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  .ألبحاث و الدراسات العلمیة عند طلبھا الھیئات أو األشخاص المعنیة با
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  .راسة تطبیقیة على شركات البالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنیة د : "
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  شكر و تقدیر

     الحمد هللا حمد الشاكرین، على جالل فضله و عظیم نعمه، الحمد هللا الذي یسر لي من 

دراسة، و الصالة و السالم على سید الوقت و الجهد و العزیمة ما أعانني على إتمام هذه ال

  ....المرسلین سیدنا محمد و على آل بیته األطهار و بعد

    أتقدم في البدایة بجزیل الشكر و التقدیر ألستاذي الفاضل الدكتور صباح حمید آغا الذي 

  كان عونا لي في إنجاز هذه الرسالة على أكمل وجه، وأشكره على سعة صدره و نصحه و 

  .ي طوال فترة هذه الدراسة إرشاده ل

األستاذ :     و أتقدم بجزیل الشكر ألعضاء الهیئة التدریسیة في جامعة الشرق األوسط و هم

الدكتور الفاضل محمد عبد العال النعیمي والدكتور الفاضل لیث الربیعي و األستاذ الدكتور 

لدكتور الفاضل محمد الفاضل نجم العزاوي و األستاذ الدكتور الفاضل عبد الناصر نور و ا

الشورة و الدكتور الفاضل عدنان األعرج و األستاذة الفاضلة نظیرة خلیل عطوة،  لما قدموه لي 

  . طیلة فترة دراستي في الجامعة 

  

 و آخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین 

  

                                                        الباحث

   العطويمحمد إبراهیم خلیل
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  اإلهداء

  

  ..................إلى 

                           من لها حبي و إحساني و روحي و تحناني

     إلى من جمیل الود أهدیها و من لها نفسي و ما فیها 

  أمي الحنونة 

   إلى قدوتي و منارتي و من له نهر من الحب یجري في شریاني

  ي و عشق خالد في وجداني إلى أبي الغال

  إلى أجمل زهور الكون و ملكة قلبي و عقلي و مشاعري

  زوجتي الحبیبة 

  Ÿإلى مهجة القلب و قرة العین

 =A==Ÿ  

  و كل من ساندني في إتمام هذه الرسالة

  ....Ÿلهم جمیعا أهدي ثمرة جهدي 

   

 محمد إبراهیم خلیل العطوي   
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  دراسة تطبیقیة على شركات البالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنیة

  

  إعداد

  محمد إبراهیم خلیل العطوي

  

  إشراف الدكتور

  صباح حمید آغا

  

  الملخص 

ٕهدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر القیادة التحویلیة وادارة المعرفة على أداء شركات     

 ستیك للصناعات اإلنشائیة األردنیة، باإلضافة إلى التعرف على االختالف في مفهوم البال

  .ٕالعاملین في القیادة التحویلیة وادارة المعرفة باختالف شخصیاتهم و وظائفهم 

، وذلك لجمع  فقرة( 56 )شملت     ولتحقیق أهداف الدراسة قام الباحث بتصمیم استبانة 

1 فردا من موظفي المستویات Â( 135 )ة الدراسة و التي تكونت من المعلومات األولیة من عین

1الوسطى و الدنیا، كما تم جمع وتحلیل البیانات واختبار فرضیات باستخدام الحزمة اإلحصائیة 

   .SPSSللعلوم االجتماعیة 

 معامل : 1     وقد تم االستعانة بالعدید من األسالیب اإلحصائیة لتحقیق أهداف الدراسة مثل

(Cronbach Alpha)و المتوسطات الحسابیة و االنحرافات المعیاریة، وبعد إجراء   واختبار

  :   عملیة التحلیل لبیانات الدراسة و فرضیاتها توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أبرزها 
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1 أن مستوى توفر سلوك القیادة التحویلیة لدى المدیرین العاملین في شركات البالستیك 1.

  .1صناعات اإلنشائیة األردنیة كان مرتفعا لل

 أن مستوى توافر عملیات إدارة المعرفة في شركات البالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنیة 2.

  .åكان متوسطا 

 وجود أثر ذي داللة معنویة للقیادة التحویلیة على مستوى األداء في شركات البالستیك 3.

  .للصناعات اإلنشائیة األردنیة

.4åô  ود أثر ذي داللة إحصائیة معنویة إلدارة المعرفة على األداء في شركات البالستیك

  .للصناعات اإلنشائیة األردنیة

شركات البالستیك للصناعات   وجود أثر ذي داللة إحصائیة للقیادة التحویلیة على أداء5.

  .  اإلنشائیة األردنیة من خالل إدارة المعرفة
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  المقدمة   :( 1 – 1 )

دورها من أهمیة في ضمان لیس لعملها لما  القیادة في منظمات األعمال المحرك الرئ تعد      

 �         هیو التوج  و التنظیم استمراریة عمل المنظمة من خالل وظائفها المعروفة بالتخطیط

  .الرقابة

فهناك أوال القیادة السلطویة حیث    و أنماطها بشكل كبیر نظریات القیادة      و قد تعددت

     تباعها و یكون ذلك.و اإلجراءات الواجب 05. یحدد القائد بمفرده أهداف المنظمة و ال

 القیادة الدیمقراطیة و هي مخالفة للنمط . أیضاو هناك. استشارة األفراد العاملین تحت سلطته

نها تعمل على مبدأ مشاركة جمیع األفراد العاملین بتحدید أهداف منظمتهم و   . القیادي السابق 

 فیها یقوم التي القیادة التفویضیة Š أیضاكما توجد.  لتحقیقهاتباعها اإلجراءات و الخطوات الالزم 

 .إعطاء صالحیات للمرؤوسین باتخاذ القرارات التي یرونها مناسبة للموقف الذي یواجهونهبالقائد 

 تحلیل الموقف و علىة المنظمفي إن هذا النمط القیادي یعتمد و بشكل كبیر على قدرة العاملین 

 عن  الرئیسیكون القائد هو المسؤول . و بالرغم من عدم تدخله المباشر.خاذ القرار المناسبات

 النمط القیادي  فیها هناك القیادة الموقفیة التي یتبنى القائدÂخیرا= ô. تم اتخاذهایالقرارات التي 

    . في المنظمة القائد حسب الموقف الذي یواجهÂاالذي یراه مناسب

 الیوم في بیئة عملها جعل هذه  األعمالواجهها منظماتتي رات السریعة الت التغی       لقد أدت

ة،  المنافسة في تحسین أداء العاملین فیها و مواجه  ضعیف اط القیادیة التقلیدیة ذات تأثیراألنم
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   بشكمن للمنظمات تحسین أداء عاملیها قیادي جدید یضلذا كان من الضروري إیجاد نمط

رات التي تحصل في   عملها و مواكبة جمیع التغییة  على ضمان استمرا مستمر  وتعمل أیضا

و ظهر لهذه الغایات .  التغییر النوع من هي الریادیة في إحداث هذا أن تكون   بلŠبیئة عملها

اإلدارة ب للتمییز بین  استخدم في الغالالذيŠ� Ï و أصبح أساسا لدراسة القیادةنمط القیادة التحویلیة

Šطلح ألول مرة على ید وقد ظهر هذا المص . القیادة"Burns,1978 " القیادة"في كتابه"  

Leadership الذي أوضح فیه أن القیادة التحویلیة تهدف للتمییز بین القادة الذین یعملون على 

، وبین أولئك الذین یعتمدون بشكل كبیر على عملیة بناءة مع مرؤوسیهمبناء عالقات هادفة و 

   .( Burns , 1978 )نتائج المرجوة هدف الحصول على التبادل المنافع ب

عملیة یسعى من "  القیادة التحویلیة على أنها ( Burns , 1978 : 120 )¼وقد عرف         

 أعلى مستویات  إلىلوصول  åå من أåاآلخبكل منهما  للنهوض  له¼¼لتابع¼اللها القائد و خ

لتحویلیة تسعى للنهوض بشعور  فیرى أن القیادة ا (Bass , 1988 ) أما."األخالق  2 الدافعیة

 2        األفكار و القیم األخالقیة كالحریة و العدالة كام إلىتحاآلخرین أو التابعین من خالل اال

  .اإلنسانیة التي یجب أن تنبع باألساس من أخالق و قیم القائد 

. تحدث تغییرا إن القیادة التحویلیة ومن خالل المعاییر الشخصیة التي تم ذكرها تستطیع أن      

    في معتقدات و توجهات األفراد العاملین نحو األفضل بهدف تحقیق المصلحة العامة للعاملین

  . المنظمة تحسین أداء

فإن القیادة التحویلیة عملیة تتضمن  ( Tichy & Devanna , 1990 ) و حسب اعتقاد      

جعل هذه لییر و إیجاد رؤیة جدیدة خطوات واضحة و متتالیة تبدأ في االعتراف بالحاجة إلى التغ

�العملیة عمال مؤسسیا یشارك فیه جمیع العاملین في المنظمة  å.  



