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 8/9/2019تاريخ قبول البحث:                                                                                                                                                                                9/6/2019تاريخ استالم البحث:  

 ص:خاملل
 ، ( كمتغير تفسيري التفوق الذاتي، الوجدانية، الذاتي التقييمبعاد وهي ) أدارة الحكمة من خالل ثالثة إتعامل البحث مع 

 
مع  وتعامل أيضا

اختبار عالقة إلى . وهدف البحث تنفيذ املعرفة(، عالقات العمل، ةأبعاد وهي )معايير تقاسم املعرف ةمن خالل ثالث يجابدارة املعرفة كمتغير استإسلوك 

  .ة الحكمة وسلوكيات تقاسم املعرفةدار إلتأثير بين ااالرتباط و 

إذ تم  ،ما عينة البحث فقد كانت عينة عمديهأ ،كون مجتمع البحث من موظفي معمل االسمنت في النجف وبالتحديد املالك اإلداري توي

(. وتضمن البحث % 46صالحة ومثلت نسبة ) استبانة (78)(  موظف اداري في املعمل وتم استرجاع170( موظف من أصل ) 86اختيار عينة من ) 

 .(SPSS,V.20). كما استخرجت النتائج باستخدام البرنامج اإلحصائي تتفرع لكل واحدة ثالث فرضيات فرعية لالختبار رئيستين فرضيتين

 ادارة الحكمة واالستجابي سلوك مشاركة املعرفة  هم ما استنتجه البحث هو قوة عالقة االرتباط والتأثير بين متغيري البحث التفسيري أو 

 على مستوى عينة البحث. 

 التفوق الذاتي. ؛الوجدانية ؛التقييم الذاتي ؛سلوك تشارك املعرفة ؛ادارة الحكمة :املفتاحيةالكلمات 

 

 املقدمة:
إال أن متطلبات الحياة التنظيمية  ،دور الحكمة في شتى مجاالت الحياة ومنذ العصور القديمة تم تفسيرها من عدة جوانب فلسفية نإ

 أكثر مما 
 
 عليه كان واملتغيرات التي تحيط باملنظمات املعاصرة جعل دور الحكمة يأخذ حيزا

 
في كافة األنشطة  املعرفية. اذ تم تسخير املمارسات سابقا

 من خالل األدلة ملمارسات األنشطة الخاصة التي تحقق الرفاه  ،قطاع الذي تعمل فيه تلك املنظماتالتنظيمية بغض النظر عن ال
 
و أوهذا كان واضحا

فق أساسا رفاهية املجتمع، وينبغي أن يكون موضع ترحيب في الحكمة وممارسة اإلدارة والبحوث. بينما يمكن وصف الحكمة من الناحية النظرية و 

تقدم نتائج تستند إلى أن الحكمة يجب و  ،لى املعرفة وتنتهي بالحكمةإلى املعلومات إالبيانات ب أتسلسل يبدو أاملطالب التي ينظر إليها على أنها ممارسة 

تجاوز املشاكل والقدرة على إحداث التحوالت تأن تعرف متى  على الحكمة أن تكون قادرةو  ،فراد على استغاللهااأل التي تحفز و  سلوكيات مشاركة املعرفة

. ومع ذلك، فإن العمليات، التصرفات، واألنشطة بين االفراد من خالل سلوكيات مشاركة املعرفة جة الى التحول االجتماعية عندما تكون هناك حا

 وممارساتها من خالل املشاركة بين االفراد وتطبيقها بصورة صحيحة. من خالل الحصول على البيانات وتحويلها ملعلومات ومعرفة،املرتبطة بالحكمة 

 البحثمنهجية : املحور األول 

: مشكلة البحث:
ً
 أوال

ومنها التفاعالت  ،هنالك حاجة إلى إجراء دراسات حول املستجدات في مكان العمل والتي تنعكس على أداء املنظمات كاألداء الفردي والتنظيمي

 في تسهيل األداء الكفوء للمنظمة )
 
 واضحا

 
كما إن ادارة الحكمة لألفراد ترشدهم  (.Kane, 2014بين العاملين والتي تعد سلوكيات تقديرية تمارس دورا

إال أن  ،وعالقات األفراد فيما بينهم تحفيزهموفق إطار للسيطرة على األهداف من خالل  ،إلى معرفة الذات وامليول والتوجهات حسب حاالت معينة

 
 
على أهمية  (Govindji,2014: 20)ا أكد الباحث . كم(Ardelt 2011) الدراسات التي تربط ادارة الحكمة بمتغيرات سلوك مشاركة املعرفة نادرة جدا
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إال ان الدراسات التي تطرقت إلى تأثير ادارة الحكمة في التقييم الذاتي والوجدانية ، دراسة ادارة الحكمة للتعرف على مدى تأثيرها في تحفيز العاملين

     كمتغيرات لسلوك مشاركة املعرفة ال تتناسب مع تلك األهمية.

 البحث وأهميته:ثانيا: أهداف 

 تتجلى أهداف البحث بما يلي:   

 تحديد مستوى ادارة الحكمة للموظفين في معمل االسمنت في النجف االشرف. .1

 التعرف على سلوكيات مشاركة املعرفة  بين املوظفين في معمل االسمنت في النجف االشرف. .2

 تحليل عالقة االرتباط بين ادارة الحكمة وسلوك مشاركة املعرفة في املعمل عينة البحث.  .3

 تحليل عالقات تأثير ادارة الحكمة في سلوك مشاركة املعرفة في املعمل عينة البحث.  .4

أفكار الباحثين والكتاب ملتغيري سيقدم البحث ملخص عن أهم  ،ففي الجانب العلمي  ،في حين تأتي أهمية البحث في الجانبين العلمي والعملي

  ،ادارة الحكمة وسلوك مشاركة املعرفة :البحث
 
 ،من خالل تطبيق متغيري البحثفيظهر في ذلك أصالة املصادر وحداثتها . أما الجانب العملي  مراعيا

نب التحليلي إلجابات عينة البحث في معمل باإلضافة إلى تقديم معلومات وتوصيات لعينة البحث بعد التوصل الى االستنتاجات التي سيفرزها الجا

 االسمنت في النجف األشراف. 

: تطوير 
ً
 نموذج البحث:أثالثا

دارة الحكمة وسلوك مشاركة املعرفة وفي ضوء مشكلة البحث وأهدافه قام الباحثين بتوليف مخطط إباالستناد إلى اإلطار الفكري ألدبيات 

 
 
 )اذ تم قياس املتغير املستقل ادارة الحكمة طبقا ملقياس من  ،للعالقات بين هذه املتغيرات واتجاهاتهامطور فرض ي للبحث والذي يجسد مخططا

Govindji,2014:22)  كما سيتم قياس املتغير التابع للبحث الذي التفوق الذاتي ،الوجدانية ،التقييم الذاتي والذي يتكون من ثالثة أبعاد فرعية وهي .

 ،معايير تقاسم املعرفةمتغيرات فرعية وهي :  ثالث( والذي يتكون من Auh & Menguc, 2015:1343طبقا ملقياس ) سلوك مشاركة املعرفةهو 

 (.1. وكما موضح في شكل )تنفيذ املعرفة ،عالقات العمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 املخطط الفرض ي للبحث :(1شكل)
 .املصدر: اعداد الباحث حسب االدبيات املعروضة

 
ً
 :: فرضيات البحث رابعا

على الجهود املعرفية السابقة ذات العالقة واختيار مخطط البحث الفرض ي وضع الباحث فرضيات تكون  واالطالعبعد تحديد مشكلة البحث 

 بمثابة حلول مؤقتة أو أولية يجري اختبارها بأساليب ووسائل مختلفة للتأكد من صحتها أو نفيها وهي كما يلي : 

وتتفرع منها ثالثة فرضيات فرعية  سلوك مشاركة املعرفةدارة الحكمة و إتوجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية وموجبة بين  االرتباط:فرضية عالقة   .1

 كاالتي.

