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سة وإخراجها غلى حيز الوجود وذالك من باب  الدرا
العرف ان بالجميل لما يبذلوه من جهود ولو حتى بالكلمة  

 .الطيبة

 .شكرا لكم

 شكر وعرف ان

 الزهرة  -ف اطمة  
 



 

 

  

  

 

 

 فهرس المحتويات
 



 

 الصفحة العنوان الـــرقم

 - إهداء 1
 - كلمة شكر 2
 -  فهرس المحتويات 3

 - فهرس الجداول 4

 - فهرس األشكال 5

 - فهرس المالحق 6

 - قائمة المصطلحات  7

 - قائمة المختصرات والرموز  8

د-أ مقدمة 9  
 1-19 األدبيات النظرية والتطبيقية  :األولالفصل  10
 2 تمهيد 11
 3 المعرفة التشاركية إلىمدخل  :األولالمبحث  12
 3 والمعرفة التشاركيةالمعرفة  فهومم: المطلب األول 13
 4 المعرفة وأهمية مشاركةمستويات  :الثانيالمطلب  14
 5 معوقات مشاركة المعرفة: المطلب الثالث 15
 6 أبعاد مشاركة المعرفة :الرابعالمطلب  16
 7 مدخل على تكنولوجيا المعلومات واالتصال :الثانيالمبحث  17
 7 جيا المعلومات واالتصالمفهوم تكنولو : المطلب االول  18
 9 خصائص تكنولوجيا المعلومات واإلتصال: المطلب الثاني  19
 10 البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصال: المطلب الثالث  20
 11 مزايا وتحديات تكنولوجيا المعلومات واالتصال: المطلب الرابع  21
 13 يميمدخل على التميز التنظ :الثالثالمبحث  22
 13 مفهوم التميز والتميز التنظيمي: المطلب االول  23
 15 أهمية التميز التنظيمي :الثانيالمطلب  25
 16 متطلبات التميز التنظيمي: المطلب الثالث 26
 17 أبعاد التميز التنظيمي :الرابعالمطلب  27
 19 خالصة الفصل االول 

 20-28 :الفصل الثاني 28
 20 تمهيد 29



 

 21 الدراسات المتعلقة بالمتغير المستقل المعرفة التشاركية:المبحث االول  30
 21 الدراسات باللغة العربية:االول المطلب  31
 21 الدراسات باللغة االجنبية:الثاني المطلب  31

المتعلقة بالمتغير الوسيط تكنولوجيا المعلومات  الدراسات: الثانيالمبحث  32
 واالتصال

22 

 22 الدراسات باللغة العربية: لب االول المط 33
 23 الدراسات باللغة االجنبية:المطلب الثاني  34
 24 المتعلقة بالمتغير التابع التميز التنظيمي الدراسات: الثالثالمبحث  35
 24 الدراسات باللغة العربية:المطلب االول  36
 24 الدراسات باللغة االجنبية :المطلب الثاني  37
 25 مقارنة الدراسة مع الدراسات السابقة: مبحث الرابعال 38
 27 الفصل الثاني خالصة 39
 28-58 الميدانية  الدراسة :الثانيالفصل  40
 30 تمهيد 41
 31 الطريقة واألدوات  :األولالمبحث  42
 31  المتبعة في الدراسةالطريقة : المطلب األول 43
 31 مجتمع وعينة الدراسة: أوالا  44
 33 متغيرات ونموذج الدراسة. ثانياا  45
 34 األدوات المستخدمة في الدراسة: المطلب الثاني 46
 34 أداة الدراسة. أوالا  47
 35 مقياس األداة. ثانياا  48
 36 تشخيص البيانات. ثالثا 49
 38 تقييم نموذج الدراسة. خامسا 50
 44 : األدوات اإلحصائية المستخدمة. سادسا 51
 44 النتائج والمناقشة: لمبحث الثانيا 52
 44 . النتائج: المطلب األول 53
 45 التحليل الوصفي لعينة الدراسة. أوالا  54
 48 : التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة. ثانياا  55
 52 اختبار الفروض. ثالثا 56
 54 مناقشة النتائج: الطلب الثاني 57



 

 59 لثخالصة الفصل الثا 58
 60-63 تمةالخا 59
 66-68 قائمة المراجع 60
 70-74 قائمة المالحق 61
 - الملخص 62

 

 :فهرس الجداول

 الصفحة العنوان الرقم
 3  مفاهيم المعرفة التشاركية 1-1
 8 مفاهيم تكنولوجيا المعلومات واالتصال 1-2
 11 المعلومات واالتصال اتكنولوجيالسلبية وااليجابية ل  التأثيرات 1-3
 14 مفاهيم التميز التنظيمي 1-4
 33 عينة الدراسة 2-5
 34 عبارات التي تقيس ابعاد المعرفة التشاركية 2-6
 35 العبارات التي تقيس ابعاد التميز التنظيمي 2-7
 35 درجات مقياس ليكرت الخماسي 2-8
 36 مستويات الموافقة لمقياس ليكرت 2-9
 36 ي عند المتغير األداء المتميزاختبار االعتدالية الخطأ العشوائ 2-10
 37 اختبار التعدد الخطي للنموذج 2-11
 38 اختبار التعدد الخطي للنموذج 2-12
 38 الدراسة س ايينتائج اختبار مق 2-13
 Fornell-Larcker 40معيار  2-14
 40 امالت التحميل التقاطعيةمع 2-15
 Fornell-Larcker   41معيار  2-16
 42 التحميل التقاطعية امالتمع 2-17
 Heterotrait-Monotrait 42األحادية او نسبة  –نسبة سمة الالتجانس  2-18
 Heterotrait-Monotrait 43 مجال الثقة للتحيز المصحح لنسبة 2-19
 45 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب البيانات الشخصية 2-20
 48 التحليل الوصفي لمتغير المعرفة التشاركية 2-21



 

 50 تكنولوجيا المعلومات واالتصالالتحليل الوصفي لمتغير  2-22
 51 التحليل الوصفي لمتغير التميز التنظيمي 2-23
 53 اختبار الفرض األول 2-23
 53 اختبار الفرض الثاني 2-24

52-5  53 اختبار الفرض الثالث 
 54 اختبار الفرض الرابع 2-26

 
 :قائمة المالحق

 الملحق اسم الرقم
 االستبيان 10

 
 :فهرس األشكال

 الصفحة العنوان  الرقم

 10 البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات  1-1
 33 نموذج الدراسة 2-2
 QQ 37شكل االعتدالية  2-3
 39 معامالت التحميل المتغيرات المقاسة للمتغيرات الكامنة للنموذج 2-4
 40 كامنة للنموذجأوزان المتغيرات المقاسة للمتغيرات ال 2-5

2-6 
 Heterotrait-Monotraitاألحادية او نسبة  –نسبة سمة الالتجانس 

(HTMT) 43 

 46 توزيع الجنس 2-7
 46 فئة العمريةتوزيع ال 2-8
 47 المسمى الوظيفيتوزيع   2-9
 47 المستوى الدراسيتوزيع  2-10
 48 توزيع سنوات الخبرة 2-11
 52 سةالنموذج البنائي للدرا 2-12

 :قائمة المختصرات والرموز



 

 المختصرات الوصف الكامل
Programmig Language R 

Package for Perfoming Partical Least Squares Path Modling plspm 

Statistical Package for Social Sciences SPSS 

  :قائمة المصطلحات

 الترجمة المصطلح

Individual Attitudes ت الفرديةتجاهااال  
Organizational Culture الثقافة التنظيمية 

Expertise الخبرة 
Reward System نظام الحوافز 

Organizational Structure الهيكل التنظيمي 
Individual Expectations توقعات الفرد 

Trust ةثقال  

concept of communication االتصال 
Data بياناتال  

Hardware ةالجهز ا  
Software البرمجيات 
Networks الشبكات 
Internet نترنتاال  

strategic planing التخطيط االستراتيجي 
Research Achievement اإلنجازات البحثية 

Eligibility of graduates in the labor market كفاءة الخريجين بسوق العمل 
Curriculum Development تطور المناهج 

continuous improvement in academic performan التحسين المستمر في أداء االكادميين 
La technologie التكنولوجيا 
Linformation المعلومات 
Informatiqe تكنولوجيا المعلومات 

 



 

 

 

 مقدمة                     
 



I 

 

     :تمهيد  

المتمثل بالطاقات  المعرفة مومفهو تزايد الربط بين مقهوم التميز التنظيمي المهم واالساس للتنافسية       
اذ اصبحت المعرفة في الوقت الحالي تحظى باهتمام . الفكرية والبشرية الالزمة لتحقيق التميز في المنظمات

والعامل الحاسم في مختلف المؤسسات الذي يتيح لها  األساسيمتزايد وغير مسبوق، فالمعرفة هي المورد 
 إلىالمؤسسات  عما دفحقيق األهداف والتميز بنجاح، هذا القدرة على المنافسة ومن ثم االستمرار والبقاء وت

تصميم نظم االدارة والمعرفة وابتكار التطبيقات التي يمكن أن تسهم في االستخدام الفعال للمعارف التي 
تاحتها  ةفإدار . يمتلكونها المعرفة محور نشاطها يقوم على توليد المعرفة وتجميعها وتخزينها وتوزيعها وا 
هي الخطوة األولى في عملية التشارك في  knowledge Transferالمعرفة  لفنق(. مشاركتها)للمستفيدين

الشخص المناسب في الوقت المناسب  إلىالمعرفة وتعني عملية نقل المعرفة إيصال المعرفة المناسبة 
  (99صفحة  ،5002حجازي، ) .وضمن الشكل المناسب وبالتكلفة المناسبة

فالتفاعل الجيد بين قدرات البشر المتميزة التي تتمثل في تشارك المعرفة مع الرغبة والقدرة على استخدام     
التكنولوجيا المتطورة في أداء المهام والواجبات أصبحت من أهم أدوات التميز التي تعطي للمنظمة ميزة 

على مشاركة المعرفة، باعتبارها نشاط محوريا يرتكز اهتمامنا  وهنا سنركز. تنافسية من الصعب تقليدها
على أساس رصيد المعرفة المتاح، حيث تعتبر مشاركة المعرفة من أكثر أنشطة ادارة المعرفة أهمية ويشكل 

 . على الرغم من صعوبة تشجيع المشاركة التطوعية في المعرفة ذلكاألساس الذي يضمن نجاح المنظمات و 

I. اإلشكالية: 

عملية التشارك في المعرفة العملية الثانية واالساسية من عمليات ادارة المعرفة واليمكن الحديث  عتبرت    
عن التشارك في المعرفة دون الحديث عن انتقال المعرفة الن عملية نقل المعرفة داخل المنظمة هي 

 .الخطوط الحاسمة نحو تحقيق عملية التشارك في المعرفة داخل المنظمة

 :تتبلور مشكلة الدراسة التي سنحاول اإلجابة عليها فيما يلي مما تقدن خالل وعليه، م    

 ما دور المعرفة التشاركية في تحقيق التميز التنظيمي الدور الوسيط لتكنولوجيا المعلومات واالتصال؟

 :األسئلة الفرعية التالية إلىبالموضوع أكثر تمت تجزئة اإلشكالية الرئيسية  ولإلحاطة

 مارسة االساتذة لتشاركية المعرفة في الجامعة؟م ةما درج .1

 تحقيق الجامعة لمعايير التميز التنظيمي؟ ى ما مستو  .5

 استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال في الجامعة؟ ى ما مستو  .3



II 

 

ما أثر تشاركية المعرفة في الجامعة في تحقيق التميز التنظيمي من خالل تكنولوجيا المعلومات  .4
 واالتصال؟

 :جابة عن أسئلة الدراسة من خالل معرفة اآلتيوسيتم اإل

في جامعة أدرار عند مستوى  لمعرفة التشاركية نحو تكنولوجيا المعلوماتل  معنوي  مباشر هل يوجد أثر ●
 ؟2%معنوية

في جامعة أدرار عند مستوى  تكنولوجيا المعلومات نحو التميز التنظيميمعنوي ل مباشر هل يوجد أثر ●
 ؟2%معنوية

في جامعة أدرار عند مستوى للمعرفة التشاركية نحو التميز التنظيمي معنوي مباشر  هل يوجد أثر ●
 ؟2%معنوية

في جامعة أدرار عند مستوى للمعرفة التشاركية نحو التميز التنظيمي معنوي مباشر هل يوجد أثر  ●
 ؟2%معنوية

II. فرضيات الدراسة: 
لىمشكلة الدراسة و  إلىاستناداا  ت الرئيسية، التي سيجرى اختبارها وهي أسئلتها تمت صياغة الفرضيا ا 
 :كالتالي

للمعرفة التشاركية نحو تكنولوجيا  0.02معنوي ذو داللة إحصائية  مباشر أثر يوجد  :H01الفرضية األولى
 .2%عند مستوى معنوية  المعلومات

ت نحو ل تكنولوجيا المعلوما 0.02معنوي ذو داللة إحصائية مباشر أثر  يوجد :H02  الفرضية الثانية
 .2%عند مستوى معنوية  التميز التنظيمي

للمعرفة التشاركية نحو التميز  0.02معنوي ذو داللة إحصائية مباشر أثر  يوجد :H03  الفرضية الثالثة
 .2%عند مستوى معنوية  التنظيمي

 لمعرفة التشاركية نحول 0.02معنوي ذو داللة إحصائية  غير مباشر أثر يوجد  :H04الرابعة الفرضية
 .2%عند مستوى معنوية التميز التنظيمي 

III. أهمية الدراسة: 
من دور في تحقيق  هوما تلعبعرفة في الجامعة الم تشاركية أهمية تتجلى أهمية الدراسة الحالية من      

التميز لها، لذا فقد تسهم هذه الدراسة على التعاون وتبادل الخبرات فيما بينها مما يعزز موقعها وتفوقها في 
 : ة الجامعات األخرى المنافسة لها، وبناء عليه فان أهمية البحث تتمثل فيمواجه
 الوقوف على اهمية تشاركية األساتذة للمعرفة، وتطوير تفكيرهم، ورفع قدرتهم في حل المشكالت. 



III 

 

  ان نجاح الجامعة في االستفادة من تشاركية المعرفة بين اعضائها وبالتالي ينعكس إيجابا على تقدم
ونجاح مؤسساته الن هذه الجامعة سترفدهم بالخريجين الذين يمتلكون المهارات الكافية المجتمع 

 .للعمل فيها بكفاية
  تحتل هذه الدراسة أهمية خاصة مع تطور اساليب التعلم وتقنياته ، ومالها من تأثير على إمكانية

 .بعضتطوير وتقديم البرامج بطريقة مميزة، وفريدة من خالل التعاون مع بعضهم ال
  الوقوف على الدور الذي يمكن ان تقوم به تكنولوجيا المعلومات في تفسير اثر تشاركية المعرفة في

 .التميز التنظيمي في المنظمة
IV. أهداف الدراسة: 

 :تحقيقها فيما يلي إلىيمكن تحديد أهم األهداف التي تسعى الدراسة         

  الجامعةالتعرف على مدى تشاركية المعرفة بين االساتذة في. 

 التعرف على مستوى استخدام تكنولوجيا المعلومات في الجامعة. 

 التعرف على مستوى التميز التنظيمي في الجامعة. 

  معرفة اثر تشاركية المعرفة على تكنولوجيا المعلومات، وفهم دور تكنولوجيا المعلومات في تحقيق
 .التميز التنظيمي في الجامعة

V. أسباب اختيار الموضوع: 

 :ما يلي إلىبب اختيار هذا الموضوع يرجع س

 توافق الموضوع مع طبيعة التخصص أال وهو إدارة األعمال، والميل الشخصي لمثل هذه المواضيع؛  ●
رغبة الذاتية في دراسة والتعرف على كل من التشارك المعرفي والتميز التنظيمي داخل المؤسسات باعتبار ال ●

 .توجهنا الدراسي
تشاركية والتميز التنظيمي، وتكنولوجيا المعلومات داخل الجامعات وتأثيرهما على أهمية كل من المعرفة ال ●

 .األداء والتطوير فيه
 .الرغبة في لفت االنتباه واالهتمام بهذا الموضوع على المستوى األكاديمي والمهني ●

VI.  حدود الدراسة: 

 :يد الدراسة في ما يليدتم تح

في هذه الدراسة على دور المعرفة التشاركية في تحقيق  تقتصر الحدود الموضوعية :الحدود الموضوعية
 .التميز التنظيمي من خالل تكنولوجيا المعلومات في جامعة احمد دراية



IV 

 

 (.جامعة أحمد دراية أدرار)مؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي  :الحدود المكانية

 .ايةاحمد در  األساتذة بجامعةاشتملت الدراسة على فئة  :الحدود البشرية

تناولت هذه الدراسة فئة األساتذة في جميع كليات جامعة أدرار، حيث تم توزيع اإلستبانة  :الحدود الزمانية
 إلى 52/01/5051)فترة على هذه الفئة واسترجاعها وتحليلها باستخدام أساليب التحليل اإلحصائية في 

53/02/5050.) 

VII. واألدوات المستخدمة المنهج المتبع: 

على المنهج الوصفي تحقيق أهداف الدراسة واختبار صحة الفرضيات اعتمدت الدراسة من أجل       
لتغطية األطر الفكرية ذات الصلة بمتغيرات الدراسة بغية  الكشف عن ماهيتها واألبعاد واألدوات التي 

التحليلي المنهج  إلىترتكز عليها، وكذا مراجعة الدراسات السابقة ذات العالقة بهذا الموضوع، باإلضافة 
تجاهات الفردية، الخبرة، نظام الحوافز، الثقافة اال) لهدف تحليل واختبار أثر المتغير المستقل بأبعاده

، وتم ذلك بواسطة توزيع اإلستبانة على التميز التنظيمي في المتغير التابع ( التنظيمية، الهيكل التنظيمي
 .لحلول والمقترحات لمعالجتهاوصف دقيق للمشكلة وتقديم ا إلىمجتمع الدراسة والتوصل 

VIII.صعوبات البحث: 
 عدم وجود استجابة من بعض المعنيين لمأل االستمارة. 
 تماطل المستجيبين في ملء اإلستمارة. 
  ما في اإلجابة عن االسئلة التي تتضمنها االستمارة التي يقوم الباحثين بتوزيعها، هذا  الدقةعدم

 .خلل في النتائج إلىالوصول  إلى ييؤد
IX. يم العملتقس:  

 المعتمدة في إنجاز البحوث (IMRAD)ثم خاتمة وفقا لطريقة فصول تتكون هذه الدراسة من مقدمة وثالث      
مشاركة  إلىالمبحث االول مدخل ، مباحثاألدبيات النظرية، وتكون من ثالث  إلىحيث تم التطرق في الفصل االول 

التميز التنظيمي  إلىمدخل الثالث بحث ومات واالتصال أما المتكنولوجيا المعل إلىمدخل الثاني  بحثالمعرفة والم
المبحث األول . مباحث أربعوتكون من  تم عرض بعض الدراسات السابقة المتعلقة بالموضوعالثاني  الفصلوفي 

سيط فة، والمبحث الثاني الدراسات المتعلقة بمتغير الو ة بالمتغير المستقل تشاركية المعر متعلق بالدراسات المتعلق
تكنولوجيا المعلومات واالتصال، والمبحث الثالث الدراسات المتعلقة بالمتغير التابع التميز التنظيمي، أما المبحث 

السابقة، اما فيما يخص الفصل الثاني كان يتمحور حول الدراسة الميدانية  تالدراساالرابع  متعلق بمقارنة الدراسة مع 
دوات وتكون من مطلبين المطلب األول الطريقة و المطلب الثاني االدوات في المبحث األول تم عرض الطريقة واأل

الثاني تم عرض النتائج والمناقشة في المطلب االول النتائج والمطلب الثاني  المستخدمة في الدراسة، وفي المبحث
الفكرة بشكل  يصالمساعدة القارئ على فهم الموضوع وا  مناقشة النتائج وتم عرض خطة العمل وفق هذا المنوال ل

 . أسرع
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 :تمهيد

مع ازدياد حجم الدور الذي تلعبه المعلومات والمعارف التي يمتلكها الفرد داخل  ةالمعرفتزداد أهمية      
 .المنظمة كأهم مدخالت في العملية اإلنتاجية خاصة في ظل اقتصاد المعرفة

ها أفاق واسعة نحو تعزيز مكانتها وقدراتها من لذا فإن تطبيق التشارك المعرفي في المؤسسات قد يفتح ل     
تحقيق التميز في مختلف أنشطة ومجاالت عملها، حيث أصبح التميز حتمية فرضتها  إلىخاللها تسعى 

العديد من الظروف والقوى الخارجية، ففي ظل التغيرات الحاصلة لم تعد المنظمات مطالبة فقط بتحقيق 
نما التميز فيه كضرورة   .من أجل البقاء واالستمرارية والتنافساألداء، وا 

طار النظري سيتم التطرق في هذا الفصل إلى اإلاألهداف المحددة للدراسة،  إلىوسعيا للوصول      
 والتميز التنظيميتكنولوجيا المعلومات واالتصال  إلىلمتغيرات الدراسة والمتمثلة في تشارك المعرفة باإلضافة 

 . وهذا ضمن ثالث مباحث

 .المعرفة التشاركية إلىمدخل  :حث األولالمب

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصال إلىمدخل  :المبحث الثاني

 .التميز التنظيمي إلىمخل  :المبحث الثالث
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 ركيةالمعرفة التشا إلىمدخل : لمبحث األولا 

درة على الحكم، حيث تعد المعرفة حصيلة االمتزاج الخفي بين المعلومات والخبرة والمدركات الحسية والق     
الملكاوي، ) منها Inductionويستقرئ  Deductionيتلقى الفرد المعلومات ويمثلها في عقله ويبدأ يستنبط 

5002). 