 

 ١٩

إن القیادة التحویلیة تضع رؤیة واضحة للمنظمة و تعمل على إیجاد أنظمة إداریة جدیدة       

یر بحیث ،  كما یجب على هذه األنظمة أن تكون مرنة و قابلة للتغیتطلبات المستقبلتتوافق مع م

 ( Tichy & Devanna ,- 1990 ) البیئة التي تعمل فیها المنظمة  تطورات و تغیراتعتتأقلم م

-.   

على تحفیزهم المستمر    إن هذا النمط القیادي یعمل على إثارة قدرات األفراد العاملین     

     ظمة   وضع إستراتیجیة و أهداف المنللعمل بروح الفریق و توحید األداء و المشاركة في 

 البحث الدائم عن الحلول اإلبداعیة لمشكالت المنظمة التي تعیق عملها و تؤثر سلبا على تحقیق 

  .أهدافها 

 في هذا البحث دراسة القیادة التحویلیة من خالل أبعادها األربعة التي وضعت على  و قد تم      

 و التي تتمثل في الجاذبیة 4في نظریتهم لهذا النمط اإلداري( Bass & Avolio , 1994 ) ید 

ثر هذه األبعاد على أداء 4 9 ة الفردییة االستثارة الفكریة و االعتبار44یحفت ال4أو التأثیر المثالي

  .المنظمة

، كما أن العدید من    لمنظمة في التأثیر على أداء ا یا أساس   9 لقیادة التحویلیة إن ل      

 ال سیما Nن تبین دور إدارة المعرفة في ذلك =Nا حاولت أیضاكم ô هذا التأثیر بیانالدراسات حاولت

N   ن إدارة المعرفة عملیة تتیح للقائد القدرة على إنتاج و توزیع المعرفة داخل المنظمة مما یساعد

   .( Yalk , 1999 ) على تنمیة الكفاءات فیها و تحسین األداء

ظمته على أساس واضح وقائم على أن  یجب على القائد أن یدیر من((و بناء على ما سبق     

لقدرة على أداء المنظمة یعتمد و بشكل كبیر على قدرته في إدارة المعرفة فیها من خالل ا
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ریحة منها بین جمیع أقسام دفق المعرفة الضمنیة أو الصت، و قدرته على استقطابها و استیعابها

   .( Nonaka & Tackeuchi , 1995 )المنظمة 

 إن استخدام و تطویر هذه المعرفة للغایات التجاریة یضمن استمراریة عمل هذه ¼¼و أخیرا      

 سعت الدراسة الحالیة إلى معرفة مدى أثر القیادة التحویلیة    لذ.المنظمة بكفاءة و فعالیة عالیتین

ن هذه أل ذلك . األردنیةالبالستیك للصناعات اإلنشائیةعلى المعرفة بأبعادها داخل شركات 

.  onak ات و المهارات و المعرفة لیكون ذت تعمل على منتج یتطلب الكثیر من الخبرالمنظما

.عالیة و منافسا  هو العامل األساس  هنا حیث یكون دور القائد.ة لغیره من المنتجات المشابه.

  .لتحقیق ذلك

  

  مشكلة الدراسة و أسئلتها  : ( 1 – 2 ) 

 من أهم أسالیب الحصول على  ألعمال الیوم یعدیة في منظمات اإن تبني القیادة التحویل      

Ï ، مما یزید من حدألسواق العالمیة   علىلمة و االنفتاح في ظل العو  خاصة  التنافسیة لهایزةالم

     ، كما أن تبني هذا النمط القیادي أصبح من الضروریات  و شراسة المنافسة بین المنظمات

 التي  ، و ال سیما تلكرات البیئیة السریعة  مواكبة المتغی ذلك لما له من تأثیر إیجابي في تنبؤ و

        .( Northouse , 2001 : 187 ) تعیشها المنظمات الیوم 

 بل إن المراكز القیادیة ث بطبیعة القیادة الممارسة فیهاإن الكثیر من المنظمات ال تكتر      

           لتحقیق مصالحهم الشخصیةن بالوصول إلیها الستغاللها  فیها باتت غایة یحلم المدیر

، متجاهلین بذلك أهمیة دورهم الرئیس في هذا المنصب، ین أوضاعهم المالیة و االجتماعیةتحس
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و تنظیم و مراقبة    و تخطیطوهو العمل على تحسین أداء هذه المنظمة و ضمان استمراریتها

  .العمل فیها للوصول إلى تحقیق األهداف و النتائج المرجوة 

ا لها من ل بشكل واضح أهمیة المعرفة و إدارتها و م هم هناك عدد كبیر من المنظمات ت      

المعرفة و كیفیة � ال یدركون أصال معنى ، كما و أن أغلب المدیرینتأثیر على تحسین أدائها

الرئیسة ، لذلك فإن هذه األسباب هي العوامل عادها و كیفیة تأثیرها على عملهم أبإدارتها و ما

، و عدم قدرتها على مواجهة أبسط التحدیات و الصعوبات التي لفشل العدید من المنظمات

  .تواجهها في بیئة عملها  أو الوقوف في وجه المنافسة الخارجیة 

– بل و أغلب – إن عدم االكتراث بنمط القیادة و عدم إدراك أهمیة المعرفة جعل الكثیر      

، كما أدى ذلك إلى ضعفها ر ضعیف في األسواق العالمیةو حضوالمنظمات العربیة ذات تأثیر 

منافسة من قبل في منافسة الشركات الخارجیة التي باتت منتجاتها تغزو أسواقنا دون مواجهة أیة 

 األجنبیة تصدر منتجاتها البالستیكفعلى سبیل المثال هنالك الكثیر من شركات شركاتنا الوطنیة، 

 ) 2009 بلغت نسبة الواردات من هذه المنتجات عام  حیثإلى داخل األسواق األردنیة

لدائرة  2009  عام خالل ةالخارجی  التجار حصاءات– حسب – دینار أردني ( 12366555

       .الكتراث بمنافسة الشركات المحلیة�w =å -اإلحصاءات العامة 

  :سئلة اآلتیة   و بناء على ما سبق فإنه من الممكن صیاغة مشكلة الدراسة الحالیة باأل    

   األردنیة نمط القیادة التحویلیة ؟البالستیك للصناعات اإلنشائیة تبني شركات مدىما  : :أوال 

 البالستیك للصناعات اإلنشائیةثر تبني نمط القیادة التحویلیة على أداء شركات Éما : Éثانیا 

   a األردنیة
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    إلدارة المعرفة  األردنیةةالبالستیك للصناعات اإلنشائیشركات  تبني مدىما :  ثالثا 

   األردنیة؟البالستیك للصناعات اإلنشائیةما دور إدارة المعرفة في تحسین أداء شركات :  رابعا