  وسلوك مشاركة املعرفةالذاتي  التقييمتوجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية وموجبة بين. 

  وسلوك مشاركة املعرفة الوجدانيةتوجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية وموجبة بين. 

  وسلوك مشاركة املعرفة التفوق الذاتيتوجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية وموجبة بين. 
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 كاالتي:تتفرع منها ثالثة فرضيات فرعية و  سلوك مشاركة املعرفةفي  دارة الحكمةإل يوجد تأثير ذات داللة معنوية وموجبة  فرضية عالقة التأثير :  .2

   سلوك مشاركة املعرفةفي  للتقييم الذاتيداللة معنوية وموجبة ذو أ. يوجد تأثير. 

 سلوك مشاركة املعرفةفي  للوجدانيةداللة معنوية وموجبة ذو  ب. يوجد تأثير. 

  املعرفةسلوك مشاركة في  للتفوق الذاتيداللة معنوية وموجبة ذو تأثير ج. يوجد. 

: ح
ً
 البشرية: و  ،املكانيةو  ،دود البحث الزمانيةخامسا

وعد معمل االسمنت  في محافظة النجف األشرف  ،بوصفها حدود الدراسة الزمانية 1/2017/ 1ولغاية  2016/ 10/12عدت املدة من 

 حيث وجهت االستبانة إلى موظفي املعمل املذكور وبالتحديد الكادر اإلداري.  ؛الحدود املكانية لها

: مجتمع البحث وعينته:
ً
 سادسا

( موظف إداري 170( استمارة على عينة من اصل )86و تم توزيع ) ، مجتمع البحث في معمل االسمنت  في محافظة النجف األشرفانحصر 

 (.%46 نسبتها )( استبانة صالحة وكانت 78وتم استرجاع)

: الدراسات السابقة:
ً
 سابعا

 ( دراسة(Abdul Razak,etal.,2016 ((Theories of Knowledge Sharing Behavior in Business Strategy 

تستعرض هذه الدراسة طبيعة تبادل املعرفة والنظريات الكامنة وراء سلوك تبادل املعرفة لفهم العوامل التي تؤثر على السلوك الفردي 

(، نظرية السلوك املخطط TRAو تم تطبيق العديد من النظريات لدراسة سلوك تبادل املعرفة بما في ذلك نظرية الفعل املنطقي ) لتبادل معارفهم،

(TPB( ونظرية التبادل االجتماعي )SETوتم إجراء مراجعة األدبيات لتحديد االرتباط بين النظريات واملمارسات وسلوك تبادل املعرفة. وم ) ناقشة

طبيعة تبادل املعرفة واملمارسات الشائعة لسلوك تبادلها. ووضحت هذه الدراسة بموضوعية فهم سلوك تبادل املعرفة لالبتكار والحفاظ على 

نافسية ، بسبب تبادل املعرفة مهم ملمارسة األعمال التجارية حيث إنها استراتيجية لألعمال التجارية الكتساب مزايا ت الناستمرار املعرفة التجارية. 

واإلبداع. تم املنافسة الشديدة مع الشركات األخرى ، واالحتفاظ باملوظفين من حجم العمل ، وزيادة اإلنتاجية وتطوير رأس املال البشري مع االبتكار 

 .Universiti Utara Malaysiaوبالتعاون مع  Teknologi MARAدعم هذه الدراسة من قبل كلية إدارة األعمال بجامعة 

 ( دراسة(Oliveira,etal.,2018 (Knowledge sharing among scientists: A causal configuration analysis) 

 التكوينات تدرس وهي ،وتبادلها املعرفة لخلق مكان هي األكاديمية واألوساط ، املعرفة يخلقون  مهنيون  توضح هذه الدراسة بان العلماء

ا تحدد التي السببية
 
 عبر استطالع من البيانات اذ تحصل على نوعي مقارن  تحليل وتستخدم ،العلماء بين املعرفة تبادل إلى تؤدي معينة أنماط

ا 620 شملت اإلنترنت
 
 والعلوم والفنون  االجتماعية والعلوم الصحية والعلوم والتكنولوجيا الهندسة في البرتغالية األبحاث مراكز أفضل في عامل

 العلماء أن حين في ، معارفهم تبادل إلى املنتجون  العلماء ذ يميل، أاملعرفة لتبادل مهم شرط هو البحثي الفريق قائد بأن النتائج وتظهر ،اإلنسانية

 يخافون  ال الذين العلماء يشارك حين في استخدامها، يقيد لذا تبادلها بسبب السلطة فقدان من الخوف املشاركة بسبب إلى يميلون  ال املنتجين غير

 . معرفتهم

  دراسة(Al-Kurdi,etal.,2020) (The role of organisational climate in managing knowledge sharing among 

academics in higher education) 
 املعرفة تبادل وتشجيع أفضل بشكل املوظفين لربط املعرفة إدارة في قطر برامج( HEIs) العالي مؤسسات التعليم تنفيذ توضح هذه الدراسة

(KS)، ا ا لألكاديميين الفعلي السلوك يظل فقد ، لألكاديميين املعرفة تبادل ثقافة تعزيز إلى جاهدة تسعى العالي التعليم مؤسسات ألن نظر 
 
 مثبط

 التنظيمية القيادة بواسطة تشغيله يتم الذي التنظيمي املناخ دور  الدراسة هذه تقّيم ، لذلك. التنظيمية املشكالت وهي ، القضايا من العديد بسبب

( SEM) الهيكلية املعادالت نمذجة تطبيق تم حيث( PLS) الجزئية Least Square بطريقة. العالي التعليم مؤسسات في لألكاديميين KS في والثقة

ا 257 من النتائج وتشير. الدراسة هذه في التباين أساس على  على استثنائي بشكل قوي  تأثير له التنظيمي املناخ أن إلى االستطالع شملهم أكاديمي 

 أنه إلى النتائج هذه وتشير. KS األكاديميين سلوك مع إيجابية عالقة والثقة التنظيمية للقيادة كان ، ذلك إلى باإلضافة. KS األكاديميين ممارسات

 .العالي التعليم مؤسسات سياق في لألكاديميين املعرفة تبادل سلوك وتعزيز فهم عند وتفاعالتها التنظيمية العناصر مراعاة الضروري  من

 
ً
 : مقاييس البحث ثامنا

( ملقاييس املتغير املستقل ادارة الحكمة Govindji,2014:22اعتمدت الدراسة على نموذج )  :سلوك مشاركة املعرفةدارة الحكمة و إمقاييس  .1

( (Auh & Menguc, 2015:1343كما تم االعتماد على انموذج  ،التفوق الذاتي ،الوجدانية ،التقييم الذاتي :والذي يتكون من ثالثة أبعاد وهي

 ،عالقات العمل ،: معايير تقاسم املعرفةيتكون من ثالث متغيرات فرعية وهيلقياس املتغير التابع للبحث الذي هو سلوك مشاركة املعرفة والذي 

 تنفيذ املعرفة.  
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اذ يسمح باستخدام مقاييس عينة البحث سابية على البيانات املجتمعة من قبل : يسمح املقياس الفئوي بإجراء العمليات الحاملقياس الفئوي  .2