 .والمعرفة التشاركيةمفهوم المعرفة : األول مطلبال

 :وادارة المعرفة تعريف المعرفة: أوال 

قرارات  التخاذألداء أعمالهم بإتقان، أو  أو ظاهري فيري أنها كل شيء ضمني  كبيسيال عرفها :المعرفة_  
 (5004الكبيسي و خام، ) .صائبة

يرى أن المعرفة عبارة عن معالجة معلومات، وتصورات ذهنية، فالمعرفة هي معلومات  نجم عبودأما _
 (5002نجم، ) .كون الفعل والعمل تطبيقا معامفهومة قادرة على دعم الفعل فيما ي

هي مجموعة العمليات التي تتحكم وتخلق وتنشر وتستخدم المعرفة من قبل الممارسين  :تعريف إدارة المعرفة
  (132، صفحة 5002عليان، ) .ذهالتزودهم بالخلفية النظرية المعرفية الالزمة لتحسين نوعية القرارات وتنفي

 .مفهوم المعرفة التشاركية: ثانيا

 :التالي 1-1لقد تعددت تعاريف المعرفة التشاركية كما هو موضح في الجدول رقم     

 المعرفة التشاركية يوضح مفاهيم ( 0-0)الجدول رقم 

 المفهوم   الباحث الرقم
بوخلوه، الطاهر، ) 1

 (5050و خالد، 
آخر في المؤسسة  إلىعملية تحويل ونقل المهارات والخبرات والمفاهيم من فرد 

كما تعرف بأنها عملية تفاعلية بين األفراد يتم من خاللها تبادل ونقل المعرفة 
 سواء داخل المؤسسة أو خارجها

دمحم، ) 5
5050/5051) 

عملية إتصالية يتم فيها مناقشة المعارف وتبادلها من خالل التفاعل المباشر بين 
 .األفراد أو عن طريق االنترنت بغرض رفع قيمة المعرفة الموجودة داخل المنظمة

الشويخي و ) 3
 (5012خالد، 

تساب هذه المعرفة من المستلم عبر وسيلة نقل ثم اك إلىنقل المعرفة من المصدر 
 معرفة جديدة رأو تطويينجم على هذه العملية اما تغير سلوك  المستلم مماقبل 

والمشاركة في األفكار المهمة ذات  واالقتراحاتهي عملية تبادل المعلومات ، 1الصويعي، ) 4
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 .العالقة بين أعضاء الفريق بعضهم ببعض (5019
دحماني و ) 2

، 5019نفيسة، 
 (322صفحة 

 بإعادة تشكيلهي عملية التبادل التي تكون بين طرفين أو أكثر والتي تسمح 
 .جديدة وخلق معارف

 من اعداد الطلبة باالعتماد على األدبيات :المصدر                                                  

 :الل التعاريف السابقة يمكن ان نقول بأن ومن خ

هي العملية التي يتم من خاللها نقل المعرفة الصريحة : connaissances participativesالمعرفة التشاركية 
 .والضمنية من طرف غلى آخر بهدف تحقيق أهداف المنظمة

 :مشاركة المعرفة مستويات وأهمية :الثانيالمطلب 

 :المعرفة مستويات مشاركة: أوال  

دمحم، اثر الهيكل التنظيمي على المعرفة ) :يمكن التميز بين ثالث مستويات لمشاركة المعرفة وهي      
 (5051-5050التشاركية في المنظمات، 

إلحتياجات  المستوى الفردي، والتي تعد مهمة جدا للمنظمة، ويتطلب من المنظمة هنا فهم فهما مناسبا      
 .زمالئهمدعم مهامهم في مجال تطوير معارفهم ومشاركتها مع  ورغبات أفرادها كي تتمكن من

والمستوى الجماعي الذي يدرس ويهتم بمشاركة المعرفة على مستوى الجماعات داخل المنظمة، وعلى       
 االستراتيجيةت تحقق المنافع مشاركة المعرفة في مجاال إلىمستوى المنظمة والتي تتطلع من خالله المنظمة 

 .الحالية والمستقبلية التي تضمن لها الترابط بين األفراد والجماعات والمنظمة

ثالث أنواع من مشاركة المعرفة وهي إسترجاع المعرفة إذ يتم مشاركة المعرفة  إلى (Ackerman)ويشير      
ة التنظيمية يتعلم األفراد من المنظمة، وتبادل األفراد، أي انه أثناء عملية استرجاع المعرف إلىمن المنظمة 

آخر بقصد تبادل المعرفة الفردية الموجودة، وأثناء عملية التبادل  إلىالمعرفة أي مشاركة المعرفة من شخص 
يتعلم االفراد، وخلق المعرفة أي مشاركة المعرفة بين األفراد بقصد توليد معرفة جديدة، وهي عملية التعلم 

 .تنتج عنها تشكيلة جديدة من المعرفة التنظيميةالداخلي التي 

  :أهمية مشاركة المعرفة: ثانيا

نشاطات إدارة المعرفة أهمية، ألنه يضمن تميز المؤسسة ويدعم عملية  أكثرتعتبر مشاركة المعرفة أحد      
 .توليد معرفة جديدة إلىاإلبداع فيها مما يؤدي 
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 (5014ججيق و سارة، ) :يفيما يل( Gurteen) تبرز أهمية التشارك المعرفي حسب

 .إكتساب الميزة التنافسية إلىخلق وتوليد معرفة جديدة يؤدي -

دوران المعرفة بين جميع األفراد يضمن استمراريتها وبقائها في المؤسسة، وبالتالي عدم فقدانها في حالة -
 .تسرب بعض الكفاءات

أن هناك حاجة ماسة لتشارك المعرفة في المؤسسة ( د الحميد،وياسر المهديثروة عب)في حين أشار
أهميته التنظيمية له  إلىالجامعية حيث يدعم قدرتها اإلبداعية والتنافسية كما أن التشارك المعرفي أضافة 

ن ألعضاء هيئة التدريس، سواء على المستوى اإلجتماعي، م(  الشخصي)أيضا أهمية على المستوى الفردي 
بين الزمالء أو على المستوى المهني، من حيث تحقيق مفهوم التطور  اإلنسانيةحيث دعم الروابط والعالقات 

ما أهمية التشارك المعرفي على المستوين الفردي، والتنظيمي من خالل  زوتبر . المستمرالمهني ودعم التعلم 
 (5012ي، الحافظ و ياسر فتحي الهنداو ) :ييل

 : األهمية الفردية للتشارك المعرفي: أوال

 .مساعدة األفراد على أداء وظائفهم على نحو أكثر فعالية-

 .مساعدة األفراد على البقاء في وظائفهم ، ودعم أواصر التعاون والتأزر بين الموظفين داخل المؤسسة-

 .لب المكافأت ومزيدا من التقدير الشخصييعزز التشارك المعرفي التنمية الشخصية والتقدم الوظيفي ويج-

دعم تحقيق األهداف الفردية والجماعية من خالل التشارك المعرفي، ودعم أواصر التعاون والتأزر بين -
 .الموظفين داخل المؤسسة

 :األهمية التنظيمية للتشارك المعرفي: ثانيا

 .الكفاءةيمكن المؤسسة من تحسين -

 .من المخاطر الناتجة من عدم التأكدتخفيض تكاليف التدريب والحد -

ومما سبق يتضح ان مشاركة المعرفة مسألة مهمة للنجاح التنظيمي، وأن الحاجة إليه تعتبر مسألة أكثر 
 .المكلفة  مثل الجامعة التي تحن بصدد دراسة التشارك المعرفي فيهاإلحاحا في مؤسسات المعرفة 

 :مشاركة المعرفة معوقات: الثالثالمطلب 

 .رة هي المعوقات التي تعمل على الحد من مشاركة المعرفة في المنظمةكثي
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ثالث  إلىأن المعوقات التي تعمل على الحد من مشاركة المعرفة تنقسم  إلىحيث ترى ماريانا كوكو -
 (5051-5050دمحم، اثر الهيكل التنظيمي على المعرفة التشاركية، ) :مستويات

o وتضم ضيق الوقت، والمشكالت اللغوية، ونقص الثقة، وانخفاض : وقات على المستوى الفرديمع
 .معالجة المعرفة، وقصور الشبكات االجتماعية، وعدم وجود عالقات قوية بأهميةالوعي 

o تاالستراتيجياوتشمل تكامل أهداف مشاركة المعرفة مع  :معوقات على المستوى المنظمة 
تصال اإلداري لفوائد مشاركة المعرفة، وقصور البنية التحتية الالزمة لمشاركة المؤسساتية واهمال اال

 .شبكات االتصال، والتعقيدات المتزايدة، وتباعد المسافات المعرفة وضعف
o التدريب،  إلىتتثمل المعوقات على المستوى التقني في االفتقار  :معوقات على المستوى التقني

 .ضيق الوقت ذلكيتم اختيارها، وك وضعف االفادة من التقنيات التي

 :أبعاد مشاركة المعرفة: المطلب الرابع

تقويم موضوع ما  إلىالمسبق  استعدادهنزهة الفرد أو  :(Individual Attitudes)اإلتجاهات الفردية  ( أ
تنعكس في سلوك الفرد وفي أقواله وأفعاله  فاالتجاهاتبطريقة معينة، وتحدد طريقة السلوك وتفسرها، 

، تشاركية المعرفة ودورها في تحقيق التميز المؤسسي الدور الوسيط .دمحم ق). عله مع اآلخرينوتفا
 (15، صفحة 5012لتكنولوجيا المعلومات، 

يختزل ضمن مصطلح الخبرة مفهوم المعرفة أو المهارات أو القدرة على  :(Expertise)الخبرة  ( ب
فطري عفوي، ويكتسب الفرد الخبرة من خالل ممارسة نشاط أو عمل  بأسلوب ذلكالمالحظة، و 

 .زيادة هذه الخبرة واكتسابها عمق أكبر إلى، وان تكرار هذا العمل يؤدي معين
 ".معرفة أدائية أو معرفة خاصة تكتسب من خالل الممارسة او عن طريق التجربة" فالخبرة هي

 (54، صفحة 5011/5015بسمة، )
 ".بأنها معرفة من نوع عالي، أي معرفة عميقة حول موضوع معين"  بأنها ذلكوتعرف ك

هي مؤثرات خارجية التي تشجع االنسان أو تحفزه ألداء أفضل :(Reward System)نظام الحوافز  ( ت
الدارة في جذب االفراد وعلى ها األساس يمكن اعتبار الحافز قوة خارجية يمكن استخدامها من قبل ا

 (10، صفحة 5012، .دمحم أ)االكفاء للعمل لديها 
من خالل الربط  ذلكيشمل الحوافز المادية والمعنوية حيث يعزز من ممارسة النشاط التشاركي، ويتم 

  .كة المعرفة بينهمبين الحوافز المادية والمعنوية وين ممارسة االكادميين لنشاط مشار 
 االعتقاداتبأنها عبارة عن مجموعة من تعرف  :(Organizational Culture) التنظيميةالثقافة  ( ث

 (5013السكارنة، أخالقيات العمل، ) .والتوقعات والقيم التي يشترك بها أعضاء المنظمة
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التوقعات والقيم والمعايير التي تؤثر على كيفية مجموعة مشتركة من المعتقدات و  كما تعرف بأنها
، صفحة 5013المعايطة، ) .قيام األفراد بالتوصل والتعاون في المنظمة لتحقيق األهداف المنشودة

192) 
نظيمية يشكل الهيكل التنظيمي أو الخريطة الت:  (Organizational Structure) الهيكل التنظيمي ( ج

اإلطار العام للتسلسل اإلداري للمؤسسة، فهو الشكل الذي يوضح مواقع الوظائف وارتباطاتها اإلدارية 
 (5010الظاهر، ) .والعالقات بين األفراد كما يوضح خطوط السلطة والمسؤولية داخل التنظيم 

فراد قبل القيام بسلوك معين فانهم يقومون باتخاذ األ :(Individual Expectations)توقعات الفرد  ( ح
 إلىقرارات واعية وحسابات دقيقة حيث يقوم االفراد ببذل الجهود من أجل انجاز االعمال التي تؤدي 

 (13، صفحة 5012، .دمحم ق) .العوائد التي يرغبون بها
د وفي المنظمات وفي المجتمع ككل يؤثر في طبيعة النشاط الثقة بين االفرا :(Trust)الثقة  ( خ

االقتصادي وتصميم الهياكل التنظيمية للمنظمة ودرجة االزدهار االقتصادي للمجتمع ، فهي مكون 
  .اساسي في اي نشاط لمشاركة المعرفة 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصال إلىمدخل : الثاني بحثالم 

فتكنولوجيا المعلومات تعتبر من  .اليومت محور عملية التقدم في عالمنا تمثل تكنولوجيا المعلوما     
مخرجات متعددة تحتاجها  إلىالموارد الهامة التي تمتلكها المنظمة، باعتبارها أداة لتحويل المدخالت 

 .المنظمة في وقتها الحالي أو في المستقبل

 مفهوم تكنولوجيا المعلومات واالتصال: االول مطلبال

أختلف  موحد، فقدلم تخض تكنولوجيا المعلومات واالتصال كغيرها من المصطلحات الحديثة بتعريف -     
واالتصال الباحثون حول تحديد مفهوم موحد تبعا لرؤية كل واحد لها، فقبل التطرق في تكنولوجيا المعلومات 

 .بالموضوعالتعرف على أهم المصطلحات ذات الصلة  سنحاول

 Tecno:ان التكنولوجيا كلمة يونانية في االصل تتكون من مقطعين هما :La technologie التكنولوجيا-0
فكلمة التكنولوجيا تعني علم االداء أو  بذلكوتعني علم أو دراسة ، و  Logyويعني حرف أو مهارة او فن، و 

 (5012حسين، ) .علم التطبيق

اللغة التقنية والعلم التطبيقي والطريقة الفنية لتحقيق غرض علمي، : أنهاب (webster)كما يعرفها المعجم -
 .فضال عن كونها مجموعة من الوسائل المستخدمة لتوفير كل ما هو ضروري لمعيشة البشر ورفاهيتهم
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هي البيانات التي خضعت للمعالجة والتجليل والتفسير، بهدف استخراج : Linformation المعلومات -5
، 5010النجار، ) .، والعالقات التي تربط الحقائق واألفكار والظواهر ببعضها البعضت، والمؤشراالمقارنات
 (42-42الصفحات 

يمكن تعريفها على أنها أداة حاسوبية يستخدمها االفراد في عملهم  :Informatiqe تكنولوجيا المعلومات-3
ان نسمي العاملين مع هذه  نويمك. المؤسسةاحتياجات أنشطة معالجة المعلومات في  مع المعلومات ولدعم

 .(5015الطيطي، ) .التكنولوجيا بعمال المعرفة

ياسين، ) .تكنولوجيا المعلومات هي حزمة من االدوات التي تساعد على معالجة وتجهيز االفراد بالمعلومات-
5009) 

هو العملية التي يتم من خاللها نقل المعلومات :  concept of communicationمفهوم االتصال  -3
، صفحة 5010الغزو، ) .آخر او آخرين بصورة تحقق األهداف المنشودة إلىوالمعاني واالفكار من شخص 

542) 

 :عاريف التي تخص تكنولوجيا المعلومات واالتصال كما هو موضح ف الجدول التاليلقد تعددت الت

 تكنولوجيا المعلومات  يوضح مفاهيم (0-5) :الجدول رقم     

 المفهوم الباحث الرقم
ات هي تقنيات المعلومات المستخدمة في جميع المجاالت بدأ من التجهيز  (5002موسى، ) 1

 التقنيات المستخدمة في مجال االتصاالت إلىوالبرمجيات وصوال 
هي مجموعة منظمة من الوسائل واإلجراءات التي يمكن بواسطتها تجميع  (5010الشاق، ) 5

وتشغيل وتخزين وتوزيع ونسر واسترجاع المعلومات عن الماضي والحاضر 
 يتعلق بأنشطة المنظمة وعملياتهاوالتنبؤ بالمستقبل الذي 

هي عبارة عن كل التقنيات المتطورة التي تستخدم في تحويل البيانات بمختلف  (5014السالمي، ) 3
اشكالها غلى معلومات بمختلف انواعها والتي تستخدم من قبل المستفيدين 

 منها في كافة مجاالت الحياة
الخناق، نظام ) 4

هندسة المعرفة 
إستخدام تكنولوجيا 
المعلومات في 

جميع مجاالت المعرفة العلمية والتكنولوجية والهندسية واالساليب االدارية 
المستخدمة في معالجة المعلومات وتطبيقاتها، وانها تفاعل بين الحاسوب، 

 تشارك في االمور اإلجتماعية والثقافيةواالجهزة، واالنسان و 
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تمثيل المعرفة، 
5009) 

جلول، ) 2
5012/5019) 

باستخدام توليفة من  ذلكهي الحصول على المعلومات واختزانها وبثها و 
 المعدات الميكروالكترونية، الحاسبة واالتصالية عن بعد

 ماد على األدبياتمن إعداد الطالبتين باالعت :المصدر                   

هي عبارة عن التقنيات كافة التي تستخدمها  تكنولوجيا المعلومات واإلتصالنرى أن  مما تقدوبناء على  
المنظمات المعاصرة لجمع المعلومات التي تستخدمها في تنفيذ أنشطتها المختلفة بأقصى درجة من الكفاءة 

  .تميزها ونجاحها إلىوالفاعلية بالشكل الذي يؤدي بها 

 خصائص تكنولوجيا المعلومات واالتصال: المطلب الثاني

تلعب تكنولوجيا المعلومات واالتصال دورا هاما في توفير كافة المعلومات الالزمة لكافة األنشطة      
االقتصادية واالجتماعية والسياسية، ومنها يمكن أن نستخلص أهم الخصائص التي تتميز بها تكنولوجيا 

 (5002الباسط، ): ال التاليةالمعلومات واإلتص

 حيث يكون بإمكان المستخدم ارسال واستقبال الرسائل في أي وقت وهو غير مطالب : الالتزامنية
 .باستخدام النظام في الوقت نفسه

 المستعمل لها يمكن ان يكون مرسل أو مستقبل في نفس الوقت فالمشاركين في عملية :التفاعلية 
 .بخلق نوع من التفاعل بين األفراد والمؤسسات حما يسماالتصال يستطيعون تبادل األدوار وهو 

 حما يسمهو قابلية الشبكة للتوسع واالنتشار عبر مختلف مناطق العالم وهذا  :الشيوع واالنتشار 
 .بتدفق المعلومات عبر مسارات مختلفة مما يعطيها الطابع العلمي

 ا يعني امكانية الربط بين األجهزة االتصالية المتنوعة بغض النظر عن وهو م :قابلية التوصيل
 .المؤسسة أو البلد المنتج لهذه األجهزة

 الفيديو والفاكس ذلكحيث أنه تتسم بسهولة وبساطة التشغيل ومن  :سهولة اإلستخدام. 
 ما هائال من تتيح تكنولوجيا المعلومات واالتصال وسائل التخزين التي تستوعب حج :تقليص المكان

 .المعلومات والتي يمكن الوصول إليها بسهولة
 الوقت والمكان،  من اقطاربإمكاننا القول ان تكنولوجيا المعلومات واالتصال تمكنت  :تخفيض الوقت

من معلومات  هما يلزمشبكة االنترنت التي تسمح لكل واحد منا بالحصول على  ذلكوخير دليل على 
 (5014/5012كهينة، ) .موقعهفي وقت قصير جدا مهما كان 

 مثال تتمتع باستمرارية  فاألنترنتفهي تسمح باستقاللية تكنولوجيا المعلومات واالتصال،  :الالمركزية
 .عملها في كل االحوال فال يمكن ألية جهة ان تعطلها على المستوى العالم باسره
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 لمستخدم أن يستفيد من خدماتها أثناء تنقالته من أي مكان عن أي يمكن ل :قابلية التحرك والحركية
 .طريق وسائل كثيرو

 إلىآخر كتحويل الرسالة المسموعة  إلىبمعنى امكانية نقل المعلومات من وسيط  :قابلية التحويل 
 .رسالة مطبوعة أو مقروءة

 المعلومات مسارات  تأخذهو المحيط الذي تعيش فيه هذه التكنولوجيا، حيث  :العالمية والكونية
 (5000الهادي، ) .مختلفة تنتشر عبر مختلف محيط عملها

 البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واإلتصال: المطلب الثالث
حسين، االتصال الجماهيري وتكنولوجيا ) :تشمل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصال على      

 (120-129، الصفحات 5012المعلومات، 
إطالقا لباقي األسس  نال يمكوهي األساس األول لبناء المفهوم، والتي من دونها  :Dataالبيانات .0

 .والبنى ان تعمل أو باألحرى أن تقوم لها قائمة أصال
 (.البيانات)األولوتعالج األساس  وهي األدوات التي تحفظ وتخزن  :Hardware األجهزة .5
 إلىوهي البنى التي بواسطتها يمكن السيطرة على االساس األول، إضافة : Software البرمجيات .3

وحل المشكالت حسب الحاجة  جالنتائالتحكم وتطبيق العمليات الحسابية والمنطقية، للحصول على 
 .والطلب

من نتائج تطور البنى التحتية السابقة  وهي: Telecommunicatio Communicationاإلتصاالت  .4
الذكر، والتي ساعدت على توزيع ونشر البيانات ونتائجها، وهي اشبه بوسائل النقل التي ساعدت على 

التجاري للمنتجات، وبالذات التي تعرف  التوزيعفي  واإلسراعربط العالم، وتقليص المسافات 
 ة وجعلت العالم كله كقرية واحدةباالتصاالت عن بعد التي قصرت المسافات الجغرافي

وهي حصيلة تطور االتصاالت عن بعد، وتأخذ مفهوم العالم كقرية واحدة،  :Networksالشبكات .2
 .والتي سرعت أكثر فأكثر في نقل البيانات والمعلومات المنتجة أصال كبنى تحتية أولية

ببروتوكوالت وقواعد التي  هي شبكة معلوماتية محلية خاصة بالمؤسسة، وتعمل :Internetاالنترنت  .6
لتمكين األفراد داخل المؤسسة االتصال فيما بينهم والوصول ، (TCP/IP)خصوصاتبنى عليها األنترنت 

داودي، ) .االنترانيت واالكسترانيت إلىالمعلومات بطريقة أسرع وأكثر كفاءة وأقل تكلفة ، إضافة  إلى
   (14، صفحة 5012علومات واالتصال كمدخل الدارة المعرفة، تكنولوجيا الم
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 ات واالتصالالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلوم( 0-0: )الشكل رقم                   

