وحدات عمل غري كافية للتنفيذ 16
      تسعى املنظمة لتقليل عدد الوحدات االدارية التابعة االقسام  17
      رص املنظمة على حتديد واجبات أفرادها ومستوى صالحياهتم دون صعوبة حت  18
      ميارس االفراد مهام متنوعة عند اجناز نشاطاهتم  19



 

C 
 

      يتم تدريب االفراد وتوضيح العالقة بني كل املستوايت ابستمرار   20
 الرمسية                                             اهليكل التنظيمي:املتغري املستقل 

      املهام  ألداءمتتلك املنظمة اجراءات تفصيلية مدونة مسبقا   21
      االعمال لإلجنازحترص املنظمة على تتبع تسلسل و تدرج السلطة  22
      حترص املنظمة لتحديد العالقات الرمسية بشكل واضح  23
      ات بشكل مكتوبمتتلك املنظمة مجيع االجراءات والتوجيه 24
      تتميز املنظمة ابلدقة العالية يف حتديد خمتلف النشاطات   25
      املهام لإلجنازحترص املنظمة على متابعة التعليمات املختلفة  26
 حترص املنظمة على التحكم يف سلوك االفراد من خالل االجراءات واللوائح  27

 والتعليمات
     

      لتوضيح املهام واجراءات العمل بكتابة التعليمات وتداوهلا تسعى املنظمة   28
      تتم عملية االتصال بني الوحدات بشكل رمسي حسب اللوائح والتعليمات   29
      تطبق اجراءات صارمة للدين خيالفون التعليمات عند أدائهم 30

 
 املركزية                                             اهليكل التنظيمي:املتغري املستقل 

      املهام بسهولة إلجنازتتمتع املنظمة هبيكل تنظيمي مالئم   31
      يتم اختاذ القرارات ابلعمل دون الرجوع اىل الرئيس االعلى اال يف حاالت اندرة  32
      العليا  لإلدارةيف الوحدة االدارية دون الرجوع  املسؤولياتيتم توزيع   33
عملية صياغة االهداف للوحدة االدارية تتم بسلسلة من االجراءات أمهها الرجوع  34

 العليا  لإلدارة
     

      حترص املنظمة على توزيع السلطة بشكل واضح 35
      عملية التفويض شكلية للمستوايت االقل يف اهليكل  36
      تتميز املنظمة مبشاركة مجيع االفراد يف صنع القرار   37
      مركز اختاد القرار معروف بشكل واضح يف املنظمة 38
حتديد املهام يف الوحدة االدارية مير عرب سلسلة من االجراءات  بشأناختاذ القرار  39

 واملستوايت للحصول على املوافقة
     

القرارات اليت ختص عمله دون الرجوع  ابختاذحترص املنظمة على حرية املسؤول  40
 توايت العليا للمس

     

 توليد املعرفة                                           عمليات إدارة املعرفة:املتغري الوسيط 



 

D 
 

      تسعى املنظمة لتفعيل فرق العمل الكتشاف راس مال معريف جديد 41
      تعمل املنظمة على املزج بني املعرفة الضمنية والصرحية لتكوين معارف جديدة 42
      حترص املنظمة على حتفيز االفراد لتوليد املعرفة   43
      تعمل املنظمة على تكوين االفراد وتعليمهم بشكل مستمر 44
      حترص املنظمة على دمج االفراد بعضهم من اجل حل املشاكل بطرق جديدة 45

 تشخيص املعرفة                                     عمليات إدارة املعرفة:املتغري الوسيط 
      حتدد املنظمة الفجوة املعرفية بشكل واضح 46
      تسعى املنظمة اىل رصد قدراهتا املعرفية 47
      تتوفر املنظمة علي دليل للعاملني ملعرفه خرباهتم 48
      حتدد املنظمة جماالت اهتمام افرادها املعرفية بوضوح 49
      ديد مواقع االفراد احلاملني للمعرفة بدقةتسعى  املنظمة لتح 50

 
 عمليات إدارة املعرفة                                          ختزين املعرفة:املتغري الوسيط 

      تسعى املنظمة اىل حفظ املعرفة بشكل انتقائي 51
      تتوفر املنظمة على نظام احلوافز لتشجيع انتقال املعرفة 52
      انتقال املعرفة واخلربات يف السلم الوظيفي يتم بشكل منظم 53
      واملعاجلةتتوفر املنظمة على وسائل عالية التقنية للحفظ  54
      تسعى املنظمة لتحديث قاعده بياانهتا بشكل مستمر 55