 حيث استخدم الباحث مقياس ليكرت الخماس ي. ؛النزعة املركزية ومقاييس التشتت

-Alphaإذ حقـــــق معامــــل  ) ،(SPSS)بواسطــــة البرنامــــج اإلحصائي   (Alpha-Cronbachالصدق اإلحصائي : استعمـــل الباحـــثين معامل ) .3

Cronbach ( 0.69)  دارة الحكمةإ(  ملتغير، ( وكــــان معامــــــلAlpha-Cronbach ملتغير )أما على مستوى الكلي ،( 0.73) سلوك مشاركة املعرفة

 رة ثانية .معينة الدراسة ( وهذه نتيجة مقبولة لو تم إعادة توزيع االستبانة على  0.71فقد بلغ )  لالستبانة

 اإلطار النظري للبحث: املحور الثاني
 أ

ً
 مفهوم الحكمة   :وال

 خالل السنوات الثالثين املاضية أصبحت الحكمة موضوعف ،تطورت املجتمعات منذ العصور القديمة
 
في خاصة يثير اهتمام الباحثين و  ا

"الحكمة هي التكامل للكائنات والوسائط النسبية والجدلية للتفكير والتي تؤثر على النظرة الى  ، والسلوكيةدراساتهم  في مجال العلوم االجتماعية و 

بحث عن الحقيقة الواقع وفق العالقات املتبادلة " وأضاف جانبا "وراء املعرفة" إلى الحكمة، وتحديد الحكمة بأنه "أسلوب وراء املعرفة باإلضافة إلى ال

الحكمة هي "القدرة على الحكم بشكل صحيح واتباع أفضل مسار العمل، على أساس املعرفة   (Leitch,1996:5)ى  إلى حد أنه يمكن معرفته" وير 

في كل مكان )  والفهم. وإن تعاليم الحكمة من الكتاب املقدس تتبع من وصايا السيد املسيح  والتي هي الخشوع الي هللا، خالقنا، واحترام جميع األشخاص

Govindji,2014:18.) (Baltes and Smith )، ن الحكمة هي دمج الوجدانية والجوانب املعرفية من قدرات اإلنسان ردا على مهام الحياة ومشاكلها. وأ

وبالتالي قد  الحكمة هي التوازن بين التكافؤ للتناقض الشديد في العاطفة والتقاعس عن العمل، واملعرفة، والشكوك. أنها تميل إلى زيادة ذوي الخبرة،

( بان الحكمة هي مفهوم املنحى، والتي تهدف إلى تطبيق املعرفة التنظيمية  Bierly,2000:601ويرى) ،ن العثور عليها حصرا في سن الشيخوخةيكو 

إلقامة ة املناسبة أثناء التخطيط وصنع القرار والتنفيذ )أو العمل( كمراحل. ولذلك، فإننا نعرف الحكمة هي القدرة على االستخدام األمثل للمعرف

 ميزين والعمل قائم على املعرفة.وتحقيق األهداف املرجوة وتعلم الحكمة بأنها عملية األحكام امل

 
ً
  :مقاييس الحكمة :ثانيا

 -التفوق الذاتي ،انية، مقياس الوجدة لها وهي: مقياس التقييم الذاتيعند التطرق الى مقاييس الحكمة البد من مقارنة أربعة مقاييس راسخ

وهو مقياس األداء القائم على املقالة القصيرة من الحكمة. مقاييس ؛ والرابع نموذج برلين للحكمة -تندرج تحت فئة من مقاييس تقرير املصيروالتي 

اذ تشتق 'الحكمة الشخصية "من التجارب الشخصية للمرء والرؤى على أساس حياته. ، شخصية" والحكمة العامةالحكمة " الحكمة تم تصنيفها الى

بنهج اييس الحكمة الشخصية تسعى إلى تحديد ما تعلمه األفراد عن أنفسهم، والبعض اآلخر، والعالم على أساس تجاربهم. "الحكمة العامة" تتعلق مق

املرء  فواحد لحاالت متميزة من الحكمة الشخصية. تستند مقاييس الحكمة العامة على املشاكل املعقدة التي ال تتعلق بالضرورة إلى الذات أو مخاو 

 لآلخرين. 

اطها كما ان الفئة الثالثة ملقاييس الحكمة "الحكمة ذات الصلة '. وهذا يشير إلى التعاطف واالهتمام باآلخرين والجنس البشري ككل ويتم التق

رتبطت مع خصائص الحكمة   فقد األبعاد. على الرغم من اإليثار واالهتمام باآلخرين ا ةفي املكون "العاطفي" من النماذج مثل الحكمة وفق مقياس ثالثي

 GOVINDJI)  2014 ,لنظريات القائمة على الحكمة وفق الجوانب املعرفية ) اكان تركيز أقل في 

( يقيس خمسة مستويات فرعية من الحكمة الشخصية، والتي تشمل الخبرة SAWS( )Webster, 2007:4-6مقياس التقييم الذاتي الحكمة ) .1

وجادل بأن النكتة يجب  .((Glück et al.,2013:2 ، واالنفتاح، وروح الدعابةاالنعكاسيةالهامة في الحياة، والتنظيم العاطفي، وذكريات املاض ي / 

االرتباطات لها منخفضة مع التقدم بالعمر، واملنطق االستقرائي، و  لذاتيأن تعتبر سمة من سمات الحكمة. ووجدت أن الحكمة مقياس للتقييم ا

 ومع ذلك، فإنها أبرزت مخاوف من أن الرغبة االجتماعي قد تربك إجراءات تقرير املصير للحكمة. واملفردات.

الحكمة. ووجدت بارتباطها العالي مع العواطف ( الوجدانية، التي تعكس Glück et al., 2013:3بعاد االخرى للحكمة وذات الصلة )من ضمن األ .2

 والتنظيم الذاتي واالنفتاح على التجارب.

(؛ وعلى الرغم Levenson et al., 2005:130ال يتجزأ من الكون ) كجزء( على تجاوز الذات، والذي يشير إلى النظر في نفسه STIالتفوق الذاتي ) .3

 العمر والذكاء والتعليم.بتقدم ال بينالذات. يوجد ارتباط منخفضة  تقديرمن أن وحدات قياس معرفة الذات، والتكامل الذاتي، فضال عن 

 
ً
 املعرفة: مشاركهسلوك  :ثالثا

 و 
 
لوجهات النظر واملواقف، واالحتياجات، والظروف، يتم عرض تعريفات مختلفة، ونعتقد أن تبادل املعرفة هي عملية تهدف الى الحصول  فقا

تقاسم  على خبرة من اآلخرين، لذلك يمكن أيضا الكشف عن اسمها "نقل املعرفة"، والتي سوف تزيد أيضا من التعلم التنظيمي، وهناك اختالف ما بين

تطبيق فة وتبادل املعرفي ونقل املعرفة. وهم يجادلون بأن نقل املعرفة ال يشمل فقط تبادل املعرفة عن طريق مصدر املعرفة ولكن أيضا اكتساب و املعر 

املعارف حركة املعرفة بين مختلف الوحدات واألقسام، أو املنظمات في حين  تبادل ويصف نقل املعرفة  .Lin&Chen,2009:3)املعرفة من قبل املتلقي)

، وتقاسم املعرفة تشير إلى إعداد املعلومات املهمة و التعاون مع اآلخرين ملساعدتهم وحل لتحديد حركة املعرفة بين األفرادعادة ما يتم استخدامها 
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املعرفة املكتسبة لآلخرين داخل نشر بالفرد  يقوم تشير إلى أن تقاسم املعرفة هو السلوك عندماسياسات، أو تطوير أفكار جديدة. و مشاكلهم وتنفيذ ال