 البالستیك للصناعات اإلنشائیة في شركات األداءثر تبني نمط القیادة التحویلیة على  ما  :wخامسا

   � من خالل إدارة المعرفةاألردنیة

  

  یات الدراسةفرض : ( 1 – 3 )

 من محاولة اإلجابة عن التساؤالت التي وردت في مشكلة  الحالیة فرضیات الدراسةانطلقت      

         متغیرات األنموذج  لسلوكیات   النظریة له و مفسرةطروحاتالالدراسة و منسجمة مع 

  : على النحو اآلتي 

   : الفرضیة الرئیسة األولى

H01 : الجاذبیة و التأثیر  ( 1صائیة للقیادة التحویلیة بأبعادهال یوجد أثر ذو داللة إح

على أداء منظمات  ) ة و التمكین الفردییة االعتبار1االستثارة الفكریةÙ11 Ù تالÙ المثالي

  :، ونشتق منها الفرضیات الفرعیة اآلتیة 0.05)(األعمال عند مستوى الداللة اإلحصائیة 

H01-1 :  في شركات  األداءللجاذبیة و التأثیر المثالي علىال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة 

  ) .0.05( األردنیة عند مستوى الداللة البالستیك للصناعات اإلنشائیة

H01-2 : البالستیك  داخل شركات  األداءز علىیحفتال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة لل

  ) .0.05( األردنیة عند مستوى الداللة للصناعات اإلنشائیة
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H01-3 : البالستیك في شركات األداء وجد أثر ذو داللة إحصائیة لالستثارة الفكریة على ال ی

  ) .0.05( األردنیة عند مستوى الداللة  للصناعات اإلنشائیة

H01-4  :البالستیك داخل شركات األداء ر ذو داللة إحصائیة لالعتبار الفردي على ال یوجد أث

  ) .0.05(لة   األردنیة عند مستوى الدالللصناعات اإلنشائیة

H01-5  :البالستیك داخل شركات األداء  على للتمكینر ذو داللة إحصائیة ال یوجد أث

  ) .0.05( األردنیة عند مستوى الداللة  للصناعات اإلنشائیة

  :الفرضیة الرئیسة الثانیة

: H02 البالستیك  شركات 0.05 تحسینإلدارة المعرفة في یوجد أثر ذو داللة إحصائیة  ال

  .0.05)(عند مستوى الداللة اإلحصائیة   األردنیةاعات اإلنشائیةللصن

  :الفرضیة الرئیسیة الثالثة

H03 :و التأثیر المثاليالجاذبیة(  یوجد أثر ذو داللة إحصائیة للقیادة التحویلیة بأبعاده ال )      

ت األعمال من على أداء منظما ) ة و التمكین الفردییة االعتبار  االستثارة الفكریة   : تو ال

  .0.05)(خالل إدارة المعرفة عند مستوى الداللة اإلحصائیة 

 

  أهمیة الدراسة : ( 1 – 4 )

  : تستمد هذه الدراسة أهمیتها من جانبین هما     

  :ألهمیة الجانب النظري ل ( 1 )
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 أهمیة موضوع الدراسة و الذي هو أثر القیادة في الدراسة  تكمن األهمیة النظریة لهذ    

       أوال،. األردنیةالبالستیك للصناعات اإلنشائیة المعرفة داخل شركات       لتحویلیة على  

منظمات  على أداء السلبي  بما تضیفه من علم ومعرفة حول القیادة التحویلیة وأثرها اإلیجابي

هم هذه ، كما أنني آمل أن تسادور في ذلك  یكون إلدارة المعرفة و ما یمكن أن•ثانیا،. األعمال

 المعرفة في منظمات األعمال و أن تكون ô°�wŠ   الدراسة في إدراك مدى أهمیة القیادة التحویلیة

    . الموضوعنقطة انطالق لدراسات أخرى حول هذا

   :ألهمیة الجانب العملي ل ( 2 ) 

لتي قد یة لهذه الدراسة في استغالل النتائج التي نأمل الوصول إلیها و املتكمن األهمیة الع     

  یكون لها مساهمة فعالة في إعادة النظر باألسالیب القیادیة التي تتبعها المنظمات و خصوصا 

 كما . األردنیة و غیرها من مصانع  و مؤسسات محلیةالبالستیك للصناعات اإلنشائیةشركات 

واكبة لوطنیة لم أرضیة صلبة ترتكز علیها جمیع المنظمات ادراستهیأمل الباحث أن تشكل نتائج 

  .  و تحسین أدائهاو منافسة المنظمات الخارجیةالتغیرات البیئیة 

  

  أهداف الدراسة : ( 1 – 5 )

 لهذه الدراسة یتمثل في الكشف عن أثر القیادة التحویلیة على المعرفة     إن الهدف الرئیس   

  :ط اآلتیة  األردنیة و ذلك من خالل دراسة النقاالبالستیك للصناعات اإلنشائیةداخل شركات 

سلوب القیادة أل األردنیة البالستیك للصناعات اإلنشائیةإظهار مدى تبني شركات  1.

  .التحویلیة 
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  .دارة المعرفة إل األردنیة البالستیك للصناعات اإلنشائیةإظهار مدى تبني شركات  2.

  .ردنیة  األالبالستیك للصناعات اإلنشائیةشركات ÏŠQ° بیان أثر القیادة التحویلیة على  3.

  . بیان دور إدارة المعرفة في تحسین أداء شركات البالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنیة4.

البالستیك للصناعات اإلنشائیة  شركات فيإدارة المعرفة بیان أثر القیادة التحویلیة على  5.

  .األردنیة 

  

  حدود الدراسة : ( 1 – 6 )

   زمنیة وعلمیة و كذلك حدود بشریة، و حدودكانیة`واء عملیة أو نظریة حدود م   لكل دراسة س

   : و قد تمثلت حدود هذه الدراسة فیما یلي

 في شركات البالستیك  في المستویات الدنیا و الوسطى``األفراد العامل: الحدود البشریة

  .للصناعات اإلنشائیة األردنیة 

  .ة شركات البالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنی :الحدود المكانیة

  .م  2009 / 2010الفصل الثاني من العام الجامعي  :الحدود الزمنیة

   یة و التأثیر المثاليالجاذب( اعتمد الباحث على متغیرات القیادة التحویلیة  :الحدود العلمیة

قبل                      2009مالمحددة ) التمكین ôلفردیة  االعتباریة رة الفكریة،،االستثاالتحفیز

Avolio , et.al. , 1991 : 9 – 16 ) ( و فیما یتعلق بمتغیر إدارة المعرفة فقد تم االعتماد ،

، باإلضافة إلى ( Woods , 2003 : 171 ) ( Nonaka , 1995 )   كل منعلى ما أورده

                   (متغیر األداء المعبر عنه في كل من الربحیة و الحصة السوقیة على ما أورده

      . ( William , 2002 : 457 )  
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  محددات الدراسة :  ( 1 – 7 )

ي تتأثر بالظروف  إن اإلنسان في حیاته یواجه العدید من الصعوبات و المعوقات الت      

   خارجي الذي یبادله التأثیر أیضان الشخص یتبادل التأثیر مع المحیط ال      البیئیة المحیطة

 نها تتمیز بعدم أل یرات بیئیة تحتاج إلى التعمق و البحث ف الحال به عندما یتعامل مع متغفكی

نه لیس باإلمكان الحصول على       صحیح، و لیست معروفة بالشكل الوضوحها و ظهورها

 و هذا ینطبق أیضا على     كل شيء دون مواجهة أٍي من المعوقات و الصعوبات أو التحدیات

ي ُأجریت على و الدراسات الت ك العدید من البحوثن هنا  ô ô الدراسات اإلنسانیة و االجتماعیة

، و واجهت القائمین علیها بعض الصعوبات و ذلك أن الحصول على مدى العقود الماضیة

و التنقیب عن المصادر التي تخدم هذه  المعلومات لهذه الدراسات یحتاج إلى الوقت و الجهد