 
 
 
 
 
 
 
 

 (140، صفحة 5004السمراني، ) اعداد الطلبة باالعتماد على  من:رالمصد 

 :مزايا وتحديات تكنولوجيا المعلومات واالتصال: لمطلب الرابعا

إن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال مكن من تحسين جوانب كثيرة في حياة األمم والشعوب،      
 إلىحيث فتحت آفاق جديدة لالنسان المعاصر وفي مختلف مجاالت األعمال، فمن التجارة اإللكترونية 

تحسين الوقف التنافسي للمنظمات، ورغم المزايا التي تقدمها إال انه  إلىالعالج عن بعد  إلىالتعليم عن بعد 
في بعض الجوانب، وتبقى تشكل أكبر  ذلكال يجب النظر إليها على أنها غير خالصة، بل على العكس من 

 :تحدي للمنظمة في العصر الحالي

 :مزايا تكنولوجيا المعلومات واالتصال: أوال

 :وضيح هذه التاثيرات في الجدول التالييمكن ت 

 التاثيرات السلبية وااليجابية ل تكنولوجيا المعلومات واالتصال( 0-3:) الجدول رقم

 التأثيرات السلبية لتكنولوجيا المعلومات واالتصال المعلومات واإلتصال االيجابية تكنولوجياالتأثيرات 
التمكن من إنجاز المسائل الحسابية وعمليات -
لمعالجة لألعمال الورقية بشكل اسرع بكثير مما يقوم ا

 .به االفراد
تعمل على زيادة المبيعات من خالل مساعدتها -

 .للمنظمة في إشباع حاجات ورغبات المستهلكين
التقليل من اإلتصاالت الشخصية المباشرة، لوجود -

تسمح للمنظمات بجمع معلومات تفصيلية عن 
قد تتجاوز على خصوصياتهم  بذلكاألفراد، و 

 .وحرياتهم الفردية
 .تجعل العالقات بين المتعاملين أقل إنسانية-
ة االنترنت في توزيع من الممكن إستخدامها خاص-

نسخ غير قانونية وبطريقة غير قانونية، وغير 

Data 

Hardware 

Software 

Telecommunication  
Communicatio 

Networks 

Interne 
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شبكة اتصال وسيطة بين الشركات، وهذا ما يساهم 
 .ل واإلقامةفي تخفيض تكاليف التنق

الماليين من  إلىتوزيع المعلومات بشكل فوري -
 .األفراد في مختلف مناطق العالم

مساعدة المنظمات على التعرف األوسع واألشمل -
 .على نماذج المبيعات الخاصة بالزبائن

جديدة، من خالل  وكفاءاتالتزويد بإمكانيات -
اآللي، السيطرة اآللية على  فالصرا: مثلالخدمات 

 .ائرات والمطاراتالط
إمكانية التقدم في المجاالت الطبية والجراحية -

 والصور الشعاعية، ومراقبة المرضى

مشروعة من البرمجيات والمقاالت والكتب والممتلكات 
 .الفكرية األخرى 

تسبب شلل للمجتمعات في حاالت األعطال، غير -
 .المتوقعة أو غير المعروفة في هذه النظم اآللية

ل إستخدامها المكثف قد يسبب اإلرهاق، والمشاك-
 الصحية

، ستوقف أو ديؤديها األفراحوسبة النشاط التي كان -
 .تنتهي بعض الوظائف

 (120، صفحة 5012حسين، االتصال الجماهيري وتكنولوجيا المعلومات، ) من اعداد الطلبة باالعتماد على

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  الستخدامى ما سبق، فهناك مزايا إضافية أخر  إلىباإلضافة      
 (32-33، الصفحات 5002فرغلي، ) :منظمات االعمال تتمثل في

 .تحسين اإلنتاجية وكفاءة العمليات التشغيلية-

 .زيادة القدرة على الخلق، اإلبداع واالبتكار-

 .مواجهة التهديدات الخارجية-

 .وفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسبت-

 .دعم وتحسين عمليات اتخاذ القرار وتنشيط حركة االتصاالت بالمنشأة-

 .صياغة وتنفيذ استراتجيات المنظمة-

 :تحديات تكنولوجيا المعلومات واالتصال: ثانيا 

طه، )  :خيصها فيما يلييواجه تطبيق تكنولوجيا المعلومات في المنظمات بعض التحديات، يمكن تل-     
 (112_114، صفحة 5002

تتمثل هذه التحديات في كيفية قيام المنظمة بتطوير عمارة معلومات  :تحديات عمارة المعلومات .0
تدعم أهدافها ووظائف أنشطتها، فخلق نظام جديد لمعلومات المنظمة هو أبعد من تركيب أجهزة 
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بات جديدة فالنظام الجديد يتطلب إجراءات توضح كيفية التعامل معه، وتدريب أفراد يمكنهم حاس
تطبيق واستخدام هذه التكنولوجيا بكفاءة محطات العمل الطرفية على األقسام أو الوحدات، وبناء 

 .شبكة اتصاالت بين تلك المحطات واالقسام، وكيفية التنسيق بينهم
نمو وتدخل العالقات بين المنظمات بمختلف العالم، وفي  إلىة العولمة أدت ظاهر  :ولمةتحديات الع .5

ظل المنافسة العالمية يتطلب هذا مراعاة االختالفات الثقافية لبيئات التطبيق المختلفة عند تصميم 
 .نظم المعلومات

رع من الواضح ان التطور التقني أس :التباين بين قدرات تكنولوجيا المعلومات وقدرات المنظمات .3
 .بكثير من قدرة المنظمة على استيعاب وتطبيق هذا التطور

المعلومات  إذا كانت عملية اتخاذ القرار ال تتم بصورة فعالة في حالة نقص :الحمل المعلوماتي الزائد .4
ولة، ففي المقابل، سيؤدي حجم المعلومات الزائد عن القدرة هليها بسوعدم امكانية الوصول ا
متخذي القرار  شعورار غلى ما يعرف بالحمل المعلومات الزائد، ويتمثل في االستيعابية لمتخذ القر 

 .بالعزف في طوفن المعلومات المتاحة لديهم
يتمثل في مقاومة األفراد العاملين ألي استحداث في نظم المعلومات أو تطوير  :المقاومة التنظيمية .2

لتنظيمية أو تعديل مهامهم الوظيفية، اي نظام قائم فهم يقاومون اي يستشفون منه تهديدا لمراكزهم ا
 .أو تقليص في درجة احتياج التنظيم لهم

أصبح العالم حولنا يتسم بالسرعة في التغير  :تسارع التغيرات كما ونوعا في بيئة األعمال .6
والديناميكية في الحركة، عالم تكاد تتالشى فيه الحدود الزمنية والمكانية بين ما هو قديم و جديد وهذا 

ويمكن ( االجتماعية، السياسية، االقتصادية ، التكنولوجية)ير ينعكس على عوامل البيئة الخارجية التغ
أحد أهم التغيرات التي تتطلب من ( الحاسوب واالتصاالت)اعتبار التطورات في تكنولوجيا المعلومات

 ستراتيجيةاالمنظمات األعمال االستجابة لها من خالل اعتبارها أحد العناصر المهمة في صياغة 
 (51، صفحة 5002العمري، ) .العامة للمنظمة والتي تحاول من خاللها تحقيق الميزة التنافسية

 التميز التنظيمي  إلىمدخل : الثالث بحثالم 

وس، من أجل واقع ملم إلىورسالتها وأهدافها  ترجمة رؤيتهاالمنظمات المتميزة هي التي تحرص على      
دعم وتشجيع التميز واالبداع في مختلف أنشطة ومجاالت  إلىتحقيق طموحاتها، والتي تسعى من خاللها 

أصبح التميز حتمية فرضتها العديد من الظروف والقوى الخارجية، ففي ظل التغيرات الحاصلة  ثحي. عملها
نما التميز فيه ك  .والتنافس واالستمراريةضرورة من أجل البقاء لم تعد المنظمات مطالبة فقط بتحقيق األداء، وا 
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 مفهوم التميز والتميز التنظيمي : المطلب االول

ان مفهوم التميز التنظيمي ينطلق من العديد من الكتب والدراسات واالبحاث وهذا التعدد يعكس أهمية      
التميز التنظيمي الذي يركز على  المفهوم التي جعلت المداخل االدارية المعاصرة تركز جهودها لتحديد مفاهيم

 .تحقيق أهداف المنظمة الكلية في ظل التغيرات البيئية المتعددة

أن تكون  ذلكفسرت كلمة التميز بأكثر من معنى فهو التفوق، الجودة المتاحة المطلوبة وهي التفرد، وك-    
 .يه وأن يكون من الصنف األولمتميزا في عملك وتم تفسيرها بأنها تعني جيد جدا في نوع العمل الذي تؤد

 (5014غازي، )

ان التميز هو كل فعل أو نشاط لكل شخص يعزز ويقوي اإلنجاز داخل المنظمة " MCGREG"يرى -   
كاري ودوره في تحقيق الذبحاوي، التفكير االبت) ويتضمن العديد من قوى العمل التي تشكل هيكل المنظمة

 (5012التميز التنظيمي، 

التميز المؤسسي هو أسلوب فكري وفلسفة إدارية تعتمد على منهجية تتعلق بكيفية تحقيق نتائج ملموسة -   
في المؤسسة لتحقيق بعض التوازن في تلبية احتياجات جميع االطراف، سواء أصحاب المصلحة أم المجتمع 

 (Waswas & Jwaifell, 2019) .لم واإلبداع والتحسين المستمرككل، في إطار ثقافة التع

ومن خالل االطالع على أراء الكتاب والمتخصصين في مجال اإلدارة يوجد هناك اختالف بينهم      
ن الباحثين بعض التعاريف التي قدمها عدد م اختالفبسبب  ذلكمفهوم موحد للميز التنظيمي و  إلىللتوصل 

 مفهوم التميز التنظيمي وفي ضوء هذه الدراسات كما هو موضح في الجدول إلىوالكتاب للتوصل 

 التميز التنظيمي  يوضح مفاهيم( 0-4)جدول رقم 

 المفهوم الباحث الرقم
، .الشهراني ن) 1

5012) 
قق مستويات عالية غير حالة من اإلبداع اإلداري والتفوق التنظيمي، تح

عادية من األداء والتنفيذ للعمليات االنتاجية والتسويقية والمالية وغيرها في 
المنظمة، لما ينتج عنها إنجازات تتفوق على ما يحققه المنافسون، ويرضى 

 المصلحة في كافة المنظمة والحالبعنه العمالء، 
الذبحاوي، ) 5

5012) 
هو ضرورة حتمية لتحقيق التطوير التنظيمي على مستوى المنظمة ورفع 

االداء والتميز لألفراد العاملين من خالل تطوير قدراتهم ومهاراتهم في  كفاءة
التطور وجود تنظيم فعال لتحقيق التميز  ذلكالمنظمة حيث يتطلب 

 والمنافسة
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 ،5015المليجي، ) 3
 (10صفحة 

هو القدرة على التوفيق والتنسيق بين عناصر المنظمة وتشغيلها في تكامل 
مستوى  إلى بذلكوترابط لتحقيق أعلى معدالت الفاعلية، والوصول 

المخرجات الذي يحقق رغبات ومنافع وتوقعات أصحاب المصلحة المرتبطين 
 .بالمنظمة

4 (Naser & 
Shobaki, 2017) 

هو مصدر مملوك لمنظمة دون غيرها يمكن ان يكون هذا المصدر إنسانا 
 متميزا، تقنية متميزة، طريقة عمل ال يمكن لألخرين تقليدها

2 (Waswas  و
Jwaifell ،5019 ،
 (22صفحة 

ية تحقيق نتائج أسلوب فكري وفلسفة إدارية تعتمد على منهجية تتعلق بكيف
جميع  احتياجاتملموسة في المؤسسة لتحقيق بعض التوازن في تلبية 

األطراف سواء أصحاب المصلحة أو المجتمع ككل في إطار ثقافة التعلم 
 واإلبداع والتحسين المستمر

األخضر، )  2
5012/5019 ،
 (91صفحة 

مكانة مرموقة تنشدها  إلىالمتواصل للوصول  هو السعي المستمر والجهد
 اواستراتيجياتهالمنظمة بين منافسيها، وكذا تحسين أداء مواردها البشرية 
 وهيكلها التنظيمي وثقافتها، لتجاوز توقعات أصحاب المصلحة

 ياتمن اعداد الطلبة باالعتماد على األدب :المصدر                                               

ومن خالل جاهزية هذه المنظمات على قبول التكنولوجيا الجديدة وهو يتطلب مستوى عالي من التنسيق      
 ,Alnoor) .بين العديد من المتغيرات الخارجية والداخلية التي تؤثر في مشاركة الموظفين مع التكنولوجيا

Abdullah, & Abbas, 2020) 

كرة التميز التنظيمي مبنية على القدرة التنظيمية لتطوير القوى الداعمة للتميز في المؤسسة والتي تأتي فف    
قد . من قدرة المنظمات على تحقيق معدالت التغير السريع للمساعدة في تحقيق والحفاظ على مكانة تنافسية

نظيمي، والشعور المتزايد بالجودة والقدرة على الت التنظيمية والهيكلتشمل هذه القوى الموارد البشرية، والثقافية 
 (AL-Adaileh, 2017). توظيف التكنولوجيا في العمليات التنظيمية بشكل فعال

 :ومن خالل التعاريف السابقة يمكن ان نقول بأن     

تخذ من الجودة والتحسين المستمر عملية مستمرة التطوير ت organizational excellenceالتميز التنظيمي 
إرضاء جميع أصحاب المصالح  إلىمنهجا مالزما لها بهدف تحقيق نتائج تتجاوز المعايير المحددة وتؤدي 

وتجاوز توقعاتهم وأحد الجوانب المهمة لمنظمات اليوم هو درجة استخدام تشارك المعرفة لتحقيق ميزة 
  .تنافسية
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 لتنظيمي أهمية التميز ا :المطلب الثاني

تحقيق  خالل،القوى الداعمة للتميز من  على بلورةان أهمية التميز التنظيمي، تنبع من قدرة المنظمات      
، القوى البشرية، ةالتنظيميمعدالت التغير السريعة، وتحقيق المنافسة غير المحدودة، وحفظ المكان والمكانة 

ور بالجودة، والقدرة على توظيف التكنولوجيا في المعلومات الثقافة التنظيمية، الهيكل التنظيمي ثم تنامي الشع
 .واإلبداعات

 :ان أهمية التميز التنظيمي من خاللها إلى (Bement, 2004, p. 4) الباحثوأشار 

 .تحسين األداء وتحديد عناصر القوة واستثمارها وتشخيص عناصر الضعف ومعالجتها. 1

 .سهيل إجراء المقارنات مع المنظمات األحرى المماثلةت. 5

 .تسهيل اجراء المقارنات مع المنظمات األخرى المماثلة. 3

 .التركيز على رأس المال البشري كعنصر اساسي لتطوير المنظمة وتميزها. 4

 .التركيز على النتائج والمساعدة على تحقيق التنمية المستدامة. 2

 المنظمة، واختيار أحسن أساليب العمل بهدف تطوير وتحسين المنتجات والعمليات زيادة الدقة في أعمال.2

يعد عامال لتعزيز عمل المنظمة وفاعليتها ويجعلها منظمة مبتكرة تحقق رسالتها من خالل فاعلية .  .2
 (412، صفحة 5012العنزي، ) القيادة

من خالل األداء الممتاز الذي ينجم عن  organizational excellenceيز التنظيمي ونرى أهمية التم     
األنشطة الرئيسية للمنظمة وتكمن أهميته في تحقيق اإلبداع والتطور اإلداري ورفع مستوى األداء من خالل 

ما ان التمييز ك. تطوير مهارات وقدرات العاملين وتحفيزهم واحتوائهم بحيث يشعر الفرد أن المنظمة مكان له
فضال عن ان  وتحسينها،لتطوير الخدمات والمنتجات في المنظمة  مالئمالتنظيمي يسهم في خلق محيط 

التمييز يساعد على تشخيص نقاط القوة واستغاللها وتراكم الخبرات والمعارف والمهارات وتعزيز القدرات 
نجاح المستمر والتميز هو الطريق المناسب الفكرية المعرفية والعلمية، وغاية جميع المنظمات هو تحقيق ال

 .ذلك إلى
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 متطلبات التميز التنظيمي : المطلب الثالث

الشهراني ) : يما يليتطلب تحقيق التميز التنظيمي عدة أمور وجب توفرها في المنظمة لعل من أبرزها     
 (32، صفحة 5012، .ن

اتيجي، وتبني التطوير اإلستراتيجي للمنظمة، وتحقيق التنسيق والتكامل اإلستراتيجي في التوجه اإلستر  .1
 .أجزاء المنظمة

 .هياكل تنظيمية مرنة تتناسب مع التغيرات المحيطة .5
توفر نظام معلومات متكامل يضم آليات لرصد المعلومات وتحديد مصادرها، ووسائل جمعها، وقواعد  .3

 .معالجتها وحفظها ومشاركتها
نجاح  .4 نظام متطور إلدارة الموارد البشرية ، يتضمن استقطابهم وتوظيفهم وتحفيزهم وتمكينهم وا 

 .مسارهم الوظيفي
من خالل قيم  ذلكالقيادة الداعمة للتميز، حيث يكون سلوك القائد هو الداعم لمنهجيات التميز، و  .2

لمعايير التي توفر المناخ وغايات وأهداف المنظمة، حيث أن القيادة الفعالة تتولى وضع األسس وا
 .التنظيمي المناسب الذي يعزز التميز التنظيمي

في توفير بيئة مناسبة ومحفزة لإلبداع من خالل  ذلكالتعليم والتحسين المستمر، حيث يسهم  .2
 .المشاركة الفعالة للمعرفة

مال واألداء توفر نظام متكامل لتقييم األداء الفردي، وأداء المجموعات وفرق العمل، ووحدات االع .2
 .األهداف معايير األداء إلىياس التنظيمي ككل بغرض تقويم اإلنجازات بالق

المسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع، كالمواطنة الصالحة ، والسلوك االخالقي فلهما أهمية على  .2
 .المدى الطويل لمصلحة المؤسسة

مجموعة من المبادئ تتجسد في انه لتحقيق التميز يجب ان يلتزم القادة بكما يرى شعبان      
شراكهم في القرار، اإلبداع  األوربيالنموذج  للتميز وهي التركيز على النتائج، االهتمام بالعمالء وا 

 (92، صفحة 5009شعبان، ) والتعلم، القيادة ووحدة الهدف، وتطوير الشراكات

 :تنظيميأبعاد التميز ال :الرابعالمطلب 

التخطيط االستراتيجي عملية نظامية لتحديد كيفية انتقال  نإ :strategic planing التخطيط االستراتيجي ( أ
نظام خاص بتصميم كافة  مستقبلها المرغوب، فالتخطيط االستراتيجي هو إلىالمنظمة من الوضع الراهن 

الوظيفية، ثم الخطة  ةتراتيجياالسالكلية، مرورا بالخطة  االستراتيجيةأنواع الخطط، بدأ بالخطة 
 .رسالة ورؤية المنظمة بالمنظمة وتحديدعلى دراسة البيئة المحيطة  ذلكالتنفيذية ويستند كل  ةاالستراتيجي
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فهو تخطيط بعيد المدى يأخذ في االعتبار المتغيرات الداخلية والخارجية ويحدد القطاعات والشرائح -
 (5010السكارنة، ) .السوقية المستهدفة وأسلوب المنافسة

 :continuous improvement in academic performane التحسين المستمر في أداء االكادميين ( ب
وضع الخطط لتطوير األكاديميين، واالهتمام بدخولهم لبرامج التنمية المهنية المستمرة الكتساب أوسع 

واالداريين في تنفيذ  ناألكاديمييلتدريس، والعمل على اشراك المعارف، والمهارات الممكنة، في مجال ا
 .للجامعة االستراتيجيةالخطة 

تعتمد االنجازات البحثية على أسس علمية متعارف  : Research Achievement اإلنجازات البحثية ( ت
راء عليها، وتتم نتيجة جهود فردية أو جهود مشتركة من قبل أعضاء هيئة التدريس، حيث يقومون بإج

 .بحوث أصلية ومبتكرة تسهم في إثراء المعرفة المتخصصة وتخدم المجتمع
عملية إعداد خريجين  :Eligibility of graduates in the labor market الخريجين بسوق العمل كفاءة ( ث

ية ذوي كفاية، ويمتلكون المهارات الالزمة في التخصصات التي يحتاجها السوق، وهناك متطلبات أساس
المهارات المتعلقة بالتخصص من تعدد اللغات والمهارات  إلىضافة اجب توفرها عند الخريج إمن الو 

 .الحاسوبية والقدرة على التواصل مع األخرين والتعامل مع وسائل االتصال الحديثة
بتقديم برامج تعليمية مميزة وحديثة تلبي متطلبات  كوذل :Curriculum Development تطور المناهج ( ج

هذه البرامج يوجد لها مخرجات تعليمية محددة تغطي  .ل بما يتماشى مع رسالتها واهدافهاسوق العم
المعارف والمفاهيم والمهارات األساسية في التخصص، ويجب مراجعتها وتحديثها دوريا لضمان مالءمتها 

، تشاركية المعرفة ودورها في تحقيق .دمحم ق) .ألهداف وغايات البرنامج التعليمي ومستوى الدرجة العلمية
 (14، صفحة 5012التميز المؤسسي الدور الوسيط لتكنولوجيا المعلومات واالتصال، 
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 :خالصة

مفهوم المعرفة التشاركية والتي هي عبارة عن عملية  إلىمن خالل هذا الفصل تم التطرق فيه      
، وهذا النقل يكون فعاال في حال فهم المستقبل ماتم نقله اليه من افراد اخرين إلىإيصال ونقل المعرفة 

مفهوم تكنولوجيا المعلومات واالتصال وتوضيح الدور  إلى ذلكمعرفة واستطاع استخدامها، وعرجنا  ك
 إلىوصوال .من خصائص ومزايا وتحديات  هما تضم، وذكر يالتنظيمالذي تلعبه في تحقيق التميز 