طريق التبادل؛ وجها لوجه، مؤتمر، شبكة . 2والتي تشير إلى نوع املعرفة املشتركة،  ؛األشياء. 1املنظمة. وهناك ثالث عناصر رئيسية ملشاركة املعرفة منها: 

ن املهم أن نميز أن األفراد قد تقرر مشاركة أو عدم مشاركة مستوى املشاركة: إشراك األفراد والفرق، أو املنظمات. م. 3املعرفة، والتعلم التنظيمي، 

. وتقاسم املعرفة هي عملية إدارة املعرفة التي تستخدمها لخلق القيمة، ودعم العمليات التجارية. وتطور تقاسم Aliakbar,2012:209)معرفتهم )

وبالتالي،  تبادل املعرفة هي املمارسات ونشر الفكرة والخبرة واملعرفة مع  ،الاملعرفة العصرية، وفقا ألهمية  استخدامها ولتبادل املعرفة نحو قطاع االعم

 (. (Razaka,etal.,2016:546 اآلخرين لضمان تواصل املعرفة واالحتفاظ بها في هذا املجال

 
ً
 ابعاد مشاركة املعرفة: :رابعا

التغير في  هيإلى تبادل املعرفة  وينظرن سلوكيات تقاسم املعرفة بوصفها اإلقناع بدال من فعل طبيعي. أب (etal,2015:635 )  Shaari, يرى 

املشاركة بها مع االخرين من اجل زيادة خبرتهم او ايجاد أو  االفصاح عن املعلوماتسلوك االفراد أو تبادل أو تقاسم املعرفة مع اآلخرين كما هو الحال في 

تصل تقاسم املعرفة بالعملية النفسية التي تتطلب سلسلة من يوفي هذه الحالة يمكن أن  مشاكل عن طريق التفكير الجماعي،الحلول املناسبة لل

  ، وتمكينهم وتشجيعهم على تبادل املعرفة مع اآلخرين. ويرى )العمل على تحفيزهم على املعرفة لديهم وبعد ذلك للتعرف املبادرات ملساعدة العاملين 

(Goebel,etal.,2015:18  أن بان قاسم املعرفة هو مساعد رئيس ي للتنمية داخل املنظمة. ويمكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
 
 تلعب دورا

 
 
 ومن خالل االبعاد التالية: .أو عن املنظمات املنافسة االخرى  للسوق  واملعلومات ، بتوفير البياناتحاسما

 معايير تقاسم املعرفة: نحدد التقاسم غير الرسمي باسم املعايير والقواعد غير املكتوبة للمعرفة وأن تجري عادة من قبل أعضاء املجموعة .1

واملبيعات تكتسب من خالل معايير التعلم والتقليد، والضغط على االنصياع، و استيعاب تلك املعايير  ،منها KSBsاملعتمدة لتنظيم وتقنين 

واملعايير ليس على مستوى   ،لتزام باملعايير التي ترتكز على أنظمة القيمة للمنظمة. وتركيزنا هو على التقاسم التنظيمي  ملعايير تبادل املعرفةواال

لك، إشراك التفاعالت الوظيفية مع أعضاء آخرين من خارج وحدة املبيعات للمعرفة. وعالوة على ذ KSBsفريق املبيعات، وكما ذكرت من قبل، 

ي وعلى لدينا بناء على نوعية العالقة "مع وحدة املبيعات خارج زمالء العمل. وهكذا، نحن نركز على معايير تبادل املعرفة على املستوى التنظيم

 مستوى الفريق بدال من القواعد. وعموما، فإن املوقف في تحقيق املبيعات هو اشتراك جميع الشعب في نظم إدارة املعرفة على املستوى 

 التنظيمي.

ويمكن أن يكون لها تأثير كبير على أداء  ،وهي العالقة بين القائد ومرؤوسيه ،عالقات العمل: العالقة في مكان العمل هي ظاهرة حيوية جدا .2

 مثل ،والتبادل اإليجابي، والتي قد تشمل السلوكيات ،املوظفين كعالقات إيجابية تأخذ شكل أنواع مختلفة من التبادل بين القائد ومرؤوسيه

ها تأثير مناقشة املشاكل املتعلقة بالعمل، ومشاركتها في عملية صنع القرار، وتوافر القائد في أي وقت عند الحاجة وما إلى ذلك، يمكن أن يكون ل

عالقات الشخصية الفريدة مع آثار هامة بالنسبة لألفراد .العالقات في مكان العمل والGaur&Ebrahimi,2013:7)إيجابي على أداء املوظفين)

ووظيفة عالقات العمل كما في صنع القرار، وتقاسم النفوذ، ونظم الدعم الفعال  ،في تلك العالقات داخل املنظمات والتي تديم الوجود والتطور 

و العالقة بين  ،ظفين، بما في ذلك خبرات ومعلومات املوظفوالعاطفية. وعلى هذا النحو، ونوعية هذه العالقات لها نتائج مهمة كالخبرات للمو 

 Sias,2005:377) .خبرات ومعلومات املوظف وجودة نوعين لعالقة العمل األساسية هي عالقة الزميل في العمل واألقران)

واليوم  ،التي تضمن ميزة النمو للمنظمة( هو جزء ال يتجزأ من بيئة األعمال املعاصرة وقادرة على املنافسة KMتنفيذ املعرفة: إدارة املعرفة ) .3

 العديد يفقدون الرؤيا للميزة التنافسية للمنظمات في النمو والتنافس مع العبين آخرين بسبب سوء إدارة تلك التجارب والخبرات واملعرفة

االعتماد عليها لالستفادة من خبراته  وفي يومنا هذا بيئة تجارية تنافسية، ويجب أن تكون منظمة وباإلضافة إلى كونها مبتكرة يمكن ،لألصول 

وادارة املعرفة هي أداة فعالة إلدارة أصول املعرفة في املدى القصير والتي تولد األرباح في  ،السابقة والتعلم بطريقة فعالة للحصول على منافسيها

  ،تشغيل أطولها وتعزيز اإلبداع
 
  وادارة املعرفة تعزز معرفة املنظمة داخليا

 
 ق والحفاظ على امليزة التنافسيةلخل وخارجيا

((Dufour&Steane,2016:73 وبالتالي، يجب أن يكون نظام .KM  فعال في عملية املنظمات ، والتي يمكن أن تخلق، او تلتقط و وتنشر لتوثيق

تركز أساسا على تكنولوجيا األصول املعرفية للمنظمة وتساعد في ذكاء األعمال، وعملية إعادة هندسة األعمال واتخاذ القرارات. ومع ذلك، 

وان ادارة  .KM( ملعظم املنظمات ، وبالتالي إعطاء تركيز أقل على عوامل أخرى مهمة ال بد منه للكسب بشكل ملحوظ من نظام ICTاالتصاالت )

نهج شمولي أي  KM(. ويجب أن يكون لنظام Ariya,etal.,2016:148املعرفة الفعالة هي نتيجة لتفاعل كل الجوانب التكنولوجية والسلوكية)

في املنظمة، يعتمد على  KMوهي االفراد، العمليات والتكنولوجيا. وبالتالي، فان تنفيذ  -يجب التأكيد على جميع العوامل الهامة الثالثة للتنظيم 

  KMطار عمل متكامل لـ ثالثة عوامل يجب أخذها بعين االعتبار والتعامل معها بفاعلية وكفاءة. لتحصل على تنفيذ إ

