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مقذمة
تمييد :
إن المنظمات اليوم في ظل التحوالت والتغيرات الجديدة التي تحيط بيا والتي تفرضيا مرحل العولمة

من حرية رؤوس األموال األيدي العاممة وثورة المعمومات  ،أصبحت مضطرة إلى التأقمم مع ىذه المتغيرات

من اجل النجاح واالستم اررية .

ومن ىنا جاء أدراك بعض المنظمات باالىتمام بمكانة التنظيمية التي تمعب دور استراتيجيا كبي ار في حياة

المنظمات ،وذالك في كونيا تمثل المحور الداعم في تحقيق الموائمة بين اإلفراد والموارد بمب يضمن تحقيق

االستقرار التنظيمي  ،حيث تعتبر المكانة التنظيمية عنص ار من عنصر المنافسة بين المنظمات .

ولكي تحظى المنظمات بمكانة تنظيمية عالية البد من تعاون موظفين فيما بينيم وتشارك المعرفة  ،وىذا
األخير يعد أىم عنصر من عناصر إدارة المعرفة كما يحقق مزايا تنافسية من خبلل تحسن قدرة المنظمة

عمى إشباع حاجات اإلفراد المتنوعة .

أوال  :إشكالية الدراسة

تعتبر المؤسسات الجامعية أحد الركائز األساسية لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات  ،لذلك فيي تسعى
جاىدة في تطوير أنظمتيا التعميمية والبحثية لتمبية احتياجات المجتمع المتزايدة ،وذلك من خبلل تبني مفاىيم

ومبادئ اإلدارة الحديثة في تسيير الجامعة الجزائرية  ،وفي مقدمة المفاىيم أدارة المعرفة باعتبار الجماعات
األكثر إنتاجا لممعرفة واستثما ار فييا بما يخدم احتياجات المجتمع  ،حيث تعتبر المعرفة التشاركية من
عناصر إدارة المعرفة التي يجب إن يتمتع بيا األساتذة في كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم

التسيير،الن طبيعة مياميم و وظائفيم تتطمب التبادل المستمر لممعارف والمعمومات سواء بين األساتذة

أنفسيم أو األساتذة والموظفين أو األساتذة والطمبة .

كما أن المعرفة التشاركية تتأثر بالمكانة التنظيمية التي تمعب دو ار استراتيجيا في حياة المنظمات  ،ومن

جبلل ما تقدم نطرح التساؤل الرئيسي التالي :

ما ىو تأثير الم كانة التنظيمية في المعرفة التشاركية لدى أساتذة كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم
التسيير بجامعة أحمد دراية أدرار؟ .

ولئلحاطة بالموضوع أكثر تجزئة اإلشكالية إلى األسئمة الفرعية التالية :
 ىل توجد عبلقة أرتباطية ذات داللة إحصائية بين المكانة التنظيمية والمعرفة التشاركية عند مستوى
معنوية  0.05؟

 ىل توجد فروقات ذات داللة إحصائية حول مستوى المكانة التنظيمية لدى أساتذة كمية عموم
االقتصادية والتجارية وعموم التسيير في جامعة أحمد دراية بأدرار تعزى لممتغيرات الديمغرافية عند
مستوى معنوية  0.05؟

أ
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 ىل توجد فروقات ذات داللة إحصائية حول مستوى المعرفة التشاركية لدى أساتذة كمية عموم
االقتصادية والتجارية وعموم التسيير في جامعة أحمد دراية بأدرار تعزى لممتغيرات الديمغرافية عند

مستوى معنوي  0.05؟

 ىل يوجد أثر دال إحصائية بين المكانة التنظيمية والمعرفة التشاركية لدى أساتذة كمية عموم
االقتصادية والتجارية وعموم التسيير في جامعة أحمد دراية بأدرار عند مستوى معنوية . 0.05

ثانيا :الفرضيات

 الفرضية األولى  :توجد عبلقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين المكانة التنظيمية والمعرفة التشاركية
عند مستوى معنوية . 0.05

 الفرضية الثانية  :ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية حول مستوى المكانة التنظيمية لدى أساتذة
كمية عموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير في جامعة أحمد دراية بأدرار عند مستوى معنوية

 0.05تعزى بالمتغيرات الديمغرافية .

 الفرضية الثالثة  :ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية حول مستوى المعرفة التشاركية لدى أساتذة
كمية عموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير في جامعة أحمد دراية بأدرار عند مستوى معنوية

 0.05تعزى بالمتغيرات الديمغرافية .

 الفرضية الرابع  :يوجد أثر ذا داللة إحصائية بين المكانة التنظيمية والمعرفة التشاركية لدى أساتذة
كمية عموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير في جامعة أحمد دراية بأدرار عند مستوى معنوية

 0.05؟

ثالثا  :أىمية الدراسة
تكمن أىمية ىده الدراسة من خبلل العناصر التالية :
 في تسميط الضوء عمى العبلقة بين المكانة التنظيمية والمعرفة التشاركية وقياس مدى تأثيرىا من
خبلل إبعادىا والمتمثمة في ( اليوية التنظيمية  ،السمعة التنظيمية  ،النظرة الخارجية ) ؛

 تعتبر ىذه الدراسة كإضافة عممية جديدة لمكتبة جامعة أدرار؛

 استكشاف واقع المكانة التنظيمية والمعرفة التشاركية لدى األساتذة بكمية العموم االقتصادية والتجارية
وعموم التسيير بجامعة أدرار ؛

رابعا  :أىداف الدراسة

تيدف ىذه الدراسة إلى :
 التعرف عمى درجة ممارسة المعرفة التشاركية لدى األساتذة بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم
التسيير بجامعة أدرار ؛

ب

مقذمة
 تبيان أن التشارك المعرفي والمكانة التنظيمية ىما عنصران ميمان يساعدان المؤسسة الجامعية في
التعرف عمى محيطيا الداخمي والخارجي باإلضافة إلى تأثيراتيم عمى سموك العاممين ؛

 اختبار طبيعة أثر المكانة التنظيمية بإبعادىا المتمثمة في ( اليوية التنظيمية  ،السمعة التنظيمية ،
النظرة الخارجية ) في المعرفة التشاركية من وجية نظر األساتذة بكمية العموم االقتصادية والتجارية

وعموم التسيير؛

خامسا  :مبررات اختيار الموضوع
في الحقيقة ىناك عدة أسباب جعمتنا نختار ىذا الموضوع والمتمثمة في ما يالي :
 قمة الدراسات العربية التي تناولت موضوع المكانة التنظيمية وتأثيرىا عمى التشارك في الموارد
المعرفية لؤلساتذة ؛

 روح الفضول في اكتشاف خبايا ىذا الموضوع مع الرغبة في التعرف أكثر عمى الدراسة من خبلل
جانبيا النظري و التطبيقي ؛

 تسميط الضوء عمى المكانة التنظيمية كونيا من الموضوعات الحديثة والتي ال يزال الباحثون يبحثون
فييا ؛

سادسا  :حدود الدراسة
الحدود المكانية :طبقت ىذه الدراسة في مؤسسة التعميم العالي والبحث العممي( جامعة أحمد دراية )؛

الحدود البشرية  :طبقة الدراسة عمى عينة عشوائية بسيطة عمى أألساتذة بكمية العموم االقتصادية

والتجارية وعموم التسيير بجامعة أدرار ؛

الحدود الرمانية  :أجريت الدراسة الميدانية 2021 /2020
الحدود الموضوعية  :اقتصرت الدراسة عمى العبلقة بين المتغير المستقل "المكانة التنظيمية "

والمتغير التابع "المعرفة التشاركية " ؛
سابعا  :منيج البحث

اتساقا مع أىداف البحث وفرضيات اعتمدنا عمى المنيج الوصفي لوصف وتغطية المفاىيم العامة المتعمقة
باإلطار النظري لمموضوع  ،حيث أعتمد عمى الكتب والمذكرات واألطروحات العربية واألجنبية والدراسات

السابقة التي ليا عبلقة بالموضوع  ،كما اعتمدنا عمى المنيج التحميمي لتحميل كافة البيانات واختبار

الفرضيات لموصول إلى النتائج حول موضوع الدراسة .

ثامنا  :صعوبات البحث

تواجو الباحث في أي مجال مجموعة من صعوبات والعراقيل طيمة مراحل إعداد البحث  ،فمن أىم ما
أعترض بحثنا ىو كاألتي :

ج

مقذمة
 عممية توزيع االستبيان واسترداده بسبب كثرة عدد االستبيان عمى الفئة المستيدفة وىذا راجع لتركيز
معظم الطمبة عمى دراسة حالة في الجامعة ؛

 استغراق الفئة المستيدفة الكثير من الوقت لئلجابة بمصداقية عن االستبيان رغبة إن تكون إجابات
تخدم موضوع البحث ؛

 الحصول عمى المادة العممية الشييرة  ،وصعوبة الحصول عمى الوثائق األساسية وخاصة المرتبطة
بالموضوع في دراسة حالة مع قمة توفير المراجع وان وجدت فيي بالغات األجنبية باإلضافة إلى

المكانة التنظيمية من المتغيرات الحديثة في البحوث العربية ؛

تاسعا  :تقسيمات ىيكل الدراسة

لغرض الوصول إلى ىدف البحث والتحقيق من فرضيات تم تقسيم ىذه الدراسة إلى ثبلثة فصول حسب
طريقة  ، IMRADيحتوي كل فصل عمى مباحث  ،بحيث نحاول من خبلليم اإللمام باإلطار النظري
ودراسات السابقة واإلطار التطبيقي وفق مايمي ،الفصل األول التاصيل النظري والمفاىمي لممكانة التنظيمية
والمعرفة التشاركية  ،والذي يضم ثبلثة مباحث التالية  ،المبحث األول عموميات حول المكانة التنظيمية ،

و المبحث الثاني عموميات حول المعرفة التشاركية  ،المبحث الثالث العبلقة بين المكانة التنظيمية والمعرفة

التشاركية  ،أما الفصل الثاني الدراسات السابقة  ،وشمل ثبلثة مباحث التالية المبحث األول الدراسات
السابقة لممكانة التنظيمية ،و المبحث الثاني الدراسات السابقة لممعرفة التشاركية  ،المبحث الثالث التعقيب
عمى الدراسات السابقة  ،وأما بالنسبة إلى الفصل الثالث دراسة ميدانية بجامعة أحمد دراية  ،وشمل ىذا

الفصل المبحثين التاليين المبحث األول الطريقة واألدوات ،و المبحث الثاني عرض وتحميل النتائج ومناقشتيا

 ،ثم خاتمة .

د
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تمييد:
تحظى فييا المنظمات اليوم بتقدير جيد من حيث المطمقة والمقارنة عندما تكون لدييا مكانة تنظيمية

عالية بين المنظمات واإلفراد ،فإدراك اإلفراد لممكانة التنظيمية لمنظمتيم يعد عمبل ميما ومحف از ليم لتحسين

الصورة الخارجية لممنظمة من خبلل نشر وتبادل المعمومات والمعارف.

وىذه األخير ىي أثمن الموارد المنظمة إذا استخدمت بالطريقة الصحيحة ،حيث أن المعرفة أصبحت تعتبر

المورد األساسي بدل من كونيا أحد موارد المنظمة ،وعميو فإن تشارك الموظفين في ىذه المعرفة فيما بينيم
ىو وسيمة لتحقيق النجاح لممنظمة.

تحتل المعرفة التشاركية مكانة خاصة لدى المنظمة باعتباره سموك أو الفعل الممارس من قبل الفرد ،والذي

يدلي بدوره إلى النتائج مصيرية ،حيث كمما كان تشارك المعرفي ممي از وبار از كمما برزت معالمو عمى
استق اررية واستم اررية المنظمة.

ومن ىذا المنطق يأتي ىذا الفصل لنعالج فيو اإلطار المفاىمي لمكانة التنظيمية والمعرفة التشاركية،والذي تم

تقسيمو إلى ثبلثة مباحث  ،حيث تأتي المباحث كاألتي :
المبحث األول :عموميات حول المكانة التنظيمية .

المبحث الثاني  :عموميات حول المعرفة التشاركية .

المبحث الثالث  :العبلقة بين المكانة التنظيمية والمعرفة التشاركية .
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انفصم األول :

المبحث األول :عموميات حول المكانة التنظيمية
المكانة التنظيمية مصطمح شاع تداولو في أوائل القرن العشرين  ،إذا يوحي بانطباع صورة الشى في

الذىن  ،في الحين يعد من أحد اإلبعاد األساسية لعدم المساواة االجتماعية في المجتمعات البشرية  ،وعميو

تمعب دو ار استراتيجيا كبي ار في حياة المنظمات  ،بناء عمى ما ذكر ارتأينا التطرق إلى مفيوم المكانة
التنظيمية وابعادىا .

المطمب األول :ماىية المكانة التنظيمية
قبل التطرق إلى مفيوم المكانة التنظيمية بشكميا الكامل ،ال بد من تحديد ومعرفة مفيوم المكانة.

أوال :مفيوم المكانة

 / 1تعرف عمى أنيا دالة أو مؤشر من عدة معايير تمثل السموك العام لممعني بذلك (سواء كان شخص أو
منظمة)(.اليادي ض ،.صفحة )77

 / 2تعرف أيضا المنصب أو الموقع الذي يحتمو الفرد ضمن البناء االجتماعي والذي يحدد من خبلل الدخل

أو المينة أو المستوى الثقافي

(.بكري ،2013- ،صفحة )16

ثانيا :مفيوم المكانة التنظيمية :

ال يمكن الوصول إلى مفيوم موحد لممكانة التنظيمية إال بعد استعراض مجموعة من التعاريف المختمفة التي

ساىمت في تحديد ولو بشكل قريب إلى تعريف ىذا المصطمح الذي اختمفت المصادر في تحديد ماىيتو

وبتالي يمكن إدراج مجموعة من التعاريف التي تجعمنا نقترب من المعنى الذي يفيد موضوع البحث  ،ومن
ىذه التعريف ما يمي :

 / 1المكانة التنظيمية عمى أنيا تمك الدرجة التي تكون فييا المنظمة بحالة جيدة جدا وبشكل فريد وخصوصا
عند إجراء المقارنة مع المنظمات األخرى من األشخاص المتواجدين

فييا(.ضوغام حسىن عبد ،صفحة )77

 / 2ىي األصول اإلستراتيجية التي تقود إلى إيجاد ميزة تنافسية وخمق ظروف مشجعة لمبقاء والتطور

لممنظمة(.ىاشم فوزي العبادي ،2020 ،صفحة )134

التعريف اإلجرائي  :المكانة التنظيمية ىي تصور الموظف حول كيفية رؤية الكيانات الخارجية لممنظمة  ،إي

انطباع صورة الشى في الذىن .

المطمب الثاني  :أبعاد المكانة التنظيمية

لقد اختمف الباحثين في إبعاد المكانة التنظيمية وتعددىا  ،النتشارىا الواسع بين المنظمات واإلفراد  ،ونذكر

أىميا فيما يمي :

 .1اليوية التنظيمية


تعرف اليوية التنظيمية بأنيا الشخصية المميزة لممنظمة التي يتم إدراكيا عن طريق القيم
المنتشرة التي تظير في اتصاالت المنظمة بالخارج
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(.عبدالستار ،2014 ،صفحة )106

انحأصيم اننظري وانمفاهيمي نهمكانة انحنظيمية وانمعرفة انحشاركية

انفصم األول :

ويمكن تعريفيا عمى أنيا شعور اإلفراد بتقدير المنظمة لمساىماتيم وانجازاتيم ،مما يعزز
شعورىم باحترام الذات والفخر واالنتماء لممنظمة

 .2السمعة التنظيمية


(.بكر)2018 ،

تعرف عمى أنيا اإلدراك الحسي إلجراءات المنظمة في الماضي وآفاقيا المستقبمية والتي
تصف الصورة الكمية لممنظمة مقارنة بمنافسييا

(.مطر ،صفحة )24

كما يمكن تعريف السمعة التنظيمية بأنيا موجودات غير ممموسة تتشكل خبلل فترة زمانية

من العمل وتتحدد صورتيا بالقيمة التي يحصل عمييا أصحاب المصمحة ومقدار ثقتيم تجاه

المنظمة

 .3النظرة الخارجية


(.سعود ،2020 ،صفحة )346

أن أنشطة المنظمة ال يمكن إن تنجح إال إذا رضيت جماىيرىا عنيا  ،وعمى ىذا يجب عمى

المنظمة إن تطمع بواجبيا االجتماعي تجاه جماىيرىا عمى أكمل وجو لكسب ثقتيم واحتراميم

وتعامميم معا  ،مما يساعد عمى اتساع إعمال المنظمة بالصدق واألمانة والعدل واإلنصاف

وان تتفق إعماليم مع أقواليم واال فقدت ثقة جميورىا الداخمي والخارجي  ،ليذا ينبغي أن

تراعي المنظمات ميمة تعزيز مكانتيا الخارجية في المجتمع الداخمي ومع جميورىا الخارجي

(.اليادي ض ،.الصفحات )84-83

المطمب الثالث  :أىمية المكانة التنظيمية
لممكانة التنظيمية فوائد متعددة وىي :

 تدعم المكانة التنظيمية عبلقة المنظمة مع جماىيرىا الداخمية والخارجية .
 تساعد في دعم الجيود التسويقية .

 تساعد في أقناع ىيئات المالية باستثمار أمواليا في المنظمة .
 تساعد المنظمة في اجتذاب أفضل العناصر لمعمل بيا

المبحث الثاني :عموميات حول المعرفة التشاركية

(.الحدراوي ،2020 ،صفحة )134

تعتبر المعرفة موردا إنتاجيا أكثر أىمية وقيمة من موارد اإلنتاج المادية ،يتسم بأىمية تنافسية
إستراتيجية كون أن المعرفة ىي األساس لخمق ميزة تنافسية مستدامة إلدارتيا ،وعمى الرغم من أىمية كل

العمميات التي تقوم عمييا بيذه اإلدارة .تعد عممية التشارك في المعرفة أىم عممية في إدارة المعرفة،وسنحاول

في ىذا المبحث تقديم شرح عميق ليذه العممية.

المطمب األول :ماىية المعرفة التشاركية
قبل التطرق إلى مفيوم المعرفة التشاركية ،يجب أوال تناول مفيوم المعرفة وادارتيا باختصار.
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أوال :مفيوم المعرفة
لقد تنوعت وتعددت المفاىيم التي تناولت المعرفة ويرجع ىذا التنوع والتعدد لتنويع الخمفيات العممية والمينية
لمباحثين فكل باحث ينظر إلى المعرفة من زاويتو أو مجالو أو تخصصو  ،وعميو يمكن أعضاء مجموعة من

التعاريف ليا كاألتي :

 /1ويعرف قاموس ( (oxfordالمعرفة بأنيا الميارات والحقائق والفيم الذي يكتسبيا اإلنسان من خبلل التعمم
والخبرة(.سمراء ،2009/2008 ،صفحة )16

 / 2المعرفة ىي معمومات منظمة قابمة لبلستخدام في حل مشكمة معينة ،أو ىي معمومات مفيومة ،محممة،
ومطبقة(.د ,نجم عبود نجم ،2008 ،صفحة )25

 / 3المعرفة ىي االستخدام المكثف والكامل لممعمومات والبيانات التي ترتبط بقدرات اإلنسان األصمية
والمكتسبة والتي توفر لو اإلدراك والتصور والفيم من المعمومات التي يتم التواصل إلييا عن طريق

البيانات(.خمق ،2007 ،صفحة )9

ثانيا :مفيوم إدارة المعرفة

يعتبر مصطمح أدارة المعرفة من المصطمحات حديثة النشأة في الحقول المعرفية والزالت قيد التطور

والتحديث  ،ولم يكن ليا تعريف موحد ليا بسبب التغيرات السريعة في المجاالت التي يشمميا والعمميات التي
تغطييا  ،وعمييا من أىم تعريفات إدارة المعرفة ما يمي:

 /1تعرف بأنيا عممية تعريف وتحصيل وتخزين واسترجاع ونشر وتطبيق رأس المال الفكري الظاىر
والضمني لمنفعة أفضل لؤلفراد والسوق

والمجتمع(.عبد الستار العمي ،2005 ،صفحة )27

 /2إدارة المعرفة ىي مجموعة من األنشطة والعمميات التي تساعد المنظمات عمى توليد المعرفة والحصول
عمييا واختبارىا واستخداميا وتنظيميا

ثالثا :مفيوم المعرفة التشاركية

ونشرىا(.حنين محمد ،2017 ،صفحة )12

تشكل المعرفة التشاركية األساس الذي يضمن نجاح المؤسسات وتحقيق الميزة التنافسية ليا  ،واختمفت
وجيات نظر الباحثين حول ىذا المفيوم  ،لتطوره وانتشاره في المنظمات  ،وعميو نذكر التعاريف التالية :

 / 1ىي العبلقة التي تنشأ بين طرفين عمى األقل ،فالطرف األول ىو الذي يمتمك المعرفة ويعبر عنيا بوعي،
أما الطرف الثاني ىو الذي يكتسب المعرفة

ويدركيا(.ججيف عبدالممك ،2014 ،صفحة )129

 / 2المعرفة التشاركية ىي السموك المتبني لنشر المعرفة المكتسبة بين األفراد اآلخرين لتحقيق القيمة المضافة
لممعرفة(.الحمداني ،2018 ،صفحة )112

 /3وتعرف أيضا بأنيا عممية تبادل المعمومات واالقتراحات والمشاركة في األفكار الميمة ذات العبلقة بين
أعضاء الفريق بعضيم

ببعض(.الصويفي ،2020 ،صفحة )82

التعريف اإلجرائي :المعرفة التشاركية ىي مجموعة الممارسات التي يتم من خبلليا نقل وتبادل المعرفة

الضمنية والصريحة بين اإلفراد من خبلل االتصال والتفاعل .
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المطمب الثاني :أبعاد المعرفة التشاركية:
تتمثل أبعاد المعرفة التشاركية المعتمدة في دراستنا في الثقة  ،التحفيز  ،االتصال و السموك كما يمي :

 /1الثقة

عمى الرغم من حداثة اىتمام الباحثين يبحث الثقة ،إال أنيم قد اختمفوا في وضع التعريف المعبر عن
محتواىا ،وذلك عمى الرغم من قناعة الكل بأىميتيا في السموك اإلنساني ،حيث عرفت الثقة عمى إنيا رغبة
المجموعة أو الفرد ليكون عرضة لتأثر بأفعال الطرف اآلخر في ضوء ثقتو بأن ذلك الطرف ذو نزعة خيرية

وموثوق بو ،وكفء وصادق ،ومتفتح

وميتم(.خوين ،2015 ،صفحة )127

 ،كما تعرف عمى أنيا اإلدمان العام

والثقة بنوعية وقابمية أشخاص معنيين أو مجموعات معنية ضمن المنظمة الراغبة في االعتماد عمييم عمى

أساس تصرفيم كما متوقع منيم فضبل عن عدم االىتمام بمراقبة ومتابعة سموكيم بيذا

 ،2018صفحة )22

الخصوص(.النجار،

 /2التحفيز

وينظر إلييا كذلك عمى أنيا عبارة عن العوامل أو الوسائل أو األساليب التي تختارىا اإلدارة بعناية فائقة من

أجل خمق أو توجو سموك إنساني لكي يساىم مساىمة فعالة في رفع الكفاءة اإلنتاجية ،ويحقق لمعاممين
حاجاتيم ودوافعيم

المختمفة(.طمحة عبدالقادر ،صفحة )1013

،فالتحفيز ىو كل الوسائل المتاحة في البيئة المحيطة

بالفرد ،والتي تمكن من توجيو سموكو واستشارة رغبتو نحو قيام بعمل محدد أو االبتعاد عن فعل معين ،
وىناك من عرف أيضا التحفيز عمى أنو مجموعة العوامل والمؤثرات الداخمية والخارجية التي تنبعث من

المؤسسة لدفع األفراد إلى العوامل لرفع مستوى

 /3االتصال

العمل(.د بمقايد براىيم ،2017 ،صفحة )256

االتصال ىو شبكة العمل التي يمكن من خبلليا جمع المعمومات ،وىي عممية ضرورية لصنع القرار الفعال
في المنظمة ،فيو الوسيمة التي تنتقل عبرىا المعمومات المتعمقة بالق اررات وبصورة عامة يقصد منو ضمان

تحقيق األداء عمى المستويات كافة وبأعمى معايير الجودة ،بحيث ينتج عنو تنفيذ الق ارراتفيو نقل المعمومات
أو إرساليا بين شخصين أو أكثر ،كما يتضمن االتصال تبادل المعمومات والمعارف بين العاممين ،ويعد
عممية حيوية لممنظمات ،ألنو ميم لعمميات التخطيط والتنسيق والقيادة

)63

الفعالة(.محمد م ،2021-2020 ،.صفحة

 /4سموك االلتزام ضمن فريق عمل
يتأثر سموك المعرفة التشاركية بعدة عوامل مثل طبيعة المعرفة قضايا تدقق العمل ،نوايا الفريق ،االلتزام

المتبادل ،ومن بين دوافع الفرد إلى سموك التشارك في المعرفة رغبتو ،واستمتاعو في مساعدة اآلخرين ،ثقتو

بأنو يممك القدرات ا لكافية لتقديم المعرفة لآلخرين ،ومدى اىتمام الفرد بالمعرفة محل المناقشة ،فالتزام
الموظف يشير إلى درجة الفرد إلى االستيعاب لتنفيذ دوره ،ويظير أو ينعكس التزام الموظف في وجوده

المعرفي والبدني والعاطفي في أداء دوره في المنظمة.
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انحأصيم اننظري وانمفاهيمي نهمكانة انحنظيمية وانمعرفة انحشاركية

كما أن االلتزام ضمن فريق عمل في ال منظمة ىو القبول ،واالنخراط في األىداف وقيم المنظمة ،اإلرادة في

القيام بالمجيودات باسم المنظمة ،وبرغبة عالية بالبقاء عضواً في كتف المنظمة ،وبالتالي سموك التشارك
المعرفي في المعارف الضمنية ،والتي تساعد المنظمة في تحسين أدائيا وجودة ق ارراتيا.