عرف بأنه قدرة المنظمات على المساهمة بشكل استراتيجي بالتفوق في أدائها وحل  التميز التنظيمي حيث
وتحقيق أهدافها بصورة فعالة، تميزها عن باقي المنظمات، وكذا عرضا تفصيليا ألهميته  مشكالتها

 .ومتطلباته وابعاده 
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 :تمهيد

منها في تعزيز  االستفادة، وانما يمكن  فقط قراءة هذه الدراسات نظريا يال تعنإن الدراسات السابقة      
وترصيد البحث من خالل اغنائنا للبحث بمعلومات تخدم العملية البحثية، وتعزيز قدرة الباحث من حيث 

ومن خاللها يستطيع الباحث اختصار . اصدار االحكام المنطقية حول قيمة كل عمل وتنظيم االفكار والنتائج
 .ساعدة على توليد وصقل االفكار البحثيةالزمن الذي يستغرقه البحث، والم

وسنتطرق في هدا الفصل لعرض مختلف الدراسات العربية واالجنبية لمتغيرات الدراسة الثالث، وابراز ما ميز 
 دراستنا عن هاته الدراسات وهذا ضمن اربع مباحث

 .الدراسات السابقة المتعلقة بالمتغير المستقل المعرفة التشاركية: المبحث األول

 .الدراسات السابقة المتعلقة بالمتغير الوسيط تكنولوجيا المعلومات واالتصال: المبحث الثاني

 الدراسات السابقة المتعلقة بالمتغير التابع التميز التنظيمي :المبحث الثالث

 .مقارنة الدراسة مع الدراسات السابقة :المبحث الرابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني                                                                            الدراسات السابقة  
 

22 

 

 

 تغير المستقل المعرفة التشاركيةالدراسات المتعلقة بم: األول بحثالم 
 الدراسات باللغة العربية: المطلب األول 

  بعنوان تشاركية المعرفة ودورها في تحقيق التميز المؤسسي الدور الوسيط  (5102، .دمحم ق)دراسة
 .في الجامعات الحكومية الفلسطينيةلتكنولوجيا المعلومات واالتصال 

في الجامعات الحكومية  ناألكاديمييهدفت الدراسة للتعرف غلى مدى تشاركية المعرفة بين       
الفلسطينية وفهم وتحديد دور تشاركية المعرفة في تحقيق التميز المؤسسي لهذه لتلك الجامعات ودور 

وزعت بلغت  تكنولوجيا المعلومات كمتغير وسيط في تحقيق هذا التميز، وطبقت الدراسة باستخدام استبانة
عدد من النتائج كان أبرزها ان تشاركية المعرفة  إلىعضو هيئة التدريس، وتوصلت نتائج الدراسة ( 520)

بين االفراد في المؤسسات والسيما التعليمية منها ضرورة ملحة لما لها من تأثير كبير وايجابي على تميز 
 .هذه المؤسسات

  بعنوان الدور الوسيط للتشارك بالمعرفة في تعزيز أثر اإلدارة اإللكترونية في  (5102 مبارك،)دراسة
 :إبداع العاملين في وزارة المالية في دولة الكويت 

التعرف على أثر االدارة اإللكترونية على ابداع العاملين من خالل تفعيل دور  إلىهدفت هذه الدراسة      
عدة نتائج من ابرزها انه  إلىلية في دولة الكويت ، وقد توصلت الدراسة تشارك المعرفة في وزارة الما

االلكترونية في تحقيق إبداع العاملين وفي تفعيل تشارك المعرفة في وزارة المالية في دولة  لإلدارةيوجد أثر 
نية من اإلدارة اإللكترو  لالستفادةالكويت، كما أوصت بوضع خطط توظيف الموارد البشرية بشكل افضل 

في الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة في اي وقت ومكان، كما أوصى الباحث بضرورة 
 .االستفادة من اإلدارة اإللكترونية في الكشف عن نقاط القوة والصعف في العمل اإلداري في الوزارة

 الدراسات باللغة االجنبية: المطب الثاني
  دراسة رامازاني،وافال(Studying the Effect of Knowledge Sharing on Insurances 

Quality, 2017)  بعنوان: 
Studying the Effect of Knowledge Sharing on Insurances Quality. 

 .دراسة تأثير تشاركية المعرفة على جودة خدمات التأمين
ة على جودة خدمات التأمين التي تقدمها شركة دانا معرفة تأثير تشاركية المعرف إلىهدفت الدراسة      

في مدينة مشهد االيرانة، والتعرف على مدى إسهام تشاركية المعرفة في تحسين نوعية الخدمات في شركة 
مجتمع الدراسة جميع الموظفين والزبائن في مجال العالج الجماعي في شركة دانا  وتضمن. التأمين

 إلىأن تشارك المعرفة في المنظمة أدى  :أهمهااسة لعدد من النتائج كان وتوصلت الدر . للتأمين في مشهد
لىتعلم أسرع لألفراد و  التطور واإلبداع وتحسين الخدمات في المنظمة، فينبغي على موظفي المنظمة  ا 
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خفض التكلفة، وتحسين األداء، وتحسين  إلىيؤدي  ذلكتبادل معارفهم والتعاون معا إلكتساب الخبرة و 
توفير ثقافة تشجع على نقل المعرفة وتقاسمها : من بين التوصيات التي تم تقديمها نوكا. لعمالءاخدمات 

في المنظمة وتزويد الموظفين بالتدريب في مجاالت عملهم ومعرفتهم وذات الصلة بمسؤولياتهم مما يؤدي 
 .زيادة نوعية القرارات ونوعية الخدمات التي يقدمونها إلى

 دراسة فولود ورولي (Fullwood & Rowley, 2017)  بعنوان: 
An investigation of factors affecting knowledge sharing amongst UK Academics. 

 .بحث واستقصاء العوامل التي تؤثر على تشاركية المعرفة بين االكادميين في المملكة المتخدة
تجاهات، ونية بحث العال إلىهدفت الدراسة       قات وفحصها بين عوامل تشاركية المعرفة، وا 

ان العالقة بين اإلتجاهات والقصد  إلىكما توصلت الدراسة  المتحدة،لمشاركتها في المملكة  ناألكاديميي
ن كانت التزال ذات داللة احصائية، ويجب على اإلدارة أن تضمن ان قادة اإلدارات  ضعيف نسبيا وا 

 . ية المعرفة وأن المكافآت القيمة ترتبط بمشاركتها داخل اإلدارةيعززون عملية تشارك
 الدراسات المتعلقة بالمتغير الوسيط تكنولوجيا المعلومات واالتصال :الثاني بحثالم 

 الدراسات باللغة العربية :األولالمطلب 
 لومات على الموارد البشرية في المؤسسة بعنوان أثر تكنولوجيا المع (5112/5116رايس، ) دراسة: 

المعلومات على الموارد البشرية في  اتكنولوجيعالج الباحث من خالل هذه الدراسة إشكالية أثر      
المؤسسة، بحيث قام الفصل األول بحليل مفهوم وأدوات عصر المعلومات ، ثم تطرق في الفصل الثاني 

المعلومات أما الفصل الثالث فحاول الربط بين المتغيرين وكان  مرتكزات االعمال في عصر تكنولوجيا إلى
دراسة حالة  إلىعنوانه متطلبات الموارد البشرية في عصر تكنولوجيا المعلومات، وانتهى في الفصل الرابع 

تحسين  إلىأنه تؤدي تكنولوجيا المعلومات  إلى، وتوصلت الدراسة  كسوناطرامديرية الصيانة لمؤسسة 
وارد البشرية في المؤسسة ولكن اثرها على البنية االجتماعية للموارد البشرية للمؤسسة الجزائرية إدارة الم

 :ليست جلية أو واضحة تماما كما هو عليه الحال على المستوى العالمي، وهذا قد يعود لسببين رئيسيين
لها األولى، وبالتاي فأن االول هو أن تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة الجزائرية هي في مراح-

 .واضحة جدا ن ال تكو أثرها 
بصفة كاملة وهذا قد يعود الثاني فهو أن الموارد البشرية بالمؤسسة الجزائرية ال تستغل هذه التكنولوجيا -

وقلة البرامج التكوينية  هذه التكنولوجياالموارد البشرية مع  على أكثر تقدير لضعف درجة تأهيل
 .نها سريعة التقدم والتقادمفالتكنولوجية توصف أ

 يعقوب، أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال في األداء المالي للمؤسسة اإلقتصادية، ) ةدراس
بعنوان أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال في األداء المالي للمؤسسة  (5105/5103

 :اإلقتصادية
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دراسة تكنولوجيا المعلومات واالتصال واألداء المالي، وكان الهدف الرئيسي  إلىراسة الباحث هدفت د     
للدراسة بيان أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال على األداء المالي لمجتمع المؤسسة الوطنية 

، وقد توصلت من خالل بيان أثرها على الربحية وهيكل رأس المال  ذلكو  ENTPلألشغال في األبار 
مجموعة من النتائج أهمها وجود تأثير لتكنولوجيا المعلومات واالتصال على بعض مؤشرات  إلىالدراسة 

األداء المالي، وفي ضوء هذه النتائج قد أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات أهمها قيام المؤسسة 
في العالم، وكذا التعريف بمفاهيم  ةوأهميتها والمتطور بمواكبة تكنولوجيا المعلومات واالتصال الحديثة 

  .تكنولوجيا المعلومات واالتصال الحديثة وأهميتها وفوائدها ومجاالت إستخدامها
 الدراسات باللغة االجنبية: المطلب الثاني 

 دراسة حسين و صفدار (Hussain & Muhammad, 2008)بعنوان: 
Role of Information Technologies In Teching Learning Process :perception of the 

faculty 
  دور تقنيات المعلومات في عملية التعلم 

معرفة دور تكنولوجيا المعلومات في تبادل المعرفة للمعلومات وتوسيع  إلىهدفت هذه الدراسة      
والتفاعل داخل القاعات  دور االكادميين من خالل مساعدتهم في تحديد المحتوى العلمي واالنشطة

وكان مجال الدراسة هو قطاع التعليم حيث اجريت الدراسة على اكادميو الدراسة وكان اسلوب 
 .الدراسة استطالعي

المعرفة فهي تعمل على  النفجارانه تكنولوجيا المعلومات هي نتيجة  إلىوتوصلت الدراسة      
بإمكانهم  أصبحلمين لتكنولوجيا المعلومات المتع فباستخدامتسهيل عملية التعلم في التدريس، 

فهي تساعد في تعزيز فرص تبادل المعرفة في  العالم،المشاركة في مجتمعات التعلم في جميع انحاء 
جميع انحاء العالم فتمكن من مساعدة الطالب والمعلمين في الحصول على معلومات ومعرفة 

  .محدثة
 دراسة شوكت وظافر (Shaukat & Muhammad, 2009)بعنوان: 

Impact of Information   Technology on Organizational Performance:An analysis of 

Quantitative Performance Indicators of pakistan Banking and Manufacturing 

Companies 

تحليل مؤشرات االداء الكمية للمصارف : دراسة تأثير تكنولوجيا المعلومات على األداء التنظيمي
 الشكرات بباكستان

نقصان في /بزيادةدرست هذه الدراسة تأير تكنولوجيا المعلومات على األداء التنظيمي فيما يتعلق      
حيث .الدخل وعدد الموظفين مقابل نفقات تكنولوجيا المعلومات في قطاع التصنيع والبنوك بباكستان 

 .في القطاع المصرفي 54في قطاع التصنيع ، و 54شركة ،  42عات استهدفت مجموعة قطا
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قرية بحيث تستخدم  إلىحيث وضحت تكنولوجيا المعلومات أحدثت ثورة في العالم بأسره حيث حول العالم 
تكنولوجيا المعلومات لتحسين األداء التنظيمي ، وظهر انه في باكستان يتم تطبيقها بقوة في كل من قطاع 

 .لمصرفيالتصنيع وا
وتوصلت الدراسة ان هناك زيادة في موظفي تكنولوجيا المعلومات في كال القطاعين بسبب توسيع عمليات 
الشركات على مر السنين، وتن تكنولوجيا المعلومات لها تأثير إيجابي على األداء التنظيمي لجمع 

 .المؤسسات ولكن أداء القطاع المصرفي يفوق أداء قطاع التصنيع
 الدراسات المتعلقة بالمتغير التابع التميز التنظيمي: ثالثال بحثالم 

 الدراسات باللغة العربية: المطلب األول 
  بعنوان دور إدارة الكفاءات األكاديمية في تحقيق التميز التنظيمي بجامعة  (5102الشهراني، )دراسة

 :الملك خالد
تعرف على واقع دور إدارة الكفاءات االكاديمية في تحقيق التميز التنظيمي ال إلىهدفت هذه الدراسة      

بجامعة الملك خالد، من خالل تعرف دور االستقطاب والحوافز والتعاقب واألحتفاظ بالكفاءات االكاديمية 
التي في تحقيق التميز التنظيمي في الجامعة، وتبيان أهمية التميز التنظيمي كاحد االهداف االستراتيجية 

عميدا، ( 410)تسهم في جودة وتميز أداء المنظمات، وتم استخدام االستبانة كأداة للبحث وزعت على 
وأظهرت النتائج ان لالستقطاب والحوافر دور . ووكيال، ورئيس قسم، وعضو تدريس بجامعة الملك خالد

عدد من التوصيات  إلىث في االحتفاظ بالكفاءات االكاديمية في تحقيق التميز التنظيمي، وقد خلص البح
من الكفاءات االكاديمية والمهيئة لألدوار المستقبلية المحتملة  ثانيالتأكيد على أهمية اعداد صف : أبرزها

 .واالهتمام باالستطالعات الرأي للكفاءات األكاديمية، لقياس مدى رضاهم الوظيفي
  بعنوان أثر استراتجيات الموارد البشرية (5102دمحم عبد الحليم، الصوالحة، عبد الحليم، و )دراسة 

 :على تحقيق التميز التنظيمي
معرفة اثر استراتجيات غدارة الموارد البشرية على تحقيق التميز التنظيمي  إلىهذه الدراسة هدفت     

تبانة اعدت لغرض جمع دراسة تطبيقية على قطاع شركات األدوية األردنية، وطبقت الدراسة باستخدام اس
استبانة موزعة، وتوصلت نتائج الدراسة ان استراتجيات الموارد ( 192)البيانات من المستجوبين ، بلغت 

البشرية تلعب دورا مهما في تحقيق التميز التنظيمي في شركات االدوية االردنية، واوصت الدراسة 
ضع نظام عادل للحوافز والتعويضات يشجع باالهتمام بالعنصر البشري من حيث التطوير، والتدريب، وو 

 .العاملين على التميز واالستماع لمشاكل العاملين وحلها، تحسين جودة بيئة العمل
 الدراسات باللغة االجنبية: المطلب الثاني 

  دراسة(hila, Mazen, & Youssef, 2017)  بعنوان: 
  Organizational Excellence in palestinian Universities of Gaza strip 
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 التميز المؤسسي في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة
في قطاع غزة من منظور  الفلسطينيةالتعرف على التميز المؤسسي في الجامعات  إلىتهدف الدراسة 

 125مكونة من موظفا حيث اختير طبقة عشوائية من العاملين  344مجتمع الدراسة  العليا بلغاالدارة 
ان االدارة  إلىتوصلت الدراسة  .البياناتلتحليل ومعالجة  SPSSموظف مستخدمين في ذال برنامج 

أن هناك ضعف في توظيف البحث  المعرفي، واوضحتالعليا توافق بدرجة متوسطة على اهمية التميز 
في المؤسسات التي  العلمي لخدمة المجتمع، وهناك ضعف في متابعة إدارة الجامعات ألداء خريجيها

 الختيارعدد من التوصيات اهمها ضرورة تطوير مبادئ ومعايير عادلة  إلىيعملون بها، وقد خلصت 
أفضل المترشحين لقيادة الجامعة على أساس التخصص والكفاءة والخبرة والمهارات والنزاهة وليس على 

 .المحاباةأساس 
 الدراسات باللغة االجنبية: المطلب الثاني 

 ة دراس(Shobaki & nNaser, 2017)   بعنوان: 
The Role of the practice of exellence Strategies in Education to Achieve Sustainable 

Competitive Advantage to Institution  of Higher Education Faculty of Engineering and 

Information Technology at AL_Faculty of Engineering and Information Technology at 

ALAzhar in GAZA. 
 دور ممارسة استراتجيات التميز في التعليم لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة لمؤسسات التعليم العالي

ميزة التميز في التعليم في تحقيق  تاستراتيجياإلقاء نظرة على دور ممارسة  إلىتهدف هذه الدراسة 
. بغزةتنافسية مستدامة لمؤسسات التعليم العالي لكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات بجامعة األزهر 

 وموظف،رأت انه تنبع الميزة التنافسية للمؤسسة التعليمية من تأثيرها على مستوى كل طالب  ثحي
لي وتنفيذها شرط أساسي التميز في التعليم العا تاستراتيجيافرضية ان تطوير  إلىواستندت الدراسة 

 .ومهم لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة في المؤسسة
التميز في التعليم  تاستراتيجياانه توجد عالقة ارتباط قوية بين مستوى ممارسة  إلىتوصلت الدراسة 
الطالب، )وجود تناسق في جهود التطوير وتحسين الجودة لجميع المستويات  االعلى،وتحقيق المستوى 

مزايا تنافسية من خالل تقديم  استطاعت تحقيقكما  الكلية،وهذا يساهم في تميز ( والجامعةالموظف، 
 .خدمات ممتازة

 مقارنة الدراسة مع الدراسات السابقة :الرابع بحثالم 
مكنت الدراسات السابقة من بناء مخطط الدراسة الفرضي وبناء الفرضيات بين المتغيرات فضال عن      

وبهذا نجد ان الدراسات السابقة مثلت األساس في .لمتغيرات الدراسة ( لمتغيرات الفرعيةا)اختيار االبعاد 
 :بناء الدراسة الحالية وفيما يلي عرض لإلفادة منها واالختالف عنا
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شكلت الدراسات السابقة بداية الطريق لبناء الدراسة الحالية، ومن خالل إسهامها في تعزيز االفكار      
ويمكن  الدراسة،مجال أوسع لفهم وتصنيف مكونات ومتغيرات  إلىفية والعلمية مما قاد والتوجهات المعر 

 :باآلتيتلخيص االفادة من الدراسات السابقة 
 .اثراء الجانب النظري للدراسة الحالية .1
 .اختيار المتغيرات الرئيسية واالبعاد للدراسة الحالية .5
 .بناء المخطط الفرضي للدراسة الحالية .3
 .الفرضيات ومنهجية الدراسة بناء وتطوير .4
 .االسهام في تحديد التعاريف االجرائية .2
مما يدل على ان هذه االداة مازالت ( االستبانة)ان االداة المستخدمة في الدراسات السابقة كانت  .2

مما  الدراسة،تحقيق أهداف  إلىتشكل أداة فاعلة في جمع المعلومات واختبار الفرضيات وصوال 
 .المعلوماتالستخدام هذه االداة في جمع  االطمئنان إلىأدى 

المعرفة التشاركية كمتغير مستقل مثل  اعتمادفكانت اوجه تشابه دراستنا الحالية مع الدراسات السابقة في 
(Studying the Effect of Knowledge Sharing on Insurances Quality, 2017) 

المتغيرات المعرفة التشاركية وتحقيق التميز التنظيمي و الدور الوسيط لتكنولوجيا  ، وحديد العالقة بين
 (5102، .دمحم ق)المعلومات 

واختيار المتغير التابع بناء على أهميته الكبيرة وفعاليته في التعليم العالي للنهوض بدوره ورعايته واثره 
الصوالحة، عبد الحليم، و دمحم عبد )من الطلبة ومؤسسات المجتمع كدراسة  بتحسين الخدمات المقدمة

  (5102الحليم، 
الدراسة الحالية اعتمدت على المنهج الوصفي من خالل استخدام االستبانة كأداة جمع المعلومات والتي -

 .(5012الشهراني، )ك  الدراساتتشابهت مع الكثير من 
اتفقت مجموعة من الدراسات حول مجتمع الدراسة إذ كان يخص الجامعات ودورها في تعزيز التميز -

 & Hussain) و  (Shobaki & nNaser, 2017) و (5012، .دمحم ق)التنظيمي ك 
Muhammad, 2008)  و(hila, Mazen, & Youssef, 2017) 

كمتغير ( تكنولوجيا المعلومات واالتصال)أما اوجه االختالف كون ان الدراسة الحالية ادخلت متغير 
ن فقط وربطت تكنولوجيا تفاعلي ليكون ثالث متغيرات، بينما جل الدراسات السابقة تناولت متغيرات اثني

  المعلومات بتحقيق التميز التنظيمي
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 : خالصة
 ةالدراسة الثالثمن خالل هذا الفصل تم الطرق فيه الدراسات السابقة العربية واالجنبية لمتغيرات      

 .بقةوتكنولوجيا المعلومات، والتميز التنظيمي وأخيرا مقارنة الدراسة مع الدراسات السا التشاركية،المعرفة 
فقد هذه الدراسة عن الدراسات السابقة، فلقد تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة، في أنها      

تبحث في التشارك في المعرفة باعتبارها روح عملية إدارة المعرفة، وتبحث في مدى تطبيق عملية 
هري في تحقيق التميز كما تميزت بأنها ربطت بين المعرفة التشاركية كجزء جو  المعرفة،التشارك في 

 .المتغير الوسيط والمتمثل في تكنولوجيا المعلومات واالتصال إلىالتنظيمي للمنظمة باإلضافة 
 

 



 

 

 

  
 

 

 

 

 الدراسة الميدانية: الفصل الثالث
 



 الدراسات الميدانية                                         الفصل الثالث                                    

 

30 

 

 

 :تمهيد
اإلطار النظري للمعرفة التشاركية وتكنولوجيا المعلومات واالتصال  إلىبعد التطرق في الفصل األول        

نحاول في هذا الفصل دراسة تطبيقية لمعرفة دور  السابقة سوفلدراسات ا والفصل الثانيوالتميز التنظيمي، 
 .المعرفة التشاركية في تحقيق التميز التنظيمي في ظل تكنولوجيا المعلومات واالتصال