: العالقة بين متغيرات البحث: 
ً
 خامسا

نالك هناك اهتمام كبير بين الباحثين لفهم سوابق السلوك لدى االفراد في املنظمات، وعلى الرغم من التقدم املحرز في هذه األبحاث، إال أن ه

تذهب بعيدا عن املتطلبات الوظيفية التي تتجاوز مهمة االندماج والتفاعل  بعض األسئلة التي تذهب أكثر من ذلك والتي تتعلق باتخاذ األفراد إجراءات
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(. ومن هذا املنطلق حاول الباحثين إيجاد العالقات الضمنية بين متغيرات Mayfield & Taber,2010في الوظيفة وإظهار السلوكيات العفوية)

 ت الفرعية لدراستنا الحالية وكاالتي:  الدراسة للتعرف على ما توصلت اليه الدراسات التي تناولت املتغيرا

هناك العديد من التعريفات ملشاركة املعرفة بعض يدعى أنها نشر املعرفة ونقل املعرفة أو   العالقة بين ادارة الحكمة ومعايير تشارك املعرفة: .1

يتطلب نقل املعرفة مجموعة من العوامل منها رغبة الفرد في العمل مع اآلخرين، ومشاركة املعرفة هي الفائدة و نشر املعرفة بين املوظفين  

تقاسم املعرفة يكاد يكون من املستحيل للمعرفة أن تنتقل من شخص إلى شخص آخر  او ةشاركحكمة ملاملتبادلة، وبالتالي إذا لم يكم هناك من 

 ،وتطبيق ومشاركة املعرفة إلنتاج القدرات التنظيمية الديناميكية ،لبناء املعرفة  وجود حكمة إلدارتها وعرفة هي مشاركة املشرط وبالتالي فان  ،

، والتي تعد عوامل مهمة من خالل مجموعة من القواعد ومشاركة هاتطبيقوكيفية وعمليات إدارة املعرفة الفعالة، مثل الحصول على املعرفة 

 .(Malkawi & Rumman,2016) مشاركة املعرفةلنجاح 

والوجود املطلق بين الثقافات لهذا املصطلح يدل على  ،العديد من اللغات لديها شروط للحكمة العالقة ما بين ادارة الحكمة وعالقات العمل: .2

أهميتها. على الرغم من أن معنى الحكمة تختلف عبر ثقافة األفراد ومعامالتهم وفي العديد من الثقافات تجد أن نستعرض الحكمة غالبا ما 

الل تكوين العالقات. وقد حاول العلماء من تؤدي إلى النجاح في عيش حياة ذات معنى ومرضية، وفي التعامل مع الشؤون اإلنسانية من خ

مختلف التخصصات لتعريف الحكمة املختلفة، ولكن الكثير يوافق على أن الحكمة هي ذات الصلة إلى سعي الفرد ليعيش حياة ذات معنى 

الدراسة، نستخدم ادارة  ومرضية من خالل تكوين عالقات مع االخر، وفي الوقت نفسه، ملساعدة اآلخرين على العيش حياة أفضل. وفي هذه

و في  ،الحكمة. لتعريف الحكمة على أنها نوع خاص من تطور الحياة الحقيقية التي يتم عرضها من خالل جهود املرء أن يعيش حياة ذات معنى

(. Ferrari& Weststrate,2013:165الوقت الذي يساعد أيضا اآلخرين أن يعيشوا حياة أفضل من خالل تكوين عالقات في مكان العمل )

لتكوين يقول هذا تعريف عملية التنمية الكاملة للحكمة وتشمل ثالثة عناصر هي: التكامل املعرفي، واإلجراءات التي تجسدها، واآلثار اإليجابية 

 .Yang,2016:2)عالقات مع الغير)

لتقاسم  تمكنهاكأداة لتصبح ة ورؤية املوارد البشرية وتستمد ضرورات إدارة املعرفة من أهدافها االستراتيجي عالقة ادارة الحكمة بتنفيذ املعرفة: .3

 ادارة املعرفةعمليات ولتكوين .  Cooper) 2016:2,)من أجل تحويل التعلم الفردي في التعلم التنظيميو  ادارة الحكمة،املعرفة، من خالل 

عملية ب وان ادارة الحكمة مرتبطةأنشطة العمل اليومي للموظف بحيث تكون سلسة متشابكة من خالل نسيج املنظمة.  منجزء ال يتجزأ ك

تحديث وأرشفة قاعدة  و ،اب وتطبيق املعرفة لدى االفراد واستغاللها بالشكل االمثلسلكيفية اكتإدارة التغيير الجارية، والتنفيذ الكامل 

ادارة املعرفة داخل املجموعة للمساعدة في تحقيق األهداف  ألفرادإعادة توزيع األدوار الحالية  وتية التنظيمية املعرفة لتطوير البنية التح

 . Goel,etal.,2010:389)املنظمة)

 الجانب العملي للدراسة: املحور الثالث

 أ
ً
 الوصف اإلحصائي والتحليل العاملي ملتغيرات البحث :وال

بعاد البحث املتمثلة ب)ادارة الحكمة وسلوكيات تشارك املعرفة( من خالل استعمال الوسط أتهدف هذه الفقرة الى معرفة مستوى 

%( فهو 60( وسط افتراض ي او نسبة مئوية اقل من )3اذ ان كل  بعد يحصل على وسط حسابي اقل من )،االنحراف املعياري والنسبة املئوية  ،الحسابي

( %50تهدف هذه الفقرة الى معرفة مدى تناسق الفقرات حسب نسب التشبع وفق التحليل العاملي فالفقرة التي تحصل على اكثر من )مرفوض. كما 

 (. Alphaحسب ) االستبانةومدى ثبات فقرات  ،(Hear, 2010تقبل حسب )

 لوصف االحصائي والتحليل العاملي لفقرات ادارة الحكمةا :(1)جدول 
 نسب التشبع للتحليل العاملي النسبة املئوية االنحراف املعياري  الوسط الحسابي الفقرات املتغيرات

 0.72 0.64 1.07 3.21 لقد تغلبت على العديد من األحداث املؤملة في حياتي التقييم الذاتي

 0.92 0.68 0.97 3.42 لقد شهدت العديد من املعضالت األخالقية

 0.83 0.62 0.75 3.08 داخل نفس يأنا جيد في تحديد العواطف الخفية 

 0.78 0.67 0.67 3.33 كثيرا ما كنت تفكر في ماض ي الشخصية

 0.86 0.74 0.84 3.69 أحب أن أكون حول األشخاص الذين لديهم وجهات نظر تختلف بشدة  

  0.67 0.31 3.35 على املستوى الكلي التقييم الذاتي

 0.74 الذاتي( لفقرات التقييم Alphaنسبة ثبات )

 1 ترتيب بعد التقييم الذاتي بين ابعاد ادارة الحكمة

 0.90 0.59 1.19 2.95 أحيانا أشعر باملحبة الحقيقية للجميع الوجدانية

 0.68 0.58 0.89 2.88 أنا ال انزعج من الناس وال أشعر باألسف اتجاههم

 0.86 0.69 0.50 3.46 "أحاول دائما أن ننظر في جميع جوانب املشكلة"

 0.96 0.52 0.96 2.62 قبل انتقاد شخص ما، وأنا أحاول أن أتخيل كيف سيكون شعوري

  0.60 0.50 3.01 على املستوى الكلي الوجدانية

 0.68 ( لفقرات الوجدانيةAlphaنسبة ثبات )
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 3 ترتيب بعد الوجدانية بين ابعاد ادارة الحكة

 0.65 0.83 0.74 4.15 هي جزء من كل أكبرأشعر أن حياتي الفردية  التفوق الذاتي

 0.81 0.65 0.62 3.23 كل ما أقوم به لآلخرين، احب القيام به لنفس ي

 0.79 0.53 1.19 2.64 يمكن أن افسر أشياء مختلفة جدا، اعتمادا على السبب

عندما يشعر شخص ما لم يتحقق ما يريدون تحقيقه، وربما ينبغي أن ننظر 

 ما حققوه لألشياء بدال من

3.22 0.41 0.64 0.82 

  0.66 0.39 3.31 على املستوى الكلي التفوق الذاتي 

 0.71 ( لفقرات التفوق الذاتيAlphaنسبة ثبات )

 2 ترتيب بعد التفوق الذاتي بين ابعاد ادارة الحكمة

 0.64 0.40 3.22 الوسط الحسابي واالنحراف املعياري والنسبة املئوية على مستوى ادارة الحكمة

 املصدر: اعداد الباحث حسب مخرجات الحاسبة االلكتروني.