  .الدراسات 

  :   یوجز بعض المعوقات و الصعوبات بما یلي       أما بالنسبة لهذه الدراسة فإن الباحث

 .الدراسات النظریة و العلمیة حول هذا الموضوع قلیلة على حد علم الباحث  - 

 إن دقة نتائج هذه الدراسة مرهونة بمدى تعاون الموظفین في شركات البالستیك للصناعات  - 

 .اإلنشائیة األردنیة 
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  أنموذج الدراسة  : ( 1 – 8 )

                                        

  

                        

  

  
  

  

     

  

  1 – 1 ) ( شكل رقم
 أنموذج الدراسة

 

  التعریفات اإلجرائیة لمصطلحات الدراسة : ( 1 – 9 ) 

عملیة یسعى من خاللها القائد و التابعین للنهوض كل منهما باآلخر  " هي :ة التحویلیةالقیاد

 "    ، كما عرفت بأنها ( Burns , 1978 )  " للوصول إلى أعلى مستویات الدافعیة و األخالق

، كما أنها تعمل على تقییم أداء المرؤوسین  و التحسینراد العاملین بالتغییرالقدرة على إقناع األف

   التحویلیةالقیادة

  الجاذبیة و التأثیر المثالي

  ��  تال

  ة الفردییةاالعتبار

  ارة الفكریةثستاال

  التمكین

  إدارة المعرفة

  األداء

  الربحیة

  الحصة السوقیة
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و على تحفیز األفراد لتحسین األداء و تلبیة حاجاتهم و رغباتهم و إشعارهم بأهمیة مساهمتهم 

   .( Northouse , 2001 ) "  في تحقیق أهداف المنظمة

         احترامو هو وصف لسلوك القائد الذي یحظى بإعجاب و" : الجاذبیة و التأثیر المثالي

    لتابعین قبل االحتیاجات الشخصیةل، و یتطلب ذلك تقدیم االحتیاجات قدیر جمیع العاملینت

   .( Bass & Avolio , 1994 )" القیام بتصرفات ذات طابع أخالقي و عادل 

 على تصرفات و سلوكیات القائد التي تولد في التابعین حب    العملیة التي ترك وهو: " ((  تال

إن تلك السلوكیات تعمل على إیضاح التوقعات للتابعین و تشجیع روح الفریق في   لتحدي 

  . (  Bass & Avolio , 1994 )"  االلتزام باألهداف التنظیمیة العمل و

و هي عملیة بحث القائد عن األفكار الجدیدة و تشجیع حل المشاكل " : ارة الفكریةثاالست

"          و الخالقة لتحسین أداء العمل  و دعم النماذج الجدیدةبطریقة إبداعیة من قبل التابعین

( Bass & Avolio , 1994  ) .  

 و إبداء  وهي عبارة عن أسلوب القائد في تعامله مع مرؤوسیه بلطف: "ة الفردییةاالعتبار

استراتیجیات نجازاتهم من خالل تبني •، و كذلك یعمل على تشجیع اهتمام خاص باحتیاجاتهم

   .(  Bass & Avolio , 1994 )" دیر و اإلطراءالتق

فهي  في الشركة فعالیتهارفة و تحقیق هي العملیة المنهجیة لتوجیه رصید المع  ":إدارة المعرفة 

w األشیاء بفاعلیة و بطریقة كفؤwتشیر إلى المعرفة الخاصة بعمل w ة ال تستطیع الشركات األخرى

ô، و هي أیضا مدخل إلضافة أو إنشاء ئیسي للربحاخها لتكون المصدر الرتقلیدها أو استنس

القیمة من خالل المزج أو التركیب أو التداؤب بین عناصر المعرفة إلیجاد تولیفات معرفیة 

. ) 97 -   2004 : 96    نجم ،( ôأفضل مما هي علیه كبیانات أو معلومات أو معارف منفردة 

(مجموعة من العملیات التي تتحكم و " ها ( إدارة المعرفة بأن( Newman , 1999 : 1 ) ویعرف 
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: تخلق و تنشر و تستخدم المعرفة من قبل الممارسین لتزودهم بالخلفیة النظریة المعرفیة الالزمة     

"   یعرف إدارة المعرفة بأنها   - ( Bertels , 1991 : 2 ) أما .  تحسین نوعیة القرارات و تنفیذهال

، وهذا یشیر إلى ضرورة إیجاد  المنظمةستمر لقواعد المعرفة لدىتجدید الم إدارة المنظمة تجاه ال

  .Ïالهیكل التنظیمي المساعد على ذلك الذي یقدم التسهیالت ألعضاء المنظمة 

 الصعب نقلها أو هي في حقیقة األمر توجد داخل عقل كل فرد و التي من": لمعرفة الضمنیة.

� = الخبرات المتراكمةوعة من المهارات و ، و قد تكون هذه المعرفة هي مجمتحویلها لآلخرین

  .   ( Polanyi , 1966 : 47 )  "سمیت ضمنیة ألنها مخفیة و غیر ظاهرة للعیان

 :     و هي المعلومات الموجودة في أرشیف الشركة كالسیاسات ": (المعرفة الظاهرة أو البینة

مكن لألفراد داخل المنظمة ، و في الغالب یعاییر عملیات التشغیل و التقاریراإلجراءات و م

    o         من خالل الندوات     الوصول إلیها و استخدامها و تقاسمها مع جمیع الموظفین 

  . ( Polanyi , 1966 : 47 )"  اللقاءات و الكتب

 :      اخلیة و التأثیرات الخارجیةهي النتائج المتحققة نتیجة تفاعل العوامل الد: أداء المنظمة

   ) .2009 : 478، إدریس ، الغالبي (   من قبل المنظمة في تحقیق أهدافها استغاللها

لمنظمة بالمقارنة بالمنظمات األخرى المنافسة العاملة في نفس لمقدار الربح المتحقق : ?الربحیة

  ) .2009 الغالبي ، إدریس ، ( القطاع 

    (  في السوق      ة من مجمل المبیعات تشیر إلى الجزء الخاص بالمنظم: الحصة السوقیة

   ) .2009الغالبي ، إدریس ، 

  

  

  الفصل الثاني
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  اإلطار النظري و الدراسات السابقة 
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   القیادة التحویلیة: ) 2 - 2 (

   إدارة المعرفة: ) 2 - 3 (

  األداء التنظیمي : ) 2 - 4 (

  ألداء التنظیميعالقة القیادة التحویلیة و إدارة المعرفة با : ) 2 - 5 (
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  المقدمة : ) 2 - 1 (
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 لقد حظي مفهوم القیادة التحویلیة باهتمام العدید من الكتاب و المفكرین و قد نتج عن هذا    

نظري ، و سیعرض في هذا الفصل من الدراسة جزء مما تناولته هذه ٌّاالهتمام كم من األدب ال

  ثم االنتقال إلى إدارة المعرفة و أنواعها وصوال األدبیات ، فالبحث بدأ بالقیادة التحویلیة و أبعادها 

Ïإلى عالقة القیادة التحویلیة بإدارة المعرفة ، و أخیرا بعالقتهما معا بأداء المنظمة  =.  