ويختص هذا الفصل بتحديد مجتمع الدراسة وعينتها وعرض أساليب اإلحصائية المستخدمة ومناقشة نتائج 
 :تم تقسيم هذا الفصل على مبحثين أساسين دوق. الميدانيةالدراسة 

 .الطرق واألدوات المستخدمة إلىيتم التطرق فيه : المبحث االول
 .تحليل ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية إلىيتم التطرق فيه : المحث الثاني
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 الطريقة واألدوات: المبحث األول
 .ي جمع البيانات المتعلقة بهذه الدراسةيتضمن هذا المبحث على تحديد الطرق واألدوات المستخدمة ف

 لطرق المتبعة في الدراسةا: المطلب األول
في هذا المطلب سنتعرف على مجتمع وعينة الدراسة وكذا األداة التي اعتمدت عليها الدراسة في جمع       
 .البيانات

 مجتمع وعينة الدراسة: أوالا 
 : مجتمع الدراسة. 0
 (104، صفحة 5013علي، ) ه جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحثمجتمع الدراسة يعرف بأن     
ومن أجل تطبيق هذه الدراسة  التنظيمي،معرفة دور المعرفة التشاركية في تحقيق التميز  إلىتهدف الدراسة  

ع علمي تعتبر كمرفق عمومي ذات طاب تم تحديد مجتمع وعينة الدراسة والمتمثل في جامعة أدرار والتي
 .1922وثقافي نشأت في سنة 

 .وفي صدد هذا فإن مجتمع الدراسة يتمثل من جميع االساتذة المتواجدين في جامعة أحمد دراية بأدرار
 :تقديم جامعة أدرار (0.0
الل جامعة أحمد دراية مؤسسة علمية ذات طابع علمي، ثقافي ومهني، تتمتع بشخصية معنوية واستق     

مالي، تابعة لوزارة التعليم العالي، تعتبر صرح علمي وثقافي ورمز إشعاع فكر يجمع بين ضخامة المنشأة 
ورصانة المنهج ويساعدها على تحقيق وظيفتها االس اسية وهي األداء البيداغوجي الجيد والبحث العلمي 

لية وتسهل االندماج في المحيط الهادف لضمان إمداد المنهج بكفاءات ويد عاملة تستجيب للمقاييس الدو 
االجتماعي تقع جامعة أحمد دراية بوالية أدرار، تضم خمس كليات، كل كلية تضم مجموعة من التخصصات 

الذي يعطي الطالب  د الجديد.م.لرغبته، تعتمد الجامعة نظام بيداغوجي  إلىالتي تمكن الطالب من الوصول 
، صفحة 5012/5012زهراء، ) .تر وثالث سنوات دكتوراهالحق بدراسة ثالث سنوات ليسانس وسنتين ماس

124) 
كم عن  05المنطقة الصناعية أدرار على بعد حوالي  02تقع جامعة أدرار محاذاة الطريق الوطني رقم     

 .مقر والية أدرار
 : تحتوي جامعة ادرار على خمس كليات باألقسام التالية

 (.علوم اجتماعية_ علوم إنسانية_ علوم إسالمية)ية العلوم االنسانية واالجتماعية واإلسالمية كل-أ
 ( .اآلداب واللغة اإلنجليزية_ اآلداب واللغة الفرنسية_ اللغة واألدب العربي)كلية اآلداب واللغات -ب
علوم الطبيعة والحياة _ مادةعلوم ال_ رياضيات وا عالم آلي_ علوم وتكنولوجيا) كلية العلوم والتكنولوجيا_ج

 ( .محروقات والطاقة المتجددة
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 (علوم سياسية_ الحقوق ) كلية الحقوق والعلوم السياسية_د
 ( علوم التسيير_ علوم تجارية_ علوم اقتصادية)كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير _ه

 .ةياألقسام على مستوى كل كل إن إعادة هيكلة كليات الجامعة أحدث انسجام بين مختلف     
 : نشأة وتطور جامعة أدرار .0-5

أنشأ المعهد الوطني للتعليم العالي في  02/02/1922المؤرخ في  112/22بموجب المرسوم رقم       
والمتضمن إنشاء المعهد  02/02/22المؤرخ في  122/22العلوم اإلسالمية والذي عدل وتمم بالمرسوم رقم 

المؤرخ في  529-01رقم  جامعة أدرار بموجب المرسوم التنفيذي إلىالوطني العالي للشريعة بأدرار ليتوسع 
 529-04المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم  5001سبتمبر سنة  12الموافق ل  1455جمادي الثانية عام  30

مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع  وهي. 59/02/5004الموافق ل  1452رجب عام  13المؤرخ في 
 بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي 

 :ارهداف جامعة ادر أ. 0-3
 :وتهدف جامعة ادرار على عدة أهداف من بينها

 .التدريسلك بفضل الموظفين وهيئات ع العلمي والمعرفي وذتشجيع االبدا  تقوم على .1
 .تلبية احتياجات التكوين وفقا لمتطلبات سوق العمل والتنمية محليا ووطنيا .5
 .تشجيع االنتاج العلمي  .3
 .ئجهاتشجيع اإلبداع العلمي والتكنولوجي وتثمين نتا .4
 .تفعيل البحث العلمي بشكل يستجيب لمتطلبات التنمية المحلية والوطنية .2
 .المتابعة المستمرة للمستجدات في مجال العلم والتكنولوجيا .2
 .تطبيق ضمان الجودة في التعليم العالي بالجامعة .2
قليميا  .2 خلق عالقات تعاون وتبادل علمي مع مختلف الجامعات وهيئات البحث العلمي وطنيا وا 

 .ودوليا
 .تكريس الشراكة مع القطاعات االقتصادية واالجتماعية والمهنية .9

 .وفي صدد هذا فإن مجتمع الدراسة يتمثل من جميع االساتذة المتواجدين في جامعة أحمد دراية بأدرار
 :وحدة المعاينة .5

داريينأساتذة، )كانت وحدة الدراسة تتضمن جميع األساتذة  ليات المتواجدين في ك (أساتذة وا 
الجامعة، وتم توزيع االستبانة على هذه العينة بغية الحصول على بيانات ومعلومات من أجل إتمام الدراسة و 

 .تحقيق هدف الدراسة
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 :عينة الدراسة. 3

استبانة على مفردات الدراسة، فتم  150تم توزيع اإلستبانة على عينة صدفية حيث تم توزيع  
استبيانات لعدم استكمال  2استبيانة وتم استبعاد  43مسترجعة فكانت استبيان، أما غير ال 22استرجاع 
 .الدراسةحجم عينة  لما يمثإستبيانة وهذا  29عدد االستبيانت القابلة للتحليل هو  أصبح يوبالتال. إجابتها

 عينة الدراسة:  5-2الجدول رقم                              

 النهائي غير صالحة للتحليل المسترجعة غير المسترجعة الموزعة االستبيانات 
 29 2 43 22 150 العدد

 %22.2 %2.22 %32.23 %24.12  %100 النسبة المئوية
 من إعداد الطالبتين  :المصدر                      

 : متغيرات ونموذج الدراسة. ثانياا 
لدراسة وهذا بعد االطالع على ضوء أهداف الدراسة ومشكلتها الرئيسية، تم تحديد طبيعة متغيرات ا

 :على األدبيات ذات الصلة بهذا الموضوع على النحو التالي
 المعرفة التشاركية  :المتغير المستقل 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصال :المتغير الوسيط 
 يمي التميز التنظ: المتغير التابع 
ممثلة بيانيا في الشكل  والغير مباشر األثر المباشرتم بناء نموذج يبين فقا مع متغيرات الدراسة وتوا     
 :اآلتي

 نموذج الدراسة:  2-2الشكل رقم                                 
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 اعداد الطالبيتين :المصدر 

والغير مباشر الذي تلعبه المعرفة التشاركية في إيجاد التأثير المباشر  إلى تنا الحاليةتسعى دراس       
ظيمي، ومدى قدرة العاملون بجامعة أدرار على تعاونهم في نقل المعرفة وتحويلها  صناعة وتحقيق التميز التن

هي  رسالتها فالمعرفةوتبادلها  فيما بينهم مما يعزز موقع وتفوق الجامعة و تميزها وبلوغ اهدافها وتحقيق 
رفة على ضرورة موردا اساسيا يتنامى بشكل تراكمي ويؤثر على المركز التنافسي، حيث تقوم نظم ادارة المع

نشاء وتخزين المعارف المتعلقة بالبيئة الداخلية والخارجة، ومن ثم مشاركة هذه المعارف  القيام باكتشاف وا 
معرفة اثر ابعاد تكنولوجيا  إلىلتعظيم االستفادة منها وتحقيق االهداف والغايات المرجوة، باإلضافة 

ي المنظمة فد تكنولوجيا المعلومات واالتصال ثر ابعاالمعلومات واالتصال في مشاركة المعرفة، ألن معرفة أ
 .يمنح المديرين ترشيدا أكثر لقراراتهم 

  األدوات المستخدمة في الدراسة: المطلب الثاني

األدوات المستخدمة في جمع البيانات ذات الصلة بالدراسة، وكذا  إلىتم التطرق في هذا المطلب      
 .ض مختلف األساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة بيانات الدراسةالتحقق من ثبات أداة الدراسة، وعر 

 : أداة الدراسة. أوالا 
تمثلت أداة الدراسة في االستبيان، فاالستبيان يعتبر أداة لجمع بيانات الدراسة، وقد تم إعداد استبانة وفق       

ب فيه من المبحوث أن يحدد درجة مقياس ليكرت الخماسي الذي يعتبر أحد المقاييس األكثر شيوعا حيث يطل
أوافق : موافقته أو عدم موافقته على خيارات محددة، وهو يتكون من خمس خيارات متدرجة على النحو التالي

 :بشدة، أوافق، غير متأكد، ال أوافق، ال أوافق أبدا ، حيث تكونت االستبانة من جزئين، كما يلي
 :الجزء األول.0



 الدراسات الميدانية                                         الفصل الثالث                                    

 

35 

 

 (الجنس، العمر، المسمى الوظيفي، المستوى الدراسي، سنوات الخبرة)ية متعلق بالبيانات الشخص     
 :الثانيالجزء .5

هذا الجزء متعلق بمتغيرات الدراسة الممثلة في المتغير المستقل المعرفة التشاركية بأبعادها السبعة      
 .التنظيمي بأبعاده الخمسةالتميز  والمتغير التابعبأبعاده  واالتصالوالمتغير الوسيط تكنولوجيا المعلومات 
عبارة موزعة على االبعاد السبع، كما هو موضح في الجدول  52حيث شملت أبعاد المعرفة التشاركية 

 :التالي
 

 العبارات التي تقيس ابعاد المعرفة التشاركية: 5-6الجدول رقم
 رقم العبارة البعد

 4-1 اإلتجاهات الفردية
 2-2 الخبرة

 15-9 نظام الحوافز
 12-13 ثقافة التنظيميةال

 19-12 الهيكل التنظيمي
 53-50 توقعات الفرد

 52-54 الثقة
 من إعداد الطالبين وفقا لمعطيات الدراسة :المصدر                                  

 إلى 59)ترقيمها من  عبارة فكان 11المعلومات واإلتصال فقد شمل على  الوسيط تكنولوجياأما المتغير 
39). 

عبارة موزعة على االبعاد الخمسة ، كما هو موضح في  51أما بالنسبة ألبعاد التميز التنظيمي فقد شملت 
 :الجدول التالي

 العبارات التي تقيس أبعاد التميز التنظيمي:  5_2الجدول رقم
 رقم العبارة البعد

 44-40 التخطيط اإلستراتيجي
 42-42 ناألكاديمييء ادالتحسين المستمر في أ

 4923 اإلنجازات البحثية
 22-24 كفاءة الخريجين بسوق العمل

 20-22 تطور المناهج 
 من إعداد الطالبتين وفقا لمعطيات الدراسة :المصدر                                          
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 :مقياس األداة. ثانياا 
واإلجابة على مختلف فقراته  في عملية تحليل االستبيان  "ليكرت الخماسي" تم االعتماد على مقياس 
 :كما هو موضح في الجدول التالي

 درجات مقياس ليكرت الخماسي: 5_2 الجدول رقم                              
 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة

1 5 3 4 2 
 ناعداد الطالبتي: المصدر 

الث مستويات وهي مرتفع، متوسط، منخفض وذلك ولتحديد مستوى دراجة الموافقة، والذي حدد بث
 :بناءاا على المعادلة التالية

 
 3(/ 2-0)= طول المجال 
  0.33= طول المجال 

 :التاليموضح في الجدول وبذلك تكون المستويات        
 مستويات الموافقة لمقياس لكيرت: 5_2الجدول رقم                             

 درجة الموافقة نسبيةاألهمية ال المتوسط
 ضعيفة % 42.2   - % 50 5.33 -1

 متوسطة % 23.5 -% 42.2 3.22 -5.34
 قوية % 100 - % 23.4 2 – 3.22

 إعداد الطالبتين :المصدر                                                                       
 :تشخيص البيانات :ثالثا
 :التوزيع الطبيعي. 0

هو  إحصائيتحليل  إجراء أيلتبرير  أولىأي تحليل للبيانات تشخيصها كمرحلة  إجراءقتضي ي 
مشاهدة  21حجم العينة يتعدى  ،الحالة هوفي هذعتدالية بيانات متغيرات الدراسة ا مناسب وسيتم التأكد من 

 :التاليكما هو موضح في الجدول  "كروموغلوفسميرونوف" إحصاء داما يقتضي اعتم
 :كمتغير تابع يمكن عرض النتائج كما يلي ة الرياديةظاليقبالنسبة للخطأ العشوائي عند المتغير         

 األداء المتميزالخطأ العشوائي عند المتغير  االعتداليةاختبار : 5_01 الجدول رقم
 القيمة االحتمالية اإلحصاء االختبار

Kolmogorov-Smirnov 0.109 0.045 
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Shapiro-Wilk 0.921 0.110 

 spss الطالبين باستخدامإعداد : المصدر
جاءت معنوية، كتابع  اليقظة الرياديةأن متغير الخطأ العشوائي عند المتغير يوضح الجدول أعاله 

فإن االختبار المناسب هو اختبار مفردة  21عدد المشاهدات في حالة تتعدى خاصة االختبار المعتمد 
Kolmogorov-Smirnov كما يوضح  0.550غتبلبقيمة إحصاء  1.12من  أقلاحتمالية سجل قيمة  والذي

 :أدناهذلك األشكال 
 
 

 لإلعتدالية QQ بيان :5_3 الشكل رقم

 spss الطالبين باستخدامإعداد : المصدر

من خالل الرسم يتبين لنا أن البيانات المجمعة ال تتبع التوزيع الطبيعي حيث أن النقاط ليست 
 .للتوزيع الطبيعي تكن الحكم على عدم تبعية البياناوعليه يم متجمعة حول الخط

 :التعدد الخطي. 5
يعد التعدد الخطي من الشروط الالزم توفرها الستخدام طريقة المربعات الصغرى في تقدير معلمات          

ية نموذج االنحدار، ويكون بين المتغيرات التفسيرية بعضها البعض مثنى مثنى، وليس بين المتغير التفسير 
والختبار وجود والتابع، وبالتالي فان التعدد الخطي يحدث فقط في حالة وجود متغيرين تفسيرين أو أكثر، 

 :يلي والجدول التالي يوضح ما، VIFالتعدد الخطي يتم االستعانة باختبار تضخم التباين 
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 التعدد الخطي للنموذجاختبار  : 5_00الجدول

 
المعرفة 
 التشاركية

 اتكنولوجي
 ماتالمعلو 

 VIF 1.03 1.03معامل تضخم التباين 
 Tolerance 0.968 0.968التباين المسموح 

 spss الطالبين باستخدامإعداد : المصدر 
يتضح من الجدول أعاله انخفاض مؤشر معامل تضخم التباين عند كل متغير مستقل وهو أقل من 

 .االنحدارالتي تخالف فروض تطبيق  وهذا دليل كافي عن خلو النموذج من مشكلة التعدد الخطي 2قيمة 
 :يمكن توضيح ذلك من جدول تشخيص التعدد الخطي الموضحة نتائج في الجدول التالي اكم
 

 التعدد الخطي للنموذجاختبار  :5_05الجدول 

 البعد
القيمة 
 الذاتية

مؤشر 
 الحالة

 
المعرفة  الثابت

 التشاركية
 اتكنولوجي
 المعلومات

0 2.960 1.000 .00 .00 .01 

5  .034 9.377 .05 .07 .99 

3  .006 21.842 .95 .93 .01 

 spssالطالبين باستخدام إعداد : المصدر 

يوضح الجدول أعاله ما يلي القيمة الذاتية والتي هي اكبر من الواحد الصحيح في البعد األول واما 
تعدد الخطي في ما يوضح مؤشر البعد الثاني أقل من الواحد الصحيح وهذ ذليل على خلو النموذج من ال

وما يميز . الحالة الجدر التربيعي النسبة بين القيمة الذاتي للبعد األول والقيمة الذاتية للبعد عند مؤشر الحالة
 . وهذا دليل اخر لخلو النموذج من مشكلة التعدد الخطي 12هذا المؤشر هو  ان كل قيمه أقل من 

 :الدراسةتقييم نموذج  .خامسا
 : مقياس متغير الدراسةالتقاربي لصدق الار اختب. 0

 & ،.Ravand، Hاختبار صدق متغيرات نموذج يعتمد على قاعدة القرار الخاصة بالباحثين 

Baghaei، P.(2016).    والتي تنص أن تقييم النموذج في مرحلته األولى يمر على صدق المتغيرات  أو
بة للمتغيرات المقاسة أي أن المتغيرات المقاسة تقيس متغير أحادية البعد للمتغيرات الكامنة للدراسة  بالنس
، وكلما 1.2عالية  تتعدى  DG.rho  ومعاملألفا كرونباخ  كامن واحد وفقط، والتي يجب أن يكون  معامل

كانت اقرب من الواحد تكون جيدة كما أن الجذر الكامن للعامل األول يكون أكبر من الواحد والجذر الكامن 
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اني يجب أن يكون أقل من الواحد الصحيح، كذلك معامالت التحميل  للمتغيرات المقاسة تكون للعامل الث
يتم دراسة األثر الزيادة والنقصان مع  1.2و 1.4، وفي حالة معامالت التحميل محصورة بين 1.2أعلى من 

يتم  1.4ألقل من له أما في حالة معامالت التحميل ا 1.2مؤشر متوسط التباين المستخرج واعتماد العتبة 
 . حذفها نهائياا من المقياس واعتماد المتغيرات المقاسة التي تحقق الشروط السابقة

 
 نتائج اختبار مقاييس الدراسة: 5_03 الجدول رقم                               

متوسط 

التباين 

المستخرج 

AVE 

الصدق 

 المركب
معامل 

rho 
الفا 

 كرونباخ
معامل 

 التحميل
 البند

متغير ال

 الكامن

1.5.0 
0.869 0.854 

1.800 

0.738 Q10 

المعرفة 

 التشاركية

0.808 Q13 

0.687 Q16 

0.794 Q27 

0.459 Q5 

0.824 Q28 

1..0 1.800 1.7.. 1.700 

0.746 Q34 
تكنلوجيا 

 المعلومات
0.832 Q36 

0.818 Q37 

1.50. 1.900 1.9 1.895 

0.694 Q40 

التميز 

 التنظيمي

0.723 Q41 

0.731 Q42 

0.796 Q43 

0.691 Q49 

0.65 Q50 

0.653 Q51 

0.758 Q54 

0.791 Q55 

0.68 Q56 

  R في plspm الطالبين باستخدام حزمةإعداد : المصدر

 :اختبار صدق تمايز النموذج. 5
لى والتي تم فيها التقييم األحادي البعد للمتغيرات الكامنة وتصفية المتغيرات المقاسة التي المرحلة األو 

 موضحة بيانيا في الشكل الموالي  تقيس تلك المتغيرات بشكل جيد وصادق، وهي
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  الكامنة للنموذجمعامالت التحميل المتغيرات المقاسة للمتغيرات : 5_4 الشكل رقم             

 
  R في plspm الطالبين باستخدام حزمةإعداد : صدرالم

احتفظ بالمتغيرات  يالحظ من الشكل أعاله أن المتغيرات الكامنة للنموذج وفيها المتغير الكامن
 . 1.2المقاسة ذات معامالت التحميل األكبر من 

 :كما يوضح الشكل الموالي أوزان المتغيرات المقاسة في المتغيرات الكامنة
 أوزان المتغيرات المقاسة للمتغيرات الكامنة للنموذج: 5_2الشكل رقم

 
  R في plspm الطالبين باستخدام حزمةإعداد : المصدر

يالحظ من الشكل أعاله أن كل المتغيرات المقاسة للمتغيرات الكامنة الداخلة في النموذج كانت 
 .أوزانها موجبة وهو مؤشر جيد على أنها تقيس بعد واحد وذات صدق عالي

جراء التعديالت المطلوبة يتم االنتقال  مرحلة تقييم  إلىبعد تقييم صدق متغيرات نموذج القياس وا 
 :والموضح في الجدول التالي Fornell-Larckerصدق التمايز لنموذج المسار وفيها يتم تحليل معيار 
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 Fornell-Larckerمعيار  :5_04الجدول رقم
 التميز التنظيمي ةالمعرفة التشاركي تكنولوجيا المعلومات

 
  

 التميز التنظيمي 0.718

 
 المعرفة التشاركية 0.656 0.729

 تكنولوجيا المعلومات 0.77 0.514 0.8
 SMARTPLSين باستخدام تالطالبإعداد : المصدر

يالحظ من الجدول أعاله ارتفاع القيم المتعلقة باالرتباطات بين المتغيرات الكامنة بعضها البعض 
عي لمتوسط التباين المستخرج عند كل متغير كامن مع أكبر معامالت االرتباط بين بيالجدر التر والتي تمثل 

ماعد العالقة بين متغير التمييز التنظيمي  والتي تمثل البناءات المختلفة الممكنة، ،المتغيرات الكامنة المختلفة
لل فيه من خالل جدول المعلومات الذي لم يسجل صدق تمييزي سوف يتم البحث عن الخ وتكنلوجيا