 ( الوصف االحصائي والتحليل العاملي لفقرات ادارة الحكمة وكاالتي:1يوضح جدول )

%(، وجاء ترتيب البعد 67(، ووزن مئوي بلغ )0.31معياري بلغ ) بانحراف(، 3.35حقق بعد التقييم الذاتي للعينة املبحوثة وسط حسابي قدره ) .1

 (.0.74( وهي )Alphaوايضا فقرات البعد تتسم بالثبات حسب نسبة ) ،( . كما كانت جميع نسب التشبع للتحليل العاملي كبيرة ومقبولة1)

( . 3%(، وجاء ترتيب البعد )60(، ووزن مئوي بلغ )0.50)معياري بلغ  بانحراف(، 3.01حقق بعد الوجدانية للعينة املبحوثة وسط حسابي قدره ) .2

 (.0.68( وهي )Alphaوايضا فقرات البعد تتسم بالثبات حسب نسبة ) ،كما كانت جميع نسب التشبع للتحليل العاملي كبيرة ومقبولة

%(، وجاء ترتيب البعد 66(، ووزن مئوي بلغ )0.39معياري بلغ ) بانحراف(، 3.31حقق بعد التفوق الذاتي للعينة املبحوثة وسط حسابي قدره ) .3

 (.0.71( وهي )Alphaوايضا فقرات البعد تتسم بالثبات حسب نسبة ) ،( . كما كانت جميع نسب التشبع للتحليل العاملي كبيرة ومقبولة2)

%( . كما كانت جميع نسب 64(، ووزن مئوي بلغ )0.40لغ )معياري ب بانحراف(، 3.22حقق بعد ادارة الحكمة للعينة املبحوثة وسط حسابي قدره ) .4

 (.0.69( وهي )Alphaوايضا فقرات البعد تتسم بالثبات حسب نسبة ) ،التشبع للتحليل العاملي كبيرة ومقبولة

 الوصف االحصائي والتحليل العاملي لفقرات سلوكيات تشارك املعرفة :(2جدول)
نسب التشبع للتحليل  النسبة املئوية االنحراف املعياري  الوسط الحسابي الفقرات املتغيرات

 العاملي

معايير 

التشارك 

 باملعرفة

 0.85 0.72 0.71 3.58 هناك تقليد تبادل املعرفة بين األشخاص

 0.67 0.53 0.99 2.64 يتوقع من مشرفينا مشاركة املعرف معنا  

 0.70 0.67 1.19 3.36 املوظفين  يهتمون بمشاركة املعرفة مع بعضهم البعض

 
ً
 0.86 0.66 0.95 3.32 مشاركة املعرفة بين املوظفين انه معيارا

  0.64 0.41 3.22 على املستوى الكلي ملعايير التشارك باملعرفة

 0.72 ( لفقرات معايير التشارك باملعرفةAlphaنسبة ثبات )

 2 ترتيب بعد معايير التشارك بين ابعاد سلوكيات تشارك املعرفة

عالقات 

 العمل

 0.92 0.65 0.42 3.23 لدي عالقات عمل وثيقة جدا مع املوظفين اآلخرين خارج وحدة املبيعات

 0.91 0.68 1.11 3.38 أنا أتواصل بانتظام مع املوظفين اآلخرين خارج وحدة املبيعات

 0.69 0.75 0.66 3.77 ليس لدي الكثير من التفاعل مع املوظفين اآلخرين خارج وحدة املبيعات

 0.85 0.55 0.79 2.74 تفاعلي مع املوظفين اآلخرين خارج وحدة املبيعات يمكن تعريفة كفائدة متبادلة

  0.66 0.28 3.28 على املستوى الكلي لعالقات العمل

 0.89 ( لفقرات عالقات العملAlphaنسبة ثبات )

 1 ترتيب بعد عالقات العمل  بين ابعاد سلوكيات تشارك املعرفة

تنفيذ 

 املعرفة

أشارك في االجتماعات املشتركة بين اإلدارات ملناقشة العمالء الحالية و االحتياجات 

 املستقبلية

2.95 1.28 0.59 0.85 

 0.90 0.60 0.82 2.99 أقض ي الوقت في مناقشة العمالء مع املوظفين في اإلدارات األخرى 

 0.89 0.66 0.68 3.29 أنا اعمم الوثائق التي تقدم معلومات عن العمالء

عندما يحدث ش يء مهم للزبون الرئيس ي، تسمح لي املنظمة بأكملها للتعرف عن ذلك في 

 غضون فترة قصيرة من الزمن

3.46 0.50 0.69 0.63 

  0.63 0.36 3.17 على املستوى الكلي لتنفيذ املعرفة

 0.68 ( لفقرات تنفيذ املعرفة Alphaنسبة ثبات )

املعرفة بين ابعاد سلوكيات تشارك املعرفةترتيب بعد تنفيذ   3 

 0.64 0.43 3.22 الوسط الحسابي واالنحراف املعياري والنسبة املئوية على مستوى سلوكيات تشارك املعرفة

  اإللكترونيةعداد الباحث حسب مخرجات الحاسبة ااملصدر: 
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 تشارك املعرفة وكاالتي:( الوصف االحصائي والتحليل العاملي لفقرات سلوكيات 2يوضح جدول )

%(، وجاء ترتيب 64(، ووزن مئوي بلغ )0.41معياري بلغ ) بانحراف(، 3.22حقق بعد معايير التشارك باملعرفة للعينة املبحوثة وسط حسابي قدره ) .1

 (.0.72( وهي )Alphaنسبة )وايضا فقرات البعد تتسم بالثبات حسب  ،( . كما كانت جميع نسب التشبع للتحليل العاملي كبيرة ومقبولة2البعد )

( . 1%(، وجاء ترتيب البعد )66(، ووزن مئوي بلغ )0.28معياري بلغ ) بانحراف(، 3.28حقق بعد عالقات العمل للعينة املبحوثة وسط حسابي قدره ) .2

 (.0.89( وهي )Alphaوايضا فقرات البعد تتسم بالثبات حسب نسبة ) ،كما كانت جميع نسب التشبع للتحليل العاملي كبيرة ومقبولة

( . 3%(، وجاء ترتيب البعد )63(، ووزن مئوي بلغ )0.36معياري بلغ ) بانحراف(، 3.17حقق بعد تنفيذ املعرفة للعينة املبحوثة وسط حسابي قدره ) .3

 (.0.68) ( وهيAlphaوايضا فقرات البعد تتسم بالثبات حسب نسبة ) ،كما كانت جميع نسب التشبع للتحليل العاملي كبيرة ومقبولة