عموما يعرف االلتزام ببنية واتصال اإلجراء بمنظمة ما ،كذلك ىو عبارة عن ىوية نفسية لمفرد يحس فييا
تجاه صاحب

عممو(.محمد م ،2020/2021 ،.الصفحات )65-64

المطمب الثالث  :أىمية المعرفة التشاركية

يتم في يأتي عرض ما ذكره الباحثون عن أىمية تشارك المعرفي :

 أن تطبيق التشارك في المعرفة يؤدي إلى تفعيل االبتكار وعممية اإلنتاج والتصميم التنظيمي .


أنشاء وتوليد معارف جديدة تؤدي إلى اكتساب الميزة التنافسية والمحافظة عمييا

صفحة )21

(.الشيري،2017 ،

 أن التشارك المعرفي يخفض من تكاليف التدريب وتكاليف اإلنتاج .


أصبح لمتشارك في المعرفة أىمية عمى مستوى اإلدارة اإلستراتيجية  ،حيث أن المعرفة أصبحت

المورد االستراتيجي بالنسبة لممنظمة ومصدر لخمق القيمة

(.جوىرة ،2014-2013 ،صفحة )49

المبحث الثالث  :العالقة بين المكانة التنظيمية والمعرفة التشاركية

من خ بلل ما سبق أستنتج إن العبلقة بين المكانة التنظيمية والمعرفة التشاركية عبلقة ايجابية

معنوية  ،حيث المكانة التنظيمية ىي تصور موظف حول كيفية رؤية أصحاب المصمحة الخارجيين إلى
المنظمة ،فعندما يعتقدون الموظفون أن أصحاب المصمحة الخارجين يرون المؤسسة من منظور ايجابي فمن

المرجح أن يرغبوا في دعم نجاح منظمتيم وقابميتيا لمبقاء واالستم اررية ،وتعاون الموظفين ومشاركة المعارف
فيما بينيم ىي أحدى اآلليات لمقيام بذلك ،وفي مقابل عندما ينظرون أصحاب المصمحة الخارجيين إلى

المنظمة بشكل سمبي فان الموظفون سوف يعانون من االكتئاب والتوتر  ،مما قد يؤدي إلى انسحابيم من

أدوار أعماليم أو المنظمة .

وعميو قد تكون المكانة التنظ يمية بمثابة مورد وظيفي من شأنو تسييل وتعزيز مشاركة الموظفين لممعارف
فيما بينيم لتحسين األداء العام لممنظمة .
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انحأصيم اننظري وانمفاهيمي نهمكانة انحنظيمية وانمعرفة انحشاركية

خالصة الفصل :
من خبلل التعريف عمى المتغيرات الدراسة وعرض العبلقة بينيما  ،نستنتج أن لممكانة التنظيمية دو ار

فعبل في منظمات إذا تعتبر مجموعة من االنطباعات خارج المنظمة  ،حيث عرجنا عمى أبعادىا والتي تمثمت
في اليوية التنظيمية  ،السمعة التنظيمية والنظرة الخارجية .

كما تم التطرق إلى مفيوم المعرفة التشاركية التي ىي عبارة عن تبادل ونقل معارف جديدة بين اإلفراد داخل

المنظمة  ،الذي من شانو يؤدي إلى اكتساب ميزة تنافسية ومحافظة عمييا  ،باإلضافة إلى إبراز أبعاد

المعرفة التشاركية .

كما وفقنا عمى توضيح العبلقة النظرية بين المكانة التنظيمية والمعرفة التشاركية  ،حيث نجد أن المكانة

التنظيمية دور في تأثير عمى تشارك الموارد المعرفية بين اإلفراد في المنظمات .
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انذراسات انسابقة

انفصم انثاني :
تمييد :

تعد الدراسات السابقة من الخطوات األولى عند إجراء موضوع ما فيي جزء اليتج از من البحث

ككل ،كما أنيا مصدر من مصادر تزويد الباحث بالعديد من األفكار حول مشكبلت ذات قيمة عممية

تستحق البحث  ،حيث أن التطوير المنيجي ألي دراسة البد لو من أن يسند عمى دراسات سابقة داعمة ،

حاجة وأن الدراسات السابقة تعتبر في أوقات عدة العصب المركزي النطبلق الجيود البحثية البلحقة لما

تقدمو من أفكار .

وتم تقسيم ىذا الفصل إلى ثبلثة مباحث كاألتي :

المبحث األول  :الدراسات السابقة لممكانة التنظيمية .

المبحث الثاني  :الدراسات السابقة لممعرفة التشاركية .
المبحث الثالث :تعقيب عمى الدراسات السابقة.
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انفصم انثاني :
المبحث األول :الدراسات السابقة لممكانة التنظيمية

لغرض أثراء البحث األىمية العممية سنستعرض بعض الدراسات عن الموضوع ذا الصمة ،حيث رتبة حسب

الترتيب الزمني .

المطمب األول:الدراسات بالمغة العربية

 الدراسة األولى :ل (ىاشم فوزي العابدي ،باقر خضير الحدراوي  )2020تحت عنوان  :الغموض
االستراتيجي ودوره في تحقيق المكانة التنظيمية لمنظمات اإلعمال  :دراسة ميدانية في مركز البشير

لمتسوق في محافظة النجف اإلشراف .

تسعى ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مفيوم الغموض االستراتيجي ودوره في تحقيق المكانة التنظيمية
لممنظمة ،وقد اعتمد الباحثان في دراستيما عمى المنيج الوصفي وكانت أداة الدراسة متمثمة بإستبيانة تم

توزيعيا عمى عينة مكونة من (  ) 83عامبل في مركز البشير لمتسوق في محافظة النجف األش ارف ،وقد تم

إجراء التحميل اإلحصائي لمبيانات باستخدام البرنامج )  ، ( spssوتوصمت النتائج إلى حصول متغير
الغموض االستراتيجي عمى متوسط عام بمغ (  ) 3.81بينما حصل متغير المكانة التنظيمية عمى متوسط

كمي (  ،) 3.11واتضح لمباحثات وجود عبلقة ارتباط إيجابية بمغ متوسطيا العام ( )0.505

 ،كما اتضح أن ىناك تأثي اًر ايجابياً كبي اًر لمغموض االستراتيجي في تحقيق المكانة التنظيمية بمغ قيمتو

( ، ) 0.79وفي ضوء نتائج الدراسة تم تقديم مجموعة من التوصيات أىميا :ضرورة قيام المنظمة المبحوثة
باستثمار العبلقة بين الغموض االستراتيجي والمكانة التنظيمية والتي أثبتت نتائج الدراسة عن تحقيقيا بشكل

أمثل الستنباط أفضل األساليب والطرق التي تسمح بتحقيق التطور والميزة

صفحة )128

التنافسية(.ىاشم فوزي العبادي،2020 ،

المطمب الثاني :الدراسات بالمغة األجنبية
 الدراسة األولى : )LOH ; RESTUBOG. , 2010 (:جحث عنىان THE ROLE OF CULTURE :
WORKGROUP MEMBERSHIP AND ORGANIZATIONAL STATUS ON
COOPERATION AND TRUST.

ىدفت ىذه الدراسة إلى إيضاح تأثير التفاعبلت بين الخمفيات الثقافية لمعاممين في مكان العمل عمى تحقيق
المكانة التنظيمية إذ أن الثقة والتعاون يؤديان دو ار حاسما في تعزيز المكانة التنظيمية  .وتضمنت عينة

الدراسة من (  120استراليا و  120سنغافوريا ) من طمبة الجامعات وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أنو
بالنسبة لكل من األستراليين والسنغافوريين فان الثقة والتعاون يزدادان نتيجة لتأثر العاممين بقوة أكبر بعضوية

مجموعة العمل والمكانة التنظيمية أكثر من عضوية المجموعة

الثقافية(.Restubog, 102).

 الدراسة الثانية : ) latewBBwdiB. , 5102 (:تحت عنوان FROM ORGANIZATIONAL STATUS :
IN THE MARKET FOR HYMAN CAPITALHOW FIRMS BENEFIT
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انفصم انثاني :

ىدفت ىذه الدراسة التي أجريت في جامعة بنسمفانيا في الواليات المتحدة األمريكية إلى معرفة كيفية استفادة

صاحب العمل من مكانة منظمتو في سوق رأس المال البشري العام وأقيمت  ،وتوصمت الدراسة إلى أن
المكانة العالية لممنظمة تجعل أرباب العمل أكثر قدرة عمى جذب العمال الذين يقدرون عمى التوظيف في تمك

المنظمات كما أن المنظمات ذات المكانة العالية قادرة عمى توظيف عمال ذوي قدرة أعمى من المنظمات
األخرى  ،وال تحتاج إلى دفع القيمة الكاممة لقدرتيا في وقت مبكر من المينة  ،ولكن يجب أن ترفع األجور

بسرعة أكبر من المنظمات األخرى حيث أن ىؤالء العمال يتمتعون بتجربة اكبر من

غيرىم(BIDWELL, 2015).

 الدراسة الثالثة: ) naT&rediR , 2015 (:جحث عنىان LABOR MARKET ADVANTAGES :
OF ORGANIZATIONAL STATUS : A STUDY OF LATERAL PARTER HIRING
BY LARGE U ; S LAW FIRMS.

ىدفت ىذه الدراسة إلى بيان دور المكانة العالية لممنظمة بتوظيف موظف أكثر ربحية من المنظمات

المنافسة ليا ذات المستوى المنخف ض  ،وقد أقيمت ىذه الدراسة عمى شركات المحاماة في الواليات المتحدة

التي تضمنت  178شركة وقد توصمت الدراسة إلى أن المنظمات ذات المكانة العالية تجذب الموظفين األقل
مرتبة في المنظمات المنافسة عندما يكونوا أكثر ربحية ليا وذلك لتحقيق المكانة الفردية والتنظيمية واستق ارر

التسمسل اليرمي لمكانة

الصناعة)(TAN & RIDER, 2015

المبحث الثاني :الدراسات السابقة لممعرفة التشاركية

المطمب األول :الدراسات السابقة بالمغة العربية

 الدراسة األولى ( :بوطالب جييد  ،نجيمي عيسى  )2020بعنوان  :أثر جودة الوظيفية في
التشارك المعرفي  :دراسة تطبيقية عمى عينة من أساتذة كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم

التسيير بجامعة جيجل .
تيدف ىذه الدراسة الختبار طبيعة أثر جودة الحياة الوظيفية في التشارك المعرفي لدى عينة من أساتذة ؤر ر

ركمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة جيجل ،حيث تم اعتماد عمى االستبيان لجمع
البيانات من إفراد العينة البالغ عددىم  35أستاذ والتي حددت بطريقة العينة غير العشوائية اليدفية.

توصمت النتائج الدراسة التطبيقية أنو لجودة الحياة الوظيفية أثر ايجابي في التشارك المعرفي لدى األساتذة

الكمية راجع لتأثير التوازن بين الحياة الوظيفية والشخصية  ،كما توصمت الدراسة أنو ليس لكل من العدالة

التنظيمية التمكين واألمن الوظيفي أثر في التشارك المعرفي

(.عيسى ب ،2020 ،.صفحة )179

 الدراسة الثانية :ل( مالكي محمد  )2020بعنوان  :أثر الييكل التنظيمي عمى المعرفة التشاركية
في المنظمات  :دراسة ميدانية .

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن أثر الييكل التنظيمي ودوره في تعزيز المعرفة التشاركية ,وذلك من خبلل
بعد التخصص ،بعد التعقيد ،بعد الرسمية  ،وبعد المركزية بصفة مباشرة في المنظمات  ،وأيضا إلى أبراز أثر
16
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انفصم انثاني :

الييكل التنظيمي بصفة غير مباشرة في ظل وجود عمميات إدارة المعرفة متغير وسيطيا ،وقد استخدمو

الدراسة المنيج الوصفي  ،ثم قمنا بتوزيع االستبيانة عمى المستجيبين من الموظفين بالمؤسسة الجامعية ببشار

 ،حيث تم تحميل استجابات عينة ضمنت  257مفردة من مجتمع مكون من عاممين وأساتذة جامعة طاىري
محمد بشار  ،وباالستعانة ببرنامج الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية ) ، )spssوكذا استخدام النمذجة

بالمعادالت الييكمية ببرنامج ( )R-plspmوقد خمصت الدراسة إلى النتائج أىميا :
ىناك أثر ايجابي معنوي لكل من التخصص التعقيد والرسمية في الييكل التنظيمي عمى تعزيز دور عمميات

أدارة المعرفة .

ىناك أثر ايجابي معنوي لكل من الرسمية والمركزية في الييكل التنظيمي عمى تعزيز دور المعرفة التشاركية
(.محمد م)2021-2020 ،.

 الدراسة الثالثة :ل (د .شفيق شاطر ،د.جمال الدين كعواش  ،د .شريف عمارة  )2021بعنوان :
أثر سموك المواطنة التنظيمية في التشارك المعرفي  :دراسة ميدانية بكمية العموم االقتصادية

والتجارية وعموم التسيير بجامعة جيجل .

ىدفت ىذه الدراسة إلى اختبار أثر سموك المواطنة التنظيمية (المتكونة من :اإليثار ،الروح الرياضية ،وعي

الضمير والسموك الحضاري ) في التشارك المعرفي لدى أعضاء ىيئة التدريس لكمية العموم االقتصادية،

التجارية وعموم التسيير بجامعة جيجل ،ثم اختيار فرضيات الدراسة عمى عينة عشوائية بسيطة تقدر ب 58

عضواً باستخدام االنحدار المتعدد استنادا عمى الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية ) .( spss

أشارت النتائج الدراسة إلى وجود أثر ذو داللة إحصائية ألبعاد سموك المواطنة التنظيمية في التشارك

المعرفي ،لكن ُبعدين فقط من ىذه األبعاد ( اإليثار والسموك الحضري ) كانت ليم مساىمة ذات داللة
إحصائية في ىذا التأثير(.عمارة ،2021 ،صفحة )394

المطمب الثاني :الدراسات السابقة بالمغة األجنبية


الدراسة األولى :ل

( Tong, Wahtak and Wongسنة  )2015جحث عنىان THE IMPACT OF :

KNOWIEDGE Job ON THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAI
CULTURE AND SATISFACTION : THE PERCEBPTION OF INFORMATION
COMMUNICATION AND TECHNOLOGY ICT PRACTITIONERS IN HONG
KONG

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أثر تشاركية المعرفة عمى العبلقة بين الثقافة التنظيمية ،والرضا الوظيفي،
من وجية نظر الممارسين لئلدراك المعمومات واالتصاالت والتقنية في ىونغ كونغ ،كما ىدفت أيضا الدراسة

إلى تحميل أثر تشاركية المعرفة عمى العبلقة بين الثقافة التعميمية والرضاء الوظيفي ،وتقترح الدراسة بأنو من
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انذراسات انسابقة

انفصم انثاني :

خبلل ذلك من الممكن أن تأخذ اإلستراتيجية المناسبة مكانيا من خبلل صناع القرار لتحسين أداء الشركات،
كما تضمن الدراسة أبعاد كل من :الثقافة التنظيمية مشاركة المعرفة ،الرضاء الوظيفي ،وكذلك المعمومات

الديمغرافية ،وتمكنت الدراسة من جميع البيانات حسب العينة الدراسية ،والتي بمغت العدد ( )288استبيانة

والمعدة لذلك الغرض الدراسي ،والتي وزعت عن طريق االنترنت " إدارة شبكة الذات " وقد أظيرت الدراسة

بأن الثقافة التنظيمية تؤثر وبشكل كبير عمى تشاركية المعرفة والرضاء الوظيفي ،فيما أظيرت الدراسة أن

تشاركية المعرفة تمعب دو ًار ميما كوسيط بين الثقافة التنظيمية ،والرضاء الوظيفي ،كما توصمت الدراسة

تحديد األدلة التجريبية كدليل لممدراء والقادة المسيرين وأرباب العمل وباتجاه تعاوني وثقافة تنظيمية ذات

منفعة.

أوصت الدراسة برفع مستوى تشاركية المعرفة وتطبيقاتيا ،وكذلك باالتجاه نحو إستراتيجية الموارد البشرية

المستدامة ،واالىتمام أكثر برأس مال الفكري

(TONG, 2015).

 الدراسة الثانية :ل ( DABESTANI, TAGHAVI AND SALJOUGHIANسنة  )2014جحث
عنىان THE REIATIONSHIP BETWEEN SUCCESS FACTORS AND :
KNOWLEDGETOTAL QUALITY MANAGEMENT CRITICAL SHARING IN A
SERVICE INDUSTRY

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى طبيعة العبلقة بين عوامل النجاح الحاسمة إلدارة الجودة الشاممة ،ومشاركة

المعرفة في قطاع صناعة الخدمات ،وكذلك تتحقق الدراسة الحالية من أدوار الموظفين المختمفة في تقدير
تشارك المعرفة وفي ميميم إلى استخدام عوامل النجاح الحاسمة في إرادة الجودة الشاممة والنتائج تشير إلى أن
شرطا مسبقا لمنجاح في تنفيذ إدارة الجودة الشاممة ىو تبادل المعرفة ،ومشاركتيا في المنظمة كما أن طبيعة

المعرفة وتفاعبلتيا مع إدارة الجودة الشاممة لم يتم التحقيق فييا بشكل صحيح ،ومن أجل القيام بذلك ،تم
تقسيم تشاركية المعرفة إلى فئتين ىما الصريحة والضمنية ،وتم اختيار موظفي قسم تكنولوجيا المعمومات في

واحدة من أكبر الشركات في الشرق األوسط وتجميعيا عمى أساس خصائص تقاسم المعرفة ،وعبلوة عمى

ذلك تتم تحديد عشر فئات لمراكز إدارة الجودة الشاممة وتم قياس تقدير الموظفين لمراكز الخدمات المجتمعية
تم جمع البيانات من خبلل استبيانين ،وأشارت النتائج إلى أن كبل من تشاركية المعرفة الضمنية والصريحة

يرتبط ارتباطا إيجابيا بتقدير عوامل النجاح الحاسمة ،كذلك فإن الزيادة المتزامنة في كبل النوعين يمكن أن
تحمل نتائج

إيجابية)(DABESTANI, 2014

 الدراسة الثالثة :ل (  KUKKAسنة  )2013جحث عنىان KRUWIEDGE SHARING
BARRIERS OF GROWTH A CASE STUDY FROM A SOFTWARE
CIRRIPATHY

تشارك المعرفة مع عوائق النمو المكتسب؛ دراسة حالة من شركة برمجيات" ىدفت الدراسة إلى تحسين فيم
التبادل والتشارك لممعرفة ومعيقات النمو المكتسب ،وىذا اليدف تم من خبلل دراسة حالة في شركة برمجيات

في فنمندا،حيث أن التعمم واالكتساب كإستراتجية نمو غالبا ما يعيقيا األداء المتتالي والغير مرضي عنو ،وقد
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انذراسات انسابقة

انفصم انثاني :

أشار األدب بأن السبب األساسي ىو سوء إدارة المعرفة ،وتحدث سوء اإلدارة ىذه إذا لم يتم فيم التشارك بين

المعرفة ومعيقات النمو المكتسب ،جمعت الدراسة البيانات من ( )42فرع لمشركة عن طريق إجراء المقاببلت

مع الموظفين من مستويات ىرمية مختمفة تم اختيارىم بأسموب العينة ،وقد ساىمت مخرجات ىذه الدراسة في
استخدام الشركات إستراتجية النمو من خبلل االكتساب لئلعداد األفضل فيما إذا كان ىناك ميمة تحدي

إلدارة عمى ىذا

النمو(KUKKO, 2013).

المبحث الثالث  :التعقيب عمى الدراسات السابقة
نتطرق إلى جممة من أوجو االختبلف الدراسات السابقة والدراسة الحالية من جوانب عدة كالمتغيرات وبيئة

والمكان والزمن الدراسة ،وكذالك أوجو التشابو مع الدراسة الحالية من حيث المنيج واألدوات المستخدمة،
وتعقبيا ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة .

المطمب األول  :أوجو التشابو
جدول رقم (: )01-02أوجو التشابو

الدراسة الحالية

االسموب

الدراسة السابقة

من حيث المتغيرات الدراسة

البعض تناول المتغير المستقل متغيرين

المكانة

وربطو مع متغير أخرى والبعض والمعرفة التشاركية

التنظيمية

األخرى ربط المتغير التابع بمتغير

أخرى

من حيث بيئة الدراسة

مؤسسة خدماتية  ،تعميمية

مؤسسة تعميمية جامعة أدرار

من حيث المكان

البيئة األجنبية  ،العربية

البيئة الجنوبية الجزائرية

من حيث الزمن

2021-2010

2021-2020

المطمب الثاني  :أوجو التشابو
 كل من الدراسة الحالية والدراسات السابقة يشاركان في أطار الجانب النظري لممتغيرين .
 تشابو في األدوات المستخدمة في الدراسة الميدانية .
 توافق في المنيج المستخدم باعتباره مبلئم .

ومن أىم النتائج المتوصل إلييا من الدراسات السابقة :
 وجود عبلقة ارتباط ايجابية لمغموض االستراتيجي في تحقيق المكانة التنظيمية .
 وجود عبلقة ارتباط بين الثقة وتعاون والمكانة التنظيمية .
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انذراسات انسابقة

انفصم انثاني :
 وجود عبلقة إيجابية بين صاحب العمل والمكانة التنظيمية .

 وجود أثر ذو داللة إحصائية إلبعاد سموك الموطنة التنظيمية في التشارك المعرفي .
 وجود أثر ذو داللة إحصائية لمتشارك المعرفي في تطوير الكفاءات الجماعية .
 توجد عبلقة ايجابية بين جودة حياة العمل وانتاجية المورد البشرية لممعرفة .

المطمب الثالث  :ما يميز الدراسة الحالية

 ترى الباحثتين أن أىم ما يميز دراستيم الحالية أنيما ستقومان بفحص بيان أثر المكانة التنظيمية
في المعرفة التشاركية لدى األساتذة في جامعة أدرار ،وىذا ما لم تيتم بو أي من الدراسات

السابقة إذ تعتبر دراسة جديدة وحديثة من نوعيا إذا الدراسات السابقة لم تتناول المتغيرين معا .

 كما تتسم الدراسات السابقة المنشورة بالغة العربية في موضوع المكانة التنظيمية بالندرة حيث لم
ييتم سوى عدد قميل من الباحثين وليذا أتت دراستنا تتحدث عمى ىذا الموضوع بالغة العربية .

 كما أن دراستنا ركزت عممية بحثيا في ىيئة التدريس الجامعية أي أساتذة كمية العموم
االقتصادية والتجارية وعموم التسيير دون باقي اإلجراء والموظفين .


يمكن إن تنفرد دراستنا عن الدراسات السابقة مما زادنا اعتزاز وشغفا لمبحث في ىذا

الموضوع أكثر فأكثر ىو محاولة معرفة العبلقة بين المكانة التنظيمية بمتغير يمكن من خبللو بيان

تعاون وتشارك األساتذة وىو "المعرفة التشاركية "حيث ارتأينا أن يكون محل دراستنا ىي جامعة أحمد

دراية بأدرار .
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انفصم انثاني :
خالصة الفصل :

كخبلصة لقد استفادة الدراسة الحالية من خبلل الدراسات السابقة  ،في كثير من الجوانب خاصة الجانب

النظري لمتغيرات الدراسة  ،والمنيجية المستخدمة واألدوات واألساليب اإلحصائية  ،وكذالك إيضاح العبلقة

بين متغيراتيا  ،كما أنيا ساعدت الباحثتين في التواصل إلى صيغة محددة ألىداف الدراسة الحالية وطبيعتيا
 ،والتطرق إلى ما يميز ىذه الدراسة عمى الدراسات السابقة  ،بعد استعراض أوجو االختبلف والتشابو .
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انفصم انثانث :

دراسة ميذانية بجامعة أحمذ دراية بأدرار

تمييد الفصل الثالث:
يتضمن ىذا الفصل الطريقة واألدوات المستخدمة تمييدا لمد ارسةة الميدانيةة والتعةرف بالمؤسسةة الجامعيةة بةأدرار
محةةل الد ارسةةة  ،ثةةم عةةرض النتةةائج مناقشةةتيا  ،بد ارسةةة واختبةةار فرضةةيات أثةةر المكانةةة التنظيميةةة عمةةي المعرفةةة

التشةةاركية  ،وىةةذا باسةةتعمال أداة مةةن أدوات البحةةث العممةةي وىةةي أداة االسةةتبيان مةةع م ارعةةاة كيةةف إعةةداد ىةةذه
االستمارة وفحص مدي مصدقتييا وثباتيا بعرضيا عمى أساتذة مختصين لتحكيميا .

كذلك وصفا تحميميا لمجتمع وعينة الدراسة باستعمال المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري  ،معامل

االختبلف  ،وعمى ىذا األساس تمخصت محاور ىذا الفصل إلى مبحثين كاآلتي:
المبحث األول :الطريقة واألدوات.
المبحث الثاني :عرض وتحميل النتائج المتعمقة بالدراسة الميدانية.
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انفصم انثانث :

دراسة ميذانية بجامعة أحمذ دراية بأدرار

المبحث األول :الطريقة واألدوات .
يعد اإلطةار الميةداني تجسةيدا لئلطةار النظةري فةي أرض الواقةع ،وعمةى ىةذا القبةل وقفةت الباحثتةان عمةى إعطةاء

النم ةةوذج االفت ارض ةةي لمد ارس ةةة وتوض ةةيح الط ارئ ةةق واألدوات الت ةةي ت ةةم اعتمادى ةةا ف ةةي د ارس ةةتيما التطبيقي ةةة ،حي ةةث
تضة ةةمنت مجتمة ةةع البحة ةةث والعينة ةةة المدروسة ةةة ،وأداة الد ارسة ةةة المسة ةةتخدمة ،وط ارئ ة ةق جمة ةةع البيانة ةةات واألسة ةةموب
اإلحصائي لتحميميا بيدف الوصول إلى النتائج والتوصيات المتعمقة بالبحث.

المطمب األول :طريقة الدراسة.

 أوال :مجتمع الدراسة " جامعة أحمد دراية بأدرار .
تمثل مجتمع الدراسة في كل أساتذة كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة أدرار

 ،وسبب اختيار ىذا المجتمع كونو يقوم بإنتاج المعرفة ومشاركتيا وتقديم خدمات ذات طابع
معرفي لكافة المستنفدين من داخل وخارج .