 تقاسم املعرفة                                          عمليات إدارة املعرفة:املتغري الوسيط 
      تعمل املنظمة على عقد مؤمترات وندوات لتحديث معارف افرادها بشكل دوري 56
      حترص املنظمة على متكني االفراد من الوصول اىل املعرفة بشكل سهل 57
      تشجع املنظمة كل االساليب لنقل ومشاركه املعرفة الضمنية 58
      ية و غري الرمسية لنشر املعرفةتستعمل املنظمة الشبكات الرمس 59
      تضمن املنظمة الوصول اىل املعرفة املالئمة ويف الوقت املناسب جلميع افرادها 60

 تطبيق املعرفة   عمليات إدارة املعرفة                                       :املتغري الوسيط 
      تشجع املنظمة عمليه التعليم لدى افرادها 61
      متتلك املنظمة فرق متعددة اخلربات الستخدام املعرفة 62
لدي املنظمة القدرة على اسرتجاع املعرفة واالستفادة من استخدامها وقت  63

 احلاجة
     



 

E 
 

      تعمل املنظمة على تنفيذ عمليات اداره املعرفة بشكل منظم 64
      ة ودعمهمتشجيع االفراد الذين يقومون بتجريب معارف جديد 65

 الثقة               املعرفة التشاركية                                      :املتغري التابع
       حترص اجلامعة ابلثقة كعامل أساسي يف أي نشاط ملشاركة املعرفة 66

       هتتم اجلامعة على تسريع عملية تبادل املعارف من خالل زرع الثقة بني أفرادها 67
      تعمل املنظمة على حتسني أدائها من خالل رفع روح التعاون بني افرادها  68
حترص اجلامعة بصورة جوهرية على مشاركة املعرفة الضمنية من خالل تكوين   69

 الفرد كمصدر جدير ابلثقة
     

بيئة ذات ثقة  خالل خلقتعتمد اجلامعة على زايدة كمية املعارف املتبادلة من   70
 عالية

     

       تتمتع اجلامعة بثقة عالية بني االفراد ومصادر معارفهم  71
      تتم عملية مشاركة املعرفة بني االفراد من أجل أخذ مزااي اضافية  72
حترص املنظمة على محاية أفرادها من أي ضرر قد ينتج عند مشاركة املعارف   73

 بينهم
     

زايدة يف حجم املعلومات املتبادلة واملعارف التشاركية عند اقتناص الفرص هناك   74
 حسب املصلحة الذاتية واملنفعة اخلاصة

     

      هناك شعور بعدم الثقة يف املنظمة يدفع لتقليص تدفق املعارف 75
       تتميز املنظمة أبفراد دوو قدرات عالية يتم االعتماد على توقعاهتم  76

 ة التشاركية                                                      التحفيزاملتغري التابع: املعرف
      حترص املنظمة على توفري بيئة ملشاركة املعرفة 77
      تتمتع املنظمة بنظام املكافأة يتضمن معيار مشاركة املعرفة  78
      تعمل اجلامعة على توفري االدوات والطرق اليت يفضلها افرادها  79
      تسعى املنظمة ملنح عالوات مقابل املشاركة الواسعة وحجم تدفق املعارف  80
      تتوفر املنظمة على بيئة حمفزة تشجع على املشاركة  81
      هناك حوافز مادية واضحة لألفراد الذين يبادرون يف التشارك  82
       همحترص اجلامعة على حتسني مستوى االفراد وزايدة معارف 83
      تعمل املنظمة على محاية االفراد املبادرين واملشاركون ملعارفهم من مجيع االضرار  84
       حترص املنظمة على حتسني سلوك االفراد وزايدة تشاركهم 85
      يتم ترقية االفراد يف املنظمة حسب سلوك التشارك 86



 

F 
 

       م لكسب معارف جديده ابستمرارتتابع املنظمة تطور معارف افرادها وتدفعه  87
 املعرفة التشاركية                                        االتصال :املتغري التابع