%( . 64(، ووزن مئوي بلغ )0.43معياري بلغ ) بانحراف(، 3.22اما على مستوى الكلي لسلوكيات تشارك املعرفة للعينة املبحوثة وسط حسابي قدره ) .4

بالثبات  وايضا فقرات البعد تتسم ،كما كانت جميع نسب التشبع للتحليل العاملي كبيرة ومقبولة لجميع فقرات بعد سلوكيات تشارك املعرفة

 (.0.68( وهي )Alphaحسب نسبة )

 
ً
 : اختبار فرضيات عالقات االرتباط ملتغيرات البحث الرئيسة والفرعيةثانيا

وتحليل عالقات االرتباط بين متغيري البحث )ادارة الحكمة وسلوكيات تشارك  اختباريتخصص هذا الجزء من البحث بعرض إحصائي يجري من خالله 

 املعرفة( وسيتم اختبارها حسب ورودها في املخطط البحث الفرض ي وهي كاالتي:

 مصفوفة عالقات االرتباط للمتغيرات الرئيسة والفرعية :(3جدول)
 مستوى املعنوية    سلوكيات تشارك املعرفة البعد ت

 0.000 0.73 التقييم الذاتي   1

 0.000 0.91 الوجدانية  2

 0.33- التفوق الذاتي 3
0.003 

 0.000 0.75 ادارة الحكمة 4

                                                       املصدر: الباحث اعتمادا على نتائج الحاسبة االلكترونية               

ومن خالل  ،توجد عالقة ارتباط ذات دالله معنوية بين ادارة الحكمة وسلوكيات تشارك املعرفة على املستوى الكليالفرضية الرئيسة االولى:  .1

( وهي اقل من مستوى املعنوية املحددة من قبل 0.000اما مستوى املعنوية كانت )،( 0.75( اتضح وجود عالقة ارتباط موجبة )1معطيات جدول)

 الفرضية على مستوى البحث. ( لذلك تقبل هذه0.05الباحث  )

ومن خالل  ،الفرضية الفرعية االولى: توجد عالقة ارتباط ذات دالله معنوية بين التقييم الذاتي   وسلوكيات تشارك املعرفة على املستوى الكلي .2

ى املعنوية املحددة من قبل ( وهي اقل من مستو 0.000اما مستوى املعنوية كانت )، (0.73( اتضح وجود عالقة ارتباط موجبة )1معطيات جدول)

 ( لذلك تقبل هذه الفرضية على مستوى البحث.0.05الباحث )

ومن خالل  ،الفرضية الفرعية الثانية: توجد عالقة ارتباط ذات دالله معنوية بين الوجدانية  وسلوكيات تشارك املعرفة على املستوى الكلي .3

( وهي اقل من مستوى املعنوية املحددة من قبل 0.000اما مستوى املعنوية كانت ) ،(0.91( اتضح وجود عالقة ارتباط موجبة )1معطيات جدول)

 ( لذلك تقبل هذه الفرضية على مستوى البحث.0.05الباحث )

ومن خالل  ،الفرضية الفرعية الثالثة: توجد عالقة ارتباط ذات دالله معنوية بين التفوق الذاتي وسلوكيات تشارك املعرفة على املستوى الكلي .4

( وهي اقل من مستوى املعنوية املحددة من قبل 0.000اما مستوى املعنوية كانت )، (0.33- ( اتضح وجود عالقة ارتباط سلبي )1معطيات جدول)

 ( لكنها عالقة عكسية لذلك ترفض هذه الفرضية على مستوى البحث.0.05الباحث )

 
ً
 :نتائج عالقات التأثير بين متغيرات البحث ثالثا

جود تأثير في هذا املبحث سيتم مناقشة نتائج اختبار وتحليل عالقات التأثير بين متغيرات البحث وعلى وفق ما نصت عليه فرضية التأثير الرئيسة )بو 

اختبارها تباعا الحكمة في سلوكيات تشارك املعرفة على املستوى الكلي ( والفرضيات الفرعية املنبثقة عنها سيجري  إلدارةذات داللة احصائية موجبة 

 وفق ما ورد في مخطط البحث الفرض ي:

   نتائج اختبار عالقة التأثير للفرضية الرئيسة  .1

الحكمة في سلوكيات تشارك املعرفة على وفق نتائج تحديد االنحدار البسيط بافتراض وجود عالقة  إلدارة( نتائج اختبار عالقة التأثير 2يبين الجدول )

 ويمكن التعبير عنها باملعادلة األتية: Y)( وسلوكيات تشارك املعرفة )Xالحكمة ) إلدارةدالية بين القيمة الحقيقية  

Y = a + βX 
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 :حيث أن

 y .سلوكيات تشارك املعرفة = 

X  الحكمة .= ادارة 

B   مقدار التغير في( ميل املعادلة =y الذي يطرأ نتيجة تغيرx  .)وحدة 

a   .  ثابتة إحصائية = 

أن تقديرات هذه املعادلة ومؤشراتها اإلحصائية ، الحكمة إلدارةإن هذه املعادلة تبين أن سلوكيات تشارك املعرفة هو دالة للقيمة الحقيقة 

( فردا وكانت معادلة االنحدار البسيط للعالقة بين متغيري ادارة الحكمة وسلوكيات تشارك املعرفة 78البالغة )قد حسبت على مستوى عينة البحث 

 كما يأتي:

 ادارة الحكمة( 0.75) + (0.06)سلوكيات تشارك املعرفة = 

 (.4( للمتغيرين وكانت النتائج كما في الجدول)ANOVHوفي إطار ذلك تم تحليل التباين )

 للعالقة بين ادارة الحكمة وسلوكيات تشارك املعرفة  (ANOVA)تحليل التباين  (:4جدول)
 2R متوسط املربعات مجموع املربعات درجة الحرية مصدر التباين

 مستوى املعنوية املحسوبة F  قيمة

 0.000 95.913 0.56 4.483 4.483 1 االنحدار

    0.047 3.552 76 الخطأ

     8.035 77 املجموع

 N=78                                                     على نتائج الحاسبة االلكترونيةالباحث اعتمادا اعداد املصدر:                

 أما جدول املعامالت فقد أشار الى القيم املبينة وكما يأتي:

 نتائج اختبار عالقة تأثير ادارة الحكمة في سلوكيات تشارك املعرفة :(5جدول)
مستوى  T املعامالت املعيارية املعامالت غير املعيارية النموذج

 بيتا الخطأ املعياري  معامل بيتا املعنوية

 0.856 0.182 0.75 0.324 0.59 الثابت

 0.000 9.793 0.100 0.983 ادارة الحكمة

 N=78                                       املصدر : من إعداد الباحث باالستفادة من مخرجات الحاسبة االلكترونية                           

 

سلوكيات تشارك املعرفة وعلى مستوى عينة البحث ، (X)يتضح من جدول تحليل التباين وجدول املعامالت للعالقة بين ادارة الحكمة   

، إن قيمة )78البالغة )
 
( وهذا يدل على أن منحنى االنحدار كاف 0.05( وبمستوى معنوية )1.685( كبيرة عند مقارنتها بقيمتها الجدولية )t( شخصا

 (t =9.793)( فقد بلغت t( وعلى وفق اختبار )Xوهذا ما تؤكده قيمة احصائية ))0.95( وبمستوى ثقة )X , Yلوصف العالقة بين )

 لسلوكيات تشارك املعرفة مقداره a=0.06معادلة االنحدار يؤشر الثابت )وفي ضوء 
 
( عندما تكون قيمة ادارة (0.06(، وهذا يعني إن هناك وجودا

.
 