 -1التعريف بجامعة أدرار:

وجامعةةة أحمةةد أدرار مؤسسةةة عالميةةة ذات طةةابع عممةةي  ،مينةةي ثقةةافي  ،تتمتةةع بشخصةةية معنويةةة واسةةتقبلل
مالي  ،تابعة لو ازرة التعميم العالي  ،تعتبر صةرح عممةي وثقةافي ورمةز إشةعاع فكةر يجمةع بةين ضةخامة المنشةأة

ورصةةانة الم ةةنيج ويس ةةاعدىا عم ةةى تحقي ةةق وظيفتي ةةا األساسةةية وى ةةي األداء البي ةةداغوجي الجي ةةد والبح ةةث العمم ةةي
اليةةادف لضةةمان إمةةداد المةةنيج بكفةةاءات ويةةد عاممةةة تسةةتجيب لممقةةاييس الدوليةةة وتسةةييل االنةةدماج فةةي المحةةيط

االجتمة ةةاعي تقة ةةع جامعة ةةة أحمة ةةد د ارية ةةة بوالية ةةة أدرار ،تضة ةةم خمسة ةةة كمية ةةات  ،كة ةةل كمية ةةة تضة ةةم مجموعة ةةة مة ةةن

التخصصةةات التةةي تمكةةن الطالةةب مةةن الوصةةول إلةةى رغبتةةو ،تعتمةةد الجامعةةة نظةةام البيةةداغوجي  ALMDالجديةةد
لذي يعطي الطالب الحق بدراسة ثبلثة سنوات ليسانس وسنتين ماستر وثبلثة دكتوراه .

تقةةع جامعةةة أدرار محةةاذاة الطريةةق رقةةم  06المنطقةةة الصةةناعية أدرار عمةةى بعةةد ح ةوالي  02كةةم عةةن مقةةر واليةةة

أدرار .

تحتوي جامعة أدرار خمسة كميات باألقسام التالية :

 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية والعموم اإلسبلمية .
 كمية اآلداب والمغات.

 كمية العموم والتكنولوجيا.

 كمية الحقوق والعموم السياسية .


كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير
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دراسة ميذانية بجامعة أحمذ دراية بأدرار

انفصم انثانث :

الشكل رقم ( :)01-02صورة لجامعة أحمد دراية بأدرار

انسنة انجامعية0202 /0202
المصدر :بنا ًء على مستندات موقع الجامعة بأدرار.
 -2نشأة وتطوٌر جامعة أدرار :
بموجب المرسوم رقم  118-86المؤرخ في  06/50/1986أنسأ المعيد الوطني لمتعميم العالي في العموم

اإلسبلمية والذي عدل وتمم بالمرسوم رقم  175-86المؤرخ  05/08/1986والمتضمن أنشاء المعيد
الوطني العالي لمشريعة أول نواة إلنشاء جامعة أدرار تم بموجب المرسوم رقم  01-269المؤرخ في

 18/09/2001المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم  04-259المؤرخ في  29/08/2004وىي مؤسسة
عمومية ذات طابع أداري تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقبلل المالي
 -3أهداف جامعة أدرار:

(.سموى )23 ،2019-2018

تسعي الجامعة إلى تحقيق األىداف التالية وىي:
 تشجيع اإلنتاج العممي.

 المتابعة المستمرة لممستجدات في مجال العمم والتكنولوجيا .
 تطبيق ضمان الجودة في التعميم العالي بالجامعة .

 تفعيل البحث العممي بشكل يستجيب لمتطمبات التنمية المحمية والوطنية .
 تكريس الشراكة مع القطاعات االقتصادية واالجتماعية والمينية
 ثانيا :عينة الدراسة

(.سموى )23 ،2019-2018

عينة الدراسة ىي عينة مقصودة عشوائية  ،وىذا ما يعطي صبغة موضوعية ألداة الدراسة ،حيث تةم توزيةع70
استبيان عمى مجتمع الد ارسة والذي شمل مختمف أساتذة كمية العموم االقتصةادية والتجاريةة وعمةوم التسةيير  ،تةم
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دراسة ميذانية بجامعة أحمذ دراية بأدرار

انفصم انثانث :

توزيع االستبيانات بالشكل الورقي عمى الجيات المعنيةة .وقةد تةم اسةترداد  60اسةتبيان 10 ،منيةا غيةر صةالحة

لمدراسة.

حجم العينة :

حيث كان حساب الحد األدنى لعينة الد ارسةة بنةاء عمةى معادلةة " سةتيفن ثامبسةون " والتةي كانةت

 ،2014ص )90

 :nحجم العينة.

كةاآلتي(بشةماني

N  p1  p 
N  1 d 2  z 2  p1  p 









n

 : Nحجم مجتمع الدراسة والذي يبمغ  70عامبل.
 : Zالدرجة المعيارية المقابمة لمعامل الثقةة الةذي تعمةم بةو النتةائج وىةو ( )%99وبةذلك تكةون الدرجةة المعياريةة
(.)1.96

 :dنسبة الخطأ المسموح بو حيث اعتبر ( ) % 5

 :Pنسبة وجود الظاىرة والخاصية والمحايدة حيث اعتمدت بة )% .(50

من خبلل تعويضنا في المعادلة السابقة حيث حجم المجتمع  70نجد أن حجم العينة يقدر بة" 59 ":

 ثالثااا :نمااوذج الدراسااة :إلتمةةام المعالجةةة التحميميةةة لمنيجيةةة البحةةث قمنةةا ببنةةاء مخطةةط فرضةةي ُيمةةم
بمتغيرات البحث كما ىو موضح في الشكل:

الشكل رقم( :)02-02نموذج الدراسة.

المتغير المستقل

" المكانة التنظيمية "

عالقة أرتباطٌة

المتغير التابع

" المعرفة التشاركية "
*الثقة.

*اليوية التنظيمية
*السمعة والتنظيمية.

و
*التحفيز.

*االتصال.

*النظرة الخارجية.

تأثير
المتغيرات الديمغرافية

*السموك.

المصدر  :من أعداد الطالبتان .

المطمب الثاني :األدوات المستخدمة في الدراسة.
تم التطرق في ىذا المطمب إلى األدوات المستخدمة في جمع البيانات ،وكذا التحقق من ثبات أداة

الدراسة وعرض مختمف األساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات.
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انفصم انثانث :

دراسة ميذانية بجامعة أحمذ دراية بأدرار

 أوال  :طرق جمع البيانات.
يعتبةةر تجميةةع البيانةةات الخطةةوة األولةةى إلنجةةاز أي بح ةةث عممةةي ،ولموصةةول إلةةى اليةةدف المطمةةوب البةةد م ةةن
التعرف بصفة أولية عمى آليةة عمةل جيةاز البصةمة والغةرض الموضةوع لقبمةو مةن طةرف الوحةدة .وأيضةا معرفةة

البيانةةات الخاصةةة بعمةةل النظةةام التةةي يحتةةاج المسةةتخدمين فةةي عمميةةة اإلدخةةال ،تةةم إتبةةاع مجموعةةة مةةن الطةةرق
لجمع البيانات بحيث تميزت أداة االستبيانة بكونيا اعتماداً ،سنتطرق إلى توضيحيا فيمايمي:
 )1االنترنت:

قامةةت الباحثتةةان بةةاالطبلع عمةةى بعةةض المواقةةع اإللكترونيةةة والتعةةرف عمةةى المكانةةة التنظيميةةة والمعرفةةة ألسةةاتذة

جامعة أدرار مما سيل عنا الفيم وأخذ فكرة مبدئية عنيا بالشكل العام.
 )2االستبيانة:

ىي مجموعة األسئمة حةول موضةوع البحةث ،ويةتم االسةتجابة عمييةا مةن قبةل المسةتجيب بشةكل

فةردي(محمةد بةبلل

الزعبي  ،2012ص  ،)25ليذا تم اعتمادنا عمى االستبيان كأداة رئيسية في الدراسة الميدانيةة لكونةو الوسةيمة األكثةر
مبلئمةةة لتحقيةةق أىةةداف الد ارسةةة وجمةةع البيانةةات التةةي تسةةمح بتكةةوين نظ ةرة شةةاممة عمةةى واقةةع المكانةةة التنظيميةةة

ألساتذة جامعة أحمد دراية وكذا ما مدى أثر ذلك عمى المعرفة التشاركية.

وعميةةو قمنةةا بتصةةميم اسةةتبيانة الد ارسةةة معتمةةدين عمةةى الد ارسةةات السةةابقة فةةي نفةةس المجةةال .حيةةث تكونةةت

الدرسة ةةة (النة ةةوع ،العمة ةةر ،المسة ةةمى
ةزين :األول منية ةةا يتعمة ةةق بة ةةالمتغيرات الديمغرافية ةةة لعينة ةةة ا
االسة ةةتبيانة مة ةةن جة ة أَ

الوظيفي ،الدرجة العممية) أما الجزء الثاني فتمثل في محاور االستبيانة والتي كانت كما يمي:

المحةةور األول :يعةةالج المتغيةةر المسةةتقل " المكانةةة التنظيميةةة " حيةةث أشةةتمل عمةةى 13عبةةارة مقسةةمة عمةةى

ثبلثة فقرات كالتالي:

 الفقرة األولى تتعمق ببعد اليوية التنظيمية تضمنت ( )04عبارات.
 الفقرة الثانية تتعمق ببعد السمعة التنظيمية تضمنت( )05عبارات.
 الفقرة الثالثة تتعمق ببعد النظرة الخارجية تضمنت ( )04عبارات.

أما المحور الثاني :يعالج المتغير التابع " المعرفة التشاركية " حيث أشتمل عمى  17عبةارة مقسةمة عمةى أربةع

فقرات كاآلتي:

 الفقرة األولى تتعمق ببعد الثقة وتضمنت ( )04عبارات.

 الفقرة الثانية تتعمق ببعد التحفيز وتضمنت ( )03عبارات.

 الفقرة الثالثة تتعمق ببعد االتصال وتضمنت ( )05عبارات.
 الفقرة الثالثة تتعمق ببعد السموك وتضمنت( )05فقرات.

حيث استخدم مقياس ليكارت الخماسي لمعرفة استجابة أفراد العينةة لفقةرات االسةتبيان ،بحيةث يقابةل كةل عبةارة
من فقرات االستبيان  05خيارات مقسمة إلى درجات:
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دراسة ميذانية بجامعة أحمذ دراية بأدرار

انفصم انثانث :
الجدول رقم ( :)02-02مقياس ليكارت الخماسي
التصنيف

ال أتفق بشدة

ال أتفق

محايد

أتفق

أتفق بشدة

الدرجة

1

2

3

4

5

المصدر :من إعداد الطالبتان باالعتماد عمى مرجع(ايياب عبد السبلم محمود  ،2011ص .)22
تم تحديد طول مقياس ليكارت الخماسي الدنيا والعميا كما يمي(:عبد البله ابراىيم الفقيي  ،2014ص :)122
 -المدى = أكبر قيمة في التوزيع _ أصغر قيمة في التوزيع.

 قس ةةمة الم ةةدى عم ةةى  5م ةةن أج ةةل الحص ةةول عم ةةى ط ةةول الفئ ةةة أي  0,8 =5/4بإض ةةافة أق ةةل قم ةةة ف ةةيالمقياس ( )1لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية والجدول التالي يوضح ذلك:

الجدول رقم ( :)03-02درجات مقياس ليكارت الخماسي.
المتوسط الحسابي

الدرجة

المستوى الموافق لو

من  1إلى أقل من 1880

ال أتفق بشدة

من  1880إلى أقل من 2860

ال أتفق

ضعيف جدًا
ضعيف

من  286إلى أقل من 384

محايد

متوسط

من  384إلى اقل 482

أتفق

مرتفع

من  482إلى أقل 5

أتفق بشدة

مرتفع جدًا

المصدر :من إعداد الطالبتان باالعتماد عمى مرجع.

(عبد الفتاح عز  ،2007ص )540

 ثانيا  :صدق وثبات أداة الدراسة.

 )1الصدق الظاىري ألداة الدراسة:

بعد إنجاز االستبيان بشةكميا األولةي ،عرضةت عمةى بعةض أعضةاء الييئةة التدريسةية األفاضةل مةن أجةل عمميةة

التحكيم الذي بمغ عددىم ( ،)05والتي ذكرت أسماؤىم في (الممحق ،)..وقد أكرم الكل بأفكةاره ومبلحظاتةو مةن

حيةةث صةةياغة البنةةود ومةةدى مبلءمتيةةا لمموضةةوع المعةةالج ،وسةةيولة عباراتيةةا ووضةةوحيا لمييئةةة المبحوثةةة ،وبعةةد
تسجيل اآلراء واالقتراحات المقدمة تم معالجة االستبيان بناء عمى ما ُذ ِك َةر وَقةال،إلى أن أصةبحت أكثةر مبلئمةة
وتحمت بحمتيا النيائية إذ تم توزيعيا عمى عينة البحث محل الدراسة.
 )2الصدق الداخمي ألداة الدراسة:

لمتحقق من الصدق البنيوي ألداة الدراسة أستخدم معامةل " ،"Pearsonحيةث قمنةا بحسةاب معةامبلت االرتبةاط
لمعرفةةة درجةةة االرتبةةاط بةةين كةةل ِفق ةرة ِ
ي االسةةتبيانة ،حيةةث كممةةا اقتةةرب
ُ
وب نعةةدىا الةةذي تنتمةةي إلي ةو ضةةمن محة َةوَر ن
معامةةل االرتبةةاط مةةن ( )1كانةةت العبلقةةة بةةين المتغي ةرين موجبةةة وقويةةة فةةي آن واحةةد ،أمةةا إذا لةةم يكةةن التبةةاين
مشتركا بين المتغيرين ،فقيمة معامل االرتباط تميل إلى (.)0
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دراسة ميذانية بجامعة أحمذ دراية بأدرار

انفصم انثانث :

الجدول رقم ( :)04-02معامل ارتباط " "Pearsonلعبارات بعد اليوية التنظيمية بالدرجة الكمية
الرقم
01

معامل

العبارة

االرتباط

تشير القيم الجوىريةة لمسةؤولوا جامعةة أدرار إلةى المعتقةدات التعميميةة الموجيةة * 0,659

مساااتوى

المعنوية
0,00

لعالمية التعميم العالي.
02

تطمةح إدارة جامعةة أدرار إلةى التركيةز عمةى السةمات الجوىريةة لتحسةين عمميةة **0,825

0,00

03

تؤثر اتجاىات ورؤيا مسؤولوا جامعة أدرار عمى سموك العاممين.

**0,748

0,00

04

يتميز الطاقم اإلداري لجامعة أدرار بالقدرة عمى مواجية األزمات وتخطييا.

**0,783

0,00

التدريس.

المصدر :من أعداد الطالبتين بناء عمى مخرجات Spss26
العبلمة (**) تشير إلى أن لمعامل االرتباط داللة إحصائية عند مستوى معنوية الخطأ Sig = 0,01
الجدول رقم ( :)05-02معامل ارتباط " "Pearsonلعبارات بعد السمعة التنظيمية بالدرجة الكمية.

الرقم

معامل

العبارة

االرتباط

مساااتوى

المعنوية

05

يقوم مسؤولوا جامعة أدرار برسم سياسة واضحة تعزز سمعتيا داخةل محيطيةا **0,552

0,00

06

يسعى مسؤولوا جامعة أدرار إلى كفاءات متميزة تتماشى مع طبيعة العمل.

**0,470

0,00

07

يتةةيح مسةةؤولوا جامعةةة أدرار الفرصةةة لجميةةع العةةاممين مةةن أجةةل المسةةاىمة فةةي **0,675

0,00

08

يسعى مسؤولوا جامعة أدرار إلى نشر ثقافة إتقان العمل ميما كان كافي.

**0,756

0,00

09

يضع مسؤولوا جامعة أدرار خطط تدريبية لتطوير أداء عاممييا

**0,734

0,00

االجتماعي.

رسم الخطط التنظيمية لمسار العمل.

المصدر :من إعداد الطالبتين بناء عمى مخرجات Spss26
العبلمة (**) تشير إلى أن لمعامل االرتباط داللة إحصائية عند مستوى معنوية الخطأ Sig = 0,01
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دراسة ميذانية بجامعة أحمذ دراية بأدرار

انفصم انثانث :

الجدول رقم ( :)06-02معامل ارتباط " "Pearsonلعبارات بعد النظرة الخارجية بالدرجة الكمية.
الرقم

معامل

العبارة

مساااتوى

االرتباط

المعنوية

10

يمتمك مسؤولوا جامعة أدرار عبلقات جيدة بمحيطيا سوسيو اقتصادي.

**0,718

0,00

11

يمتمك مسؤولوا جامعة أدرار صورة وسمعة جيدة اتجاه محيطيا الخارجي.

**0,799

0,00

12

يتبن ةةى مس ةةؤولوا جامع ةةة أدرار سياس ةةة واض ةةحة اتج ةةاه عبلقاتي ةةا الخارجي ةةة م ةةع **0,812

0,00

13

يسعى مسؤولوا جامعة أدرار إلى تبنةي تغييةر وتكيةف دائةم مةع متطمبةات البيئةة **0,617

0,00

المجتمع.

الخارجية.
المصدر :من إعداد الطالبتين بناء عمى مخرجات Spss26
العبلمة (**) تشير إلى أن لمعامل االرتباط داللة إحصائية عند مستوى معنوية الخطأ Sig = 0,01

من خةبلل الجةداول أعةبله مةن ( )04-02إلةى ( )06-02يتضةح لنةا إن جميةع فقةرات المحةور األول " المكانةة

التنظيميةة " ليةا عبلقةة ارتبةاط موجبةة مةع الدرجةة الكميةةة لكةل عامةل تنتمةي إليةو؛ وبمسةتوى معنويةة  0,00وىةةي
أصغر من  0,01في جميع العبارات ،مما يدل عمى أن ىاتو األخيرة صادقة ومتسقة داخميا.


الجدول رقم ( :)07-02معامل ارتباط " "Pearsonلعبارات بعد الثقة بالدرجة الكمية.

الرقم
01

معامل

العبارة

االرتباط

يعمةةل مسةةؤولوا جامعةةة أدرار عمةةى زرع ثقافةةة التبةةادل بةةين األسةةاتذة لتس ةريع **0,827

مساااتوى

المعنوية
0,00

عممية تبادل المعارف.
02

يعتمةةد مسةةؤولوا جامعةةة أدرار عمةةى خم ةةق بيئةةة ذات ثقةةة عاليةةة لزيةةادة كميةةة **0,806

0,00

المعارف المتبادلة بين األساتذة.
 03تتميز جامعة أدرار بثقة عالية بين األساتذة.

**0,735

0,00

 04يسعى مسؤولوا جامعة أدرار إلى تحسين أدائيةا مةن خةبلل رفةع روح التعةاون **0,801

0,00

بين األساتذة.
المصدر :من إعداد الطالبتين بناء عمى مخرجات Spss26
العبلمة (**) تشير إلى أن لمعامل االرتباط داللة إحصائية عند مستوى معنوية الخطأ Sig = 0,01
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انفصم انثانث :


دراسة ميذانية بجامعة أحمذ دراية بأدرار

الجدول رقم ( :)08-02معامل ارتباط " "Pearsonلعبارات بعد التحفيز بالدرجة الكمية.
العبارة

الرقم

معامل

مساااتوى

االرتباط

المعنوية

05

يتمتع مسؤولوا جامعةة أدرار بنظةام المكافةأة المتضةمن معيةار مشةاركة المعرفةة **0,791

0,00

06

تعم ةةل جامع ةةة أدرار عم ةةى ت ةةوفير بيئ ةةة محفة ةزة تش ةةجع األس ةةاتذة عم ةةى مش ةةاركة **0,801

0,00

07

تحة ةةرص جامعة ةةة أدرار عمة ةةى تواجة ةةد ح ة ةوافز مادية ةةة واضة ةةحة لؤلسة ةةاتذة الة ةةذين **0,946

0,00

بين األساتذة.
المعرفة

يبادرون في التشارك المعرفي.
المصدر :من إعداد الطالبتين بناء عمى مخرجات Spss26
العبلمة (**) تشير إلى أن لمعامل االرتباط داللة إحصائية عند مستوى معنوية الخطأ Sig = 0,01


الجدول رقم ( :)09-02معامل ارتباط " "Pearsonلعبارات بعد االتصال بالدرجة الكمية .

الرقم

معامل

العبارة

االرتباط

مستوى

المعنوية

08

يتم التواصل بين األساتذة في جامعة أدرار بشكل سريع.

09

ت ة ةةوفر جامعة ة ةةة أدرار مختمة ة ةةف الوسةة ةةائل اإللكترونية ة ةةة لمبادلةة ةةة المعةة ةةارف بةة ةةين **0,00 0,926

10

يشجع مسؤولوا جامعة أدرار األساتذة عمى تنمية االتصال فيما بينيم.

**0,00 0,918

11

يحتاج مسؤولوا جامعة أدرار إلى طرق تنظيم جديدة و وسائل اتصال حديثة0,00 0,670** .

12

تتمتة ةةع جامعة ةةة أدرار بييكة ةةل تنظيمة ةةي يسة ةةاعد عمة ةةى االتصة ةةال والتعة ةةاون بة ةةين **0,00 0,625

**0,00 0,844

األساتذة.

األساتذة

المصدر :من إعداد الطالبتين بناء عمى مخرجات Spss26
العبلمة (**) تشير إلى أن لمعامل االرتباط داللة إحصائية عند مستوى معنوية الخطأ Sig = 0,01
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دراسة ميذانية بجامعة أحمذ دراية بأدرار

انفصم انثانث :

الجدول رقم ( :)10-02معامل ارتباط " "Pearsonلعبارات بعد السموك بالدرجة الكمية.
الرقم
13

معامل

العبارة

االرتباط

يسعى أساتذة جامعة أدرار باستمرار إلى تبادل خبراتيم مع اآلخرين.

مستوى

المعنوية

**0,00 0,787

 14يمتمك أساتذة جامعة أدرار قدرات تساعدىم عمى تشارك المعرفة.

**0,00 0,871

 15تفيد عممية تشارك المعرفة في نقل الخبرات والمعارف الجديدة بين األساتذة.

**0,00 0,807

16

يسةةعى مسةةؤولوا جامعةةة أدرار إلةةى ترسةةيش سةةموك التشةةارك المعرفةةي الفعةةال بةةين **0,00 0,775

17

يشة ةةجع مسة ةةؤولوا جامعة ةةة أدرار عمة ةةى تثمة ةةين جية ةةود األسة ةةاتذة المشة ةةاركين فة ةةي **0,00 0,646

األساتذة.

مختمف الفعاليات.

المصدر :من إعداد الطالبتين بناء عمى مخرجات Spss26
العبلمة (**) تشير إلى أن لمعامل االرتباط داللة إحصائية عند مستوى معنوية الخطأ Sig = 0,01
من خبلل الجداول أعبله من ( )06-02إلةى ( )09-02يتضةح لنةا إن جميةع فقةرات المحةور الثةاني " المعرفةة
التشةةاركية " ليةةا عبلقةةة ارتبةةاط موجبةةة وقويةةة مةةع الدرجةةة الكميةةة لكةةل بعةةد تنتمةةي إليةةو؛ وبمسةةتوى معنويةةة 0,00
وىي أصغر من  0,01في جميع العبارات ،مما يدل عمى أن ىاتو األخيرة صادقة ومتسقة داخميا.

تظيةةر جةةداول نتةةائج معةةامبلت االرتبةةاط األنفةةة الةةذكر وجةةود عبلقةةة ارتبةةاط موجبةةة وقويةةة ،ممةةا يشةةير إلةةى

وجةةود مصةةداقية ألداة البحةةث أي أن جميةةع معةةامبل االرتبةةاط فةةي محةةوري االسةةتبيانة صةةادقة لمةةا وضةةع قياسةةو

والقيمة االحتمالية  Sigأصغر من .%0,01
 )3ثبات أداة الدراسة:

إن ثبات االستبيان يعني االستقرار في نتائجو وعدم تغييرىا حتى ولو تم إعادة توزيعو عمى نفةس العينةة لمةرات
عدة لفترة زمنية معينة

تحققةةت الطالبتةةان مةةن ثبةةات ىةةذه الد ارسةةة مةةن خةةبلل اسةةتعمال معامةةل ألفةةا-كرونبةةاخ والةةذي تةةم حسةةابو

بواسطة برنامج  Spss26وكانت النتائج كما يمي:
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دراسة ميذانية بجامعة أحمذ دراية بأدرار

انفصم انثانث :

الجدول رقم ( :)11-02معامل ألفا-كرونباخ لمتغيري الدراسة وعبارات االستبيانة.
عدد الفقرات معامل " ألفااا كرونباخ "

البيان
المحور األول
المكانة

التنظيمية

اليوية التنظيمية

04

0,739

السمعة التنظيمية

05

0,644

النظرة الخارجية

04

0,719

13

08752

04

0,801

03

0,796

االتصال

05

0,872

السموك

05

0,821

الثبات الكمي لممحور الثاني

17

0,893

الثبات الكمي لإلستبيانة

30

08902

الثبات الكمي لممحور األول
الثقة

المحور الثاني التحفيز
المعرفة

التشاركية

المصدر :من إعداد الطالبتان بناء عمى مخرجات برنامج .Spss26
يتضح من خبلل الجدول أعبله أن قيمة معامل ألفا -كرونبةاخ لكةل حزمةة مةن حةزم االسةتبيان تراوحةت مةا بةين

( )0.644و ( .)0,872أم ةةا بالنس ةةبة لثب ةةات االس ةةتبيان بش ةةكل عة ةةام فق ةةد ك ةةان معام ةةل ألف ةةا-كرونب ةةاخ يس ةةاوي
( )0.902وىةةي قيمةةة جيةةدة ومقبولةةة ألغ ةراض البحةةث العممةةي تشةةير إلةةى أن االسةةتبيان يتمتةةع بمعامةةل ثبةةات
مرتفع.

 ثالثا  :األدوات اإلحصائية الوصفية واالستداللية ألداة الدراسة

الجدول رقم ( :)12-02األدوات اإلحصائية الوصفية واالستداللية ألداة الدراسة.
نوع األسموب

وصفيا

األداة اإلحصائية

اإلحصائي
األدوات
اإلحصائية
الوصفية

األدوات

التك اررات والنسب المئوية

لمعرفة خصائص أفراد الدراسة.