 :الجدول التاليخالل معامالت التحميل التقاطعية 
 معامالت التحميل التقاطعية: 5_02 الجدول رقم

التميز 
 التنظيمي

تكنولوجيا 
 المعلومات

المعرفة 
المتغير  البنود التشاركية

 الكامن
0.255 -0.061 0.459 Q5 

المعرفة 
 التشاركية

0.472 0.184 0.738 Q10 

0.546 0.484 0.808 Q13 

0.412 0.483 0.687 Q16 

0.487 0.425 0.794 Q27 

0.603 0.426 0.824 Q28 

0.633 0.746 0.223 Q34 تكنلوجيا 
 المعلومات

0.569 0.832 0.335 Q36 

0.641 0.818 0.611 Q37 

0.694 0.806 0.348 Q40 

التميز 
 التنظيمي

0.723 0.509 0.481 Q41 

0.731 0.631 0.305 Q42 

0.796 0.578 0.71 Q43 

0.691 0.522 0.439 Q49 

0.65 0.496 0.459 Q50 

0.653 0.43 0.563 Q51 

0.758 0.408 0.563 Q54 

0.791 0.608 0.488 Q55 

0.68 0.425 0.307 Q56 

  R في plspm الطالبين باستخدام حزمةإعداد : المصدر
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سجل قيم  من متغيرات الدراسة ت التحميل الخارجية لكل متغيريالحظ من الجدول أعاله أن معامال
 (األخربند مقابل المتغير  كل)أعلى مقارنة بمعامالت التحميل التقاطعية المقابلة للبناءات األخرى الممكنة 

معامالت التحميل التقاطعية لكل متغير كامن مع نفس المتغير الكامن عن باقي معامالت التحميل ارتفاع  أي
الذي لم يسجل صدق تمييز وبالتالي حذف  Q40ما عدا المتغير المقاس  تقاطعية مع غيره من المتغيرات،ال

 :فورنل الركر موضحة في الجدول التالي بمعياروالنتائج الخاصة  لتحسين الصدق التمييزي للنموذج
 Fornell-Larckerمعيار : 5_06 الجدول رقم                                     

 التميز التنظيمي المعرفة التشاركية تكنولوجيا المعلومات
 

  
 التميز التنظيمي 0.73

 
 المعرفة التشاركية 0.675 0.73

 تكنولوجيا المعلومات 0.799 0.514 0.708
 SmartPls الطالبتين باستخدامإعداد : المصدر

تغيرات الكامنة بعضها البعض يالحظ من الجدول أعاله ارتفاع القيم المتعلقة باالرتباطات بين الم
عي لمتوسط التباين المستخرج عند كل متغير كامن مع أكبر معامالت االرتباط بين بيوالتي تمثل الجدر التر 

والتي تمثل البناءات المختلفة الممكنة، وعليه يمكن القول أن النموذج له صالحية  ،المتغيرات الكامنة المختلفة
كما يظهر ذلك في جدول معامالت التحميل التقاطعية األخرى الممكنة، تمايز أفضل مقارنة بالبناءات 

 :التالي الجدول  والموضحة في
 معامالت التحميل التقاطعية: 5_02 الجدول رقم

التميز 
 التنظيمي

تكنولوجيا 
 المعلومات

المعرفة 
المتغير  البنود التشاركية

 الكامن
-0.054 0.472 0.296 Q5 

المعرفة 
 التشاركية

0.19 0.743 0.503 Q10 

0.488 0.806 0.547 Q13 

0.482 0.675 0.39 Q16 

0.433 0.795 0.501 Q27 

0.435 0.828 0.642 Q28 

0.733 0.214 0.558 Q34 تكنلوجيا 
 المعلومات

0.83 0.324 0.525 Q36 

0.829 0.61 0.606 Q37 

0.508 0.479 0.754 Q41 

التميز 
 التنظيمي

0.63 0.304 0.717 Q42 

0.583 0.714 0.789 Q43 

0.521 0.441 0.673 Q49 

0.501 0.464 0.628 Q50 

0.43 0.564 0.658 Q51 
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0.406 0.563 0.805 Q54 

0.602 0.485 0.807 Q55 

0.424 0.311 0.715 Q56 

 SmartPls باستخدامالطالبتين إعداد : المصدر
سجل قيم  من متغيرات الدراسة ل الخارجية لكل متغيريالحظ من الجدول أعاله أن معامالت التحمي

 (األخركل بند مقابل المتغير ) أعلى مقارنة بمعامالت التحميل التقاطعية المقابلة للبناءات األخرى الممكنة 
معامالت التحميل التقاطعية لكل متغير كامن مع نفس المتغير الكامن عن باقي معامالت التحميل ارتفاع  أي

كذلك يمكن . وهو ما يدل على صدق تمايز جيد مقارنة بالبناءات األخرى  مع غيره من المتغيرات، التقاطعية
 Heterotrait-Monotraitاألحادية او نسبة  –نسبة سمة الالتجانس اثبات صدق تمييز للنموذج من خالل 

 :الشكل التاليفي  الموضحةالموضحة نتائجها 
 Heterotrait-Monotraitاألحادية او نسبة  –نسبة سمة الالتجانس  :5_02 الجدول رقم

تكنولوجيا 
  التميز التنظيمي المعرفة التشاركية المعلومات

 التميز التنظيمي   

  
 المعرفة التشاركية 0.754

 
 تكنولوجيا المعلومات 0.872 0.64

 SmartPlsالطالبتين باستخدام إعداد : المصدر
 :التاليكما يمكن تلخيص نتائج الجدول في الشكل 

 Heterotrait-Monotrait  (HTMT)األحادية او نسبة  –نسبة سمة الالتجانس  :5_2 الشكل رقم

 
 SmartPlsالطالبتين باستخدام إعداد : المصدر

 



 الدراسات الميدانية                                         الفصل الثالث                                    

 

44 

 

معـــامالت االرتبــــاط بــــين المعرفــــة  كانــــت HTMTمـــن خــــالل الشــــكل والجــــدول أعـــاله يتضــــح أن قــــيم 
وهي  0.24بين تكنولوجيا المعلومات والمعرفة التشاركية  HTMTونسبة  0.224التشاركية والتميز التنظيمي 

المعرفـــة التشـــاركية وتكنولوجيـــا المعلومـــات قيمـــة  بـــين HTMTفـــي حـــين ســـجلت نســـبة  0.22نســـب اقـــل مـــن 
 . يمكن الحكم على صدق تميز النموذج 0.9واقل من  0.22وهي قيمة أكبر من  0.225

ســـمة األحاديـــة أو نســـبة  –ســـبة ســـمة الالتجـــانس يمكـــن النظـــر أيضـــا لتصـــحيح تحيـــز مجـــال الثقـــة لن
HTMT انها تختلف عن الواحد الصحيح والموضحة نتائجها في الجدول التالي: 

 Heterotrait-Monotraitنسبة مجال الثقة للتحيز المصحح ل:  5_02الجدول رقم 

 الحد األعلى
97.50% 

الحد األدنى 
متوسط  التحيز 2.50%

 (M) العينة
العينة 

 المتغير الكامن (O) االصية

0.85 0.59 0.02 0.77 0.75 
< -المعرفة التشاركية 
 التميز التنظيمي

0.98 0.73 0.0 0.87 0.87 
< -تكنولوجيا المعلومات 
 التميز التنظيمي

0.79 0.42 0.02 0. 7 0.64 
< -تكنولوجيا المعلومات 
 المعرفة التشاركية

 SmartPlsالطالبتين باستخدام إعداد : المصدر
ســـمة األحاديـــة لعالقـــات  –الحـــظ مـــن الجـــدول أعـــاله ان نســـب مجـــال الثقـــة لنســـبة ســـمة الالتجـــانس ي

الممكنة ومقارنتها مع العالقـات فـي النمـوذج المقتـرح والممثلـة فـي العالقـة بـين المتغيـرات كانـت مجـاالت الثقـة 
 .وهو ما يدعم صدق تمايز النموذجتحتوي على الواحد الصحيح ال لها 

 وات اإلحصائية المستخدمةاألد: سادسا
والحزمة  Rلإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها، تم االعتماد على لغة البرمجة اإلحصائية 

استخدام مجموعة من و ، IBM SPSS24إلحصائياوكذا االستعانة ببرنامج التحليل  ،plspmاإلحصائية 
 :التاليعلى النحو كانت  واألساليب اإلحصائية األدوات

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري؛النسب المئوية والتكرارات و  - 
 ؛ SmartPlsطريقة تحليل المسار المربعات الصغرى الجزئية باستخدام  -
 ؛Kolmogorov-Smirnovاختبار  -
 اختبار االزدواج الخطي باستخدام معامل تضخم التباين؛ -
 االستكشافي؛حليل العاملي تال -
 .التوكيدي التحليل العالمي-
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 .(T-test) اختبار ستيودنت -
 .(Factor Loading) معامل التحميل -
 .موثوقية االتساق الداخلي -
 .Rho de Joreskog معامل -
 .(Composite Reliability) الموثوقية المركبة -
 .(Average Variance Extracted) متوسط التباين المستخرج -
 .التباين بين األسئلة -
 .(R-square) لتحديدمعامل ا -
 .(f-square) تقييم حجم االثر -
 .(Q2) جودة التنبؤ -

 النتائج والمناقشة: الثانيالمبحث 
سيتم في هذه المبحث عرض وتحليل أبرز نتائج اإلستبانة التي تم التوصل إليها من خالل تحليل 

 .ت الدراسةفقراتها، والمتعلقة بالبيانات العامة لعينة الدراسة، وكذا مناقشة فرضيا
 عرض وتحليل النتائج :المطلب األول

والوصف اإلحصائي لمتغيرات  لشخصيةهذا المطلب سوف نعرض الوصف اإلحصائي للمتغيرات افي      
 .الدراسة وتحليلها

 :التحليل الوصفي لعينة الدراسة. أوالا 
وتحليلها، وفيما يلي عرض  تم استرجاع استبانة، وبعدها تم تفريغ البيانات 021بعد القيام بتوزيع      

في القسم األول من اإلستبانة والمرتبط بالمتغيرات  دما ور لسمات مجتمع الدراسة وفق البيانات العامة حسب 
 .التالية

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب البيانات الشخصية: 0_02الجدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار الفئات المتغير

 
 الجنس

 %44.44 64 ذكر

 %22.26 22 أنثى

 %011 46 المجموع

 
 العمر          

 %25.36 06 فأقل 23

 %52.64 31 33 إلى 23من 

 %11 11 فأكثر 33

 %011 46 المجموع
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 المستوى الدراسي

 %51.10 66 استاذ

 %11 11 إداري 

داري   %29.66 21 استاذ وا 

 %011 46 المجموع

 
 

 المؤهل العلمي

 %11 11 اقل من الثانوي 

 %11 11 اقل من جامعي

 %00.36 9 جامعي

 %99.60 40 دراسات عليا

 %011 46 المجموع

 
 سنوات الخبرة

 %62.12 26 سنوات 3أقل من 

 %62.12 26 سنوات 01 إلى 3من

 %03.66 00 سنوات 01اكثر من 

 %011 42 المجموع

 من اعداد الطالبتين :المصدر                       
ن خالل الجدول وما هو موضح في الشكل أدناه بالنسبة للجنس يظهر أن أغلب عينة من جنس ذكور م

 :كما هو موضح في الشكل التالي( %44.44)بنسبة 
 توزيع الجنس :0_6 الشكل رقم                             

 

 
 R 3.6.2من اعداد الطالبتين باستخدام  :المصدر 

ا هو موضح في الشكل أدناه بالنسبة لمتغير الفئة العمرية كانت النسبة األكبر في من خالل نتائج الجدول وم
 (%31)سنة بنسبة  33 إلى 23العينة للفئة من 
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 الفئة العمرية :  0_7الشكل رقم                                    

 
 R 3.6.2من اعداد الطالبتين باستخدام  :المصدر 

 
كما، كما ( %51.10)لوظيفي فكانت النسبة األكبر في العينة لألساتذة ب نسبة أما توزيع متغير المسمى ا

 :التاليكانت منعدمة هو موضح في الشكل  اإلدارييننالحظ ان نسبة 
 توزيع المسمى الوظيفي: 0_8الشكل رقم                      

 
 R 3.6.2من اعداد الطالبتين باستخدام  :المصدر 

تغير المستوى الدراسي يظهر أن أغلب عينة الدراسة خريجي دراسات عليا بنسبة قدرت م بالنسبة لتوزيعاما 
مستوى اقل من جامعي واقل من ثانوي ف  اما( %00.36)، ثم تليها خريجي الجامعة بنسبة (%99.60)ب 

 :كانت منعدمة كما هو موضح في الشكل التالي
 يع المستوى الدراسيتوز :  0_9الشكل رقم                                
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 R 3.6.2من اعداد الطالبتين باستخدام  :المصدر 

 إلى 3متساوية مع نسبة من سنوات  3النسبة االقل من  الخبرة فكانتاما بالنسبة لتوزيع متغير سنوات      
 :كما هو موضح في الشكل أدناه( %62.12)لك بنسبة مئوية قدرت ب سنوات وذ 01
 
 
 

 توزيع سنوات الخبرة: 0_02الشكل رقم                                     

 
 R 3.6.2من اعداد الطالبتين باستخدام  :المصدر  

 :التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة. ثانياا 
لك بإستخدام التكرارات والنسب المئوية والمتوسط لفرع بتحليل عبارات االستمارة وذسنقوم في هذا ا

من خالل االتجاه العام لإلجابات المستجوبين، وسنستخدم االنحراف المعياري  الحسابي والذي سنحكم عليه
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للحكم على تشتت اإلجابات عن متوسطها الحسابي، والجدول الموالي يبين المجاالت التي يقع في ضمنها 
 .(المتوسط الحسابي)االتجاه العام لإلجابات 

 : ةالمعرفة التشاركيالمتغير المستقل . 0
 :التالي نتائج التحليل الوصفي لمتغير القيمةيوضح الجدول 

 التحليل الوصفي لمتغير المعرفة التشاركية: 5_50الجدول رقم 
 الدرجة الرتبة معامل االختالف األهمية النسبية المعياري  االنحراف المتوسط الحسابي السؤال

X 1 3.74 1.30 74.78 34.83 17 قوية 
X5 3.94 1.20 78.84 30.42 23 قوية 
X 3 4.13 1.03 82.61 24.88 27 قوية 

 X 4 3.80 1.23 75.94 32.44 20 قوية 
X2  4.29 0.52 85.80 12.06 28 قوية 
 X2 3.77 0.93 75.36 24.57 19 قوية 
 X2 4.00 0.92 80.00 23.09 25 قوية 
X 2 3.22 0.92 64.35 28.64 9 متوسطة 
 X9 2.99 1.24 59.71 41.62 2 متوسطة 
X 10 3.38 1.09 67.54 32.16 11 متوسطة 
X 11 3.07 1.18 61.45 38.40 4 متوسطة 
X 15 3.00 1.15 60.00 38.35 3 متوسطة 
 X13 3.19 0.94 63.77 29.60 8 متوسطة 
X 14 2.83 0.87 56.52 30.92 1 متوسطة 
X 12 3.61 0.97 72.17 26.97 16 متوسطة 
X 12 3.36 0.94 67.25 27.92 10 متوسطة 
X 12 3.17 0.95 63.48 30.06 7 متوسطة 
X 12 3.45 0.92 68.99 26.56 14 متوسطة 
X 19 3.09 1.09 61.74 35.46 5 متوسطة 
X 50 3.39 0.86 67.83 25.39 13 متوسطة 
X 51 3.96 0.76 79.13 19.11 24 قوية 
X 55 3.09 0.94 61.74 30.30 5 متوسطة 
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X 53 3.57 1.12 71.30 31.35 15 ةمتوسط 
X 54 4.00 0.69 80.00 17.15 25 قوية 
X 52 3.87 0.82 77.39 21.21 22 قوية 
X52 3.80 0.76 75.94 19.99 20 قوية 
X 52 3.74 0.93 74.78 24.98 17 قوية 
X52  3.38 1.00 67.54 29.66 11 متوسطة 

 SmartPlsالطالبتين باستخدام إعداد : المصدر
في للمتغير الكامن المعرفة التشاركية وبنوده حيث سجل البند ه التحليل الوصيوضح الجدول أعال

x14   تقع في مجال درجة الموافقة المتوسطة،  بذلكوهي  %22.25بنسبة أهمية بلغت ( 5.24)متوسط
حيث احتلت الترتيب األول بأقل تشتت أي اتفاق كبير للمستجيبين على هذا البند ضمن هذا المتغير في حين 

تقع في مجال درجة الموافقة  بذلكوهي  %22.20بنسبة أهمية بلغت ( 4.52)سط متو  x5سجل البند 
الترتيب االخير بأكبر تشتت أي درجة اتفاق أقل للمستجيبين على هذا البند ضمن  احتلتالمتوسطة، حيث 

 . هذا المتغير
 :المتغير المعدل تكنولوجيا المعلومات واالتصال. 0

 :الوصفي لمتغير تكنولوجيا المعلومات واالتصال يوضح الجدول التالي نتائج التحليل

 التحليل الوصفي لمتغير تكنولوجيا المعلومات واالتصال:  5_55الجدول رقم

 السؤال
المتوسط 
 الحسابي

 رافاالنح
 المعياري 

األهمية 
 النسبية

معامل 
 الدرجة الرتبة االختالف

X 59 2.99 1.14 59.71 38.32 9 متوسطة 
X 30 2.81 0.94 56.23 33.56 7 متوسطة 
X 31 2.70 1.08 53.91 39.89 6 متوسطة 
X 35 2.46 1.22 49.28 49.50 1 متوسطة 
X 33 2.61 1.15 52.17 44.21 4 متوسطة 
X 34 2.54 0.80 50.72 31.41 2 متوسطة 
X 32 3.20 1.11 64.06 34.53 10 متوسطة 
X 32 2.83 0.66 56.52 23.47 8 متوسطة 
X 32 3.25 0.91 64.93 28.16 11 متوسطة 
X 32 2.54 1.20 50.72 47.13 2 متوسطة 
X 39 2.61 1.28 52.24 48.95 5 متوسطة 
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المحور 
 55.49 0.65 2.77 ككل

  
 متوسطة

 SmartPlsالطالبتين باستخدام إعداد : المصدر

وبنوده  تكنولوجيا المعلومات واالتصال بعده التحليل الوصفي للمتغير الكامن يوضح الجدول أعال
وهي بذلك تقع في مجال درجة الموافقة  %42.52تبنسبة أهمية بلغ ( 2..3)متوسط  X23حيث سجل البند 

المتوسطة حيث احتلت الترتيب األول بأقل تشتت أي اتفاق كبير للمستجيبين على هذا البند ضمن هذا 
بذلك تقع في مجال  وهي %64.93بنسبة أهمية بلغت  3.25متوسط  X37 المتغير في حين سجل البند 

حيث احتلت الترتيب األخير بأكبر تشتت أي درجة اتفاق أقل للمستجيبين على هذا  متوسطةدرجة الموافقة ال
وأهمية  2.77 في حين جاء المتوسط العام للمتغير الكامن بعد القيمة بمتوسط . البند ضمن هذا المتغير

 .  أي بدرجة موافقة متوسطة %55.46نسبية 

 :ر التابع التميز التنظيميالمتغي. 3
 :يوضح الجدول التالي نتائج التحليل الوصفي لمتغير التميز التنظيمي

 التحليل الوصفي لمتغير التميز التنظيمي:  5_53الجدول رقم

 السؤال
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

األهمية 
 الدرجة الرتبة معامل االختالف النسبية

X 40 2.78 0.86 55.65 30.74 5 متوسطة 
X 41 2.94 0.80 58.84 27.27 6 متوسطة 
X 45 2.99 0.87 59.71 29.00 8 متوسطة 
X 43 3.16 0.98 63.19 31.00 10 متوسطة 
X 44 2.94 1.06 58.84 35.88 6 متوسطة 
X 42 3.17 1.28 63.48 40.42 11 متوسطة 
X 42 4.10 0.62 82.03 15.16 20 قوية 
X 42 3.72 0.82 74.49 22.03 16 قوية 
X 42 3.19 0.84 63.77 26.50 13 متوسطة 
X 49 2.99 0.87 59.71 29.00 8 متوسطة 
X 20 3.23 1.30 64.64 40.11 14 متوسطة 
X 21 3.17 1.11 63.48 35.00 11 متوسطة 
X 25 4.16 0.82 83.19 19.61 21 قوية 
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X 23 3.77 1.03 75.36 27.36 17 قوية 
X 24 2.70 1.18 53.91 43.76 2 متوسطة 
X 22 2.70 1.05 53.91 38.86 2 متوسطة 
X 22 2.45 1.14 48.99 46.73 1 متوسطة 
X 22 3.97 0.64 79.42 16.14 18 قوية 
X 22 4.00 0.79 80.00 19.65 19 قوية 
X 29 3.58 0.91 71.59 25.53 15 متوسطة 
X 20 2.75 1.28 55.07 46.36 4 متوسطة 

المحور 
 65.20 0.55 3.26 ككل

  
 متوسطة

 SmartPlsالطالبتين باستخدام إعداد : المصدر
وبنوده حيث سجل البند  التميز التنظيميبعد  يوضح الجدول أعاله التحليل الوصفي للمتغير الكامن

X56   وهي بذلك تقع في مجال درجة الموافقة المتوسطة   %48.99بنسبة أهمية بلغت (2.45)متوسط
األول بأقل تشتت أي اتفاق كبير للمستجيبين على هذا البند ضمن هذا المتغير في حين  حيث احتلت الترتيب

وهي بذلك تقع في مجال درجة الموافقة  %83.19 بنسبة أهمية بلغت  (4.16 )متوسطX52 سجل البند 
من المتوسطة حيث احتلت الترتيب األخير بأكبر تشتت أي درجة اتفاق أقل للمستجيبين على هذا البند  ض

أهمية نسبية و  (3.56)في حين جاء المتوسط العام للمتغير الكامن بعد القيمة بمتوسط . هذا المتغير
 . ةقويأي بدرجة موافقة  22.50%