  

  قیادة التحویلیةال : ) ( 2-2

  المفهوم و األهمیة  : ) 1-2-2 (

)القیادة التحویلیة عملیة یشترك فیها الفرد مع اآلخرین و یكون روابط تعمل على رفع مستوى      
  اآلخرین  فإن القائد التحویلي یلبي حاجات  ، لذخالق عند كل من القائد و التابعالدافعیة و األ

راتهم                و  مساعدتهم في الوصول إلى أقصى قد في المنظمة و یحاولو دوافعهم

Š لیعكس معیارا أكثر إنسانیة لمؤسسته، و هو الذي یحاول تغییر القیم التنظیمیة المشتركة مهاراتهم

كن المدیر و األتباع من الوصول إلى مجموعة من القیم األخالقیة أقوى   و أعلى یو عدالة لتم

   .( Northouse , 2001 : 188 )من القیم السابقة 

تدعو القیادة التحویلیة إلى التغییر و التطویر الدائمین في المنظمة لمواجهة التطورات             

، و یتطلب مثل هذا التغییر قیام القیادة التحویلیة بیئتین الداخلیة و الخارجیةو التحدیات في ال

  :بثالث فعالیات أساسیة هي

اه المستقبل المتوقع للمنظمة على أن تمتد هذه الرؤیة إلى جمیع تولید رؤیة متجددة تج.  1

  .األجزاء و الوحدات في المنظمة 
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  .إحداث القبول الجماعي لكل ما هو جدید و حدیث من قبل المعنیین في المنظمة . 2

ك على صعید 3توفیر كل ما هو مطلوب إلحداث التغییر في عموم المنظمة سواء أكان ذل. 3

  .åô   ( 308 - 307 : 2000 = ~( اإلداریة = التسویقیة أ= المالیة أالتقنیة أمالمستلزمات 

أن مفهوم  ) Tichy & Devanna, 1990 : 187( .    و انطالقا من األفكار أعاله یشیر 

 تعریف مفهوم  تحاول بعض الدراساتمما جعل  حویلیة ال زال یكتنفه بعض الغموضالقیادة الت

ها القدرة على مواءمة الوسائل مع الغایات و تشكیل و إعادة تشكیل القیادة التحویلیة بأن

ن هذا النمط القیادي یقوم على إدراك جوهر   = = ظمات لتحقیق أغراض إنسانیة عظیمةالمن

الحاجات الظاهرة و الكامنة للمرؤوسین و العمل على إشباع تلك الحاجات و استثمار أقصى 

 فإن القائد التحویلي یسعى . و من هذا المنطلق.مقصودالمرؤوسین بهدف تحقیق تغیر طاقات 

 =              .ویل هذا الوعي إلى آمال و توقعاتو تحى زیادة وعي مرؤوسیه باحتیاجاتهم، إل

بالتالي تتولد لدیهم الدافعیة إلشباع تلك الحاجات فیما یتعلق بإدراك و تحقیق الذات في حیاتهم 

  .العملیة 

مدى سعي القائد التحویلي ب تهتم أن القیادة التحویلیة ) Trafino , 2000 : 233 (      و یرى 

 و تطویر ر الذاتي و العمل على تنمیة و التطویاإلنجازإلى االرتقاء بمستوى مرؤوسیه من أجل 

و هناك من یرى القیادة التحویلیة بأنها التفاعل بین القادة و . الجماعات و المنظمة ككل

و تجاوز المصلحة  و االرتقاء إلى أعلى المستویات لى رفع التحفیزالمرؤوسین المؤدي إ

و تعني القیادة التحویلیة من  . ( Kark,et.al. , 2003 : 247 )الشخصیة إلى المصلحة العامة 

 استخدام القائد لعنصر الجاذبیة و Rafferty & Griffin , 2004 : 330 )    (وجهة نظر
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النظم ألنماط من األداء ع من التطلعات و یحول األفراد و الصفات الشخصیة ذات العالقة لیر

  .ذي المستوى العالي 

 on             .، یمیل المفكرون إلى اعتبار القیادة التحویلیة نتیجة للتطو     و من جانب آخر

ه مع التغیرات و الممارسات القیادیة التي أدت إلى تطویر القائد اإلداري لذاته و أدائه و تعامل

، إلى أن أطلق علیه القائد التحویلي ، و هو ذلك الذي یرفع من مستوى لعالمیة المعاصرة.

نجاز و التنمیة الذاتیة و یروج لعملیة تنمیة و تطویر المجموعات            العاملین لتحقیق اإل

قت و المنظمات و یستثیر في أتباعه الهمم العالیة و الوعي بالقضایا العالمیة الرئیسة في الو

   ) .1999 : 147الهواري ، ( الذي یعمل فیه على زیادة ثقتهم بأنفسهم 

 للقیادة التحویلیة على أنها تلك القیادة التي ) Conger , 2002 : 47 (?      و أخیرا ، ینظر 

4تتجاوز تقدیم الحوافز مقابل األداء المرغوب إلى تطویر و تشجیع المرؤوسین فكریا و إبداعیا  7  7

  .7 تماماتهم الذاتیة لتكون جزءا أساسیا من الرسالة العلیا للمنظمة تحویل اه

 .    إن القیادة التحویلیة تدعم و تضع قیما للمنظمة ، و تحدث تغییرات في ثقافتها و معتقداتها 

و تسهم في وضع معاییر لألداء ضمن نسق متكامل و مترابط یجعلها قادرة على االستجابة  

فالمنظمات المعاصرة  ) . Avolio , 1991 : 9( اخلیة و الخارجیة الفاعلة للتغیرات الد

دینامیكیة في جوهرها ، فحاجات و رغبات العاملین و المتعاملین فیها متجددة و متغیرة مما 

9 و معتقدات تختلف جذریا عن خصائص القیادة 9ایستدعي وجود قیادات تمتلك خصائص و قیم

توظیف الفاعل للموارد والتقنیات و نظم المعلومات و قیادة  بحیث تكون قادرة على الôالتقلیدیة

المنظمة في ظروف و مناخات تنافسیة ، فالمنظمات الفاعلة هي المنظمات التي تتحلى بالمرونة 
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 ( Bass & Avolio , 1992 : 22 )-  و االبتكار و تعتمد استراتیجیات واضحة للتغییر و التمی

-.  

  في منتصف الثمانینیات نسخة موسعة و منقحة للقیادة التحویلیة   ( Bass ,1985 ) ..قد       

ا ال  و لكنه ( House , 1976 ) � ( Burns , 1978 )تعتمد على األعمال السابقة التي قدمها 

حیث  ( Burns,1978 )في مدخله من عمل Â ( Bass,1985 )، فقد وسع  تنسجم تماما معهما

، و ذلك من خالل اقتراح أن تباع و لیس لحاجات القادةجات األأعطى المزید من االهتمام لحا

الل النظر  و من خ.واقف التي لیست مخرجاتها إیجابیةالقیادة التحویلیة یمكن أن تنطبق على الم

      متصلة واحدة و لیست كسلسلتین منفصلتین التحویلیة كسلسلة   إلى القیادة التبادلیة

Yammarino , 1993: 379-382 )(  .قد وسعو ل ( Bass,1985 )  من عمل   أیضا  

House,1976 ) (  للعناصر العاطفیة و األصول الكاریزمیة من بإعطاء مزید من االهتمام

ôلكاریزما تعد شرطا ضروریا76 1: خالل القول Š                       و لكن لیس كافیا للقیادة التحویلیة  °°

 ( Yammarino , 1993 ).   

Q بأن القیادة التحویلیة تحفز األتباع على بذل أكثر مما هو متوقع ( Bass , 1985 )    و یفید  Q

  :من خالل القیام بما یأتي 

  . رفع مستوى وعي األتباع بأهمیة و قیمة األهداف المحددة و المثالیة  1.

  .الشخصیةحث األتباع على تغلیب مصلحة الفریق أو المنظمة على مصالحهم . 2

  .األعلىلالهتمام بالحاجات ذات المستوى  تحفیز األتباع 3.

  :أن القیادة التحویلیة تعمل على  ) Leithwood , 1992 : 17-21(        و یورد 
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، و تشجیعهم على العمل تطویر أداء العاملین بالمنظمة، و تحسین مهاراتهم بصورة مستمرة1.  

تضع معاییر 2 9 ةرات الثقافی1یل من عزلتهم المهنیة، و تدعم التغیتقلاللجماعي التعاوني، و 1

  .المهنیة، و ترسخ الثقافة موضوعیة لقیاس األداء

، و تحفزهم على االنخراط في 2وال إبداعیة للمشكالت التنظیمیة تجعل من العاملین یقدمون حل2.