المتوسط الحسابي Moyenne

لمعرفةةة إلةةى أي مةةدى تنتمةةي إليةةو إجابةةات أفةراد عينةةة

االنحراف المعياريEcart type

لمعرفة تشتت القيم عن متوسطيا الحسابي.

حساب معامل االرتباط بيرسون

لمتأكةةد مةةن الصةةدق الةةداخمي ألداة الد ارسةةة ،ولمعرفةةة

الدراسة.

العبلقة االرتباطية بين المتغيرات

مقيةاس ألفةا-كرونبةاخ  Alpha deلتحديد ثبات أداة الدراسة.

cronbach
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انفصم انثانث :
اإلحصائية

االستداللية

دراسة ميذانية بجامعة أحمذ دراية بأدرار

تحميل التباين األحادي Variance

لمعرفة الفروق في إجابات المبحوثين

كولموجروف-سمرنوف

لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي

Kolmogorov-smirnov

ليقترب توزيع البيانات من التوزيع الطبيعي.

تحول البيانات
Data Transformation
االنحدار الخطي البسيط

لقياس أثر المتغير المستقل عمى المتغير التابع

المصدر :من إعداد الطالبتان.

المبحث الثاني:عرض وتحميل النتائج المتعمقة بالدراسة الميدانية.
المطمب األول :عرض نتائج الدراسة الميدانية.

 أوال :عرض وتحميل النتائج المتعمقة بخصائص عينة الدراسة.
 -1توزيع عينة الدراسة وفق لمتغير النوع:

يعتبةةر تحديةةد النةةوع مةةن البيانةةات الشخصةةية التةةي تسةةاعد الباحةةث التعةةرف عمةةى مبلمةةح وخصةةائص المبحةةوثين
وخمفياتيم ،وكثي ار ما يعتمد عمييا كمؤشرات في تحميل البيانات والمعطيات الميدانية وبالتالي يمكةن توزيةع أفةراد

العينة حسب النوع من خبلل الجدول والشكل في الصفحة الموالية:

الجدول رقم ( :)13-02توزيع عينة الدراسة وفقا لمتغير النوع الشكل رقم ( :)03-02توزيع عينة الدراسة
وفقا لمتغير النوع

العامل

الفئة

التكرار

النسبة المئوية%

النوع

ذكور

39

%78

إناث

11

%22

النوع
22%

ذكر

78%

أنثى

المصدر :من إعداد الطالبتان بناء عمى مخرجات برنامج.Spss

يبين الجدول أعبله أن نسبة  %78من عينة الدراسة ىم من فئة الذكور ،بينما بمغت نسبة اإلناث  %22أي
ارتفاع نسبة الذكور وىذا لميول بشكل أكبر العنصر الذكري غالى التخصصات المطموبة من طرف الجامعة
أكثر من اإلناث مثل التخصصات التقنية.
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دراسة ميذانية بجامعة أحمذ دراية بأدرار

انفصم انثانث :

 -2توزيع عينة الدراسة بناء عامل العمر.
تم تقسيم عينة الدراسة إلةى أربةع مجموعةات ،كةل مجموعةة تضةم فئةة عمريةة معينةة ،ويمخةص ذلةك فةي الجةدول

التالي:

الجدول رقم ( :)14-02توزيع عينة الدراسة وفقا لعامل الشكل رقم ( :)04-02توزيع عينة الدراسة وفقا
العمر.
العامل

العمر.
النسبة

الفئة

التكرار

من  25سنة إلى

9

%18

من  30سنة إلى

38

%76

من  40سنة فما

3

%6

المجموع

50

%100

40

المئوية%

العمر

 30سنة
 40سنة
فوق

35
30

25
20
15
10
5
0
من  40سنة من  30إلى من  25إلى
فما فوق أقل من  40أقل من 30
سنة
سنة

المصدر :من إعداد الطالبتان بناء عمى مخرجات برنامجSpss

بعةةد تحديةةد العمةةر مةةن أىةةم محةةددات خصةةائص العينةةة المدروسةةة ،وذلةةك ارجةةع إلةةى أن كةةل مرحمةةة عمريةةة ليةةا

اىتمامةةات وحاجةةات محةةددة ،وانطبلق ةاً مةةن الجةةدول ( )14-02و الشةةكل ( ) 04-02نبلحةةظ أن األف ةراد الةةذي

تتةراوح أعمةارىم بةين  30و 40سةنة يحتمةون أكبةر نسةبة والمقةدرة ب %76وتضةم طاقةة شةبابية تسةتوعب العمةةل
في المؤسسة الجامعية  ،بينما ثاني فئة فةي المرتبةة الثانيةة ىةي مةا بةين  25و 30سةنة ويمكةن تفسةير ذلةك إن
ىةةذه المرحمةةة ىةةي مرحمةةة بةةذل المجيةةودات بشةةكل أكبةةر و العطةةاء الجيةةد لممؤسسةةة الجامعيةةة  ،إمةةا الفئةة الثالثةةة

ىي الفئة األكثر من  40سنة وىم ذوي الخبرات

 -3توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي

يمكن توضيح توزيع أفراد العينة من حيث المسمى الوظيفي من خبلل الجدول والشكل المواليين:
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دراسة ميذانية بجامعة أحمذ دراية بأدرار

انفصم انثانث :

الجاادول رقاام ( :)15-02توزيةةع عينةةة الد ارسةةة وفقةةا لعامةةل المسةةمى الةةوظيفي الشااكل رقاام ( :)05-02توزيةةع
عينة الدراسة وفقا لعامل المسمى الوظيفي.

لعامل المسمى الوظيفي.

المسمى الوظيفي.

العامل

الفئة

التكرارات

النسبة

المسمى

أستاذ

37

%74

الوظيفي

40
35

المئوية%

30
25
20

أستاذ واداري

13

%26

المجموع

50

%100

المسمى
الوظٌفً

15

10
5
0
أستاذ و
إداري

أستاذ

المصدر :من إعداد الطالبتان بناء عمى مخرجات برنامجSpss
يتب ةةين م ةةن خ ةةبلل الج ةةدول ( )15-02والش ةةكل ( )05-02أع ةةبله ،أن األس ةةتاذ ق ةةد تص ةةدروا التص ةةنيف حس ةةب
المستوى التعميمي حيث بمغت نسبتيم  ،%74تمييا أستاذ وأداري بنسبة .%26

4اا توزيع عينة الدراسة لعامل الخبرة المينية

الجدول رقم ( :)16-02توزيع عينة الدراسة وفقا لعامل الشكل رقم ( :)06-02توزيع عينة الدراسة وفقا
الخبرة المينية.
العامل

لعامل الخبرة المينية.
النسبة

الفئة

التكرارات

من  5إلى أقل من

40

%80

من  10إلى أقل

10

%20

من  20سنة فما فوق

ةةة

ةةة

50

%100

المئوية%

سنوات
الخبرة

 10سنوات

من 20سنة

المجموع

سنوات الخبرى بوحدة البحث فً
الطاقات المتجددة
60
50
40
30
20

10
0
أكثر من
15سنة

من  10الى من  5الى 9
سنوات
 14سنة

المصدر :من إعداد الطالبتان بناء عمى مخرجات spss
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أقل من 5
سنوات

دراسة ميذانية بجامعة أحمذ دراية بأدرار

انفصم انثانث :

مةةن خةةبلل الجةةدول رقةةم ( )16-02والشةةكل ( )06-02أعةةبله ،يتضةةح أن  40مفةةردة مةةن الةةذين أجريةةت عمةةييم

الدراسة من إجمال مفردات المجتمع سنوات األقدمية تتراوح من  5سنوات إلى  10سةنوات بنسةبة  ،%80تمييةا

الفئة من10إلى  20سنة بنسبة  ،%20لتأتي في ذيل الترتيب ذوي الخبرات أقل من  20سنة فما فوق .
5اا توزيع عينة الدراسة وفق الدرجة العممية:

الجدول رقم ( :)17-02توزيع عينة الدراسة وفقا لعامل الشكل رقم ( :)07-02توزيع عينة الدراسة وفقا
الدرجة العممية
العامل

الفئة

التكرارات

أستاذ تعميم

4

الدرجة العممية
النسبة
المئوية%

الدرجة
العممية

25

%8

20

أستاذ محاضر

23

%46

15

أستاذ محاضر

13

%26

عالي
أ

10

ب
أستاذ مساعد أ

7

%14

أس ة ة ةةتاذ مس ة ة ةةاعد

3

%6

50

%100

ب

المجموع

5

0
أستاذ مساعد أستاذ مساعد أ أستاذ محاضر أستاذ محاضر أستاد التعلٌم
العالً
أ
ب
ب

المصدر  :من إعداد الطالبتان بناء من مخرجات spss

من خبلل الجدول رقم ( )17-02والشكل ( )07-02أعبله يتضح أن في المؤسسة الجامعية أستاذ محاضر

أأعبل درجة عممية بنسبة  ، %46يميو وأستاذ محاضر ب بنسبة  ، %26ثم أستاذ مساعد أ بنسبة ، %14
وأستاذ مساعد ب بنسبة  ، %6وفي األخير أستاذ تعميم عالي بنسبة . %8
 ثانيا :عرض وتحميل النتائج المتعمقة بتصورات المبحوثين.

 )1تحميل النتائج المتعمقة بتصورات واستجابة أفراد الدراسة لعوامل تقنية جياز البصمة.
لمعرفة واقع المكانة التنظيمية في جامعة احمد درايةبإدرار سنقوم بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات

المعيارية الستجابة أفراد الدراسة لمفقرات الممثمة لمحور المكانة التنظيمية  .وذلك وفقا لؤلبعاد المكونة ليذا

المحور.

38
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انفصم انثانث :

الجدول رقم ( )18-02استجابة أفراد الدراسة لبعد اليوية التنظيمية حسب متوسطات الموافقة.
الر

الفقرات

قم
1

الوسااااااااااااااط

الحسابي

تش ةةير الق ةةيم الجوىري ةةة لمس ةةؤولوا جامع ةةة أدرار إل ةةى 3,0400

االنحراف

األىمية

مستوى

1,06828

4

مرتفع

المعياري

النسبية االستجابة

المعتقدات التعميمية الموجية لعالمية التعمةيم العةالي

.
2

تطم ة ة ةةح إدارة جامع ة ة ةةة أدرار إل ة ة ةةى التركي ة ة ةةز عمة ة ة ةةى 3,7200

3

تةةؤثر اتجاىةةات ورؤيةةا مسةةؤولوا جامعةةة أدرار عمةةى 3,7400

0,90441

2

متوسط

1,08440

1

مرتفع

السمات الجوىرية لتحسين عممية التدريس .
سموك العاممين .
4

يتمي ةةز الط ةةاقم اإلداري لجامع ةةة أدرار بالق ةةدرة عم ةةى 3,6400

1,02539

مواجية األزمات وتخطييا .

اليوية التنظيمية

14,140

3,0640

3

مرتفع
مرتفع

المصدر :من إعداد الطالبتان بناء عمى مخرجات برنامج .Spss

يظيةر مةةن خةةبلل الجةةدول ( )18-02أن مسةةتوى وضةةوح أىميةة تطبيةةق اليويةةة التنظيميةةة متوسةةط ،حيةةث

بمةةغ المتوسةةط العةةام ( ،)14,14وانح ةراف معيةةاري ( ،)3,06وجةةاءت الفق ةرة التةةي تةةنص عمةةى " تةةؤثر اتجاىةةات

ورؤيةةا مسةةؤولوا جامعةةة أدرار عمةةى سةةموك العةةاممين " بالرتبةةة األولةةى بمتوسةةط حسةةابي مرتفةةع قةةدره ()3,74

وانحةراف معيةةاري ( ، )1,08وىةةذا يعكةةس أن لميويةةة التنظيميةةة دور بةةالغ األىميةةة مةةن حيةةث معرفةةة اتجاىةةات
ورويةةا العامةةل بالجامعةةة  ،أم الرتبةةة الثانيةةة جةةاءت تةةنص عمةةى " تطمةةح إدارة جامعةةة أدرار إلةةى التركيةةز عمةةى

السيمات الجوىرية لتحسين عممية التدريس " بمتوسط حسابي متوسط قدره ( )3.72وانحةراف معيةاري ()0.90

 ،كمةةا يعكةةس مةةن خةةبلل ىةةذه العبةةارة إن لميويةةة التنظيميةةة يمكةةن التركيةةز عمةةى السةةمات الجوىريةةة لمجامعةةة ،
وجةاءت الفقةرة التةي تةنص عمةى " يتميةز الطةةاقم اإلداري لجامعةة أدرار بالقةدرة عمةى مواجيةة األزمةات وتخطييةةا"

بالرتبة الثالثة بمتوسط مرتفع قةدره ( )3.64وانحةراف معيةاري ( ،)1.02ويعكةس ىةذا قةدرة الطةاقم اإلداري عمةى
مواجي ةةة األزم ةةات  ،ف ةةي ح ةةين ج ةةاء الفقة ةرة الت ةةي نصة ةيا " تش ةةير الق ةةيم الجوىري ةةة لمس ةةؤولوا جامع ةةة أدرار إل ةةى

المعتقةةدات التعميميةةة الموجيةةة لعالميةةة التعمةةيم العةةالي " بالرتبةةة األخي ةرة بمتوسةةط حسةةابي متوسةةط قةةدره ()3,04

وانحراف معياري ( )1.06وىذا يعكس لمجامعة معتقدات تعميمية صارمة .
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انفصم انثانث :

الجدول رقم (:)19-02استجابة أفراد الدراسة لبعد السمعة التنظيمية حسب متوسطات الموافقة.
الر

الفقرات

الوسط

الحسابي

المعياري

5

يق ة ة ةةوم مس ة ة ةةؤولوا جامع ة ة ةةة أدرار برس ة ة ةةم سياس ة ة ةةة

3,9200

0,92229

قم

االنحراف

األىمية

مستوى

1

مرتفع

النسبية االستجابة

واض ة ة ة ةةحة تع ة ة ة ةةزز س ة ة ة ةةمعتيا داخ ة ة ة ةةل محيطي ة ة ة ةةا

االجتماعي .
6

يسة ةةعى مسة ةةؤولوا جامعة ةةة أدرار كفة ةةاءات متمي ة ةزة

7

يت ة ةةيح مس ة ةةؤولوا جامع ة ةةة أدرار الفرص ة ةةة لجمي ة ةةع

3,6800

0,58693

3

مرتفع

0,96384

5

متوسط

تتماشة مع طبيعة العمل .

3,3600

العةةاممين مةةن أخةةل المسةةاىمة فةةي رسةةم الخطةةط

التنظيمية لمسار العمل .
8

يس ةةعى مسةةةؤولوا جامع ةةة أدرار إلةةةى نش ةةر ثقافةةةة

9

يضع مسؤولوا جامعة أدرار خطط تدريبية

3,6400

0,89807

4

متوسط

1,05463

2

مرتفع

إتقان العمل ميما كان كافي .

3,9000

لتطوير أداء عاممييا .

السمعة التنظيمية

2,88734 18,5000

مرتفع

المصدر :من إعداد الطالبتان بناء عمى مخرجات برنامج .Spss

يظيةةر مةةن خةةبلل الجةةدول ( )19-02أن بعةةد السةةمعة التنظيميةةة متوسةةط ،حيةةث بمةةغ المتوسةةط العةةام (،)18.5
وانحراف معياري ( ،)2.88وجاءت الفقرة التي نصيا " يقوم مسؤولوا جامعةة أدرار برسةم سياسةة واضةحة تعةزز
سةةمعتيا داخةةل محيطيةةا االجتمةةاعي " بالرتبةةة األولةةى بمتوسةةط حسةةابي مرتفةةع قةةدره ( )3.92وانحةراف معيةةاري

( ، )0.92ألن المؤسسة الجامعة أكثر إنتاج لممعرفة ليذا تيتم بسمعتيا بين محيطيةا االجتمةاعي  ،فةي حةين
جةاء الفقةرة التةي نصةةيا " يسةعى مسةةؤولوا جامعةة أدرار إلةةى نسةر ثقافةةة إتقةان العمةةل ميمةا كةةان كةافي " بالرتبةةة

األخيرة بمتوسط حسابي متوسط قدره ( )3,64وانحراف معياري ( )0.89وىةذا يعةود إلةى سةمعة المؤسسةة فةي
المجتمع .
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دراسة ميذانية بجامعة أحمذ دراية بأدرار

انفصم انثانث :

الجدول رقم (:)20-02استجابة أفراد الدراسة لبعد النظرة الخارجية حسب متوسطات الموافقة.
الر
قم

10

الوسط

الفقرات

الحسابي

يمتم ةةك مس ةةؤولوا جامعةةةة أدرار عبلق ةةات جيةةةدة 3,4000

االنحراف

األىمية

مستوى

0,78246

3

مرتفع

المعياري

النسبية االستجابة

بمحيطيا سوسيو اقتصادي .
11

يمتم ةةك مس ةةؤولوا جامع ةةة أدرار ص ةةورة وس ةةمعة

3,4000

0,96890

2

مرتفع

12

يتبنةةي مس ةةؤولوا جامع ةةة أدرار سياس ةةة واض ةةحة

3,4200

0,75835

1

مرتفع

جيدة اتجاه محيطيا الخارجي .

اتجاه عبلقاتيا الخارجية مع المجتمع .
13

0,72534

4

مرتفع

3,3800

يسةةعى مسةةؤولوا جامعةةة أدرار إلةةى تبنةةي تغييةةر

2839898 1386000

اااااااا

مرتفع

وتكيف دائم مع متطمبات البيئة الخارجية .
النظرة الخارجية

المصدر :من إعداد الطالبتان بناء عمى مخرجات برنامج .Spss

يظيةةر مةةن خةةبلل الجةةدول ( )20-02أن بعةةد النظ ةرة الخارجيةةة مرتفةةع ،حيةةث بمةةغ المتوسةةط العةةام (، )13.6

وانح ةراف معيةةاري ( ،)2.39وجةةاءت الفق ةرة التةةي نصةةيا " يتبنةةى مسةةؤولوا جامعةةة أدرار سياسةةة واضةةحة اتجةةاه
عبلقاتي ةةا الخارجي ةةة م ةةع المجتم ةةع " بالرتب ةةة األول ةةى بمتوس ةةط حس ةةابي مرتف ةةع ق ةةدره ( )3.42وانحة ةراف معي ةةاري

( )0.75ممةا يعكةس إن لمنظةرة الخارجيةة سياسةة اتجةاه المجتمةةع  ،فةي حةين جةاءت الفقةرة التةي نصةيا " يسةةعى
مسةةؤولوا جامعةةة أدرار إلةةى تبنةةي تغييةةر وتكيةةف دائةةم مةةع متطمبةةات البيئةةة الخارجيةةة " بالرتبةةة األخي ةرة بمتوسةةط

حسابي مرتفع قدره ( )3.38وانحراف معياري (.)0.72

 )2تحميل النتائج المتعمقة بتصورات واستجابة أفراد الدراسة ألبعاد المعرفة التشاركية .

سنقوم بيذا التح ميل لمعرفة مستويات أداء المعرفة التشاركية بجامعة أحمد دراية بأدرار من وجية نظر

األساتذة ،حيث تم حساب المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة لمفقرات
الممثمة لمحور المعرفة التشاركية  .وذلك وفقا لؤلبعاد المكونة ليذا المحور.
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دراسة ميذانية بجامعة أحمذ دراية بأدرار

انفصم انثانث :

الجدول رقم ( :)21-02استجابة أفراد الدراسة لبعد الثقة حسب متوسطات الموافقة.
الرقم
1

الفقرات

الوسط

الحسابي

المعياري

يعمةةل مسةةؤولوا جامعةةة أدرار عمةةى زرع ثقافةةة

3,3600

1,04511

مستوى

االنحراف

األىمية

النسبية

االستجابة

4

مرتفع

التبةةادل بةةين األسةةاتذة لتس ةريع عمميةةة التبةةادل

المعارف .
2

يعتمةد مسةةؤولوا جامعةةة أدرار عمةى خمةةق بيئةةة
ذات ثق ة ة ةةة عالية ة ة ةةة لزي ة ة ةةادة كمية ة ة ةةة المعة ة ة ةةارف

3,5800

0,90554

1

مرتفع

المتبادلة بين األساتذة .
3

تتميةز جامعةةة أدرار بثقةة عاليةةة بةين األسةةاتذة

3,3600

0,98478

3

مرتفع

4

يسة ةةعى مسة ةةؤولوا جامعة ةةة أدرار إلة ةةى تحسة ةةين

3,4400

0,92934

2

مرتفع

.

أدائي ة ةةا م ة ةةن خ ة ةةبلل رف ة ةةع روح التع ة ةةاون ب ة ةةين
األساتذة .
الثقة

3806268 1387400

ااااا

مرتفع

المصدر :من إعداد الطالبتان بناء عمى مخرجات برنامج .Spss

يظي ةةر م ةةن خ ةةبلل الج ةةدول ( )21-02أن مس ةةتوى بع ةةد الثق ةةة متوس ةةط ،حي ةةث بم ةةغ المتوس ةةط الع ةةام (، )13.7

وانحراف معيةاري ( ،)3.06وجةاءت الفقةرة التةي نصةيا " يعتمةد مسةؤولوا جامعةة أدرار عمةى خمةق بيئةة ذات ثةق

عاليةة لزيةادة كميةةة المعةارف المتبادلةة بةةين األسةاتذة " فةي الرتبةةة األولةى بمتوسةط حسةةابي مرتفةع قةدره ()3.58

وانحةراف معيةةاري ( )0.90ممةةا يةةدل عمةى وجةةود دافعيةةة فةةي العمةل مةةن قبةةل مسةةئولون فةي الجامعةةة  ،فةةي حةةين

جةةاء الفقةةرة التةةي نصةةيا " يعمةةل مسةةؤولوا جامع ةةة أدرار عمةةى زرع ثقافةةة التبةةادل بةةين األسةةاتذة لتسةةريع عممي ةةة

التبةةادل المعةةارف "فةةي الرتب ةةة األخيةةرة بمتوس ةةط حسةةابي مرتف ةةع قةةدره ( )3.36وانحةةراف معيةةاري ( )1.04مم ةةا
يعكس روح التعاون لدى األساتذة .
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دراسة ميذانية بجامعة أحمذ دراية بأدرار

انفصم انثانث :

الجدول رقم (:)22-02استجابة أفراد الدراسة لبعد التحفيز حسب متوسطات الموافقة.
الر

الفقرات

قم
5

الوساااااااااااط االنحاااااااااراف األىمية مساااااااتوى

الحسابي

يتمتع مسؤولوا جامعة أدرار بنظام المكافأة المتضةمن 3,3800

المعياري

1,10454

النسبية االستجابة
1

مرتفع

معيار مشاركة المعرفة بين األساتذة.
6

تعم ةةل جامع ةةة أدرار عم ةةى ت ةةوفير بيئ ةةة محفة ةزة تش ةةجع

3,280

0,99057

2

مرتفع

7

تح ة ةةرص جامع ة ةةة أدرار عم ة ةةى تواج ة ةةد حة ة ةوافز مادية ة ةةة

3,100

0,99488

3

مرتفع

األساتذة عمى مشاركة المعرفة .

واضة ة ةةحة لؤلسة ة ةةاتذة ال ة ة ةةذين يب ة ة ةةادرون ف ة ة ةةي التش ة ة ةةارك
المعرفي .
2860737 987600

التحفٌز

اا

مرتفع

المصدر :من إعداد الطالبتان بناء عمى مخرجات برنامجSpss

يظية ةةر مة ةةن خة ةةبلل الجة ةةدول ( )22-02أن مسة ةةتوى بعة ةةد التحفية ةةز متوسة ةةط ،حية ةةث بمة ةةغ المتوسة ةةط العة ةةام
( ،)9.76وانحراف معياري ( ،)2.60وجاءت الفقرة التي نصيا " يتمتةع مسةؤولوا جامعةة أد ار ر بنظةام المكافةأة

المتضةةمن معيةةار مشةةاركة المعرفةةة بةةين األسةةاتذة " فةةي الرتبةةة األولةةى بمتوسةةط حسةةابي مرتفةةع قةةدره ()3.38

وانحراف معياري ( )1.10مما يدل عمى حرص مسؤولوا جامعة أدرار عمةى تحقيةق أىةداف المؤسسةة الجامعيةة

 ،في حةين جةاءت الفقةرة التةي نصةيا " تحةرص جامعةة أدرار عمةى تواجةد حةوافز ماديةة واضةحة لؤلسةاتذة الةذين
يبةةادرون فةةي التشةةارك المعرفةةي " فةةي الرتبةةة األخي ةرة بمتوسةةط حسةةابي مرتفةةع قةةدره ( )3.10وانح ةراف معيةةاري

(. )0.99
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دراسة ميذانية بجامعة أحمذ دراية بأدرار

انفصم انثانث :

الجدول رقم (:)23-02استجابة أفراد الدراسة لبعد االتصال حسب متوسطات الموافقة.
الر

الفقرات

الوسط

الحسابي

المعياري

8

ي ة ةةتم التواص ة ةةل بة ةةين األس ة ةةاتذة فة ةةي جامع ة ةةة أدرار

4,0588

1,04712

قم

االنحراف

األىمية

مستوى

2

مرتفع

النسبية االستجابة

بشكل سريع.
9

تةةوفر جامعةةة أدرار مختمةةف الوسةةائل االلكترونيةةة

4,0600

1,15016

1

مرتفع

1,02698

2

مرتفع

لمبادلة المعارف بين األساتذة .

 10يشجع مسؤولوا جامعة أدرار األساتذة عمةى تنميةة

3,9200

االتصال فيما بينيم .
11

يحت ةةاج مس ةةؤولوا جامع ةةة أدرار إل ةةى ط ةةرق تنظ ةةيم

3,9600

0,80711

3

مرتفع

0,86402

4

مرتفع

3,64781

اا ا

مرتفع

جديدة ووسائل اتصال حديثة .