 اختبار الفروض. ثالثا
نموذج الدراسة يوضح فروض الدراسة والمتمثلة في تأثيرات مباشرة وأخرى غير مباشرة والتي تسعى 

معامل  ذلكيتم استعراض تلك النتائج الخاصة باآلثار المباشرة وغير المباشرة، ك ذلكالدراسة الختبارها وقبل 
التحديد والذي يفسر التباين المفسر للسبب في النتيجة، الشكل الموالي يوضح اآلثار المباشرة بين المتغيرات 

 الكامنة في النموذج الهيكلي التالي
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 سةالنموذج البنائي للدرا: 0_00الشكل رقم

 
 SmartPlsالطالبتين باستخدام إعداد : المصدر

تكنولوجيا من التباين المفسر من  %56.4 إضافة للتأثيرات المباشرة والموضحة في الشكل أعاله فان
للمعرفة يعود  التميز التنظيميمن التباين المفسر من  %63.3 فانللمعرفة التشاركية، كذلك  يعودالمعلومات 

 .وهي جودة مقبولة 0.392باإلضافة لجودة تقدير النموذج التي بلغت . معلومات معاا التشاركية وتكنولوجيا ال
 :اختبار الفرض األول. 0

 "للمعرفة التشاركية نحو تكنولوجيا المعلوماتمعنوي  مباشر يوجد اثر" ينص الفرض األول على أنه
  :تاليوالختبار هذا الفرض يعرض الجدول نتائج اختبار الفرض األول على النحو ال

 اختبار الفرض األول: 0_02 رقم الجدول

القيمة  النتيجة
االنحراف  tإحصاء  االحتمالية

 المعياري 
متوسط 
 االثر

في  األثر
  العينة

 0.514 0.545 0.089 5.767 0 معنوي 
تكنولوجيا < -المعرفة التشاركية 

 المعلومات
 SmartPlsالطالبتين باستخدام إعداد : المصدر

المعرفة التشاركية نحو تكنولوجيا المعلومات كان  رقم يتضح أن األثر المباشرمن خالل الجدول 
يوجد اثر مباشر معنوي المعرفة " ، وعليه يقبل الفرض األول أي ثر معنوي أوهو  1.203 بـايجابي قدر 

 ". التشاركية نحو تكنولوجيا المعلومات
 :اختبار الفرض الثاني. 5

 "تكنولوجيا المعلومات نحو التميز التنظيميمعنوي مباشر أثر يوجد " ينص الفرض الثاني على أنه
  :والختبار هذا الفرض يعرض الجدول نتائج اختبار الفرض الثاني على النحو التالي

 اختبار الفرض الثاني:  0_02رقم الجدول
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القيمة  النتيجة
االنحراف  tإحصاء  االحتمالية

 المعياري 
متوسط 
 االثر

في  األثر
  العينة

 0.479 0.474 0.097 4.928 0 ي معنو 
التميز < -تكنولوجيا المعلومات 
 التنظيمي

 SmartPlsالطالبتين باستخدام إعداد : المصدر

تكنولوجيا المعلومات نحو التميز التنظيمي كان  من خالل الجدول رقم يتضح أن األثر المباشر
يوجد أثر مباشر معنوي تكنولوجيا " ي ، وعليه يقبل الفرض الثاني أثر معنوي أوهو   1.422بـ ايجابي قدر 

  ". المعلومات نحو التميز التنظيمي
 اختبار الفرض الثالث. 3

 "للمعرفة التشاركية نحو التميز التنظيميمعنوي  مباشر يوجد أثر" ينص الفرض الثالث على أنه
  :والختبار هذا الفرض يعرض الجدول نتائج اختبار الفرض الثالث على النحو التالي

 
 اختبار الفرض الثالث: 0_06 رقم لجدولا

القيمة  النتيجة
االنحراف  tإحصاء  االحتمالية

 المعياري 
متوسط 
 االثر

في  األثر
  العينة

 0.486 0.493 0.117 4.173 0 معنوي 
التميز < -المعرفة التشاركية 
 التنظيمي

 SmartPlsالطالبتين باستخدام إعداد : المصدر
 ايجابيمباشر للمعرفة التشاركية نحو التميز التنظيمي كان الاألثر  خالل الجدول رقم يتضح أنمن 

يوجد أثر مباشر معنوي للمعرفة التشاركية " ، وعليه يقبل الفرض الثالث أي ثر معنوي أوهو   1.426 بـقدر 
 ". نحو التميز التنظيمي

 اختبار الفرض الرابع. 4
للمعرفة التشاركية نحو التميز التنظيمي  ي معنو غير مباشر يوجد أثر "ينص الفرض الرابع على أنه 

والختبار هذا الفرض يعرض الجدول نتائج اختبار الفرض الرابع على النحو " من خالل تكنولوجيا المعلومات
  :التالي

 اختبار الفرض الرابع: 0_07 رقم الجدول

القيمة  النتيجة
االنحراف  tإحصاء  االحتمالية

 المعياري 
متوسط 
 االثر

في  األثر
  العينة

غير 
 معنوي 

0.187 1.32 0.068 0.091 0.09 
التميز < - أثر المتغير الوسيط
 التنظيمي

 SmartPlsالطالبتين باستخدام إعداد : المصدر
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أثر غير مباشر معنوي للمعرفة التشاركية نحو التميز التنظيمي  من من خالل الجدول رقم يتضح أن 
ال " وهو اثر معنوي وعليه يرفض الفرض االول اي  0.09بــ  كان إيجابي قدر خالل تكنولوجيا المعلومات

 ."أثر غير مباشر معنوي للمعرفة التشاركية نحو التميز التنظيمي  من خالل تكنولوجيا المعلوماتيوجد 
 مناقشة النتائج: المطلب الثاني 

ائج التحليل الوصفي يستعرض هذا المطلب مناقشة ألهم نتائج متغيرات عينة الدراسة، وكذا مناقشة نت     
 .مناقشة اختبار الفرضيات التي تم طرحها في هذه الدراسة إلىلمتغيرات عينة الدراسة وصوال 

 :الدراسةمناقشة نتائج التحليل الوصفي لعينة : أوال
من عينة الدراسة حيث تفوق  %66.66 هما نسبتمن خالل نتائج الجدول يظهر لنا ان الذكور يشكلون      

ارتباط االناث  إلىعدة امور منها  إلىونرى ان هذا األمر  %33.34نسبة اإلناث والتي بلغت  هذه النسبة
بالزواج، وصعوبة اكمالهم للدراسات العليا للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه في معظم المجاالت 

عب عليهن تحملها، من أعباء مالية وتكلفة يص ذلكالمعرفية بسبب الحاجة للسفر  للخارج وما يترتب على 
وهذا مؤشر  %22.40أما بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي أن أكبر العاملين هم خريجي دراسات عليا بنسبة 

هام جدا فهو دال على توفر عنصر المعرفة لديهم مما يسهم ويعزز من قدرة المستجيبين على اجابات تخدم 
النسبة االكبر لألساتذة  فكانهلمتغير المستوى الدراسي أغراض الدراسة وتتسم بالموضوعية والدقة، أما بالنسبة 

تساوت  سنوات 10 إلى 2، وبالنسبة لمتغير عدد سنوات الخبرة فقد تبين ان الفئة التي من %21.10بنسبة 
راجع لحداثة  بعض الكليات  ذلكو  %45.13بنسبة  ذلكسنوات و 2نسبتها مع فئة الذين نسبتهم أقل من

  .كفاءة أفراد مجتمع الدراسة ومؤشر لقدراتهم على العمل  بجامعة أدرار، ودال على
 :مناقشة نتائج متغيرات الدراسة: ثانيا
 : بينت الدراسة بخصوص التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة ما يلي     

 :مناقشة النتائج المتعلقة بمتغير المعرفة التشاركية .0
 x14امن المعرفة التشاركية وبنوده حيث سجل البند ه التحليل الوصفي للمتغير الكيوضح الجدول أعال     

تقع في مجال درجة الموافقة المتوسطة، حيث  بذلكوهي  %26.25بنسبة أهمية بلغت  (5.24) متوسط
احتلت الترتيب األول بأقل تشتت أي اتفاق كبير للمستجيبين على هذا البند ضمن هذا المتغير في حين 

تقع في مجال درجة الموافقة  بذلكوهي  %22.21أهمية بلغت  بنسبة( 4.52)متوسط  x5سجل البند 
الترتيب االخير بأكبر تشتت أي درجة اتفاق أقل للمستجيبين على هذا البند ضمن  احتلتالمتوسطة، حيث 

التشارك المعرفي كان متوسطا  أدرار بتطبيقاظهرت النتائج أن مستوى اهتمام جامعة  ثحي. المتغيرهذا 
ابة افراد عينة الدراسة، وهذا يدل على أن إدارة الجامعة وعلى الرغم من اهتمامها من وجهة نظر استج

توفر بيئة مالئمة لتشارك  المطلوب وال االهتمام يال تولبتشاركية المعرفة بين عمالها واساتذتها إال إنها 
 .المعرفة وليس لديها ثقافة لتعزيز العمل الجماعي في الجامعة
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 : قة بمتغير تكنولوجيا المعلومات واالتصالمناقشة النتائج المتعل .5
وبنوده  تكنولوجيا المعلومات واالتصال بعده التحليل الوصفي للمتغير الكامن يوضح الجدول أعال      

وهي بذلك تقع في مجال درجة  % 42.52تبنسبة أهمية بلغ ( 2..3)متوسط  X23حيث سجل البند 
ول بأقل تشتت أي اتفاق كبير للمستجيبين على هذا البند ضمن الموافقة المتوسطة حيث احتلت الترتيب األ

وهي بذلك تقع في   %64.93بنسبة أهمية بلغت  3.25متوسط  X37 هذا المتغير في حين سجل البند 
حيث احتلت الترتيب األخير بأكبر تشتت أي درجة اتفاق أقل للمستجيبين  متوسطةمجال درجة الموافقة ال

 2.77 في حين جاء المتوسط العام للمتغير الكامن بعد القيمة بمتوسط . المتغير على هذا البند ضمن هذا
وجهة نظر استجابة افراد عينة الدراسة، هذا فمن  .أي بدرجة موافقة متوسطة %55.46 وأهمية نسبية 

هم من يبين أن إدارة جامعة ادرار تهتم بالتكنولوجيا، حيث توفر شبكة انترنت تتناسب مع اإلحتياجات ويمكن
خاللها الوصول لقواعد بيانات الجامعة لإلستفادة منها سواء في التدريس أو في المجال البحثي، كما انها 

التعلم  ولي االهتمام الكافي بتجهيز قاعاتتهتم بتدريس االساتذة التقنيات واألجهزة المادية إال انها ال ت
 .بأحدث االجهزة االلكترونية

 
   :متغير التميز التنظيميمناقشة النتائج المتعلقة ب .3

وبنوده حيث سجل البند  التميز التنظيميبعد  يوضح الجدول أعاله التحليل الوصفي للمتغير الكامن        
X56   وهي بذلك تقع في مجال درجة الموافقة المتوسطة  %48.99 بنسبة أهمية بلغت  (2.45)متوسط

للمستجيبين على هذا البند ضمن هذا المتغير في حين  حيث احتلت الترتيب األول بأقل تشتت أي اتفاق كبير
وهي بذلك تقع في مجال درجة الموافقة  %83.19 بنسبة أهمية بلغت  (4.16 )متوسطX52 سجل البند 

المتوسطة حيث احتلت الترتيب األخير بأكبر تشتت أي درجة اتفاق أقل للمستجيبين على هذا البند  ضمن 
أهمية نسبية و  (3.56)توسط العام للمتغير الكامن بعد القيمة بمتوسط في حين جاء الم. هذا المتغير

وهذا يبين أن جامعة ادرار تشجع على البحوث العلمية المشتركة، كما انهم  .ةقويأي بدرجة موافقة 62.51%
 ذلكيولون اهتمامهم بنشر االبحاث العلمية في مجالت دولية محكمة وتوليها عناية كبيرة، كما انها تولي ك

انها ال تبذل الجهد في متابعة الخريجين للحصول على  إال. المؤسساتاهتماما في توظيف خريجيها من قبل 
    .تغذية راجعة وتحسين مخرجات التعليم بما يتفق مع احتياجات سوق العمل

 :مناقشة نتائج الفروض: ثالثا
 : مناقشة نتيجة الفرضية األولى  .1

ان هناك أثر مباشر معنوي لبعد المعرفة  (5_54)الجدول رقم بهدف اختبار الفرضية يظهر لنا من 
وهو مؤشر  1.204التشاركية نحو تكنولوجيا المعلومات في الجامعة محل الدراسة، إذ بلغ قيمة األثر 

عمليات مشاركة المعرفة، وبهذا تقبل الفرضية  إلىيدل على ان عمليات تكنولوجيا المعلومات تحتاح 
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د اثر مباشر معنوي لمشاركة المعرفة نحو تكنولوجيا المعلومات، فتكنولوجيا التي تنص على انه يوج
عمليات التشارك المعرفي، حيث  تكنولوجيا المعلومات تدعم وتساند التشارك  إلىالمعلومات تحتاج 

المعرفي وهذا من أجل إقامة عالقة متكاملة ومتناسقة، كما انها تساعد على استغالل المعارف الموجودة 
أذهان الموظفين وتحويلها وكذا اكتساب معارف جديدة في المحيط الخارجي من اجل اكتشاف في 

المعارف وتوليدها، بشكل مستمر ومشاركتها ،كما تقوم تكنولوجيا المعلومات  بعملية تخزين المعرفة 
ركتها الكترونيا بحيث تتمكن الجامعة من حماية المعرفة من الضياع والتسرب ونشرها وانتقالها ومشا

عبر وسائل الكترونية من بينها البريد  ذلكبسهولة بين العاملين داخل الجامعة كان أو خارجها و 
 .من اجل اتخاذ قرارات وتحقيق االهداف المرجوة. الخ....للجامعة ياإللكترونااللكتروني، الموقع 

معرفة اثر تكنولوجيا المعلومات  إلىالتي كانت تهدف و  (5012عمار، )وهذا ما اتفقت معه دراسة      
ان تكنولوجيا المعلومات تساهم  إلىعلى ادارة المعرفة ومشاركتها بالجامعات الجزائرية، وتوصلت دراسته 

في تسهيل عمليات التشارك المعرفي من خالل تبادل المعلومات بين العاملين، وتخزينها للرجوع إليها في 
. ومشاركتهاتعتبر تكنولوجيا المعلومات من الدعائم االساسية التي تعزز المعارف وقت الحاجة، حيث 

ان مستوى مشاركة المعرفة  إلىحيث توصلت  (5050بوخلوه، الطاهر، و خالد، ) دراسة ذلكاكدت  اكم
دلها فيما بينهم، حيث ان لتكنولوجيا مرتفع حيث يتميز العاملون بتعاونهم في نقل المعرفة، وتحويلها وتبا

 .إيجابي في مشاركة المعرفة تأثيرالمعلومات واالتصال لها 
  :الثانيةمناقشة نتيجة الفرضية 

ان هناك أثر معنوي  (5_52)رقم الختبار الفرضية الرئيسية الثانية بينت النتائج الواردة في الجدول      
وهو مؤشر يدل على  (1.422)التميز التنظيمي، إذ بلغ االثر  لبعد تكنولوجيا المعلومات واالتصال نحو

ان وجود تكنولوجيا المعلومات داخل جامعة ادرار يعمل على تحقيق التميز التنظيمي للجامعة، وبهذا 
تقبل الفرضية التي تنص على انه يوجد أثر مباشر معنوي لتكنولوجيا المعلومات نحو تحقيق التميز 

 ألنهاتكنولوجيا المعلومات من التقنيات التي تساعد وتستهم في تميز المنظمة، التنظيمي، حيث تعتبر 
 اهذ. المناسبةتسمح بتوفير المعلومات من داخل المنظمة أو خارجها وتخزينها ومعالجتها واتخاذ القرارات 

 إلىالمنظمة تمتاز بالمرونة التنظيمية، فاستخدام تكنولوجيا المعلومات بشكل صحيح يؤدي  لما يجع
 .متميزةمنظمة  إلىتحويل المنظمة 

  :مناقشة نتيجة الفرضية الثالثة .5
مباشر معنوي للمعرفة  أثران هناك ( 5-52)اما بالنسبة للفرضية الثالثة فقد أظهر الجدول رقم 
وهذا مؤشر ( 0.422)اذ بلغ قيمة االثر الدراسة،التشاركية نحو التميز التنظيمي في جامعة ادرار محل 

المنظمات، عامل اساسي وجوهري في بناء ونجاح  المعرفة تعتبرحة الفرضية اي تشاركية يدل على ص
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من شأنه أن  البعض وذلكفي مشاركة العمال لمعارفهم مع بعضهم  يساهمالعمل المشتركة  قنواتفتح ف
 .للمنظمةيساهم في توليد المعرفة وتوزيعها وتطبيقها مما يحقق من تميز 

ابراز أثر المعرفة التشاركية في مستويات التميز  إلىدراسات واالبحاث حيث اتجهت الكثير من ال
التنظيمي، حيث أكدت في بيئة االعمال اليوم ان تكون المعرفة ومشاركتها هي المصدر االكيد في تحقيق 

 .التميز التنظيمي للمنظمات
  :مناقشة نتيجة الفرضية الرابعة .3

غير مباشر معنوي  أثرأنه يوجد  (5_52) رقما من الجدول الفرضية الرابعة يظهر لن اختباربهدف      
 الدراسة،لبعد المعرفة التشاركية نحو التميز التنظيمي من خالل تكنولوجيا المعلومات في الجامعة محل 

وهذا ما يؤكد على وجود دور كبير وايجابي لتكنولوجيا المعلومات كمتغير ( 0.09)إذ بلغ قيمة األثر 
تشاركية المعرفة على التميز، واستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصال كعامل  وسيط في توضيح دور

ترفض الفرضية االولى وتقبل الصفرية  بذلكو  .تكنولوجي يؤثر تأثيرا كبيرا على عمليات تشارك المعرفة
لثبوت وجود اثر معنوي لبعد المعرفة التشاركية نحو التميز التنظيمي من خالل تكنولوجيا  ذلكو 
وهي عالقة التأثير االيجابي بين مشاركة المعرفة وتحقيق التميز التنظيمي بالدور  علومات واالتصال،الم

التفاعلي االيجابي لتكنولوجيا المعلومات، اصبح نجاح المنظمات مرهون بصورة المزج بين المكون 
دام التكنولوجيا لسهولة ، وعليه فان تفاعل قدرات بشرية مع القدرة على استخ(التكنولوجيا)البشري والمادي

هذه النتيجة مع توصلت  وافقتوت .مشاركة االفكار يساهم بشكل كبير في تحقيق ميزة تنافسية للمنظمات
وجود أثر لعوامل  إلىوالتي توصلت  (5011الذنيبات، خيرو خلف، و محمود حسني، )إليه دراسة 

 . بالمعرفة بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة التشاركية تكنولوجيا المعلومات في عملية
وكان هناك تأثير  (Lozi.M, Almomani, & AL-Hawary, 2017) دراسة معكما اتفقت      

ألبعاد تكنولوجيا المعلومات في تحقيق التميز التنظيمي وبدرجات متفاوتة إذ ان استخدام تكنولوجيا 
فإن تطبيق  ذلكلمعلومات هي شريان الحياة في الحياة المعاصرة، وبديل حديث لتطور الحياة البشرية ، لا

اإلدارة االلكترونية في المؤسسات هو حاجة ملحة ودافع للتغلب على مشاكل االدارة وتحقيق التميز 
 .التنظيمي بوتيرة سريعة
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 خالصة
 .انية على أساتذة جامعة احمد درارية بأدرارتناولنا من خالل هذا الفصل دراسة ميد     

الطريقة واإلجراءات المتبعة في الدراسة  إلىتناولنا في هذا الفصل مبحثين، المبحث األول تطرقنا فيه 
 .الميدانية أما المبحث الثاني تحليلها ومناقشتها

ور المعرفة التشاركية في كما حاولنا من خالل هذا الفصل اإلجابة على إشكالية الدراسة المتمثلة في ماد
تحقيق التميز التنظيمي الدور الوسيط لتكنولوجيا المعلومات واالتصال في جامعة ادرار، من خالل االعتماد 

 :على الدراسة توضح لنا
ان التشارك المعرفي يسهم في تحقيق التميز التنظيمي في جامعة ادرار وهناك دور تفاعلي ايجابي 

وجود تكنولوجيا المعلومات سوف يشجع التشارك المعرفي  نوا. العالقةهذه لتكنولوجيا المعلومات في 
على  تحقيق التميز التنظيمي، كما اتضح ان هناك مستوى عال من التشارك المعرفي بجامعة ادرار، 

 .وهذا راجع إلهتمام األساتذة الجامعيين بزيادة معارفهم وخبراتهم عن طريق التشارك المعرفي 
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بعد استكمال هذه الدراسة بشقيها النظري والتطبيقي حول دور المعرفي التشاركية في تحقيق التميز      
 .التنظيمي في ظل وجود الوسيط تكنولوجيا المعلومات واالتصال بجامعة أدرار،

زداد يا في ادارة المعرفة وعملية محورية في عملياتها، تسيمكننا القول أن التشارك المعرفي مكونا اسا     
أهميتها أكثر في المؤسسات القائمة على انتاج ونشر وتوزيع المعرفة مثل مؤسسات التعليم الجامعي ومخابر 

افرادها لتشارك معارفهم، لزيادة  إقناعوهو ما يجعل هذه المؤسسات أمام تحدي بضرورة  العلمي،البحث 
المعارف التي يمتلكها أفراد المنظمة  المحافظة على ذلكاستفادتهم من معارفهم ومعارف زمالئهم، ولضمان ك

 .حتى في حالة مغادرتهم

مجموعة  إلى باإلضافةمجموعة من االستنتاجات على الصعيدين النظري والتطبيقي،  إلىوتوصلت الدراسة 
غابت في هذه الدراسة بغية اكمالها في  البحثية التيمن التوصيات تم اقتراحها، ومن تم اقتراح بعض النقاط 