  .أهدافها جدیدة و بذل الجهود اإلضافیة لتحقیق رسالة المنظمة و أنشطة

، و تساعدهم على اعتماد داف و الرؤیة المستقبلیة للمنظمةهتشرك العاملین في وضع األ3.  

3، و تجنبهم االلتزام بالحلول المنمطة أو قدیم حلول متعددة إلنجاز األهدافالتفكیر اإلبداعي لت

  .األحكاماعتماد السرعة في إصدار 

ع و تض  تشكل من العاملین في المنظمة فریق عمل واحد یتقاسم المسؤولیات و الصالحیات4.

  . اإلبداع2 9 .   ، و ترسخ مناخا تعاونیا باعثا على التمی مامهم آماال واسعة ممكنة التحقق 

 كافة العاملین في المنظمة و تشركهم في صناعة قدم توضیحات مفصلة لواجبات و مهمات ت5.

  .قدراتهم، و تقیم ورش عمل لتنمیة مواهبهم و میولهم و ارات التنظیمیةالقر

، و تستجیب بفاعلیة تعاملین و تسعى جاهدةً  إلشباعهاالعاملین و المتتحسس حاجات 6. 

  .التغییرلحاجات المجتمع المحلي دائمة 

ن خالل تواصلهم     إن القادة التحولیین یمتلكون رؤیة جماعیة واضحة یعملون على تحقیقها م

لح العامة فوق صا، و یلهمون تابعیهم لیضعوا المحتذى بهاô، ویتصرفون كنماذج یمع العاملین

ô، كما أنهم یحفزون العاملین و یشجعونهم على اإلبداع و هم بذلك یتحملون مصالحهم الشخصیة

 تباع°°، فالقائد التحویلي یحفز العاملین على المخاطر الناشئة عن إنجاز المهماتالمسؤولیة و 
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مكنهم من مزاولة ، و یشركهم في صناعة القرارات و ی الوظیفیةالمناسبة إلنجاز المهماتالطرق 

 : Q .( Junga ,- et..al,- 2003 یؤكQهذا الصددفي ô.  الصالحیات لتدریبهم على القیادةبعض

(  أن القائد التحویلي یوزع الصالحیات و یتصرف بوصفه قائدا لفریق عمل متناغم - ( 526

  .(یسعى جاهدا لإلبداع لتحقیق مستویات أداء تفوق التوقعات 

  

   لقیادة التحویلیة أبعاد ا) :  2-2-2( 

 MLQ – Multifactor Leadership     اشتملت استبانة القیادة متعددة العوامل 

Questionnaire اي و ضعهت ال ( Bass , 1985 )على  أبعاد للقیادة التحویلیةخمسةى  عل 

   :آلتيالنحو ا

بغرس الكبریاء في  ، حیث یقوم القائد)الجاذبیة أو التأثیر المثالي  ( Charismaالكاریزما 1. 

ساس ، و نشر اإلح و تحدید الواجبات األكثر أهمیة، و ترتیب أولویات المهماتنفوس العاملین

م و التواصل المستمر مع  فالقائد یضع المعنى أو المغزى من خالل الفه.برسالة المنظمة

 .تقبل المنظمة. و أفكارا عن مس..درة عالیة على اإلقناع و یطرح رؤ، كما أنه یمتلك مقالعاملین

فالقادة الكاریزمیون یمكن تمییزهم عن غیرهم من القادة من حیث استخدامهم لممارسات إداریة 

Âرك انطباعا واضحا لدى العاملین مهنیة مصقولة تحدث تأثیرا و تت N          ( Kent ,  et..al , 

2001 :  221-230 ).   

، فهو یصف القادة الذین التأثیر المثالي الكاریزما ب( Northouse , 2001 : 193 )و یصف    

°، و عادة ما یكون  في محاكاتهم بدرجة كبیرة، و یرغبون=رفاتهم أدوارا نموذجیة ألتباعهم=تمثل تص
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عتماد علیه للقیام بالشيء ، و یمكن اال اییر عالیة جدا للسلوك األخالقيلدى هؤالء القادة مع

éیكن لهم األتباع احتراما عظیما1 0 الصحیح Šالبا ما یثقون فیهم إلى حد بعید، و غÏ Š     و یزودÏ
، إذ یصف عامل الكاریزما األفراد الخاصین الذین الرسالةهؤالء القادة األتباع برؤیة و شعور ب

   .تباع الرؤى التي یطرحونهاÏرغبون یجعلون اآلخرین ی

 e    یعرف  )Avolio , et .. al , 1991 : 10  (إظهار مشاعر االحترام "ه التأثیر المثالي بأن

"، حیث یستطیع القائد التحویلي أن تبادلة و الثقة في رسالة المنظمة، و بناء الثقة الملآلخرین
، و ذلك عندما یتحسس العاملون معه مقدرته على تحقیق یجعل العاملین یتأثرون بممارساته

أن التأثیر المثالي  ( Bass & Avolio , 1992 : 23 ) كما یعتقد ""أهداف المنظمة و رسالتها 

، و الذین مةخاصیة ملحوظة لدى القادة الذین یمتلكون البصیرة و اإلحساس برسالة المنظ

 العاملین  و هذا النوع من القادة یجعل.یحظون باالحترام و الثقة و التقدیر من قبل العاملین

    .حقیق مستویات أداء تفوق التوقعات�یقدمون جهودا إضافیة لت

 )     أن التأثیر المثالي یحدث عندما یتصرف القادة كأنماط ) Woods , 2003 ( و یشیر    

  لقیم ، حیث ینظر العاملون لهم على أنهم مثال لألخالق و الذي یشغلونهرموز للدور أو المنصب

  ô           ، كذلك فإن سلوك القائدجاههمویبدون مشاعر اإلعجاب و االحترام و الثقة ت

  . تجسد الحرص على المصالح العامة تجعله أكثر تأثیرا على العاملین معه ممارسته التي 

، و ذلك بتفویض الصالحیات لهم   Individualized Consideration االعتباریة الفردیة 2. 

  العمل علىو تمكینهم من ممارساتها و تحفیزهم على اكتشاف خبرات و تجارب تعلیمیة و

 : -Northouse , 2001 ). و یضی.راعاة الفروق الفردیة بینهمم و متدریبهم و تطویر مهاراته

ه بعنایة   أن هذا العامل یمثل القادة الذین یوفرون المناخ المساند الذي ینصتون فی - ( 194
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اعدة ، و یتصرف القادة كالمدربین و المستشارین في أثناء محاولتهم مسلحاجات األتباع الفردیة

 فهؤالء القادة ربما یستخدمون التفویض وسیلة لمساعدة األتباع على  األفراد في أن یحققوا ذاتهم

) أن كثیرا من ) Krishnan , 1998 : 21-27 (و یرى  .النمو من خالل التحدیات الشخصیة

القادة ال یؤثرون على اآلخرین بهدف تغییر سلوكهم فحسب بل ألسباب محددة لدیهم بهدف 

  . كل أفضلز األدوار المنوطة بهم بشدفعهم إلنجا

�و قد حاول بعض الباحثین تصنیف التأثیر إلى مستویات بناء على مقدرة القائد و دوره في    

لقائم على ، فقد یكون التأثیر باستخدام األسلوب االستقرائي اإقناع و استرضاء العاملین معه

     ع لألوامرلى االنصیاعو قد یتم باستخدام إستراتیجیة التحكم القائم  Lتعرف حاجات العاملین

°å°  و الضغط المستمر على العاملین لتحقیق األییر و مواعید صارمة إلنجاز المهماتوضع معا

، كما توجد إستراتیجیة التآلف التي تشیر إلى محاوالت القائد بناء تحالف مع العاملین و المطلوب

 القائد  یطبق ، كما قدط صداقة معهم و الثناء على جهدهمإشعارهم بأهمیتهم و تأسیس رواب

إستراتیجیة المنطق التي تعتمد على استخدام العقل و التفكیر إلقناع اآلخرین بأهمیة إنجازهم 

  .ألدوارهم الوظیفیة 

عني إثارة العاملین للتفكیر بطرق جدیدة ت° ° Intellectual Stimulationاالستثارة الفكریة 3. 