 12تتمتةةع جامعةةة أدرار بييكةةل تنظيمةةي يسةةاعد عمةةى

3,7800

االتصال وتعاون بين األساتذة .
االتصال

19,8600

المصدر :من إعداد الطالبتان بناء عمى مخرجات برنامج .Spss

يظير من خبلل الجدول ( )23-02أن مستوى بعد االتصال متوسط ،حيث بمغ المتوسط العام

( ،)19.8وانحراف معياري ( ،)3.64وجاءت الفقرة التي نصيا " توفر جامعة أدرار مختمف الوسائل

االلكترونية لمبادلة المعارف بين األساتذة " في الرتبة األولى بمتوسط حسابي مرتفع قدره ( )4.06وانحراف
معياري ( ، )1.15في حين جاء الفقرة التي نصيا " تتمتع جامعة أدرار بييكل تنظيمي يساعد عمى االتصال

وتعاون بين األساتذة "في الرتبة األخيرة بمتوسط حسابي مرتفع قدره ( )3.78وانحراف معياري (.)0.86
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دراسة ميذانية بجامعة أحمذ دراية بأدرار

انفصم انثانث :

الجدول رقم (:)24-02استجابة أفراد الدراسة لبعد السموك حسب متوسطات الموافقة.
الفقرات

الر
قم

 13يسة ةةعى أسة ةةاتذة جامعة ةةة أدرار باسة ةةتمرار إلة ةةى

الوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

األىمية

النسبية

االستجابة

3,7800

0,70826

2

مرتفع

0,68690

3

متوسط

تبادل خبراتيم مع اآلخرين .

 14يمتمةةك أسةةاتذة جامعةةة أدرار قةةدرات تسةةاعدىم

3,7600

مستوى

عمى تشارك المعرفة .
 15تفيةةد عمميةةة تشةةارك المعرفةةة فةةي نقةةل الخبةرات

3,9200

0,63374

1

متوسط

0,89077

4

مرتفع

0,87155

5

مرتفع

والمعارف الجديدة بين األساتذة.

 16يس ة ةةعى مس ة ةةؤولوا جامع ة ةةة أدرار إل ة ةةى ترس ة ةةيش

3,6800

سموك تشارك المعرفي الفعال بين األساتذة .

 17يشة ةةجع مس ة ةةؤولوا جامع ة ةةة أدرار عمة ةةى تثمة ةةين

3,6600

جية ة ةةود األسة ة ةةاتذة المش ة ة ةةاركين ف ة ة ةةي مختم ة ة ةةف

الفعاليات.
السموك

18,8000

2,92072

ــــ

مرتفع

المصدر :من إعداد الطالبتان بناء عمى مخرجات برنامج .Spss

يظير من خبلل الجدول ( )24-02أن مستوى بعد السموك متوسط ،حيث بمغ المتوسط العام (،)18.8
وانحراف معياري ( ،)2.92وجاءت الفقرة التي نصيا " تفيد عممية تشارك المعرفة في نقل الخبرات والمعارف

الجديدة بين األساتذة" في الرتبة األولى بمتوسط حسابي مرتفع قدره ( )3.92وانحراف معياري ( )0.63وذلك
الكتساب ميزة تنافسية  ،في حين جاء الفقرة التي نصيا " يشجع مسؤولوا جامعة أدرار عمى تثمين جيود

األساتذة المشاركين في مختمف الفعاليات " في الرتبة األخيرة بمتوسط حسابي متوسط قدره ( )3.66وانحراف

معياري ( ، )0.87ىذا ما يعكس قدرة المسئولون في الجامعة عمى اىتماميم بتشارك المعرفي بين األساتذة .
المطمب الثاني :عرض وتحميل النتائج المتعمقة باختبار الفرضيات.

قبل التطرق إلى اختبار فرضيات الدراسة قمنا بإجراء اختبار كموموجروف -سمرنوفT-K-Smirnov

لمعرفةةة مةةا إذا كانةةت البيانةةات تتبةةع التوزيةةع الطبيعةةي أم ال ،وىةةو ضةةروري فةةي حالةةة اختبةةار فرضةةيات التبةةاين

واالنحدار حيث كانت نتائج إجراء ىذا االختبار كما يمي.
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دراسة ميذانية بجامعة أحمذ دراية بأدرار

انفصم انثانث :
أوال :اختبار التوزيع الطبيعي.

الجدول رقم( :)25-02اختبار التوزيع الطبيعي )(Test Kolmogorov-Smirnov
مستوى

المتغيرات

المالحظة

Ddl

المعنوية Sig
المكانااااااااااااااة

0,356

50

المعرفاااااااااااااة

0,208

 50يتضح أن قيمة مسةتوى الداللةة  Sigأكبةر مةن  0,05وىةذا مةا يشةير

التنظيمية

التشاركية

يتضح أن قيمة مسةتوى الداللةة  Sigأكبةر مةن  0,05وىةذا مةا يشةير

إلى أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي.
إلى أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي.

المصدر :من إعداد الطالبتان بناء عمى مخرجات برنامج .SPSS
ثانيا :نتائج اختبار فرضيات الدراسة.

 -1نتائج اختبار الفرضية الرئيسية األولى:

تة ةنص الفرض ةةية الرئيس ةةية األول ةةى  H0عم ةةى أن ةةو :توج ةةد عبلق ةةة ذات دالل ةةة إحص ةةائية ب ةةين المكان ةةة التنظيمي ةةة
والمعرفة التشاركية عند مستوى معنوية .% 5

تتج أز ىاتو الفرضية إلى مجموعة من الفرضيات الفرعية:

 توجةةد عبلقةةة ذات داللةةة إحصةةائية بةةين اليويةةة التنظيميةةة والمعرفةةة التشةةاركية عنةةد مسةةتوى معنويةةة
.%5

 توجةد عبلقةة ذات داللةة إحصةائية بةين السةمعة التنظيميةة والمعرفةة التشةاركية عنةد مسةتوى معنويةة
.%5

 توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بين النظرة الخارجية والمعرفة التشاركية عند مستوى معنوية.%5
الجدول رقم ( :)26-02معامل ارتباط بيرسون ألبعاد المكانة التنظيمية والمعرفة التشاركية .
عدد الفقرات

معامل ارتباط بيرسون

مستوى المعنوية Sig

البيان
اليوية التنظيمية

04

**0,435

0,000

السمعة التنظيمية

05

**0,491

0,000

النظرة الخارجية

04

**0,425

0,002

المصدر :من إعداد الطالبتان بناء عمى مخرجات برنامج Spss

تشةةير النتةةائج اإلحصةةائية الةواردة فةةي الجةةدول أعةبله إلةةى أن معامةةل االرتبةةاط لمكانةةة التنظيميةةة قةةد بمةةغ 0,435
بصةةفة طردي ةةة ،كمةةا أن قيم ةةة مس ةةتوى المعنويةةة  Sigأق ةةل مةةن ( )0,05أي 0,05<0,000 :وبالت ةةالي نة ةرفض

الفرضةةية الصةةفرية H0-1ونقبةةل الفرضةةية البديمةةة H1-1الت ةي تفتةةرض وجةةود عبلقةةة ارتبةةاط بةةين المكانةةة التنظيميةةة
والمعرفة التشاركية .

46

انفصم انثانث :

دراسة ميذانية بجامعة أحمذ دراية بأدرار

 1-1نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى:
تشةةير النتةةائج اإلحصةةائية الةةواردة فةةي الجةةدول أعةةبله إلةةى أن معامةةل االرتبةةاط لبعةةد اليويةةة التنظيميةةة قةةد بمةةغ

 0,435بصةةفة طرديةةة ،كمةةا أن قيمةةة مسةةتوى المعنويةةة  Sigأقةةل مةةن ( )0,05أي 0,05<0,000 :وبالتةةالي

نةةرفض الفرضةةية الصةةفرية H0-1ونقبةةل الفرضةةية البديمةةة H1-1التةةي تفتةةرض وجةةود عبلقةةة ارتب ةةاط بةةين اليوي ةةة
التنظيمية والمعرفة التشاركية.

 2-1نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية:
تشةةير النتةةائج اإلحصةةائية ال ةواردة فةةي الجةةدول أعةةبله إلةةى أن معامةةل االرتبةةاط لبعةةد السةةمعة التنظيميةةة قةةد بمةةغ

 0,491بصةةفة طرديةةة ،كمةةا أن قيمةةة مسةةتوى المعنويةةة  Sigأقةةل مةةن ( )0,05أي 0,05<0,000 :وبالتةةالي

نةةرفض الفرضةةية الصةةفرية H0-2ونقبةةل الفرضةةية البديمةةة H1-2التةةي تفتةةرض وجةةود عبلقةةة ارتبةةاط بةةين السةةمعة
التنظيمية والمعرفة التشاركية.

 3-1نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:
تشةةير النتةةائج اإلحصةةائية الة ةواردة فةةي الجةةدول أعةةبله إل ةةى أن معامةةل االرتبةةاط لبعةةد النظة ةرة الخارجيةةة قةةد بم ةةغ

 0,425بصةةفة طرديةةة ،كمةةا أن قيمةةة مسةةتوى المعنويةةة  Sigأقةةل مةةن ( )0,05أي 0,05<0,002 :وبالتةةالي

نةةرفض الفرض ةةية الص ةةفرية  H0-3ونقب ةةل الفرض ةةية البديم ةةة H1-3التةةي تفت ةةرض وج ةةود عبلق ةةة ارتب ةةاط ب ةةين النظة ةرة
الخارجية والمعرفة التشاركية.

 -2نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثانية:

ت ةنص الفرضةةية الرئيسةةية الثانيةةة  H0عمةةى أنةةو :ال توجةةد فورقةةات ذات داللةةة إحصةةائية حةةول مسةةتوى المكانةةة
التنظيميةةة لةةدى أسةةاتذة كميةةة العمةةوم االقتصةةادية والتجاريةةة وعمةةوم التسةةيير فةةي جامعةةة أحمةةد د اريةةة بةةأدرار عنةةد
مستوى معنوية  %5تعزى لممتغيرات الديمغرافية .تتج أز ىاتو الفرضية إلى الفرضيات الفرعية اآلتية:

 ال توجةةد فورقةةات ذات داللةةة إحصةةائية حةةول المكانةةة التنظيميةةة لةةدى أسةةاتذة كميةةة العمةةوم االقتصةةادية
والتجارية وعموم التسيير في جامعة أحمد دراية بأدرار عند مستوى معنوية  0,05تعزى لمتغير النوع.

 ال توجةةد فورقةةات ذات داللةةة إحص ةائية حةةول المكانةةة التنظيميةةة لةةدى أسةةاتذة كميةةة العمةةوم االقتصةةادية
والتجاريةةة وعمةةوم التسةةيير فةةي جامعةةة أحمةةد د اريةةة بةةأدرار عنةةد مسةةتوى معنويةةة  0,05تعةةزى لمتغيةةر

العمر.

 ال توجة ةةد فورقة ةةات ذات داللة ةةة إحصة ةةائية حة ةةول مسة ةةتوى المكانة ةةة التنظيمية ةةة لة ةةدى أسة ةةاتذة كمية ةةة العمة ةةوم
االقتصادية والتجارية وعموم التسيير فةي جامعةة أحمةد د اريةة بةأدرار عنةد مسةتوى معنويةة  0,05تعةزى

لمتغير المسمى الوظيفي .

 ال توجة ةةد فورقة ةةات ذات داللة ةةة إحصة ةةائية حة ةةول مسة ةةتوى المكانة ةةة التنظيمية ةةة لة ةةدى أسة ةةاتذة كمية ةةة العمة ةةوم
االقتصادية والتجارية وعموم التسيير فةي جامعةة أحمةد د اريةة بةأدرار عنةد مسةتوى معنويةة  0,05تعةزى

لمتغير الخبرة المينية .
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انفصم انثانث :

 ال توجةةد فورقةةات ذات داللةةة إحصةةائية حةةول المكانةةة التنظيميةةة لةةدى أسةةاتذة كميةةة العمةةوم االقتصةةادية
والتجاريةةة وعمةةوم التسةةيير فةةي جامعةةة أحمةةد د اريةةة بةةأدرار عنةةد مسةةتوى معنويةةة  0,05تعةةزى لمتغيةةر

الدرجة العممية .

الجدول رقم ( :)27-02نتةائج تحميةل التبةاين األحةادي  onewaAnovaفةي تصةو ارت المبحةوثين لمسةتوى
المعرفة التشاركية بالوحدة تعزى لممتغيرات الديمغرافية.
العامل

النوع

مجموع

النسب

متوسط

مصدر التباين

المربعات

الفائية

المربعات

12,509

1

12,509

1730,611

48

36,054

المجموع

17431,120

49

ةة

بين

13,670

2

6,835

بين

المجموعات
داخل

المجموعات

العمر

1729,450

47

المجموع

1743,120

49

ةة

بين

240,700

1

داخل

المينية

1502,420

المجموع

1743,120

49

بين

2,645

1

2,645

1740,475

المجموع

1743,120

49

بين

71,745

4

المجموعات

0,073
0,788

48

غير دال
إحصائيًا

ال توجد
فروق

غير دال

ال توجد

إحصائيا

فروق

دال

توجد

إحصائيا

فروق

31,300

المجموعات
المجموعات

الدرجة

7,690 240,700
0,008

48

داخل

0,559

0,186

المجموعات
المجموعات

الخبااااااارة

0,347

0,831
36,797

المجموعات

الوظيفي

الداللة اإلحصائية

المجموعات
داخل

المسمى

قيمة  Fمستوى

الداللة

النتيجة

غير دال

ال توجد

إحصائيا

فروق

36,260

17,937

48

0,748 0,483

غير دال
إحصائيا

ال توجد
فروق

انفصم انثانث :
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داخل

المجموعات
المجموع

1671,374

45

37,142

1743,120

49

ةةة
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من خبلل نتائج الجدول أعبله يمكننا اإلجابة عمى الفرضية الرئيسية مرو ار بالفرضيات الفرعية كما يمي:

 1-2نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى:

من خبلل النتةائج اإلحصةائية الموضةحة فةي الجةدول أعةبله ،يتضةح لنةا أن مسةتوى الداللةة  Sigأكبةر مةن

مسةةتوى المعنويةةة  0,05أي " 0,05 >0,559 " :وبالتةةالي نقبةةل الفرضةةية الصةةفرية  H0التةةي تفتةةرض ال توجةةد
فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية حةةول مس ةةتوى المكانةةة التنظيميةةة لةةدى أس ةةاتذة كميةةة العمةةوم االقتصةةادية والتجاري ةةة
وعموم التسيير في جامعة أحمد دراية بأدرار عند مستوى معنوية  0,05تعزى لمتغير النوع.

 2-2نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية:

من خبلل النتائج اإلحصائية الموضحة في الجةدول أعةبله ،يتضةح لنةا أن مسةتوى الداللةة  Sigأصةغر مةن

مسةتوى المعنويةة  0,05أي " 0,05 < 0,831 " :وبالتةةالي نقبةل الفرضةية الصةةفرية  H0التةي تفتةرض ال توجةةد
فروق ذات داللة إحصائية حول مستوى المكانة التنظيمية لدى أساتذة كمية العموم االقتصةادية والتجاريةة وعمةوم
التسيير في جامعة أحمد دراية بأدرار عند مستوى معنوية  0,05تعزى لمتغير العمر.

3-2نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:

من خبلل النتائج اإلحصائية الموضحة في الجةدول أعةبله ،يتضةح لنةا أن مسةتوى الداللةة  Sigأصةغر مةن

مسة ةةتوى المعنوية ةةة  0,05أي " 0,05 <0,008 " :وبالتة ةةالي نة ةةرفض الفرضة ةةية الصة ةةفرية  H0ونقبة ةةل الفرضة ةةية
البديمةH1التي تفترض توجد فروق ذات داللة إحصائية حول مستوى المكانة التنظيمية لدى أسةاتذة كميةة العمةوم
االقتصادية والتجاريةة وعمةوم التسةيير فةي جامعةة أحمةد د اريةة بةأدرار عنةد مسةتوى معنويةة  0,05تعةزى لمتغيةر

المسمى الوظيفي.

4-2نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة:
مةةن خةةبلل النتةةائج اإلحصةةائية الموضةةحة فةةي الجةةدول أعةةبله ،يتضةةح لنةةا أن مسةةتوى الداللةة  Sigأكبةةر مةةن
مسةةتوى المعنويةةة  0,05أي " 0,05 >0,788 " :وبالتةةالي نقبةةل الفرضةةية الصةةفرية  H0التةةي تفتةةرض ال توجةةد
فروق ذات داللة إحصائية حول مستوى المكانة التنظيمية لدى أساتذة كمية العموم االقتصةادية والتجاريةة وعمةوم

التسيير في جامعة أحمد دراية بأدرار عند مستوى معنوية  0,05تعزى لمتغير الخبرة المينية.

 5 -2نتائج اختبار الفرضية الفرعية الخامسة:

مةةن خةةبلل النتةةائج اإلحصةةائية الموضةةحة فةةي الجةةدول أعةةبله ،يتضةةح لنةةا أن مسةةتوى الداللةةة  Sigأكبةةر مةةن
مسةةتوى المعنويةةة  0,05أي " 0,05 >0,748 " :وبالتةةالي نقبةةل الفرضةةية الصةةفرية  H0التةةي تفتةةرض ال توجةةد
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فروق ذات داللة إحصائية حول مستوى المكانة التنظيمية لدى أساتذة كمية العموم االقتصةادية والتجاريةة وعمةوم

التسيير في جامعة أحمد دراية بأدرار عند مستوى معنوية  0,05تعزى لمتغير الدرجة العممية.
 -3نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة:

تنص الفرضةية الرئيسةية الثالثةة  H0عمةى أنةو :ال توجةد فروقةات ذات داللةة إحصةائية حةول المعرفةة التشةاركية
لةةدى أسةةاتذة كميةةة العمةةوم االقتصةةادية والتجاريةةة وعمةةوم التسةةيير فةةي جامعةةة أحمةةد د اريةةة بةةأدرار عنةةد مسةةتوى

معنوية  0,05تعزى لممتغيرات الديمغرافية  ،تتج أز ىاتو الفرضية إلى الفرضيات الفرعية اآلتية:

 ال توجةةد فورقةةات ذات داللةةة إحصةةائية حةةول المعرفةةة التشةةاركية لةةدى أسةةاتذة كميةةة العمةةوم االقتصةةادية
والتجاريةةة وعمةةوم التسةةيير فةةي جامعةةة أحمةةد د اريةةة بةةأدرار عنةةد مسةةتوى معنويةةة  0,05تعةةزى لمتغيةةر

النوع.

 ال توجةةد فورقةةات ذات داللةةة إحصةةائية حةةول المعرفةةة التشةةاركية لةةدى أسةةاتذة كميةةة العمةةوم االقتصةةادية
والتجاريةةة وعمةةوم التسةةيير فةةي جامعةةة أحمةةد د اريةةة بةةأدرار عنةةد مسةةتوى معنويةةة  0,05تعةةزى لمتغيةةر

العمر.

 ال توجةةد فورقةةات ذات داللةةة إحصةةائية حةةول المعرفةةة التشةةاركية لةةدى أسةةاتذة كميةةة العمةةوم االقتصةةادية
والتجاريةةة وعمةةوم التسةةيير فةةي جامعةةة أحمةةد د اريةةة بةةأدرار عنةةد مسةةتوى معنوي ةة  0,05تعةةزى لمتغيةةر

المسمى الوظيفي .

 ال توجةةد فورقةةات ذات داللةةة إحصةةائية حةةول المعرفةةة التشةةاركية لةةدى أسةةاتذة كميةةة العمةةوم االقتصةةادية
والتجاريةةة وعمةةوم التسةةيير فةةي جامعةةة أحمةةد د اريةةة بةةأدرار عنةةد مسةةتوى معنويةةة  0,05تعةةزى لمتغيةةر

الخبرة المينية

 ال توجةةد فورقةةات ذات داللةةة إحصةةائية حةةول المعرفةةة التشةةاركية لةةدى أسةةاتذة كميةةة العمةةوم االقتصةةادية
والتجاريةةة وعمةةوم التسةةيير فةةي جامعةةة أحمةةد د اري ةةة بةةأدرار عنةةد مسةةتوى معنويةةة  005تعةةزى لمتغي ةةر

الدرجة العممية .
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انفصم انثانث :

الجادول رقام ( :)28-02نتةائج تحميةل التبةاين األحةادي  one weyanovaفةي تصةو ارت المبحةوثين لمسةتوى
المعرفة التشاركية بالوحدة تعزى لمتغيرات الديمغرافية.
العامل

النوع

مصدر

التباين
بين

166,197

1

4062,541

48

84,636

المجموع

4228,720

49

ةة

بين

375,936

2

2,293 187,968

3852,784

47

81,974

المجموع

4228,720

49

ةة

بين

87,905

1

87,905

4140,815

48

86,267

المجموع

4228,720

49

ةة

بين

68,445

1

68,445

4160,275

48

86,672

المجموع

4228,720

49

ةة

بين

512,436

4

0,204 1,551 128,109

3716,284

45

82,584

4228,720

49

ةةة

المجموعات
المجموعات

المجموعات
داخل

المجموعات

المسمى

الوظيفي

المجموعات
داخل

المجموعات
الخبااااااارة
المينية

المجموعات
داخل

المجموعات
الدرجة

العممية

المربعات

الفائية

المربعات

الداللة اإلحصائية

1,963 166,179

داخل

العمر

مجموع

النسب

متوسط

قيمة  Fمستوى

المجموعات
داخل

المجموعات
المجموع

1,019

0,790

0,168

0,112

0,318

0,379

المصدر :من إعداد الطالبتان بناء عمى مخرجات برنامج .Spss26

51

الداللة

غير دال
إحصائيًا

غير دال
إحصائيا

غير دال
إحصائيا

غير دال
إحصائيا

غير دال
إحصائيا

النتيجة
ال

توجد

فروق

ال

توجد

فروق

ال

توجد

فروق

ال

توجد

فروق

ال

توجد

فروق
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 1-3نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى:
من خبلل النتائج اإلحصائية الموضحة في الجدول أعبله ،يتضح لنا أن مسةتوى الداللةة Sigأكبةر مةن مسةتوى

المعنوية 0,05أي " 0,05 >0,168 " :وبالتالي نقبل الفرضية الصةفرية  H0التةي تفتةرض توجةد فةروق ذات
داللةة إحصةةائية حةةول مسةةتوى المعرفةةة التشةةاركية لةةدى أسةاتذة كميةةة العمةةوم االقتصةةادية والتجاريةةة وعمةةوم التسةةيير
في جامعة أحمد دراية بأدرار عند مستوى معنوية  0,05تعزى لمتغير النوع.

2-3نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية:

من خبلل النتائج اإلحصائية الموضحة في الجدول أعبله ،يتضح لنا أن مسةتوى الداللةة Sigأكبةر مةن مسةتوى

معنوية  0,05أي " 0,05 >0,112 " :وبالتةالي نقبةل الفرضةية الصةفرية H0التةي تفتةرض ال توجةد فةروق ذات

داللةة إحصةةائية حةةول مسةةتوى المعرفةةة التشةةاركية لةةدى أسةاتذة كميةةة العمةةوم االقتصةةادية والتجاريةةة وعمةةوم التسةةيير
في جامعة أحمد دراية بأدرار عند مستوى معنوية  0,05تعزى لمتغير العمر.

3-3نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:

مةةن خةةبلل النتةةائج اإلحصةةائية الموضةةحة فةةي الجةةدول أعةةبله ،يتضةةح لنةةا أن مسةةتوى الداللةةة  Sigأكبةةر مةةن

مسةةتوى معنويةةة  0,05أي " 0,05 >0,318 " :وبالتةةالي نقبةةل الفرضةةية الصةةفرية  H0التةةي تفتةةرض ال توجةةد
فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية حةةول مسةةتوى المعرفةةة التشةةاركية لةةدى أسةةاتذة كميةةة العمةةوم االقتصةةادية والتجاريةةة
وعموم التسيير في جامعة أحمد دراية بأدرار عند مستوى معنوية  0,05تعزى لمتغير المسمى الوظيفي.

4-3نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة:

مةةن خةةبلل النت ةةائج اإلحصةةائية الموض ةةحة فةةي الج ةةدول أعةةبله ،يتضةةح لن ةةا أن مسةةتوى الدالل ةةة  Sigأكبةةر م ةةن

مسةةتوى معنويةةة  0,05أي " 0,05 >0,379 " :وبالتةةالي نقبةةل الفرضةةية الصةةفرية  H0التةةي تفتةةرض ال توجةةد
فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية حةةول مسةةتوى المعرفةةة التشةةاركية لةةدى أسةةاتذة كميةةة العمةةوم االقتصةةادية والتجاريةةة

وعموم التسيير في جامعة أحمد دراية بأدرار عند مستوى معنوية  0,05تعزى لمتغير الخبرة المينية.