      توفر املنظمة كل الوسائل االلكرتونية وغريها ملبادلة املعارف  88
      حترص املنظمة على تسهيل العمل اجلماعي املشرتك الفعال  89
      املنظمة بيئة تشجع على تنمية االتصال لدى   90
      االتصال بني االفراد داخل املنظمة سهل وسريع 91
      يتم مشاركة املعارف يف املنظمة حسب جمموعات غري رمسية  92
تقتصر عملية االتصال بني االفراد يف املنظمة يف مشاركة املعارف على عدد   93

 معني فقط 
     

      ركة املعرفة يف املنظمة على منط معني لالتصاليتم مشا 94
      تتم عملية االتصال يف املنظمة حسب اهليكل التنظيمي فقط   95
      عند الشعور بصعوبة اجناز العمل يتم االتصال ابملسؤول املباشر فقط  96
      رادبني االف والتعاونتتمتع اجلامعة على هيكل تنظيمي يساعد على االتصال   97
      حتتاج املنظمة اىل وسائل اتصال حديثة وطرق تنظيم جديدة 98

 االلتزاماملعرفة التشاركية                                         :املتغري التابع
      حيرص االفراد مشاركة معارفهم يف املنظمة ولو على حساهبم 99

      من معارف ما لديهمشاركة االفراد مب إلزامحترص املنظمة على   100
      يعترب االفراد يف املنظمة مشاركة معارفهم الضمنية واجب مهين  101
      تسعى املنظمة لتفعيل اللوائح والقوانني لدفع التعاون والتشارك 102
      واللوائحدوو التزام عايل ابملبادئ  أبفرادتتمتع املنظمة   103
      من اجل اقتناص الفرص عرفة ذات القيمةيشارك االفراد امل 104
      تسعى املنظمة لرتسيخ سلوك التشارك الفعال بني االفراد  105
      حترص املنظمة على زايدة الوالء من خالل تشارك املعارف بني افرادها  106
      حترص املنظمة على خلق جو ممتع أثناء العمل بني االفراد 107
      فراد على التعاون ورغم ضغوط العمل يف املنظمةحيرص اال  108
      يسعى االفراد لتبادل املعرفة الضمنية لتحقيق هدف املنظمة بكل التزام   109

 



 

G 
 

: قائمة أبمساء احملكمني02امللحق رقم   

 اجلامعة االسم واللقب رقم

 جامعة أمحد دراية أدرار أ.د ساوس الشيخ 01

 جامعة أمحد دراية أدرار أ.د تيقاوي العريب 02

 جامعة طاهري حممد بشار د. بن عبد العزيز مسري 03

 جامعة طاهري حممد بشار د. بن علي ميينة  04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

H 
 

03امللحق رقم   

 
  



 

I 
 

 

 
  



 

J 
 

 

 
 



 

K 
 

 04امللحق رقم 

 



 

L 
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 معامل االلتواء والتفلطح ملتغريات الدراسة

skewness kurtosis المتغيرات 

-0.96 3.10 x11 

-1.03 3.83 x13 

-1.02 3.30 x15 

-0.89 3.35 x17 

-0.47 2.07 x19 

0.44 2.47 x21 

0.24 2.99 x22 

0.32 2.43 x23 

0.28 2.26 x25 

0.40 2.47 x27 

0.34 2.20 x30 

-0.79 2.79 x31 

-0.67 2.73 x33 

-0.64 2.64 x35 

-0.73 2.85 x37 

-0.31 2.00 x40 

0.52 2.92 x42 

 



 

M 
 

0.28 2.42 x44 

0.50 2.96 x47 

0.52 2.76 x48 

0.57 2.74 x49 

0.51 3.25 x50 

-1.05 3.13 m7 

-0.85 3.27 m8 

-0.96 3.20 m9 

-0.76 2.77 m10 

-1.01 3.04 m11 

-0.80 2.90 m12 

-0.86 3.04 m13 

-0.73 2.55 m14 

-0.66 2.52 m15 

-0.90 3.11 m16 

-1.09 3.70 m17 

-0.44 2.12 m19 

-0.81 2.65 y4 

-1.10 3.74 y5 

-0.64 2.61 y6 



 

N 
 

-0.82 2.97 y7 

-0.98 2.97 y8 

-0.86 3.07 y9 

-0.68 2.71 y10 

-0.83 3.21 y11 

-0.87 2.93 y13 

-0.76 3.17 y15 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