اإلقدام على أیة ممارسة أو تصرف         في حل المشكالت ، و استخدام التفكیر المنطقي قبل 

) Hater & Bass , 1988 : 695-702 (.  و قد أطلق (Northouse , 2001- : -193 ) 

، فیصف هذا البعد القادة الذین یوحدون األتباع بتوقعات "الدافعیة اإللهامیة " ذا البعد على ه

، فعند تطبیق هذه الرؤیة تركة للمنظمةلتزموا بالرؤیة المشتحفیزهم لیعالیة و یلهمونهم من خالل 

 یحققون یستخدم القادة الرموز و التودد العاطفي لتركیز جهود األتباع من أجل تحقیق أكثر مما
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، و من األمثلة على هذا لنوع من القیادة یعزز روح الفریق، و هذا امن خالل اهتمامهم الذاتي

 التشجیعیة و العبارات ه من خالل الكلمات البعد مدیر المبیعات و ذلك من خالل تحفیزه لموظفی

Ï و أیضا یقصد بها إثارة العاملین لجعلهم أكثر وعیا بالمشاكل التي .لتطویر مستقبل شركتهم  

تعترض تحقیق األداءات التي تفوق التوقعات و یظهر دور القائد من خالل التعاطف مع 

ô = و مشاعرهم           أحاسیسهمو مشاركتهم في اآلخرین و االستماع ألفكارهم و مقترحاتهم

هذا یعني أن القائد یمارس من خالل هذا البعد أسالیب التقمص العاطفي لتحفیز العاملین على 

فالقائد التحویلي یجب  .) Krishnan , 1998 : 21-27 (إیجاد حلول إبداعیة لمشكالت المنظمة

النظر في طرق تفكیرهم تجاه  أن یعمل على إیجاد مبررات قویة تدعو العاملین إلى إعادة 

، و أن یساعدهم على حل المشكالت ة و قیمهم الشخصیةمشكالت العمل التقنیة و اإلنسانی

فالقائد . براهین الداعمة للحلول اإلبداعیةبطرق جدیدة من خالل الحوار و تقدیم األدلة و ال

 وع من التوحید القیمي التحویلي یقیم التوازن بین قیم العاملین و قیم المنظمة للوصول إلى ن
Šإن التحفیز الفكري یعد ضروریا و خاصة إذا كانت خبرة القائد و . Š و المنظمي الشخصي Š Š

Šمعلوماته عن المشكلة محدودة  كما أنه یعد ضروریا في الحاالت التي یكون فیها أغلب العامل Š ین

لمجموعات من العاملین حیث أشارت نتائج البحوث إلى أن هذه ا. من المتعلمین تعلیما عالیا 

É مشكالت التي تعاني منها منظماتهمالمساهمة الفاعلة في حل ال تحرص على المشاركة  و

فمشاركة العاملین ومساهمتهم و األخذ بآرائهم و مقترحاتهم تشعرهم بالرضا الوظیفي و تعمق 

   )  ( Avolio , et..al , 1991 : 9-16هم للمنظمة  التزامهم و وال

 تطویر هذه األبعاد من خالل توسیع المؤشرات الدالة على كل  لقد تم Motivationô  التحفیز4.

( على إضافة بعد آخر جدید لألبعاد التي أشار إلیها     ) ( Avolio , 1991 بعد ، فقد عمل

Bass , 1985 ( یعرف  ، حیثو هو بعد التحفیز ) Woods , 2003  ( إثارة " التحفیز بأنه
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روحیة و ف لدى العاملین للعمل و الحركة ، و القیادة اإللهامیة و الرؤیویة و الالمشاعر و العواط

أن بعض الباحثین  )  Avolio , et .. al , 1991 : 12( و یؤكد  ."عقیدة القائد و إیمانه 

حفیز هو من خصائص القائد ، باعتبار أن التôدة المحفزة كشيء غیر قابل للبحثینظرون للقیا

، لذلك كان التي ال یتم اكتسابها أو تغییرهاأن الكاریزما هي نوع من الموهبة ، بمعنى الفطریة

إن التركیز المعاصر . ل مع خصائص القائد األكثر واقعیةاالتجاه السائد یقضي بضرورة التعام

، ففي الوقت الذي یكون فیه عاني من مشكالت ذات صلة بالتحفیزعلى القیادة التحویلیة ی

، فإن قیادات القاعدة قد تكون لدیهم رة العلیا للمنظمة�شائعا في مستویات اإلدا�التحفیز ملحوظا و 

�درجات معینة من التحفیز الملهم من وجهة نظر العاملین لهم بعكس االعتقاد الذي كان سائدا و 

، فقد یعمل قادة المستویات الوسطى على تحفیز في مستویات اإلدارة العلیاالذي یقتصر عملیة ال

، و هذه نمیط األدوار لقادة ملهمین آخرین، و تحدید أدوارهم و تتهملعاملین و تطویر مهاراتحفیز ا

�اإلجراءات تعمل على إلهام العاملین و إمكانیة تحقیق ذلك تحدث و لو جزئیا من خالل االهتمام 

نه یجعل ، و هذا السلوك یدعم المقدرة اإللهامیة لدى القائد لكولمزدوج بتقدیر األفراد و تحفیزهم�

ائدهم یستطیع التغلب على العاملین یشعرون بقیمتهم و یدعم ثقتهم بأنفسهم و إحساسهم بأن ق

 ) و یطلق. م لمواجهة تحدیات العمل المتوقعةوالمساعدة له  ، و بوسعه تقدیم العونالعقبات

Northouse , 2001 : 194 )  تعمل و یشیر إلى القیادة التي " الحفز الذهني "  هذا البعدعلى

1 0  و متحدین لمعتقداتهم و لقیمهم       = على تحفیز األتباع لیكونوا مبدعین و مبتكری

اولتهم ، و هذا النوع من القیادة یساند الموظفین في محت التي یتبناها القائد و المنظمةللمعتقدا

 و ینمي  رة للتعامل مع القضایا التنظیمیة، ، و یطور أسالیب مبتكلتبني أسالیب و طرق جدیدة

  .تفكیر األتباع لالعتماد على أنفسهم لحل المشكالت التي یواجهونها 
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   أضافها التحویلیة التيلقیادة لأحد األبعاد الجوهریة هو   Empowerment التمكین 5.

(Avolio, 1999)  و االفتراض الرئیس في فكرة التمكین أن سلطة اتخاذ القرار من المفترض ،

فین في الصفوف األمامیة لكي یمكن تمكینهم لالستجابة بصورة مباشرة أن یتم تفویضها للموظ

ي عن النموذج = یتضح أن فكرة التمكین تتطلب التخلاحتیاجاتهم ولطلبات العمالء و مشاكلهم و 

إن القائد .        و التشاورالتقلیدي للقیادة الذي یركز على التوجه إلى قیادة تؤمن بالمشاركة 

تهم إلى حقیقة  و المحافظة ى تمكین اآلخرین لمساعدتهم على تحویل رؤیالتحویلي یعمل عل

 یؤكد أن القادة الذین یتمتعون بسلوك تحویلي لدیهم القدرة على إمداد مرؤوسیهم بالطاقة . . علیها

Qو اإللهام لتمكینهم من التصرف عن طریق إمدادهم برؤیة للمستقبل بدال من االعتماد على 

، فالقیادات التي تمتلك الرؤیة یمكن أن تخلق مناخ المشاركة و تهیئ مكافآت العقاب و الأسلوب

الظروف المساعدة للتمكین التي عن طریقها یستطیع الموظفون أن یأخذوا على عاتقهم السلطة 

، فالقیادة بجانب إمداد الموظفین بالرؤیة التي تعمل على تحقیق تلك الرؤى التخاذ القرارات

درتها على خلق السلوك اإللهامي الذي یعزز الفاعلیة الذاتیة للعاملین للوصول التحویلیة تتمیز بق

و تتمیز القیادات التي لدیها توقعات و ) Bass&Avolio , 1993 : 49-52(إلى الهدف 

 و تحفیزهم لبناء المبادرة الفردیة   طموحات عالیة بقدرتها على تعزیز الفاعلیة الذاتیة للموظفین

 . لتحقیق الهدف

  ست خصائص للقائد التحویلي )  Hetland & Sandal , 2003 : 147-170( و یحدد     

   :آلتي و ذلك على النحو  

یتمتع القائد التحویلي بقدرته على اإلصغاء و االنتباه لما یقوله :  القدرة على التركیز و االنتباه1.