 5 -3نتائج اختبار الفرضية الفرعية الخامسة:

مةةن خةةبلل النت ةةائج اإلحصةةائية الموض ةةحة فةةي الج ةةدول أعةةبله ،يتضةةح لن ةةا أن مسةةتوى الدالل ةةة  Sigأكبةةر م ةةن

مسةةتوى معنويةةة  0,05أي " 0,05 >0,204 " :وبالتةةالي نقبةةل الفرضةةية الصةةفرية  H0التةةي تفتةةرض ال توجةةد
فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية حةةول مسةةتوى المعرفةةة التشةةاركية لةةدى أسةةاتذة كميةةة العمةةوم االقتصةةادية والتجاريةةة

وعموم التسيير في جامعة أحمد دراية بأدرار عند مستوى معنوية  0,05تعزى لمتغير الدرجة العممية.
 -4نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الرابعة:

تنص الفرضية الرئيسية الرابعة  H0عمى أنو :يوجد أثةر ذا داللةة إحصةائية بةين المكانةة التنظيميةة والمعرفةة

التشةةاركية لةةدى أسةةاتذة كميةةة العمةةوم االقتصةةادية والتجاريةةة وعمةةوم التسةةيير فةةي جامعةةة أحمةةد د اريةةة بةةأدرار عنةةد
مستوى معنوية .%5
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دراسة ميذانية بجامعة أحمذ دراية بأدرار

انفصم انثانث :

الجدول رقم ( :)29-02معامل االنحدار الخطي البسيط بين المكانة التنظيمية والمعرفة التشاركية.
المتغيرات المعرفة التشاركية
المكاناااااااااة
التنظيمية

معامل
الحد

معامل

االنحدار

الثابت

اختبار T
T

معامل

Sig

معامل

االرتباط

التحديد

R

R2

معامل فيشر
F

Sig

0,000 31,936 0,400 0,632 0,000 5,651 0,984 16,637
المصدر :من إعداد الطالبتان بناء عمى مخرجات Spss
من خبلل الجدول أعبله نبلحظ أن قيمة معامل االرتباط بيرسون بين المكانة التنظيميةة والمعرفةة التشةاركية قةد
بمغةةت ( )0.632وىةةو أرتبةةاط طةةردي متوسةةط  ،أمةةا بالنسةةبة لقيمةةة معامةةل التحديةةد فقةةد بمغةةت ( )0.400وىةةذا
يعنةي أن المكانةة التنظيميةة تسةاىم بنسةةبة ( ) % 40فةي قةيم المتغيةر المعتمةةد " المعرفةة التشةاركية لةدى اسةةاتذة

في جامعة ادرار"  ،كذالك نبلحط من الجدول السابق ان قيمة معامل االنحةدار بمغةت ( ، )0.984وىةذا مفةاده

انةو بزيةةادة وحةةدة واحةةدة مةةن المكانةةة التنظيميةةة تةؤدي الةةى الزيةةادة فةةي المعرفةةة التشةةاركية بقيمةةة ( ،)0.984أمةةا
قيم ةةة الح ةةد الثاب ةةت فبمغ ةةت ( )16.637وى ةةذا يعن ةةي أن ةةو أذا أنع ةةدمت متغية ةرات المكان ةةة التنظيمي ةةة تك ةةون قيم ةةة

المتغير التابع " المعرفة التشاركية " .16.637

الحةةد الثابةةت والمتغيةةر المسةةتقل ليمةةا معنويةةة إحصةةائية ( االحتمةةال الحةةرج ليمةةا اصةةغر مةةن مسةةتوى المعنويةةة
 ، )0.05ممةةا يةةدل عمةةى ان قيمةةة

 tالمحسةةوبة أكبةةر مةةن الجدوليةةة  ،وعميةةو يةةتم قبةةول الفرضةةية البديمةةة التةةي

مفاذىا ان المكانة التنظسمية ليا أثر معنوي عمى المعرفة التشاركية .
ل ةةدينا قيم ةةة 0.000

= Sigالختب ةةار  ، Fوى ةةي أق ةةل م ةةن مس ةةتوى المعنوي ةةة  ،%5مم ةةا يعن ةةي ان قيم ةةة F

المحسوبة ( )31.936اكبر من الجدولية  ،وعميةو نقبةل الفةرض البةديل الةذي مفةاده ان النمةوذج مناسةب لتمثيةل
العبلقة بين متغيرتي الدراسة.

انطبلقا من نتائج التحميل السابق نرفض الفرضية الصفرية  ،ونقبل الفرضية البديمة والتي تقول :
يوجد أثر دال إحصائيا بين المكانة التنظيمية والمعرفة التشاركية لدى أساتذة كمية العموم االقتصادية
والتجارية وعموم التسيير في جامعة أحمد دراية بأدرار عند مستوى معنوية .%5
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دراسة ميذانية بجامعة أحمذ دراية بأدرار

انفصم انثانث :
 1-4نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى:

الجدول رقم ( :)30-02معامل االنحدار الخطي البسيط بين اليوية التنظيمية والمعرفة التشاركية .
المتغيرات
اليوية التنظيمية

المعرفة التشاركية
معامل

معامل

الحد

االنحدار

الثابت

اختبار T
Sig

T

معامل

معامل

االرتباط التحديد
R

R2

معامل فيشر
F

Sig

0,002 11,210 0,189 0,435 0,002 3,348 1,319 43,506
المصدر :من إعداد الطالبتان بناء عمى مخرجات برنامج .Spss
من خبلل الجدول أعبله نبلحظ أن قيمة معامل االرتبةاط بيرسةون بةين اليويةة التنظيميةة والمعرفةة التشةاركية قةد

بمغةةت ( )0.435وىةةو أرتبةةاط طةةردي متوسةةط  ،أمةةا بالنسةةبة لقيمةةة معامةةل التحديةةد فقةةد بمغةةت ( )0.189وىةةذا
يعني أن المكانة التنظيمية تساىم بنسبة ( ) %18.9في قيم المتغيةر المعتمةد " المعرفةة التشةاركية لةدى اسةاتذة

في جامعة ادرار"  ،كذالك نبلحط من الجدول السابق ان قيمة معامل االنحةدار بمغةت ( ، )1.319وىةذا مفةاده

انةةو بزيةةادة وحةةدة واحةةدة مةةن المكانةةة التنظيميةةة تةةؤدي الةةى الزيةةادة فةةي المعرفةةة التشةةاركية بقيمةةة ( ،)1,319أمةةا
قيم ةةة الح ةةد الثاب ةةت فبمغ ةةت ( )43.506وى ةةذا يعن ةةي أن ةةو أذا أنع ةةدمت متغية ةرات المكان ةةة التنظيمي ةةة تك ةةون قيم ةةة

المتغير التابع " المعرفة التشاركية ".43.506

الحةةد الثابةةت والمتغيةةر المسةةتقل ليمةةا معنويةةة إحصةةائية ( االحتمةةال الحةةرج ليمةةا اصةةغر مةةن مسةةتوى المعنويةةة
 ، )0.05ممةةا يةةدل عمةةى ان قيمةةة

 tالمحسةةوبة أكبةةر مةةن الجدوليةةة  ،وعميةةو يةةتم قبةةول الفرضةةية البديمةةة التةةي

مفاذىا ان المكانة التنظسمية ليا أثر معنوي عمى المعرفة التشاركية .
ل ةةدينا قيم ةةة 0.002

= Sigالختب ةةار  ، Fوى ةةي أق ةةل م ةةن مس ةةتوى المعنوي ةةة  ،%5مم ةةا يعن ةةي ان قيم ةةة F

المحسوبة ( )11.210اكبر من الجدولية  ،وعميةو نقبةل الفةرض البةديل الةذي مفةاده ان النمةوذج مناسةب لتمثيةل
العبلقة بين متغير اليوية التنظيمية والمعرفة التشاركية .

انطبلقا من نتائج التحميل السابق نرفض الفرضية الصفرية  ،ونقبل الفرضية البديمة والتي تقول :
يوجد أثر دال إحصائيا بين اليوية التنظيمية والمعرفة التشاركية لدى أساتذة كمية العموم االقتصادية
والتجارية وعموم التسيير في جامعة أحمد دراية بأدرار عند مستوى معنوية .%5
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دراسة ميذانية بجامعة أحمذ دراية بأدرار

انفصم انثانث :
 2-4نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية:

الجدول رقم ( :)31-02معامل االنحدار الخطي البسيط بين السمعة التنظيمية والمعرفة التشاركية .
المتغيرات
السااااااااااااااااامعة
التنظيمية

المعرفة التشاركية
معامل
الحد

الثابت

معامل

اختبار T

االنحدار

T

معامل

معامل

االرتباط التحديد

Sig

R

R2

معامل فيشر
F

15,227 0,241 0,491 0,000 3,902 1,579 32,949

Sig
0,000

المصدر :من إعداد الطالبتان بناء عمى مخرجات Spss

من خبلل الجةدول أعةبله نبلحةظ أن قيمةة معامةل االرتبةاط بيرسةون بةين السةمعة التنظيميةة والمعرفةة التشةاركية

قد بمغت ( )0.941وىو أرتباط طردي متوسةط  ،أمةا بالنسةبة لقيمةة معامةل التحديةد فقةد بمغةت ( )0.241وىةذا
يعني أن المكانة التنظيمية تساىم بنسبة ( ) %24.1في قيم المتغير المعتمد " المعرفة التشاركية لدى اسةاتذة

في جامعة ادرار"  ،كذالك نبلحط من الجدول السابق ان قيمة معامل االنحةدار بمغةت ( ، )1.579وىةذا مفةاده

انةو بزيةةادة وحةةدة واحةةدة مةةن المكانةةة التنظيميةةة تةؤدي الةةى الزيةةادة فةةي المعرفةةة التشةةاركية بقيمةةة ( ،)1.579أمةةا
قيم ةةة الح ةةد الثاب ةةت فبمغ ةةت ( )32.949وى ةةذا يعن ةةي أن ةةو أذا أنع ةةدمت متغية ةرات المكان ةةة التنظيمي ةةة تك ةةون قيم ةةة

المتغير التابع " المعرفة التشاركية ".32.949

الحةةد الثابةةت والمتغيةةر المسةةتقل ليمةةا معنويةةة إحصةةائية ( االحتمةةال الحةةرج ليمةةا اصةةغر مةةن مسةةتوى المعنويةةة

 ، )0.05ممةةا يةةدل عمةةى ان قيمةةة

 tالمحسةةوبة أكبةةر مةةن الجدوليةةة  ،وعميةةو يةةتم قبةةول الفرضةةية البديمةةة التةةي

مفاذىا ان المكانة التنظسمية ليا أثر معنوي عمى المعرفة التشاركية .
ل ةةدينا قيم ةةة 0.000

= Sigالختب ةةار  ، Fوى ةةي أق ةةل م ةةن مس ةةتوى المعنوي ةةة  ،%5مم ةةا يعن ةةي ان قيم ةةة F

المحسوبة ( )15.227اكبر من الجدولية  ،وعميةو نقبةل الفةرض البةديل الةذي مفةاده ان النمةوذج مناسةب لتمثيةل
العبلقة بين متغيرالسمعة التنظيمية والمعرفة التشاركية.

انطبلقا من نتائج التحميل السابق نرفض الفرضية الصفرية  ،ونقبل الفرضية البديمة والتي تقول :
يوجد أثر دال إحصائيا بين السمعة التنظيمية التنظيمية والمعرفة التشاركية لدى أساتذة كمية العموم
االقتصادية والتجارية وعموم التسيير في جامعة أحمد دراية بأدرار عند مستوى معنوية .%5
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دراسة ميذانية بجامعة أحمذ دراية بأدرار

انفصم انثانث :
 3-4نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:

الجدول رقم ( :)32-02معامل االنحدار الخطي البسيط بين النظرة الخارجية والمعرفة التشاركية .
المتغيرات
النظرة الخارجية

المعرفة التشاركية
معامل
الحد

الثابت

معامل

اختبار T

االنحدار T

Sig

معامل

معامل

معامل فيشر

االرتباط التحديد F
R

R2

Sig

0,002 10,586 0,181 0,425 0,002 3,254 1,646 39,773
المصدر :من إعداد الطالبتان بناء عمى مخرجات Spss

من خبلل الجدول أعبله نبلحظ أن قيمة معامل االرتباط بيرسةون بةين النظةرة الخارجيمةة والمعرفةة التشةاركية قةد
بمغةةت ( )0.425وىةةو أرتبةةاط طةةردي متوسةةط  ،أمةةا بالنسةةبة لقيمةةة معامةةل التحديةةد فقةةد بمغةةت ( )0.181وىةةذا
يعني أن المكانة التنظيمية تسةاىم بنسةبة ( ) %18.1فةي قةيم المتغيةر المعتمةد "المعرفةة التشةاركية لةدى اسةاتذة

فةي جامعةة ادرار " ،كةذالك نبلحةةط مةن الجةدول السةةابق ان قيمةة معامةل االنحةةدار بمغةت ( )1,646وىةذا مفةةاده

انةةو بزيةةادة وحةةدة واحةةدة مةةن المكانةةة التنظيميةةة تةةؤدي الةةى الزيةةادة فةةي المعرفةةة التشةةاركية بقيمةةة ( ،)1,646أمةةا
قيم ةةة الح ةةد الثاب ةةت فبمغ ةةت ( )39.773وى ةةذا يعن ةةي أن ةةو أذا أنع ةةدمت متغية ةرات المكان ةةة التنظيمي ةةة تك ةةون قيم ةةة

المتغير التابع " المعرفة التشاركية ".39.773

الحةةد الثابةةت والمتغيةةر المسةةتقل ليمةةا معنويةةة إحصةةائية ( االحتمةةال الحةةرج ليمةةا اصةةغر مةةن مسةةتوى المعنويةةة

 ، )0.05ممةةا يةةدل عمةةى ان قيمةةة  tالمحسةةوبة أكبةةر مةةن الجدوليةةة  ،وعميةةو يةةتم قبةةول الفرضةةية البديمةةة التةةي
مفاذىا ان المكانة التنظسمية ليا أثر معنوي عمى المعرفة التشاركية .

لةدينا قيمةة  Sig= 0.002الختبةار  ،Fوىةي أقةل مةن مسةتوى المعنويةة  ،%5ممةا يعنةي ان قيمةة  Fالمحسةوبة
( ) 10.586اكبةةر مةةن الجدوليةةة  ،وعميةةو نقبةةل الفةةرض البةةديل الةةذي مفةةاده ان النمةةوذج مناسةةب لتمثيةةل العبلقةةة
بين متغير النظرة الخارجية والمعرفة التشاركية .

انطبلقا من نتائج التحميل السابق نرفض الفرضية الصفرية  ،ونقبل الفرضية البديمة والتي تقول :
يوجد أثر دال إحصائيا بين النظرة الخارجية والمعرفة التشاركية لدى أساتذة كمية العموم االقتصادية
والتجارية وعموم التسيير في جامعة أحمد دراية بأدرار عند مستوى معنوية .%5
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انفصم انثانث :

دراسة ميذانية بجامعة أحمذ دراية بأدرار

خالصة الفصل:
لقد كان ىدف الدراسة في ىذا الفصل وفحةواه معرفةة أثةر المكانةة التنظيميةة فةي المعرفةة التشةاركية لةدى أسةاتذة
كميةةة العمةةوم االقتصةةادية والتجاريةةة وعمةةوم التسةةيير  ،وتجسةةيد الطةةابع النظةةري عمةةى أرض الواقةةع مةةن خةةبلل ىةةذه

الدراسة بجامعة أحمد دراية بأدرار ،والتي أظيرت وبشكل بادي لمعيان مدى أىمية تشارك مةوارد المعرفيةة بةين
األستاذة في الجامعة الذي من خبللو يتحقق مكانة تنظيمية عالية في الجامعة .

ومن جبلل دراسة الميدانية بجامعة أحمد دراية بأدرار خمصنا إلى :

 وجةةود عبلقةةة ارتب ةةاط بةةين إبعةةاد اليويةةة التنظيميةةة (اليويةةة التنظيميةةة  ،السةةمعة التنظيميةةة  ،النظ ةرة
الخارجية ) والمعرفة التشاركية عند مستوى معنوية .0.05

 ال توجة ةةد فة ةةروق ذات داللة ةةة إحصة ةةائية حة ةةول مسة ةةتوى المكانة ةةة التنظيمية ةةة لة ةةدى أسة ةةاتذة كمية ةةة العمة ةةوم
االقتصادية والتجارية وعموم التسيير في جامعة أحمد دراية بةأدرار عنةد مسةتوى معنويةة  0,05تعةزى
لممتغيرات الديمغرافية (النةوع  ،العمةر  ،المسةمى الةوظيفي  ،الجيةرة المينيةة  ، ) ،وتوصةمنا إلةى ذالةك
من جبلل التباين األحادي .

 ال توجة ةةد فة ةةروق ذات داللة ةةة إحصة ةةائية حة ةةول مسة ةةتوى المعرفة ةةة التشة ةةاركية لة ةةدى أسة ةةاتذة كمية ةةة العمة ةةوم
االقتصادية والتجارية وعموم التسيير في جامعة أحمد دراية بةأدرار عنةد مسةتوى معنويةة  0,05تعةزى
لمتغية ةرات الديمغرافي ةةة (الن ةةوع  ،العم ةةر  ،المس ةةمى ال ةةوظيفي  ،الجية ةرة الميني ةةة  ،الدرج ةةة العممي ةةة ) ،.

وتوصمنا إلى ذالك من جبلل اختبار التباين األحادي .

 يوجد أثر دال إحصائيا بين المكانة التنظيمية والمعرفة التشاركية لدى أساتذة كمية العموم االقتصادية

والتجارية وعموم التسيير في جامعة أحمد دراية بأدرار عند مستوى معنوية  ،%5تم معرفة ذالك من
خبلل اختبار معامل االنحدار الخطي البسيط بين إبعاد المكانة التنظيمية (اليوية التنظيمية ،

السمعة التنظيمية  ،النظرة الخارجية ) والمعرفة التشاركية .
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انخاجمة :
الخاتمة :
في نياية ىذه الدراسة التي حاولت الوصول إلى ىدفيا والمتمثل في معرفة أثر المكانة التنظيمية في

المعرفة التشاركية لدى أساتذة كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة أحمد دراية بأدرار ،
وتم ىذا بناء عمى إشكالية رئيسية لمدراسة مفادىا .
ما ىو أثر المكانة التنظيمية في المعرفة التشاركية لدى أساتذة كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم

التسيير بجامعة أحمد دراية بأدرار ؟

وكذالك تم تعريف المكانة التنظيمية عمى أنيا نصور الموظف حول كيفيات رؤية الكيانات الخارجية لممنظمة
وأيضا تم تعريف المعرفة التشاركية عمى أنيا مجموعة الممارسات التي يتم من خبلليا نقل وتبادل المعرفة
الضمنية والصريحة بين اإلفراد من خبلل االتصال والتفاعل .

وىذا ما أمكن التوصل إلى مجموعة من النتائج التي يمكن أن تساعد في صياغة بعض التوصيات التي

يمكن إن تفيد األساتذة في جامعة أدرار .
النتائج الرئيسية لمدراسة :

 -1النتائج النظرية  :استنادا إلى الرصيد المعرفي حول متغير الدراسة في الجانب النظري لمبحث
تم التوصل إلى النتائج التالية :

 أصبحت مشاركة موارد المعرفية في اآلونة األخيرة أىم مصدر يستمد منو المؤسسات
الجامعية القوة والسمطة .

 لممكانة التنظيمية دو ار فعبل في لممؤسسات لذا يجب اىتمام اإلفراد والمنظمات بيا .

 -2النتائج التطبيقية :

 مستوى تبني المكانة التنظيمية في جامعة أحمد دراية بأدرار من جية نظر أساتذة كمية العموم
االقتصادية والتجارية وعموم التسيير كان بدرجة مرتفعة  ،وىذا نسبة إلى قيمة المتوسط الحسابي لكل

بعد من اإلبعاد ( اليوية التنظيمية ( ، )14.14السمعة التنظيمية ( ، )18.50النظرة الخارجية
(. ) )13.60

 مستوى المعرفة التشاركية لدى أساتذة كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة أحمد
دراية بأدرار كان بدرجة

 توجد عبلقة أرتباطية ذات داللة إحصائية بين المكانة التنظيمية والمعرفة التشاركية عند مستوى معنوية
. 0.05
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انخاجمة :
 ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية حول مستوى المكانة التنظيمية لدى أساتذة كمية العموم االقتصادية
والتجارية وعموم التسيير بجامعة أحمد دراية بأدرار عند مستوى داللة 0.05

الديمغرافية .

تعزى لممتغيرات

 ال توجد فروقات ذات داللة معنوية حول مستوى المعرفة التشاركية لدى أساتذة كمية العموم االقتصادية
والتجارية وعموم التسيير بجامعة أحمد دراية بأدرار عند مستوى داللة  0.05تعزى لممتغيرات الديمغرافية

 يوجد أثر ذو داللة إحصائية لممكانة التنظيمية والمعرفة التشاركية عند مستوى معنوية 0.05

 أثبات صحة الفرضيات :

من جبلل النتائج التي تم التوصل إلييا سيتم إثبات صحة الفرضيات كما يمي :

 -1الفرضية الرئيسية األولى :

توجد عبلقة أرتباطية ذات داللة إحصائية بين المكانة التنظيمية والمعرفة التشاركية لدى أساتذة كمية

العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة أحمد دراية بأدرار عند مستوى معنوية 0.05

تم اختبار ىذه الفرضية من خبلل معامل ارتباط بيرسون حيث تم دراسة محور المكانة التنظيمية

بإبعادىا الثبلثة وتوصمنا إلى رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديمة التي تنص عمى " توجد
عبلقة أرتباطية ذات داللة إحصائية بين المكانة التنظيمية والمعرفة التشاركية لدى أساتذة كمية العموم

االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة أحمد دراية بأدرار عند مستوى معنوية  ، " 0.05تحتوي

ىذه الفرضية عمى ثبلثة فرضيات تم اختبارىا وتوصمنا إلى النتائج التالية :

تم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديمة التي تنص عمى أنو "توجد عبلقة ارتباط ذات داللة

إحصائية بين اليوية التنظيمية والمعرفة التشاركية عند مستولى معنوية . 0.05

تم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديمة التي تنص عمى أنو " توجد عبلقة أرتباطية ذات داللة

إحصائية بين السمعة التنظيمية والمعرفة التشاركية عند مستوى معنوية . 0.05

تم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديمة التي تنص عمى أنو " توجد عبلقة أرتباطية ذات داللة

إحصائية بين النظرة الخارجية والمعرفة التشاركية عند مستوى معنوية . 0.05
 -2الفرضية الرئيسية الثانية :

ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية حول مستوى المكانة التنظيمية لدى أساتذة كمية العموم
االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامع أحمد دراية بأدرار عند مستوى معنوية  0.05تعزى

لممتغيرات الديمغرافية .

تم اختبار ىذه الفرضية بواسطة تحميل التباين األحادي وتم التوصل إلى قبول الفرضيات الصفرية

الفرعية لممتغيرات الديمغرافية ( ال نوع  ،العمر  ،المسمى الوظيفي  ،الخبرة المينية  ، ) ،إي أنو ال
توجد فروقات ذات داللة إحصائية حول مستوى المكانة التنظيمية لدى أساتذة كمية العموم االقتصادية
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انخاجمة :
والتجارية وعموم التسيير بجامعة أحمد دراية بأدرار عند مستوى معنوية  0.05تغزى لممتغيرات

الديمغرافية  ،وبالتالي قبول الفرضية الصفرية الرئيسية .

 -3الفرضية الرئيسية الثالثة :

ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية حول مستوى المعرفة التشاركية لدى أساتذة كمية العموم
االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامع أحمد دراية بأدرار عند مستوى معنوية  0.05تعزى

لممتغيرات الديمغرافية .

تم اختبار ىذه الفرضية بواسطة تحميل التباين األحادي وتم التوصل إلى قبول الفرضيات الصفرية
الفرعية لممتغيرات الديمغرافية ( النوع  ،العمر  ،المسمى الوظيفي  ،الخبرة المينية  ، ) ،إي أنو ال

توجد فروقات ذات داللة إحصائية حول مستوى المعرفة التشاركية لدى أساتذة كمية العموم االقتصادية
والتجارية وعموم التسيير بجامعة أحمد دراية بأدرار عند مستوى معنوية  0.05تغزى لممتغيرات

الديمغرافية  ،وبالتالي قبول الفرضية الصفرية الرئيسية .

 -4الفرضية الرئيسية الرابعة :

يوجد أثر ذو داللة إحصائية لممكانة التنظيمية والمعرفة التشاركية لدى أساتذة كمية العموم ال توجد

فروقات ذات داللة إحصائية حول مستوى المكانة التنظيمية لدى أساتذة كمية العموم االقتصادية
والتجارية وعموم التسيير بجامع أحمد دراية بأدرار عند مستوى معنوية , 0.05

تم اختبار ىذه الفرضية من خبلل معامل االنحدار الخطي البسيط حيث تم دراسة محور المكانة
التنظيمية بإبعادىا الثبلثة وتوصمنا إلى رفض الفرضيات الصفرية وقبول الفرضية البديمة التي تنص

عمى انو "يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين المكانة التنظيمية والمعرفة التشاركية لدى أساتذة كمية
عموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير في جامعة أحمد دراية بأدرار عند مستوى معنوية " 0.05

تحتوي ىده الفرضية عمى ثبلثة فرضيات فرعية تم اختبارىا وتوصمنا إلى النتائج التالية :

 تم فرض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديمة التي تنص عمى انو " يوجد أثر ذو داللة إحصائية
لميوية التنظيمية في المعرفة التشاركية لدى أساتذة كمية عموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير في

جامعة أحمد دراية بأدرار عند مستوى معنوية . 0.05

 تم فرض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديمة التي تنص عمى انو " يوجد أثر ذو داللة إحصائية
لمسم عة التنظيمية في المعرفة التشاركية لدى أساتذة كمية عموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير في
جامعة أحمد دراية بأدرار عند مستوى معنوية . 0.05

 تم فرض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديمة التي تنص عمى انو " يوجد أثر ذو داللة إحصائية
النظرة الخارجية في المعرف ة التشاركية لدى أساتذة كمية عموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير في
جامعة أحمد دراية بأدرار عند مستوى معنوية . 0.05
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انخاجمة :
 التوصيات :
من خبلل نتائج الدراسة المتحصل عمييا وما تم عرضو مسبقا ارتأينا تقديم ىذه االقتراحات :
 ضرورة اىتمام المنظمات والجامعات بأىمية المكانة التنظيمية والحرص عمى تنميتيا وعي وادراك
األساتذة بالمكانة التنظيمية من شأنو إن يميز ويطور ويحسن من النظرة الخارجية لمجامعة وسمعتيا

وىويتيا .

 العمل عمى زيادة دافعية األساتذة نحو مشاركة المعرفة من خبلل كتب الشكر التي تقدميا الكميات ألييم
 ارتفاع مستوى التشارك المعرفي لؤلساتذة في جامعة أدرار .

 أفاق الدراسة :

إن بحثنا ىذا ال يعدوا إن يكون محاولة إلثراء واحدة من التحديات التي تواجو إدارة المؤسسات أمام

ردود أفعال عماليا  ،ونتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم ومناقشة البحث بحمة مقبولة  ،تمكنا المساىمة

ولو بال قدر القميل في فتح المجال إلمكانية أثر ىذا الموضوع الذي يتطمب كثير من الجيد والتحصيل
العممي حتى نوفيو حقو  ،خاصة وان ىذا المجال خصب لمبحث وواعد باستقطاب الباحثين من جوانب

شتى  ،وعميو يمكننا طرح المواضيع اآلتية :

 دور المكانة التنظيمية في تحسين إنتاجية المنظمات .
 أثر تطبيق المكانة التنظيمية عمى تحديد التنظيمي .

 تأثير الثقة التنظيمية والدعم التنظيمي عمى تحديد المكانة التنظيمية .
 أثر المكانة التنظيمية في اتخاذ الق اررات اإلستراتيجية .
 تأثير االلتزام التنظيمي في المكانة التنظيمية .
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قائمة انمصادر وانمراجع :
المصادر والمراجع بالمغة العربية
 الكتب

 -1أيياب عبد السبلم محمود 2011( ،م)" ،تحميل البرنامج اإلحصائي  ، "SPSSكمية اإلدارة
واالقتصاد ،الطبعة األولى  ،عمان  ،دار صفاء لمنشر والتوزيع .