 الحكمة يساوي صفرا

 مقداره )X( واملرافقة لـ)β=0.75أما قيمة امليل الحدي قد بلغ )
 
تغير مقداره  سيؤدي إلى(X)( في ادارة الحكمة 1( فهي تدل على أن تغيرا

 في سلوكيات تشارك املعرفة. (0.75)

( من التباين الحاصل 0.56يفسر قيمته ) (X)(، بما يعني أن ادارة الحكمة 0.56( إلى معامل مقداره )R2كما أشارت قيمة معامل التحديد )

( fاالنحدار، وهو مؤشر مقبول عن مقارنة قيمة )من التباين غير املفسر يعود ملتغيرات لم تدخل نموذج  (0.44)في سلوكيات تشارك املعرفة، وان

 ( وفي ضوء هذه النتائج تقبل هذه الفرضية.0.05( في حدود ثقة)3.91( اكبر من قيمتها الجدولية البالغة)95.913املحسوبة)

 اختبار الفرضيات الفرعية: .2

التفوق الذاتي( في  ، الوجدانية، الحكمة )التقييم الذاتيبعد ما تم اختبار الفرضية التأثير الرئيسة ال بد من اختبار مدى تأثير ادارة 

 سلوكيات تشارك املعرفة.

( بداللة معادلة y( في سلوكيات تشارك املعرفة )X1, X2, X3وعلى وفق هذه الفرضية فأن معادلة االنحدار املتعدد ملتغيرات ادارة الحكمة )

 االنحدار املتعدد األتية :

Y = a + β1X1+ β2X2+ β3X3 

 وسلوكيات تشارك املعرفة هي: (X)كانت معادلة االنحدار املتعدد للعالقة بين ادارة الحكمة 

 التفوق الذاتي (0.33-)الوجدانية  +  (0.91) التقييم الذاتي  +(0.73)+ (0.06)سلوكيات تشارك املعرفة =
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 ( فقد أشار الى القيم املبينة وكما يأتي:6أما جدول )

 نتائج اختبار عالقات التأثير بين ادارة الحكمة وسلوكيات تشارك املعرفة :(6جدول)
 مستوى املعنوية T  املعامالت املعيارية املعامالت غير املعيارية النموذج

 بيتا الخطأ املعياري  معامل بيتا

 0.856 0.182 0.73 0.324 0.06 الثابت

 0.000 9.209 0.082 0.756 التقييم الذاتي

 0.000 18.972 0.91 0.031 0.588 الوجدانية

0.33- 0.089 0.272 التفوق الذاتي  -3.044  0.003 

 N=78                                                                  على نتائج الحاسبة االلكترونية املصدر :الباحث اعتمادا              

 لسلوكيات تشارك املعرفة مقداره  a=0.06االنحدار يؤشر الثابت )( ان  معادلة 6يتضح من جدول )
 
( 0.06((، وهذا يعني إن هناك وجودا

.
 
 عندما تكون قيمة ادارة الحكمة يساوي صفرا

 مقداره )X1واملرافقة لـ) (β1=0.73) أما قيمة امليل الحدي للتقييم الذاتي   قد بلغ
 
سيؤدي إلى تغير (X1) ( في التقييم الذاتي  1( فهي تدل على أن تغيرا

 في سلوكيات تشارك املعرفة.( 0.73) ايجابي مقداره

 مقداره )X2واملرافقة لـ) (β2=0.91أما قيمة امليل الحدي للوجدانية  قد بلغ )
 
سيؤدي إلى تغير ايجابي (X2) ( في الوجدانية  1( فهي تدل على أن تغيرا

 تشارك املعرفة.في سلوكيات ( 0.91) مقداره

 مقداره )X3( واملرافقة لـ)β3=-0.33أما قيمة امليل الحدي للتفوق الذاتي قد بلغ )
 
سيؤدي إلى تغير (X3) ( في التفوق الذاتي1( فهي تدل على أن تغيرا

 في سلوكيات تشارك املعرفة. (0.33-) سلبي مقداره

 تي وتقبل الفرضيات الفرعية على مستوى التقييم الذاتي والوجدانية .وعلى اساس هذه النتائج ترفض الفرضية على مستوى التفوق الذا

 االستنتاجات والتوصيات: املحور الرابع
 : االستنتاجات

ً
 أوال

 عن زيادة مستويات .1
 
 توصل البحث الى أن توفر  فرص انضمام اإلفراد إلى املجموعة التي تتطابق معتقداتها وتكون هذه املجموعة فعالة فضال

 فيما بين أعضاءها سيؤدي الى زيادة فرص املساعدة والدافعية ويحاولوا بذل مزيد من الجهد لالرتقاء بواقع املعمل .االلتزام 

قع املعمل أثبتت النتائج ان االنسجام بين أعضاء املجموعة وزيادة مستوى التوافق لآلراء واألفكار فيما بينهم ينتج عنه تقديم مقترحات ترتقي بوا  .2

 ملجموعة كفريق متكامل ومنسجم .ويصبح أعضاء ا

 عن انعدام رؤيتهم حول املستقبل مما  .3
 
عدم توفر املنافسة االيجابية بين أعضاء املجموعة وعدم إتاحة الفرصة النضمام أعضاء جدد فضال

 على تفاعل العاملين فيما بينهم.
 
 انعكس سلبا

عات متطابقة باألهداف واملعتقدات ووضع رؤية واضحة سوف تزيد بشعور جاءت نتائج الدراسة متوافقة مع الدراسات السابقة ان إنشاء مجمو  .4

 األفراد االيجابي اتجاه املنظمة من خالل التزامهم بتحقيق أهدافها بدافع ذاتي.

 : التوصيات
ً
 ثانيا

فاعلية جميع أعضاء املجموعة على إدارة املعمل تشكيل مجموعات عمل متطابقة لآلراء واملعتقدات لتكون خالية من الصراعات السلبية لضمان  .1

 يكون هدفهم األساس مصلحة املعمل.

 م .أن تراعي إدارة املعمل التنظيم غير الرسمي في مجموعات العمل كالصداقة بين أعضائها لضمان انسجام وتوافق ورفع روح التعاون فيما بينه .2

منية وتحويلها الى ظاهرية وتطبيقها للحصول على فرص ترقية التشجيع على املنافسة االيجابية بين أعضاء املجموعة لتوظيف املعرفة الض .3

 نحو مستقبل املعمل.
 
 للمعرفة داخل املعمل و خلق رؤية أكثر وضحا

تضمين أسس غير رسمية تبين ارتباط الفرد باملجموعة وتحديد مسؤوليات مهمة  العمل لضمان عدم نشوب صراعات بين املجموعات األخرى،  .4

 ة وتحسين واقع املعمل. مما يخلق صورة ايجابي
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Abstract: Dealing researcher with management of wisdom through three dimensions, namely, (self-

evaluation, emotional, self-excellence) as a variable explanatory, and also dealing with the behavior of 

knowledge management as a variable is a response in three dimensions, namely, (knowledge sharing 
standards, labor relations, the implementation of knowledge). The aim of the research test the correlation 

between the research community of the cement plant employees in Najaf, specifically administrative staff, 

either the research sample was a sample intentional, he was selected a sample of 86 employees out of 170 

administrative employees at the plant were Retrieval (78) questionnaire valid and accounted for (46%). And 
ensure that research hypotheses to test the correlation between research and influencing variables. The results 

also extracted using statistical software (SPSS) and the most important is the conclusion research is the 

strength of the correlation between the two variables influencing search interpretative social identity and 
response functional  interaction on the level of research sample. 

Keywords: management of wisdom; knowledge sharing behavior; self-evaluation; emotional; self-superiority. 
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