 .الحقةدراسات 

 :النتائج

 :مجموعة من النتائج نظرية وتطبيقية، والتي جاءت كما يلي إلىتوصلت الدراسة 

من أكثر المتغيرات المؤثرة في تشاركهم للمعرفة  ببعضهم،ثقتهم  ذلكوك واتجاهاتهمتوقعات االساتذة  -
 .فيما بينهم، وتعتبر الثقة من أكبر المؤثرات على سلوكهم اتجاه تشاركية المعرفة

 .تولي الجامعة اهتماما كبيرا بتشاركية المعرفة بين اساتذتها -
 .تكنولوجيا المعلومات هي من التقنيات التي تساهم في تحقيق التميز لها -
تمكن تكنولوجيا المعلومات من الحصول على المعارف من الخبراء كأساتذة جامعيين بواسطة تشارك  -

 .التي تواجه الجامعة والعراقيللمواجهة بعض الصعوبات  ذلكالمعارف، و 
الجامعة الجهد الكافي في متابعة خريجيها، وتحسين كفاءة مخرجات التعليم لديها وضمان  لال تبذ -

 .موائمتها مع احتياجات وسوق العمل
 .الجامعة بيئة مالئمة لتشارك المعرفة وليس لديها ثقافة تعزيز العمل الجماعي رال توف -
الكافي بتجهيز قاعات  ال تولي االهتمامجهزة المادية اال انها تهتم بتدريس االساتذة التقنيات واال -

 .إللكترونيةالتعلم بأحدث االجهزة 
التعليمية منها ضرورة ملحة لما لها من تأثير  والسيماتشاركية المعرفة بين االفراد في المؤسسات  -

 .كبير وايجابي على تميز هذه المؤسسات
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من عينة الدراسة حيث تفوق هذه  %22.22 هما نسبتلون تبين تائج الدراسة ان نسبة الذكور يشك -
ارتباط  إلىعدة امور منها  إلىونرى ان هذا األمر  %33.34النسبة نسبة اإلناث والتي بلغت 

االناث بالزواج، وصعوبة اكمالهم للدراسات العليا للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه في 
من أعباء مالية وتكلفة  ذلكوما يترتب على  لسفر للخارجلمعظم المجاالت المعرفية بسبب الحاجة 

 . يصعب عليهن تحملها
للمعرفة التشاركية نحو  0.02معنوي ذو داللة إحصائية  مباشر أثر يوجدتوصلت نتائج الدراسة انه  -

 .2%عند مستوى معنوية  تكنولوجيا المعلومات

ل تكنولوجيا  0.02إحصائية معنوي ذو داللة مباشر أثر  يوجدتوصلت نتائج الدراسة انه  -
 .2%عند مستوى معنوية  المعلومات نحو التميز التنظيمي

للمعرفة التشاركية نحو  0.02معنوي ذو داللة إحصائية مباشر أثر  يوجدتوصلت نتائج الدراسة انه  -
 .2%عند مستوى معنوية  التميز التنظيمي

لمعرفة ل 0.02داللة إحصائية معنوي ذو  غير مباشر أثر يوجدتوصلت نتائج الدراسة انه ال -
 .2%عند مستوى معنوية التشاركية نحو التميز التنظيمي 

 :التوصيات
وفي ضوء النتائج التي تم وضع االستنتاجات على اساسها وبناء على هذه االستنتاجات سيتم وضع 

 :اآلتيةالتوصيات 

 اعل وتشارك المعرفة بين ضرورة االهتمام بتوفير البيئة المالئمة في الجامعة لضمان زيادة التف
 .األساتذة واتخاذ خطوات علمية لتنفيذها

  نوصي بضرورة تدوين الخبرات والتجارب التي تمر بها الجامعة وحفظها في قواعد بيانات، حتى
 .يتم االستفادة منها في العملية التعليمية واتخاذ القرارات

  الحديثةضرورة تجهيز الجامعة بوسائل التكنولوجيا. 

 متابعة الخريجين وتحسين مخرجات التعليم اعتمادا على التغذية الراجعة منهم، وبما يتفق نوصي ب
 .احتياجات وسوق العمل

  حث العاملين وتحفيزهم ودعمهم بكافة الوسائل واألدوات المتاحة  لخلق المعرفة وتبادلها
 .وتشاركها



  خاتمة  
 

64 

 

 في آن ( التكنولوجيا)ادية وضع برامج تدريبية تتضمن التدريب على دمج المهارات البشرية والم
 .واحد اثناء العمل الن هذا الشيء يعد محدد اساس لنجاح وتفوق المنظمات

 ضرورة استغالل مواقع التواصل االجتماعي لزيادة التشارك المعرفي بين االساتذة. 

 :آفاق الدراسة
والتي  جديدة للدراسةاق النتائج السابقة للبحث، فتحت دراستنا أف إلىهذه الدراسة وبعد الوصول وفي ختام 

:سبيل المثال في المجاالت التاليةيمكن معالجتها مستقبال لمواصلة البحث على   

 ألنها سوف( كليات ومراكز بحثية)اجراء الدراسة نفسها ولكن شمولية كل القطاع التعليمي العالي  .1
بصورة أكثر  تعطي معلومات عن دور التشارك المعرفي في تحقيق التميز التنظيمي في الجامعة

 .الكبير الستخدامها فيه التأثيرسوف توضح  ذلكمن هذه الدراسة، وك وأعمق

االستمرار بمزيد من البحوث عن متغير المعرفة التشاركية في التعليم العالي بوجود متغيرات أخرى  .5
 .سوف تسهم بإغناء المعارف وتعطي مزيدا من التنوع

تكنولوجيا  استخدامقول عمل أخرى حول عالقة اجراء المزيد من الدراسات التطبيقية في ح .3
 .عنه من تحقيق تميز تنظيمي ومائنتيالمعلومات بتعزيز تأثير المعرفة التشاركية 

 .من دقة المعلومات التي تم الحصول عليها التأكداختبار العالقات تجريبيا بدراسات لغرض  .4
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 المراجع باللغة العربية: أوال

 :الكتب-
 .مؤسسة الوراق: االردن(. 0اإلصدار ) ادارة المعرفة الممارسات والمفاهيم(. 2115. )الخلوف الملكاويابراهيم 

 .دار زهران للنشر والتوزيع: عمان(. 0اإلصدار ) إدارة الجودة الشاملة(. 2116. )إياد عبد هللا شعبان
 .مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع: االردن(. 0 اإلصدار) قواعد البيانات ونظم المعلومات(. 2116. )ايمان فاضل السمراني

 .دار الميسرة: االردن(. 10اإلصدار ) التخطيط االستراتيجي(. 2101. )بالل خلف السكارنة

 .دار ميسرة للنشر والتوزيع: االردن(. 10اإلصدار ) أخالقيات العمل(. 2102. )بالل خلف السكارنة

 .دار حامد للنشر والتوزيع: االردن(. 10اإلصدار ) المعلوماتإدارة تكنولوجيا (. 2102. )خضر مصباح الطيطي

 .دار الصفاء للنشر والتوزيع: عمان(. 0اإلصدار ) إدارة المعرفة(. 2119. )ربحي مصطفى عليان

 .عالم الكتب: القاهرة ، مصر(. 0اإلصدار ) إدارة التميز المؤسسيبين النظرية والتطبيق(. 2102. )رضى ابراهيم المليجي

 .دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع: عمان(. 0اإلصدار ) ادارة الموارد البشرية دليل عملي(. 2102. ) نايف المعايطةروال

دار : االردن(. 0اإلصدار ) نظام هندسة المعرفة إستخدام تكنولوجيا المعلومات في تمثيل المعرفة(. 2116. )سناء عبد الكريم الخناق

 .القطوف

 .الذاكرة للنشر والتوزيع: العراق_بغداد(. 0اإلصدار ) نظرية المنظمة والسلوك التنظيمي(. 2104. )سعد علي العنزي

 .دار المناهج: االردن(. 10اإلصدار ) اساسيات نظم المعلومات االدارية وتكنولوجيا المعلومات(. 2116. )سعد غالب ياسين

 .المنظمة العربية لإلدارة: قاهرةال .ادارة المعرفة(. 2116. )صالح الدين الكبيسي، و خضير خام

 .دار الفكر الجامعي: االسكندرية ، مصر .نظم المعلومات والحسابات االلية واالنترنت(. 2115. )طارق طه

دار وائل للنشر : االردن(. 10اإلصدار ) دور االدارة المدرسية في توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال(. 2101. )عبد السالم الشاق

 .يعوالتوز

: القاهرة، مصر(. 10اإلصدار ) واإللكتروني المعلومات ودورها في التسويق التقليدي تكنولوجيا (.2119. )عبد هللا فرغلي علي موسى

 .ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع

 .دار المناهج: عمان(. 10اإلصدار ) تكنولوجيا المعلومات(. 2106. )عالء عبد الرزاق السالمي

 .دار الميسرة: عمان .نظم المعلومات االستراتيجية مدخل استراتيجي معاصر(. 2119. )ريغسان عيسى العم

 .دار اسامة للنشر والتوزيع: عمان ، االردن(. 0اإلصدار ) القيادة واالشراف االداري(. 2101. )فاتن عوض الغزو

 .دار الحامد للنشر والتوزيع: نعمان، االرد(. 2اإلصدار ) نظم المعلومات االدارية(. 2101. )فايز جمعة النجار

مكتبة : القاهرة، مصر(. اإلصدار بدون طبعة) المعلومات وتكنولوجيا المعلومات على اعتاب قرن جديد(. 2111. )دمحم فتحي عبد الهادي

 .الدار العربية للكتاب
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 .مؤسسة الوراق :االردن(. 2اإلصدار ) ادارة المعرفة مفاهيم واستراتجيات وعمليات(. 2119. )نجم عبود نجم

 .عالم الكتب الحديث: اربد، االردن(. 10اإلصدار ) اساسيات ادارة األعمال ومبادئها(. 2101. )نعيم ابراهيم الظاهر

 .األهلية للنشر والتوزيع: عمان االردن(. 0اإلصدار ) ادارة المعرفة مدخل نظري(. 2113. )هيثم علي حجازي

 :البحوث الجامعية-
ماجيستير ، جامعة السودان  .دور معدل لفعالية نظام الحوافز:أثر الحوافز على مستوى أداء العاملين (. 2104) .أرده وان طيب دمحم

 .للعلوم التكنولوجيا، كلية الدراسات العليا، السودان
قتصادية والتجارية جامعة دمحم خيضر، كلية العلوم اال .تكنولوجيا المعلومات واالتصال كمدخل الدارة المعرفة(. 2105. )الطيب داودي

 .وعلوم التسيير، بسكرة، الجزائر
ماجستير، جامعة بغداد، ادارة االعمال،  .ادارة االلتزام العالي ودوره في تحقيق التفوق المنظمي(. 2106. )النصراوي حيدر غازي

 .بغداد
سسة سونلغاز كمكونين على فعالية آراء المتكونين حول مدى تأثير الخبرة المهنية إلطارات مؤ(. 2100/2102. )بن صالح بسمة

كلية اآلداب واللغات والعلوم االجتماعية : أم البواقي ، الجزائر. ام البواقي، العلوم االجتماعية-جامعة العربي بن مهيدي .التكوين

 .واالنسانية

دراسة _ج المهني نموذجاظروف الشغل واألداء الوظيفي للعمال المؤقتين في المؤسسة عمال االدما(. 2103/2104. )صمبة زهراء

 .ماجستير منشورة، جامعة احد درارية ادرار، العلوم االجتماعية .رميدانية بكليات جامعة ادرا

دكتوراه، جامعة دمحم  .دور القيادة التحويلية في تحقيق التميز التنظيمي بالمؤسسة اإلقتصادية(. 2109/2106. )صياحي األخضر

 .مسيلة، الجزائربوضياف المسيلة، علوم التسيير، ال

. قسم العلوم االقتصادية .دور تكنولوجيا المعلومات في تحقيق الميزة التنافسية في المؤسسة(. 2109/2106. )عطا هللا جلول

 .جامعة دمحم خيضر : بسكرة :الجزائر

قائمة على اساس الموارد دراسة وجهة النظر ال: متطلبات استدامة الميزة التنافسية في التعليم العالي(. 2102. )علي دمحم عليان علي

 .مذكرة ماجستير منشورة، الجامعة اإلسالمية بغزة، فلسطين .حالة الجامعة اإلسالمية بغزة

دراسة حالة كلية االقتصاد : تكنولوجيا المعلومات واثرها على ادارة المعرفة بالجامعات الجزائرية(. 2109. )عمار بن عيشي عمار

 (.0) 2،  مجلة االمتياز لبحوث االقتصاد واالدارة. رةبجامعة دمحم خيضر والية بسك

 .أهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تحسين أداء المورد البشري داخل المؤسسة االقتصادية(. 2106/2103. )عمارة كهينة

 .جامعة العقيد اكلي دمحم اولحاج، ادارة االعمال، البويرة

 .شاركية المعرفة ودورها في تحقيق التميز المؤسسي الدور الوسيط لتكنولوجيا المعلوماتت(. 2109. )قرمش فداء عبد الحميد دمحم

 .رسالة دكتوراه، جامعة العلوم االسالمية العالمية، الدراسات العليا، االردن، دار المنظومة

 .كتوراه، جامعة ادرار الجزائراطروحة د .اثر الهيكل التنظيمي على المعرفة التشاركية في المنظمات(. 2121/2120. )مالكي دمحم

ماجستير ، منشورة،  .دور الكفاءات االكاديمية في تحقيق التميز المؤسسي بجامعة الملك خالد(. 2105. )نور عبدهللا حازم الشهراني

 .جامعة الملك خالد، االدارة واالشراف التربوي، المملكة العربية السعودية

الماجستير، جامعة الملك خالد، االدارة  .ور إدارة الكفاءات في تحقيق التميز التنظيميد(. 2105. )نورة عبدهللا حزام الشهراني

 .واالشراف التربوي، المملكة العربية السعودية 

 :المقاالت المنشورة-
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ة من أثر الثقة بين الشركاء على مشاركة المعرفة في المشاريع المشترك(. 2109, جانقي 09. )اسماعيل الشويخي، و رواسكي خالد

 (.2) مجلة الباحث .وجهة نظر عمال المشروع المشترك

مجلة الباحث . اثر تكنولوجيا المعلومات في مشاركة المعرفة(. 2121, 02 21. )باديس بوخلوه، بن عمارة الطاهر، و رجم خالد

 (.2) االقتصادي

. ة التشارك المعرفي لدى أعضاء هيئة التدريسواقع ممارس(. 2103. )ثروة عبد الحميد عبد الحافظ، و الهندي ياسر فتحي الهنداوي

 (.04) مجلة العلوم التربوية والنفسية

التقنيات واالساليب الناجحة الستخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في تعليم وتعلم (. 2113. )حسين دمحم أحمد عبد الباسط

 .2، (3) مجلة التعليم باالنترنت. الجغرافيا

كلية االدارة واالقتصاد للدراسات . التفكير االبتكاري ودوره في تحقيق التميز التنظيمي(. 2109. )بحاويعامر عبد الكريم الذ

 (.6) االقتصادية واالدارية والمالية

 مجلة اداء المؤسسات الجزائرية. تأثير التشارك المعرفي في تطوير الكفاءات الجماعية(. 2106. )عبد المالك ججيق، و صيدات سارة

(4. ) 

اثر الثقافة التنظيمية على التشارك المعرفي في الجامعة الجزائرية مقاربة باستخدام نماذج (. 2106. )عزيز دحماني، و ناصري نفيسة

 (.0) 91،  مجلة الباحث .المعدالت البدائية

إطار : ي جامعة الطائفالمشاركة بالمعرفة ف(. 2100, ديسمبر. )معاذ يوسف الذنيبات، البقور خيرو خلف، و العتيبي محمود حسني

 (.30) مجلة كلية التجارة جامعة اسيوط. مقترح لتطوير إدارة المعرفة من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس

 . مجلة االقتصاد الدولي. أثر الثقة بين العاملين على مشاركة المعرفة(. 2106, 2 0. )هند خليفة الصويعي

 :المراجع باللغة األجنبية: ثانيا
A Alnoor ،H Abdullah و ،S Abbas( .2121 .)The impact of self-efficacy on employees abiliti to accept new 

technology in an iraqe university .Global Business and Organizational Excellence ، 

AL-Adaileh( .2105 .)The level of IT-business strategic Alignment and its Impact on Organizational 

Exellence .International Review of Management and Marketing (3) ، 

Bement( .2116 .)organizational excellenve:the NSF results Agenda ,national science of foundayionUSA .

officeof the director  ، 

Lozi.M ،R Almomani و ،S AL-Hawary( .2105 .)Impact of Talent Management on Achieving Organizational 

Excellence in Arab potash Company in Jordan .Global Journal of Management And Business Research . 

s Naser و ،Al Shobaki( .2105 .)organizational excellence and the Extent of Its clarity in the plestinian 

Universities frome the Prespective of Academic Staff . 

Waswas و ،Jwaifell( .2106 .)The Roie of Universities electronic Management in Achieving Organizational 

Excellence:Exampel of AL Hussein Bin Talal University .world journal of education  ، 
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 احمد دراية ادرار جامعة

 التجارية وعلوم التسيير قتصادية،كلية العلوم اإل

 قسم علوم التسيير

 تخصص ادارة اعمال

 انة البحثإستب

 ....السادة األساتذة المحترمين

 .وبركاته تعالىالسالم عليكم ورحمة هللا 

 بإعدادها بغرضة للدراسة التي نقوم يسرنا ان نضع بين ايديكم هذه اإلستبانة التي صممت لجمع المعلومات الالزم     
المعرفة التشاركية ودورها في تحقيق التميز التنظيمي الدور الوسيط "ن اعنو ب مذكرة ماستر في علوم التسيير استكمال

 ."لتكنولوجيا المعلومات واالتصال دراسة تطبيقية على جامعة أدرار

 يق التميز التنظيمي معرفة دور تشارك المعرفة في تحق إلىوتهدف الدراسة      

فإننا نتوقع منكم المساهمة الجادة في إنجاح هذه الدراسة آملين منكم التكرم باإلجابة على جميع عبارات  ذلكوفي سبيل 
 .هذه اإلستبانة بدقة، حيث أن صحة النتائج تعتمد بدرجة كبيرة على دقة إجابتكم

 .لبحث العلمي ال غيرونحيطكم علما أن جميع إجاباتكم لن تستخدم إال ألغراض ا

 .والتقدير االحتراموفي األخير تقبلوا منا فائق                                                           

 
 

  



 

 

 البيانات الشخصية :األولالجزء 

 .إلختياركفي المربع المناسب ( x) ضع إشارة

  انثى                                          ذكر               :الجنس-0

 :العمر-5

 فأكثر 22  22 إلى 32من     32أقل من 

  :الوظيفيالمسمى -3

داري   استاذ                                           إداري                                 استاذ وا 

 : المستوى الدراسي -4

  دراسات عليا      جامعي           اقل من جامعي   اقل من ثانوي 

 :سنوات الخبرة -2

 تسنوا10من  أكثر سنوات  10 إلى 2من    سنوات  2اقل من 

 محاور اإلستبانة: الجزء الثاني

 أمام العبارة التي تتناسب مع درجة الموافقة( x)الرجاء وضع عالمة 

 اوافق العبارة                              الرقم
 بشدة

 ال اوافق افقال او  محايد اوافق
 بشدة

      تشاركية المعرفة  اوال
      اإلتجاهات الفردية 0-0
 نتعاون مع بعضنا البعض للتعرف على الجديد في .0
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 :الملخص
مدى تشاركية المعرفة بين االساتذة في الجامعة وفهم وتحديد دور  إلىرف التع إلىهدفت الدراسة      

تشاركية المعرفة في تحقيق التميز التنظيمي لهذه الجامعة ودور تكنولوجيا المعلومات كمتغير وسيط في 
ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام . تحقيق هذا التميز، واختيرت جامعة أحمد دراية بأدرار ميدانا للتطبيق

المنهج الوصفي والتحليلي إلجراء الدراسة، والستبانة كأداة رئيسية لجمع بيانات الدراسة حيث تم تصميم 
إستبانة مكونة من جزئين حيث يحتوي الجزء األول على المعلومات الشخصية ألفراد عينة الدراسة والجزء 

تم توزيعها على عينة من االساتذة فقرة، و  20الثاني يتضمن ثالث محاور لمتغيرات الدراسة والذي يتكون من 
في جامعة احمد دراية بأدرار، حيث اعتمدنا على عينة عشوائية البالغ حجمها في حين تم استرجاع استمارة 

و ( SPSS) غير صالحة للتحليل، وتم تحليل البيانات المتحصل عليها بواسطة برنامج  2فكانت منها 
(PROCESS.) 

م التوصل اليها على انه يوجد دور كبير وايجابي لتكنولوجيا المعلومات كمتغير ومن أهم النتائج التي ت      
 .شاركية في تحقيق التميز التنظيمي في المؤسسة عينة الدراسةتوسيط في توضيح دور المعرفة ال

 المعرفة التشاركية، التميز التنظيمي، تكنولوجيا المعلومات :الكلمات المفتاحية
Summary: 

     The study aimed to identify the extent of knowledge sharing among professors at the 

university and to understand and define the role of knowledge sharing in achieving 

organizational excellence for this university and the role of information technology as a 

mediating variable in achieving this distinction. Ahmed Deraya University in Adrar was chosen 

as a field of application. To achieve this goal, the descriptive and analytical approach was used 

to conduct the study, and a questionnaire was used as a main tool for collecting study data, as a 

two-part questionnaire was designed, where the first part contains the personal information of the 

study sample members and the second part includes three axes of the study variables, which 

consists of 60 paragraphs, and was distributed On a sample of professors at Ahmed Deraya 

University in Adrar, where we relied on a random sample of its size, while a questionnaire was 

retrieved 8 of which were not valid for analysis, and the data obtained were analyzed by the 

(SPSS) and (PROCESS) program. 

     Among the most important results that have been reached is that there is a large and positive 

role for information technology as a mediating variable in clarifying the role of participatory 

knowledge in achieving organizational excellence in the institution of the study sample. 

 Key words: participatory knowledge, organizational excellence, information technology. 