 -2نجم عبود نجم 2008( ،م) " ،إدارة المعرفة المفاىيم اإلستراتيجية والعماليات " ،الطبعة الثانية
 ،عمان  ،دار الورق لمنشر والتوزيع .

 -3عامر قنديمجي و غسان العمري و عبد الستار العمى 2005(،م) " ،المدخل إلى أدارة المعرفة "
 ،الطبعة األولى  ،عمان  ،دار الميسرة لمنشر والتوزيع .

 -4فميح حسن خمق 2007( ،م) " ،اقتصاد المعرفة "  ،الطبعة األولى  ،عمان  ،دار عالم الكتب

الحديث لمنشر والتوزيع .

 -5أميرة شكرولي البياتي وغسان قاسم داود البلمي 2011( ،م)  " ،تكنولوجيا المعمومات في

منظمات األعمال االستخدامات والتطبيقات "  ،الطبعة األولى  ،دار الوراق لمنشر والتوزيع .

 -6حيدر شاكر البرزنجي ومحمود حسن 2013( ،م)  " ،تكنولوجيا ونظم المعمومات في المنظمات

المعاصرة منظور (إداري – تكنولوجي ) ".

 -7عبد الفتاح عز 2007( ،م)  " ،مقدمة في اإلحصاء الوصفي االستداللي باستخدام

برنامج ، " SPSSالطبعة األولى  ،السعودية  ،دار خوارزم العممية لمنشر والتوزيع .

 -8عبد الكريم بوحفص 2013( ،م)  " ،األساليب اإلحصائية وتطبيقاتيا يدويا باستخدام

برنامج ، "SPSSالجزء ، 1الطبعة الثانية  ،الجزائر  ،دار ديوان المطبوعات الجامعية لمنشر
والتوزيع .

 -9عبد الكريم بوحفص 2013( ،م)  " ،األساليب اإلحصائية وتطبيقاتيا يدويا باستخدام برنامج

 ، " SPSSالطبعة األولى  ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع .

 -10عبد اهلل إبراىيم الفقيي 2014( ،م) " ،اإلحصاء التطبيقي باستخدام برنامج  ، "SPSSكمية
التربية النوعية  ،الطبعة األولى  ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع .

 -11محمد ببلل الزغبي 2012 ( ،م)  " ،النظام اإلحصائي  SPSSفيم وتحميل البيانات

اإلحصائية "  ،الطبعة الثانية  ،األردن  ،دار وائل لمنشر وتوزيع .

 -12منذر الضامن 2017( ،م)  " ،أساسيات البحث العممي "  ،قسم عمم النفس  ،كمية التربية ،
الطبعة األولى  ،عمان  ،دار المسيرة لمنشر وتوزيع .
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قائمة انمصادر وانمراجع :
 الرسائل والمذكرات
 -1أقصى جوىرة 2014( ،م) " ،أثر القيادة اإلستراتيجية عمى التشارك في المعرفة" ،رسالة لنيل
أطروحة دكتوراه  ،كمية عمو االقتصادية والتجارية وعموم التسيير  ،بسكرة  ،جامعة محمد خيضر

لمنشر وتوزيع .

 -2الزعمبي حسن عمى 2006( ،م) " ،أثر تكنولوجيا المعمومات في األداء الوظيفي لمعاممين "
كمية االقتصاد والعموم اإلدارية  ،عمان  ،جامعة العموم التطبيقية لمنشر والتوزيع .

 -3بشير كاوجة ( " ، )20دور تكنولوجيا المعمومات في تحسين اال تصال الداخمي في المؤسسات
االستشفائية العمومية الجزائرية " ،كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير  ،ورقمة  ،جامعة
قاصدي مرباح لمنشر وتوزيع .

 -4بكري أحبلم 2013( ،م)  " ،االلتزام التنظيمي وتحقيق الرضا الوظيفي "  ،كمية عموم اإلنسانية
واالجتماعية  ،جامعة مسيمة لمنشر وتوزيع .

 -5أحمد عمى وعبد اهلل عيسى 2014( ،م)  " ،تأثير المناخ التنظيمي عمى األداء الوظيفي

لمعاممين " مذكرة لنيل شيادة الماجستير  ،البحرين  ،مركز اإلعبلم األمني لمنشر وتوزيع .

 -6محمد وخريس نياد حسين 2011( ،م)  " ،استخدام تكنولوجيا المعمومات وأثرىا في األداء في

أجيزة الخدمة المدنية " مذكرة لنيل شيادة الماجستير  ،كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم
التسيير  ،األردن  ،جامعة الشرق األوسط لمنشر والتوزيع .

 -7أحمد عبد اهلل جرغون 2013( ،م)  " ،دور تكنولوجيا المعمومات في التنسيق بين األمنية
الفمسطينية "  ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير  ،كمية التجارة  ،غزة  ،الجامعة اإلسبلمية لمنشر
والتوزيع .

 -8زيد صالح حسن سميع 2010( ،م)  " ،اثر الثقافة التنظيمية عمى األداء الوظيفي "  ،مذكرة

لنيل شيادة الماجستير  ،كمية التجارة وادارة اإلعمال  ،جامعة حموان لمنشر والتوزيع .

 -9سمراء كحبلت 2009( ،م)  " ،تمكين المعرفة في المنظمة الجزائرية "  ،مذكرة لنيل شيادة
ماجستير  ،كمية العموم اإلنسانية والعموم االجتماعية  ،جامعة متنوري  ،قسنطينة لمنشر وتوزيع .

 -10طوييري فاطمة 2015( ،م)  " ،أثر استخدام تكنولوجيا المعمومات عمى أداء الموارد البشرية
"  ،مذكرة لنيل شيادة ماجستير  ،كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير  ،جامعة وىران
لمنشر وتوزيع .

 -11عبد الحافظ صالح

حنين محمد 2017( ،م)  " ،توظيف أدارة المعرفة لدى القيادة

االكاديمين في الجامعات األردنية في ضوء إبعاد المتعمقة من جية نظر أعضاء ىيئة التدريس ،
مذكرة لنيل شيادة ماجستير  ،جامعة الشرق األوسط  ،اإلدارة والمناىج .
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قائمة انمصادر وانمراجع :
 -12عز الدين ىروم 2008( ،م)  " ،واقع تسيير األداء الوظيفي لمموارد البشرية في المؤسسة
االقتصادية " مذكرة لنيل شيادة الماجستير  ،جامعة متنوري  ،قسنطينة لمنشر وتوزيع .

 -13عزيزة عبدا لرحمان العتيبي 2010( ،م)  " ،أثر استخدام تكنولوجيا المعمومات عمى أداء
الموارد البشرية دراسة ميدانية عمى األكاديمية الدولية االسترالية "  ،منصة مجبلت العممية العراقية

 -14مالكي محمد 2021( ،م)  " ،أثر الييكل التنظيمي عمى المعرفة التشاركية في المنظمات " ،
مذكرة لنيل شيادة دكتوراه  ،كمية العموم االقتصادية والتجارة وعموم التسيير  ،أدرار  ،جامعة أحمد

دراية لمنشر وتوزيع .

 -15محمد سمير 2016( ،م)  " ،أثر إدارة المواىب في تحسين السمعة التنظيمية "

 -16محمد عبد اليادي و إبراىيم مطر  " ، )20( ،دور الذكاء االستراتيجي في تعزيز سمعة
المنظمة العالمية " ،مذكر لنيل شيادة ماجستير  ،كمية االقتصاد والعموم اإلدارية  ،غزة  ،الجامعة
اإلسبلمية لمنشر وتوزيع .

 -17معشر عيسى إبراىيم 2009( ،م)  " ،أثر ضغوط العمل عمى أداء العاممين في الفنادق
األردنية فئة خمسة نجوم "  ،مذكرة لنيل شيادة ماجستير  ،كمية العموم الرادارية والمالية  ،األردن ،
جامعة الشرق األوسط لمدراسات العميا لمنشر والتوزيع .

 -18ىيكل ليمى 2015( ،م)  " ،أثر استخدام تكنولوجيا المعمومات في أداء المنظمات "  ،مذكرة
لنيل شيادة ماجستير  ،كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير  ،دمشق  ،الجامعة العربية

السورية لمنشر وتوزيع .

 المجاالت

 -1النسور مروان محمد 2012( ،م)  " ،دور الثقافة التنظيمية في تحسين أداء العاممين في

القطاع المصرفي األردني "  ،مجمة جامعة اإلسبلمية لمدراسات التطبيقية .

 -2ضرغام حسن عبد وأميرة ىاتف ونضال عبد العادي  ،المجمد  " 16/4تأثير المكانة التنظيمية

في مشاركة المعرفة دراسة تحميمية ألراء عي من أساتذة جامعة الفرات األوسط التقنية "  ،مجمة

اإلدارة واالقتصاد .

 -3ىاشم فوزي العابدي وباقر خضير الحدراوي 2020( ،م) المجمد  " ، 07/5الغموض
االستراتيجي ودوره في تحقيق المكانة التنظيمية لمنظمات اإلعمال دراسة تطبيقية في مركز البشير

لمتسوق في محافظة النجف اإلشراف "  ،المجمة الدولية لنشر الدراسات العممية .

 -4بوري شوقي و بمقايد براىيم 2017( ،م)  " ،عالقة التحفيز بمستوى أداء العاممين"  ،مجمة
اقتصاديات شمال إفريقيا .

 -5ىند خميفة الصويفي 2020( ،م)  " ،اثر الثقة بين العاممين في اإلدارة  ،مجمة االقتصاد الدولي

والعولمة  JIEGدراسة ميدانية عمى العاممين في اإلدارة العامة لمصرف الوحدة " .
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قائمة انمصادر وانمراجع :
 -6ربيع ياسين سعود و مروان صباح حسن و زيد ياسين سعود 2020( ،م)  ،مجمد " ، 18

التسويق الوردي وتأثيره عمى السمعة التنظيمية بحث تطبيقي في شركة فمورمار لمتجميل "  ،مجمة

الدنانين .

 -7سارة عبيدات و عبد المالك ججق 2014( ،م)  ،المجمد  "6تأثير التشارك المعرفي في تطوير
الكفاءات الجماعية دراسة ميدانية في شركة ميديترام بالجزائر العاصمة"  ،مجمة أداء المؤسسات

الجزائرية .

 -8سوزان فؤاد السيد بكر 2018( ،م)  " ،دراسة اتجاىات نحو أساليب إدارة االنطباع وأثرىا عمى
اليوية التنظيمية بين العاممين اإلداريين في جامع اإلزىار "  ،مجمة العربية لئلدارة .

 -9ماجد عبد االلو عبد الستار 2013( ،م)  " ،القوة التنظيمية وعالقتيا باليوية التنظيمية لدى
مدراء المدارس اإلعدادية في مديرية الكوخ األولى "  ،مجمة كمية التربية الرياضية .

 -10معاذ غسان إسماعيل 2016( ،م)  " ،تأثير أنظمة األجور والمزايا عمى أداء العاممين " ،
مجمة االقتصاد والعموم اإلدارية  ،بغداد  ،الجامعة العراقية لمنشر والتوزيع .

 -11وسام إبراىيم موسى 2015( ،م)  " ،المجمد  " ، 21/81اثر الضغوط العمل في أداء العاممين
في الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية "  ،مجمة العموم االقتصادية واإلدارية  ،بغداد  ،جامعة
بغداد لنشر وتوزيع .

 -12يزيد قادة طمحة عبد القادر  " ، )2( ،اثر التحفيز عمى الرضا الوظيفي بالمؤسسات
االقتصادية دراسة حالة مؤسسة االسمنت بسعيدة "  ،مجمة البشائر االقتصادية .

 -13شكيب بشماني 2014( ،م)  ،المجمد  " ، 5/36دراسة تحميمية مقارنة لمصيغ المستخدمة في
حساب حجم العينة العشوائية "  ،مجمة جامعة تشرين لمبحوث والدراسات العممية لمنشر والتوزيع .
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الممحق رقم  : 01قائمة األساتذة المحكمين
الرقم

األساتذة
أ – د عٌاد لٌلى

الدرجة العممية
أستاذ محاضر أ

02

أ -د مجاهد سٌد احمد

أستاذ محاضر أ

03

أ -د مصطفاوي سفٌان

أستاذ محاضر أ

04

أ -د بوشرى عبد الغانً

أستاذ محاضر أ

05

أ -د هداجً عبد الجلٌل

أستاذ مخاطر أ

01

الملحق رقم 20
وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر
قسم علوم التسٌٌر
تخصص إدارة أعمال

السالم علٌكم تحٌة طٌبة
فً أطار أعداد شهادة ماستر أكادٌمً والموسومة بعنوان :
تأثٌر المكانة التنظٌمٌة فً المعرفة التشاركٌة لدي فئة أساتذة جامعة أدرار
نضع بٌن أٌدٌكم هذه االستبٌان التً صممت بهدف القٌام بدراسة علمٌة من أجل إتمام مشروع مذكرة مقدمة
كجزء من متطلبات نٌل شهادة الماستر فً علوم التسٌٌر تخصص إدارة أعمال.
راجٌن منكم التعاون معا بغرض أفادتنا فً جمٌع البٌانات ذات الصلة ببحثنا فالرجاء التكرم باإلجابة
على األسئلة المطروحة بكل دقة ومصداقٌة وذلك من خالل وضع إشارة ( )Xعلى اإلجابة مالئمة  .وأفٌدكم
بأن ما تدلون به من إجابات لن ٌستخدم إلغراض البحث العلمً مع المحافظة على كامل سرٌتها.
وتفضل بقبول فائق االحترام والتقدٌر ..

الباحثٌن:عبدالرحمان لوٌزة و بن باي شهرزاد

تحت إشراف األستاذ  :تٌقاوي العربً

أوال  :البٌانات الشخصٌة
النوع:
أنثى

ذكر

العمر:
من 25إلى أقل من  30سنة

من  30إلى أقل من 40سنة

من  40سنة فما فوق

المسمى الوظٌفً:
أستاذ وأداري

أستاذ

الخبرة المهنٌة :
من  5إلى أقل من  10سنوات

من  10إلى أقل من 20سنة

من 20سنة فما فوق

الدرجة العلمٌة:
أستاذ التعلٌم العالً

أستاذ محاضر أ

أستاذ مساعد أ

أستاذ مساعد ب

أستاذ محاضر ب

ثانٌا ً  :محور المكانة التنظٌمٌة
تعرف المكانة التنظٌمٌة على أنها تلك األحداث التً تساعد فً جذب األفراد العاملٌن والزبائن إلى المنظمة .

الرقم

العبارات

01

تشيييٌر القييييٌم الجوهرٌيييية لمسيييي ولوا
جامعييييييية أدرار إليييييييى المعتقيييييييدات
التعلٌمٌييية الموجهييية لعالمٌييية التعليييٌم
العالً .

موافق بشدة

موافق

 -1الهوٌة التنظٌمٌة

02
03
04

تطميييييح إدارة جامعييييية أدرار إليييييى
التركٌيييز عليييى السيييمات الجوهرٌييية
لتحسٌن عملٌة التدرٌس .
تيييي ثر اتجاهييييات ور ٌييييا مسيييي ولوا
جامعة أدرار على سلوك العاملٌن .
ٌتمٌز الطاقم اإلداري لجامعة أدرار
بالقييييدرة علييييى مواجهيييية األزمييييات
وتخطٌها.
 -2السمعة التنظٌمٌة

05

ٌقيييييوم مسسييييي ولوا جامعييييية أدرار
برسم سٌاسة واضحة تعزز سمعتها
داخل محٌطها االجتماعً .

06

ٌسييعى مس ي ولوا جامعيية أدرار إلييى
كفيياءات متمٌييزة تتماشيية مييع طبٌعيية
العمل .

07

ٌتيييييييٌح مسييييييي ولوا جامعييييييية أدرار
الفرصيية لجمٌييع العيياملٌن ميين أجييل
المسيييييياهمة فييييييً رسييييييم الخطييييييط
التنظٌمٌة لمسار العمل.

08

ٌسيعى مسي ولوا جامعية أدرار إليى
نشيير ثقافيية إتقييان العمييل مهمييا كييان
كافً .

09

ٌضييييييع مسيييييي ولوا جامعيييييية أدرار
خطط تدربٌه لتطوٌر أداء عاملٌها.
 -3النظرة الخارجٌة

محاٌد ال أوافق ال أوافق بشدة

10

ٌمتلييييييك مسيييييي ولوا جامعيييييية أدرار
عالقيييات جٌيييدة بمحٌطهيييا سوسيييٌو
اقتصادي .

11

ٌمتليييييك مسييييي ولوا جامعييييية أدرار
صورة وسمعة جٌدة اتجيا محٌطهيا
الخارجً .

12

ٌتبنى مس ولوا جامعة أدرار سٌاسة
واضييحة اتجييا عالقاتهييا الخارجٌيية
مع المجتمع.

13

ٌسييعى مس ي ولوا جامعيية أدرار إلييى
تبنيييييً تغٌٌييييير وتكٌيييييف دائيييييم ميييييع
متطلبات البٌئة الخارجٌة .

ثالثا ً :محور المعرفة التشاركٌة :
األسئلة التالٌة متعلقة بالمعرفة التشاركٌة فً جامعة أدرار .
الرجاء وضع عالمة اكس فً الخانة المناسبة التً تعتقدها أكثر مالئمة من وجهة نظرك .

الرقم

العبارات

01

ٌعميييل مسييي ولوا جامعييية أدرار عليييى
زرع ثقافيييية التبييييادل بييييٌن األسييييياتذة
لتسرٌع عملٌة تبادل المعارف .

02

ٌعتميييد مسييي ولوا جامعييية أدرار عليييى
خلق بٌئة ذات ثقة عالٌية لزٌيادة كمٌية
المعارف المتبادلة بٌن األساتذة .

03

تتمٌييز جامعيية أدرار بثقيية عالٌيية بييٌن
األساتذة .

04

ٌسيييعى مسييي ولوا جامعييية أدرار إليييى
تحسييٌن أدائهييا ميين خييالل رفييع روح
التعاون بٌن األساتذة .

05

ٌتمتييع مس ي ولوا جامعيية أدرار بنظييام
المكافيييأة المتضيييمن معٌيييار مشييياركة
المعرفة بٌن األساتذة .

موافق بشدة
 -1الثقة

 -2التحفٌز

موافق محاٌد ال أوافق

ال أوافق بشدة

06

تعمييل جامعيية أدرار علييى تييوفٌر بٌئيية
محفزة تشجع األسياتذة عليى مشياركة
المعرفة .

07

تحيييرا جامعييية أدرار عليييى تواجيييد
حوافز مادٌة واضيحة لسسياتذة اليذٌن
ٌبادرون فً التشارك المعرفً .

08

ٌتم التواصل بٌن األسياتذة فيً جامعية
أدرار بشكل سرٌع .

09

تييوفر جامعيية أدرار مختلييف الوسييائل
االلكترونٌييية لمبادلييية المعيييارف بيييٌن
األساتذة .

10

ٌشيييييييجع مسييييييي ولوا جامعييييييية أدرار
األسيياتذة علييى تنمٌيية االتصييال فٌمييا
بٌنهم .

11

ٌحتيييا مسييي ولوا جامعييية أدرار إليييى
طييرق تنظييٌم جدٌييدة ووسييائل اتصييال
حدٌثة .

12

تتمتييع جامعيية أدرار بهٌكييل تنظٌمييً
ٌسيياعد علييى االتصييال وتعيياون بييٌن
األساتذة .

13

ٌسعً أساتذة جامعة أدرار باسيتمرار
إلى تبادل خبراتهم مع اآلخرٌن .

14

ٌمتليييك أسييياتذة جامعييية أدرار قيييدرات
تساعدهم على تشارك المعرفة .

15

تفٌييد عملٌيية تشييارك المعرفيية فييً نقييل
الخبييييرات والمعييييارف الجدٌييييدة بييييٌن
األساتذة .

 -3االتصال

 -4السلوك

16

17

تسيييعى مسييي ولوا جامعييية أدرار إليييى
ترسييييٌو سييييلوك التشييييارك المعرفييييً
الفعال بٌن األساتذة .
ٌشييجع مسيي ولوا جامعيية أدرار علييى
تثمٌن جهود األسياتذة المشياركٌن فيً
مختلف الفعالٌات .

الممحق رقم ()03
.1اختبار آلفا كرونباخ:
المحور األول :المكانة التنظيمية
 )1نتائج اختبار ألفا كرونباخ لبعد اليوية التنظيمية.
Reliability Statistics
N of Items

Cronbach's
Alpha

4

,739

 )2نتائج اختبار ألفا كرونباخ لبعد السمعة التنظيمية.
Reliability Statistics
N of Items

Cronbach's
Alpha

5

,644

 )3نتائج اختبار ألفا كرونباخ لبعد النظرة الخارجية.
Reliability Statistics
N of Items

Cronbach's
Alpha

4

,719

 4نتائج اختبار ألفا كرونباخ الكمي لمحور المكانة التنظيمية.
Reliability Statistics
N of Items

Cronbach's
Alpha

13

,752

 المعرفة التشاركية:المحور الثاني
.) نتائج اختبار ألفا كرونباخ لبعد الثقة1
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

,801

4

.) نتائج اختبار ألفا كرونباخ لبعد التحفيز2
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

,796

3

.) نتائج اختبار ألفا كرونباخ لبعد االتصال3
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

,872

5

.) نتائج اختبار ألفا كرونباخ لبعد السموك4
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

,821

5

.ا انتائج اختبار ألفا كرونباخ الكمي لمحور المعرفة التشاركية
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

,893

17

.اا الثبات الكمي لئلستبيانة
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

,902

30

 . 2نتائج اختبار معامل ارتباط بيرسون ألبعاد المكانة التنظيمية والمعرفة التشاركية.
المحور األول :المكانة التنظيمية
 )1اختبار معامل االرتباط بيرسون لبعد اليوية التنظيمية.
الفقرة األولى :

Correlations
 /1تشٌر القٌم الجوهرٌة لمس ولوا جامعة
أدرار إلى المعتقدات التعلٌمٌة الموجهة
بعد الهوٌة التنظٌمٌة
لعالمٌة التعلٌم العالً
**

,659

Pearson Correlation

1

,000

بعد الهوٌة التنظٌمٌة

)Sig. (2-tailed

50

50

1

**

,659

50

N
Pearson Correlation

,000

)Sig. (2-tailed

50

N

 /1تشٌر القٌم الجوهرٌة لمس ولوا جامعة
أدرار إلى المعتقدات التعلٌمٌة الموجهة
لعالمٌة التعلٌم العالً

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

الفقرة الثانية :
Correlations
 / 2تطمح إدارة جامعة أدرار إلى
التركٌز على السمات الجوهرٌة
لتحسٌن عملٌة التدرٌس

بعد الهوٌة التنظٌمٌة

5 2,8

1

**

Pearson Correlation

,000

)Sig. (2-tailed

50

50

N

1

5 2,8

Pearson Correlation

,000

)Sig. (2-tailed

50

N

50

بعد الهوٌة التنظٌمٌة

**

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 / 2تطمح إدارة جامعة أدرار إلى التركٌز
على السمات الجوهرٌة لتحسٌن عملٌة
التدرٌس

الفقرة الثالثة :
Correlations
 /3ت ثر اتجاهات ور ٌا
مس ولوا جامعة أدرار
على سلوك العاملٌن
**

,748

بعد الهوٌة التنظٌمٌة
Pearson Correlation

1

,000

)Sig. (2-tailed

50

50

1

**

50

بعد الهوٌة التنظٌمٌة

,748

N
Pearson Correlation

,000

)Sig. (2-tailed

50

N

 /3ت ثر اتجاهات ور ٌا مس ولوا جامعة
أدرار على سلوك العاملٌن

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

الفقرة الرابعة :
Correlations
ٌ /4تمٌز الطاقم اإلداري
جامعة أدرار بالقدرة على
مواجهة األزمات وتخطٌها
**

,783

بعد الهوٌة التنظٌمٌة
1

,000

)Sig. (2-tailed

50

50

1

**

50

Pearson Correlation

بعد الهوٌة التنظٌمٌة

,783

N
Pearson Correlation

,000

)Sig. (2-tailed

50

N

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

ٌ /4تمٌز الطاقم اإلداري جامعة أدرار
بالقدرة على مواجهة األزمات وتخطٌها

 )2اختبار معامل االرتباط بيرسون لبعد السمعة التنظيمية.
الفقرة األولى :
Correlations
ٌ /5قوم مس ولوا جامعة
أدرار برسم سٌاسة واضحة
تعزز سمعتها داخل محٌطها
بعد السمعة التنظٌمٌة
االجتماعً
**

,552

Pearson Correlation

1

)Sig. (2-tailed

,000
50

50

1

**

50

بعد السمعة التنظٌمٌة

N
Pearson Correlation

,552

,000

)Sig. (2-tailed

50

N

ٌ /5قوم مس ولوا جامعة أدرار برسم
سٌاسة واضحة تعزز سمعتها داخل
محٌطها االجتماعً

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

الفقرة الثانية :
Correlations
ٌ /6سعى مس ولوا
جامعة أدرار إلى
كفاءات متمٌزة تتماشة
مع طبٌعة العمل
**

,470

بعد السمعة التنظٌمٌة
1

,001

)Sig. (2-tailed

50

50

1

**

50

Pearson Correlation

بعد السمعة التنظٌمٌة

,470

N
Pearson Correlation

,001

)Sig. (2-tailed

50

N

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

ٌ /6سعى مس ولوا جامعة أدرار إلى
كفاءات متمٌزة تتماشة مع طبٌعة العمل

الفقرة الثالثة :
Correlations
ٌ /7تٌح مس ولوا جامعة أدرار
الفرصة لجمٌع العاملٌن من أجال
لمساهمة فً رسم الخطط التنظٌمٌة
لمسار العمل

بعد السمعة التنظٌمٌة

**

,675

Pearson Correlation

1

,000

بعد السمعة التنظٌمٌة

)Sig. (2-tailed

50

50

1

**

N

,675

50

Pearson Correlation

,000

)Sig. (2-tailed

50

N

ٌ /7تٌح مس ولوا جامعة أدرار الفرصة
لجمٌع العاملٌن من أجال لمساهمة فً
رسم الخطط التنظٌمٌة لمسار العمل

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

الفقرة الرابعة :
Correlations
ٌ /8سعى مس ولوا جامعة
أدرار إلى نشر ثقافة إتقان
العمل مهما كان كافً
**

,756

بعد السمعة التنظٌمٌة
1

,000

)Sig. (2-tailed

50

50

1

**

50

Pearson Correlation

بعد السمعة التنظٌمٌة

,756

N
Pearson Correlation

,000

)Sig. (2-tailed

50

N

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

ٌ /8سعى مس ولوا جامعة أدرار إلى نشر
ثقافة إتقان العمل مهما كان كافً

الفقرة الخامسة :
Correlations
ٌ /9صنع مس ولوا جامعة أدرار
خطط تدرٌبه لتطوٌر أداء
بعد السمعة التنظٌمٌة
عاملٌها
**

,734

1

,000

)Sig. (2-tailed

50

50

1

**

50

Pearson Correlation

بعد السمعة التنظٌمٌة

,734

N
Pearson Correlation

,000

)Sig. (2-tailed

50

N

ٌ /9صنع مس ولوا جامعة أدرار خطط
تدرٌبه لتطوٌر أداء عاملٌها

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 )1اختبار معامل االرتباط بيرسون لبعد النظرة الخارجية.
الفقرة األولى :
Correlations
ٌ /10متلك مس ولوا جامعة
أدرار عالقات جٌدة بمحٌطها
سوسٌو اقتصادي
**

,718

بعد النظرة الخارجٌة
1

,000

)Sig. (2-tailed

50

50

1

**

50

Pearson Correlation

بعد النظرة الخارجٌة

,718

N
Pearson Correlation

,000

)Sig. (2-tailed

50

N

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

ٌ /10متلك مس ولوا جامعة أدرار
عالقات جٌدة بمحٌطها سوسٌو اقتصادي

الفقرة الثانية :
Correlations
ٌ /11متلك مس ولوا جامعة
أدرار صورة وسمعة جٌدة
اتجا محٌطها الخارجً
**

,799

بعد النظرة الخارجٌة
Pearson Correlation

1

,000

)Sig. (2-tailed

50

50

1

**

50

بعدا لنظرة الخارجٌة

,799

N
Pearson Correlation

,000

)Sig. (2-tailed

50

N

ٌ /11متلك مس ولوا جامعة أدرار صورة
وسمعة جٌدة اتجا محٌطها الخارجً

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

الفقرة الثالثة :
Correlations
ٌ /12تبنى مس ولوا جامعة
أدرار سٌاسة واضحة اتجا
عالقاتها الخارجٌة مع
المجتمع
**

,812

بعد النظرة
الخارجٌة
1

,000

)Sig. (2-tailed

50

50

1

**

50

Pearson Correlation

بعد النظرة الخارجٌة

,812

N
Pearson Correlation

,000

)Sig. (2-tailed

50

N

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

ٌ /12تبنى مس ولوا جامعة أدرار
سٌاسة واضحة اتجا عالقاتها
الخارجٌة مع المجتمع

الفقرة الرابعة :
Correlations
ٌ /13سعى مس ولوا جامعة
أدرار إلى تبنً تغٌٌر وتكٌف
دائم مع متطلبات البٌئة الخارجٌة
**

,617

بعد النظرة
الخارجٌة
Pearson Correlation

1

,000

)Sig. (2-tailed

50

50

1

**

N

,617

50

بعد النظرة الخارجٌة

Pearson Correlation

,000

)Sig. (2-tailed

50

N

ٌ /13سعى مس ولوا جامعة أدرار
إلى تبنً تغٌٌر وتكٌف دائم مع
متطلبات البٌئة الخارجٌة

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

المحور الثاني :المعرفة التشاركية
 )1اختبار معامل االرتباط بيرسون لبعد الثقة.
الفقرة األولى :
Correlations
ٌ /1عمل مس ولوا جامعة أدرار
على زرع ثقافة التبادل بٌن
األساتذة لتسرٌع عملٌة التبادل
المعارف
**

,827

بعدا لثقة
1

,000

)Sig. (2-tailed

50

50

1

**

50

Pearson Correlation

بعد الثقة

,827

N
Pearson Correlation

,000

)Sig. (2-tailed

50

N

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

ٌ /1عمل مس ولوا جامعة أدرار على
زرع ثقافة التبادل بٌن األساتذة
لتسرٌع عملٌة التبادل المعارف

الفقرة الثانية :
Correlations
ٌ /2عتمد مس ولوا جامعة أدرار على
خلق بٌئة ذات ثقة عالٌة لزٌادة كمٌة
المعارف المتبادلة بٌن األستاذة

بعد الثقة

**

,806

Pearson Correlation

1

,000

بعد الثقة

)Sig. (2-tailed

50

50

1

**

N

,806

50

Pearson Correlation

,000

)Sig. (2-tailed

50

N

ٌ /2عتمد مس ولوا جامعة أدرار على
خلق بٌئة ذات ثقة عالٌة لزٌادة كمٌة
المعارف المتبادلة بٌن األستاذة

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

الفقرة الثالثة :
Correlations
 /3تتمٌز جامعة
أدرار بثقة عالٌة بٌن
األساتذة
**

,735

بعد الثقة
1

,000

)Sig. (2-tailed

50

50

1

**

50

Pearson Correlation

بعد الثقة

,735

N
Pearson Correlation

,000

)Sig. (2-tailed

50

N

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 /3تتمٌز جامعة أدرار بثقة عالٌة بٌن
األساتذة

الفقرة الرابعة :
Correlations
ٌ /4سعى مس ولوا جامعة
أدرار إلى تحسٌن أدائها من
خالل رفع روح التعاون بٌن
األساتذة
**

,801

بعد الثقة
Pearson Correlation

1

,000

)Sig. (2-tailed

50

50

1

**

50

بعد الثقة

,801

N
Pearson Correlation

,000

)Sig. (2-tailed

50

N

ٌ /4سعى مس ولوا جامعة أدرار إلى
تحسٌن أدائها من خالل رفع روح
التعاون بٌن األساتذة

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 )2اختبار معامل االرتباط بيرسون لبعد التحفيز.
الفقرة األولى :
Correlations
ٌ /5تمتع مس ولواجامعة
أدراربنظام المكافأة المتضمن
معٌار مشاركة المعرفة بٌن
األساتذة
**

,791

بعدالتحفٌز
1

,000

)Sig. (2-tailed

50

50

1

**

50

Pearson Correlation

بعدالتحفٌز

,791

N
Pearson Correlation

,000

)Sig. (2-tailed

50

N

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

ٌ /5تمتع مس ولواجامعة أدراربنظام
المكافأة المتضمن معٌار مشاركة
المعرفة بٌن األساتذة

الفقرة الثانية :
Correlations
 /6تعمل جامعة
أدرارعلى توفٌربٌئة
محفزة تشجع
األساتذةعلى مشاركة
المعرفة
**

,801

بعدالتحفٌز
1

,000

)Sig. (2-tailed

50

50

1

**

50

Pearson Correlation

بعدالتحفٌز

,801

N
Pearson Correlation

,000

)Sig. (2-tailed

50

N

 /6تعمل جامعة أدرارعلى توفٌربٌئة
محفزة تشجع األساتذةعلى مشاركة
المعرفة

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

الفقرة الثالثة :
Correlations
 /7تحرا جامعة
أدرارعلى تواجد
حوافزمادٌة واضحة
لسساتذة الذٌن
ٌبادرون فً التشارك
المعرفً
**

,946

بعدالتحفٌز
1

,000

)Sig. (2-tailed

50

50

1

**

50

Pearson Correlation

بعدالتحفٌز

,946

N
Pearson Correlation

,000

)Sig. (2-tailed

50

N

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 )3اختبار معامل االرتباط بيرسون لبعد االتصال.

 /7تحرا جامعة أدرارعلى تواجد
حوافزمادٌة واضحة لسساتذة الذٌن
ٌبادرون فً التشارك المعرفً

الفقرة األولى :
Correlations
ٌ /8تم التواصل بٌن
األساتذة فً جامعة
أدرار بشكل سرٌع
**

,844

بعداالتصال
Pearson Correlation

1

,000

)Sig. (2-tailed

50

50

1

**

51

بعداالتصال

N
Pearson Correlation

,844

,000

)Sig. (2-tailed

50

N

ٌ /8تم التواصل بٌن األساتذة فً
جامعة أدرار بشكل سرٌع

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

الفقرة الثانية :
Correlations
 /9توفرجامعة أدرار مختلف
الوسائل اإللكترونٌة لمبادلة
المعارف بٌن األساتذة
**

,926

بعداالتصال
1

,000

)Sig. (2-tailed

50

50

1

**

50

Pearson Correlation

بعداالتصال

,926

N
Pearson Correlation

,000

)Sig. (2-tailed

50

N

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 /9توفرجامعة أدرار مختلف الوسائل
اإللكترونٌة لمبادلة المعارف بٌن
األساتذة

الفقرة الثالثة :

Correlations
ٌ /10شجع مس ولواجامعة
أدرار األساتذة على تنمٌة
االتصال فٌما بٌنهم
**

,918

بعداالتصال
1

,000

)Sig. (2-tailed

50

50

1

**

,918

50

Pearson Correlation

بعداالتصال

N
Pearson Correlation

,000

)Sig. (2-tailed

50

N

ٌ /10شجع مس ولواجامعة
أدراراألساتذة على تنمٌة االتصال فٌما
بٌنهم

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

الفقرة الرابعة :
Correlations
ٌ /11حتا مس ولوا
جامعة أدرارإلى طرق
تنظٌم جدٌدة ووسائل
اتصال حدٌثة
**

,670

بعداالتصال
1

,000

)Sig. (2-tailed

50

50

1

**

50

Pearson Correlation

بعداالتصال

,670

N
Pearson Correlation

,000

)Sig. (2-tailed

50

N

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

ٌ /11حتا مس ولوا جامعة أدرارإلى
طرق تنظٌم جدٌدة ووسائل اتصال
حدٌثة

الفقرة الخامسة :
Correlations
 /12تتمتع جامعة أدرار
بهٌكل تنظٌم ٌساعد على
االتصال والتعاون بٌن
األساتذة
**

,625

بعد االتصال
1

,000

)Sig. (2-tailed

50

50

1

**

,625

50

Pearson Correlation

بعداالتصال

N
Pearson Correlation

,000

)Sig. (2-tailed

50

N

 /12تتمتع جامعة أدرار بهٌكل تنظٌم
ٌساعد على االتصال والتعاون بٌن
األساتذة

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 )1اختبار معامل االرتباط بيرسون لبعد السموك.
الفقرة األولى :
Correlations
ٌ /13سعى أساتذة جامعة
أدرار باستمرار إلى تبادل
خبراتهم مع اآلخرٌن
**

,787

بعد السلوك
1

,000

)Sig. (2-tailed

50

50

1

**

50

Pearson Correlation

بعد السلوك

,787

N
Pearson Correlation

,000

)Sig. (2-tailed

50

N

ٌ /13سعى أساتذة جامعة أدرار
باستمرار إلى تبادل خبراتهم مع
اآلخرٌن

الفقرة الثانية :
Correlations
ٌ /14متلك أساتذة جامعة
أدرار قدرات تساعدهم
على تشارك المعرفة
**

,871

بعدالسلوك
Pearson Correlation

1

,000

)Sig. (2-tailed

50

50

1

**

50

بعدالسلوك

N
Pearson Correlation

,871

,000

)Sig. (2-tailed

50

N

ٌ /14متلك أساتذة جامعة أدرار
قدرات تساعدهم على تشارك المعرفة

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

الفقرة الثالثة :
Correlations
 /15تفٌد عملٌة تشارك
المعرفة فً نقل الخبرات
والمعارف الجدٌدة بٌن
األساتذة
**

,807

بعدالسلوك
1

,000

)Sig. (2-tailed

50

50

1

**

50

Pearson Correlation

بعدالسلوك

,807

N
Pearson Correlation

,000

)Sig. (2-tailed

50

N

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 /15تفٌد عملٌة تشارك المعرفة فً نقل
الخبرات والمعارف الجدٌدة بٌن األساتذة

الفقرة الرابعة :
Correlations
ٌ /16سعى مس ولوا جامعة
أدرارإلى ترسٌو سلوك التشارك
المعرفً الفعال بٌن األساتذة
**

بعد السلوك

,775

Pearson Correlation

1

,000

بعد السلوك

)Sig. (2-tailed

50

50

1

**

N

,775

50

Pearson Correlation

,000

)Sig. (2-tailed

50

N

ٌ /16سعى مس ولوا جامعة أدرارإلى
ترسٌو سلوك التشارك المعرفً الفعال
بٌن األساتذة

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

الفقرة الخامسة :
Correlations
ٌ /17شجع
مس ولوا جامعة
أدرارعلى تثمٌن
جهود األساتذة
المشاركٌن فً
مختلف الفعالٌات
**

,646

بعد السلوك
1

,000

)Sig. (2-tailed

50

50

1

**

50

Pearson Correlation

بعد السلوك

,646

N
Pearson Correlation

,000

)Sig. (2-tailed

50

N

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

ٌ /17شجع مس ولوا جامعة
أدرارعلى تثمٌن جهود األساتذة
المشاركٌن فً مختلف الفعالٌات

 .3نتائج اختبار التباين األحادي one way Anova
المحور األول :المكانة التنظيمية.
 )1ة نتائج اختبار التباين األحادي  one way Anovaلمستوى المكانة التنظيمية تعزى لمتغير النوع.
ANOVA
محور المكانة التنظٌمٌة
Sig.

F

Mean
Square

df

Sum of
Squares

,559

,347

12,509

1

12,509

Between Groups

36,054

48

1730,611

Within Groups

49

1743,120

Total

 )2ة نتائج اختبار التباين األحاديone way Anovaلمستوى المكانة التنظيمية تعزى لمتغير العمر.

ANOVA
محور المكانة التنظٌمٌة
Sig.

F

Mean
Square

df

Sum of
Squares

,831

,186

6,835

2

13,670

Between Groups

36,797

47

1729,450

Within Groups

49

1743,120

Total

لمستوى المكانة التنظيمية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي )3one way Anova.ة نتائج اختبار التباين

األحادي

ANOVA
محور المكانة التنظٌمٌة
Sig.

F

Mean
Square

df

Sum of
Squares

,008

7,690

240,700

1

240,700

Between Groups

31,300

48

1502,420

Within Groups

49

1743,120

Total

 )4ة نتائج اختبار التباين one way Anovaلمستوى المكانة التنظيمية تعزى لمتغير الخبرة المينية.
األحادي

ANOVA
محور المكانة التنظٌمٌة
Sig.

F

Mean
Square

df

Sum of
Squares

,788

,073

2,645

1

2,645

Between Groups

36,260

48

1740,475

Within Groups

49

1743,120

Total

لمستوى المكانة التنظيمية تعزى لمتغير الدرجة العممية )5one way Anova.ة نتائج اختبار التباين

األحادي

ANOVA
محور المكانة التنظٌمٌة
Sig.

F

Mean
Square

df

Sum of
Squares

,748

,483

17,937

4

71,746

Between Groups

37,142

45

1671,374

Within Groups

49

1743,120

Total

المحور الثاني:المعرفة التشاركية
لمستوى المعرفة التشاركية تعزى لمتغير النوع )1 one way Anova .ة نتائج اختبار التباين األحادي
ANOVA
محور المعرفة التشاركٌة
Sig.

F

Mean
Square

df

Sum of
Squares

,168

1,963

166,179

1

166,179

Between Groups

84,636

48

4062,541

Within Groups

49

4228,720

Total

لمستوى المعرفة التشاركية تعزى لمتغير العمر )2one way Anova .ة نتائج اختبار التباين األحادي

ANOVA
محورا لمعرفة التشاركٌة
Sig.

F

Mean
Square

df

Sum of
Squares

,112

2,293

187,968

2

375,936

Between Groups

81,974

47

3852,784

Within Groups

49

4228,720

Total

لمستوى المعرفة التشاركية تعزى لمتغير المسمى الوظيفي )3one way Anova .ة نتائج اختبار التباين

األحادي

ANOVA
محور المعرفة التشاركٌة
Sig.

F

Mean
Square

df

Sum of
Squares

,318

1,019

87,905

1

87,905

Between Groups

86,267

48

4140,815

Within Groups

49

4228,720

Total

لمستوى المعرفة التشاركية تعزى لمتغير الخبرة المينية )4one way Anova .ة نتائج اختبار التباين

األحادي

ANOVA
محور المعرفة التشاركٌة
Sig.

F

Mean
Square

df

Sum of
Squares

,379

,790

68,445

1

68,445

Between Groups

86,672

48

4160,275

Within Groups

49

4228,720

Total

لمستوى المعرفة التشاركية تعزى لمتغير الدرجة العممية )5one way Anova .ة نتائج اختبار التباين

األحادي

ANOVA
محور المعرفة التشاركٌة
Sum of
Squares

df

Mean
Square

F

Sig.

Between Groups

512,436

4

128,109

1,551

,204

Within Groups

3716,284

45

82,584

Total

4228,720

49

 نتائج اختبار معامالت االرتباط لعوامل المكانة التنظيمية والمعرفة التشاركية. 4
Correlations
محور المعرفة
التشاركٌة
محور المعرفة التشاركٌة

Pearson Correlation

1

Sig. (2-tailed)
N
بعد الهوٌة التنظٌمٌة

Pearson Correlation

بعد الهوٌة
التنظٌمٌة
,435

**

,002
50

50

**

1

,435

Sig. (2-tailed)

,002

N

50

50

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations
محور المعرفة
التشاركٌة
محور المعرفة التشاركٌة

Pearson Correlation

1

Sig. (2-tailed)
N
بعد السمعة التنظٌمٌة

Pearson Correlation

بعد السمعة
التنظٌمٌة
,491

**

,000
50

50

**

1

,491

Sig. (2-tailed)

,000

N

50

50

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations
محور المعرفة
التشاركٌة
محور المعرفة التشاركٌة

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

1

بعد النظرة
الخارجٌة
,425

**

,002

N
بعد النظرة الخارجٌة

Pearson Correlation

50

50

**

1

,425

Sig. (2-tailed)

,002

N

50

50

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations
محور المعرفة
التشاركٌة
محور المعرفة التشاركٌة

Pearson Correlation

محور المكانة
التنظٌمٌة

1

,632

Sig. (2-tailed)

,000

N
محور المكانة التنظٌمٌة

**

Pearson Correlation

50

50

**

1

,632

Sig. (2-tailed)

,000

N

50

50

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

 نتائج اختبار التوزيع الطبيعي.5
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnov

a

Shapiro-Wilk

Statistic

df

Sig.

Statistic

df

Sig.

محو المكانة التنظٌمٌة

,138

50

05356

,946

50

,240

محور المعرفة
التشاركٌة

,156

50

05208

,909

50

,697

a. Lilliefors Significance Correction

 نتائج اختبار االنحدار الخطي البسيط بين المكانة التنظيمية والمعرفة التشاركية.5
Variables Entered/Removeda
Mode
l

Variables
Entered

Variables
Removed

Method

1

محور المكانة
b
التنظٌمٌة

.

Enter

محورا لمعرفة التشاركٌةa. Dependent Variable:
b. All requested variables entered.

Model Summary
Mode
l

R

R
Square

Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

1

a

,632

,400

,387

7,27333

محو المكانة التنظٌمٌةa. Predictors: (Constant),

ANOVAa

1

Model

Sum of
Squares

df

Mean
Square

F

Regression

1689,459

1

1689,459

31,936

Residual

2539,261

48

52,901

Total

4228,720

49

Sig.
,000

b

محور المعرفة التشاركٌةa. Dependent Variable:
محور المكانة التنظٌمٌةb. Predictors: (Constant),

Coefficientsa
Standardized
Coefficients

Unstandardized Coefficients

1

Model

B

Std. Error

(Constant)

16,637

8,121

محور المكانة
التنظٌمٌة

,984

,174

Beta

,632

t

Sig.

2,049

,046

5,651

,000

محور المعرفة التشاركٌةa. Dependent Variable:

: ) نتائج تحميل االنحدار الخطي البسيط بين اليوية التنظيمية والمعرفة التشاركية1
Variables Entered/Removeda
Mode
l

Variables
Entered

Variables
Removed

1

بعد الهوٌة التنظٌمٌة

.

Method
Forward
(Criterion:
Probability-ofF-to-enter <=
,050)

محور المعرفة التشاركٌةa. Dependent Variable:

Model Summaryb
Mode
l
1

R
a

,435

R
Square

Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

,189

,172

8,45096

بعد الهوٌة التنظٌمٌةa. Predictors: (Constant),
محو المعرفة التشاركٌةb. Dependent Variable:

ANOVAa

1

Model

Sum of
Squares

df

Mean
Square

F

Regression

800,625

1

800,625

11,210

Sig.
b

,002

Residual

3428,095

48

Total

4228,720

49

71,419

محور المعرفة التشاركٌةa. Dependent Variable:
بعد الهوٌة التنظٌمٌةb. Predictors: (Constant),

Coefficientsa
Standardized
Coefficients

Unstandardized Coefficients

1

Model

B

Std. Error

(Constant)

43,506

5,698

بعد الهوٌة
التنظٌمٌة

1,319

,394

Beta

,435

t

Sig.

7,635

,000

3,348

,002

محورالمعرفة التشاركٌةa. Dependent Variable:

: ) نتائج تحميل االنحدار الخطي البسيط بين السمعة التنظيمية والمعرفة التشاركية1
Variables Entered/Removeda
Mode
l

Variables
Entered

Variables
Removed

1

بعد السمعة
التنظٌمٌة

.

Method
Forward
(Criterion:
Probability-ofF-to-enter <=
,050)

محور المعرفة التشاركٌةa. Dependent Variable:

Model Summaryb
Mode
l
1

R
a

,491

R
Square

Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

,241

,225

8,17809

بعد السمعة لتنظٌمٌةa. Predictors: (Constant),
محور المعرفة التشاركٌةb. Dependent Variable:

ANOVAa

1

Model

Sum of
Squares

df

Mean
Square

F

Regression

1018,421

1

1018,421

15,227

Residual

3210,299

48

66,881

Total

4228,720

49

Sig.
,000

b

محور المعرفة التشاركٌةa. Dependent Variable:

بعد السمعة التنظٌمٌةb. Predictors: (Constant),

Coefficientsa
Standardized
Coefficients

Unstandardized Coefficients

1

Model

B

Std. Error

(Constant)

32,949

7,574

بعد السمعة
لتنظٌمٌةا

1,579

,405

Beta

,491

t

Sig.

4,350

,000

3,902

,000

محور المعرفة التشاركٌةa. Dependent Variable:

: ) نتائج تحميل االنحدار الخطي البسيط بين النظرة الخارجية والمعرفة التشاركية1
Variables Entered/Removeda
Mode
l

Variables
Entered

Variables
Removed

1

بعد النظرة
الخارجٌة

.

Method
Forward
(Criterion:
Probability-ofF-to-enter <=
,050)

محور المعرفة التشاركٌةa. Dependent Variable:

Model Summaryb
Mode
l
1

R
a

,425

R
Square

Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

,181

,164

8,49583

بعد النظرة الخارجٌةa. Predictors: (Constant),
محور المعرفة التشاركٌةb. Dependent Variable:

ANOVAa

1

Model

Sum of
Squares

df

Mean
Square

F

Regression

764,119

1

764,119

10,586

Residual

3464,601

48

72,179

Total

4228,720

49

Sig.
,002

b

محور المعرفة التشاركٌةa. Dependent Variable:
بعد النظرة الخارجٌةb. Predictors: (Constant),

Coefficientsa
Unstandardized Coefficients
Model

B

Std. Error

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

,000

5,694

,002

3,254

,425

a. Dependent Variable:محور المعرفة التشاركٌة

6,985

39,773

)(Constant

,506

1,646

بعد النظرة ا
لخارجٌة

1

تأثير المكانة التنظيمية في المعرفة التشاركية لدى أساتذة كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير
بجامعة أحمد دراية بأدرار
THE EFFECT OFORGANIZATIOMAL POSITION ON THE PARTICIPATORY
KNOWLEDGE OF THE PROFESSOR OF THE FACULTY OF ECONMIC AND
COMMERCIAL SCIENCES AND GLOOM OF MANAGEMENT AT AHMED DERAYA
BADARAR UNIVARSITY
Prepared by: abdrrahmaneloui za , ben beyscheherazade

Doctor supervisor :tikkaouilarbi

: الممخص
سعت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى تأثير المكانة التنظيمية في المعرفة التشاركية لدى أساتذة كمية العموم
. االقتصادية والتجارية وعموم التسيير بجامعة أحمد دراية بأدرار

spss ) استبيانة والمتمثمة في االستبيانات الصالحة لتحميل باستخدام برنامج50( ولتحقيق أىداف الدراسة تم توزيع

 وكذالك أىم النتائج المتوصل إلييا انو يوجد أثر ذو داللة إحصائية لممكانة التنظيمية والمعرفة التشاركية في، v2
 وفي ضوء تمك النتائج خمصت الدراسة إلى جممة من، 0,05 المؤسسة محل الدراسة عند مستوى معنوية

التوصيات والمقترحات الضرورية لممؤسسة محل الدراسة ومتمثمة في ضرورية اىتمام المنظمات و الجامعات

.  وارتفاع مستوى التشارك المعرفي لؤلساتذة في جامعة أدرار، بأىمية المكانة التنظيمية وحرص عمى تنميتيا

 السمعة التنظيمية،  اليوية التنظيمية،  المعرفة التشاركية،  المكانة التنظيمية: الكممات المفتاحية

Abstract :
This study sought to identify the impact of organizational status on the praticipatory knowledge of economics
commercial and management sciences at ahmedderaya university in adrar.
To achieve the objectives of the study , 50 questionnaires were distributed , represented in the questionnaire valid
for analysis using the spss v2 program , as well as the most important continuous results to it that there is a
statistically significant effect of the organizational position and participatory knowledge in the institiution under
study at a level of morale of 0,05 , necessary for the institiution under study represented in the need for
organizations and universities to pay attention to the importance of organizational status and keenness on its
development and the high level of knowledge sharing for professors at adrar university

Keywords : organizational position , shared knowledge , organizational identity , organizational reputation .