= مواقف التي یواجهها من خالاآلخرون باإلضافة إلى التركیز الكبیر على األمور المهمة في ال
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، و في نه یعمل على جعل اآلخرین یتبنوها، لیس هذا فحسب بل إتحدید األولویات التي یقوم بها

، فهو یعمل على شرح  التغییر األول و أحد أبرز رموزهمجال التغییر یمثل هذا الشخص داعیة

إلى ذلك فهو یمتلك القدرة على ، إضافة همیة األخذ بهأهدافه و توضیح غایاته إلقناع اآلخرین بأ

  .التعامل مع المواقف الغامضة و تلك التي یصعب التنبؤ بها 

2ویلي بالشجاعة و تحمل المخاطرةیتسم القائد التح: 2 تحمل المخاطرة2. هة ، و التي ال تعني البال2

 ، فالشجاعة هنا تعني أن یكون للشخص موقف واضح یتحمل منو الغباء كما قد یتبادر للذهن

      الحقیقة حتى، كما أنه یواجه و یرفض الوضع القائم غیر المالئمأجله المخاطرة المحسوبة 

 و ال یسعى إلى حمایة خرین حتى و لو لم یریدوا سماعها، و یكشف الحقیقة لآللو كانت مؤلمة

   . ôنفسه من الفشل ألن الفشل بالنسبة له عملیة تعلیمیة یحاول االستفادة منها مستقبال 

3عیدا عن 3یتسم القائد التحویلي بأنه یثق باآلخرین و یثق اآلخرون به ب:  الثقة بالنفس و اآلخرین3.

، فسعیه الحثیث نحو تحقیق األهداف التي یؤمن بها ال ینسیه إحساسه 3التسلط و الدیكتاتوریة

 عن طریق تفویض بعض الصالحیات لهم  Empowermentباآلخرین و العمل على تمكینهم 

ô، و غالبا ما یضع القائد التحویلي أو قائد التغییر الحقیقي اركتهم في عملیة صنع القرارات مش  °  

، و یتعامل مع الجانب العاطفي عن مبادئ التي یسترشد بها في أعمالهلنفسه مجموعة من ال

  .طریق األخالق العالیة في التعامل و المثل العلیا و الحوافز و العقوبات 

4یحمل القائد التحویلي مجموعة من القیم و المثل األساسیة و التي في ضوئها:  احترام الذات4. 4 

، كما أنه یدرك أن   دائما بأن الفعل أبلغ من القول، و یؤمنتتشكل أقواله و سلوكه و تصرفاته

 و هو ما یحتاجه  الوالء عند اآلخرین انسجام األقوال مع األفعال یولد الثقة و االحترام و التقدیر و
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 ، بل إن كثیرا من جهوده تضیع بسبب عدم ثقة دما یرید أن یقوم بعملیة التغییرقائد عنال

  .بالقائدالمرؤوسین 

ر لما ینبغي أن تكون علیه یتمتع القائد التحویلي بالقدرة على التصو:  القدرة على االتصال5.

 االتصال       و ، و بذلك فإنه یتمتع بقدرة علىصوراته إلى واقع، و یعمل على ترجمة تاألمور

 .5إیصال المعنى لآلخرین مستندا في ذلك على الرؤیة الواضحة لما یرید أن یفعله 

 یسعى القائد التحویلي إلى جعل أعمال موظفیه أكثر قیمة و معنى من :باآلخرین اإلحساس 6.

لى ، كما أنه یعمل عءتهم و فعالیتهم في أداء أعمالهمخالل العمل على االرتقاء بمستوى كفا

إیجاد درجة عالیة من االنسجام و التعاون بین األفراد و الجماعة و رفع الروح المعنویة بین 

    .أعضائها

 بعلم المنظمة و السلوك      و من خالل مراجعة الباحث لمجموعة من الكتاب المتخصصین

  التي Y ةبعاد التالیة للقیادة التحویلی ، فقد الحظ أن أغلب الكتاب ركزوا على األالتنظیمي

   .)  2 – 1  ( رقم الجدول كما یبین الدراسة الحالیة  علیهااعتمدت
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 ôL�ô )1 – 2(   

  2أبعاد القیادة التحویلیة كما وردت لدى العدید من الكتاب

  السنة  الكاتب  األبعاد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأثیر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة و الت الجاذبی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الم ثالي،التحفیز،االعتب

  ارة الفكریةثستالفردي،اال

Bass  1985 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأثیر الجاذب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة و الت ی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الم ثالي،التحفیز،االعتب
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ن الدراسة الحالیة قد اعتمدت على األبعاد التي حددها أغلبیة   ( 2 – 1 )  الجدولیتضح من  

   باحثین بین الYاإجماع أن هناك ( 2 – 1 ) الباحثین في القیادة التحویلیة ، و یتضح من الجدول



 

 ٤٦

الجاذبیة و التأثیر المثالي، االعتباریة (   و الكتاب على أبعاد القیادة التحویلیة و المتمثلة ب 

 و التي بینتها الدراسة الحالیة لقیاس متغیر القیادة ) الفردیة، االستثارة الفكریة، التحفیز و التمكین 

  .التحویلیة 

  

    كیفیة عمل المدخل التحویلي) : 3-2-2 ( 

2   یعد المدخل التحویلي للقیادة منظورا یقوم على أساس یشتمل على العدید من األوجه   22     a 

للقادة القیام بتطویر و  یصف المدخل التحویلي كیف یمكن ة، و بصورة عاماألبعاد لعملیة القیادة

 الشكل ôالتحویلیو، و تتخذ الخطوات التي یتبعها القادة  في المنظماتیذ التغییرات المهمةتنف

  : التالي 

ر من خالل رفع الوعي یقوم القادة التحویلیون بمساعدة األتباع و تمكینهم من إحداث التغیی    

Ï، و لكي یحدث القادة اهتماماتهم الخاصة لصالح اآلخرین، و جعلهم یتعدون لدى األفراد Ï

Ïون منظومة متطورة ، فهم یملكبة لموظفیهمالتحویلیون التغییر فإنهم یصبحون نماذج قویة بالنس
 0   ( Avolio & Gibbons , 1988 : 267-308 )من القیم األخالقیة و شعورا قویا بالهویة 

( و نتیجة لذلك تنمو سامحون مع وجهات النظر المعارضةواثقون بأنفسهم و یصغون لتابعیهم و یت

  و یؤمنوا  ون أن یثقوا بهم، فیرغب األتباع بتقلیدهم ألنهم یتعلموح التعاون بین القادة و تابعیهم(

   .( Northouse , 2001 : 199 – 200 )باألفكار التي یتبنونها 

یمتلك القادة التحویلیون رؤیة مستقبلیة تظهر من مختلف األفراد و الوحدات داخل المنظمة        

سیر نحوه اه الذي ت ، فهي توضح االتجویلیةفالرؤیة المستقبلیة هي النقطة المحوریة للقیادة التح



 

 ٤٧

    ، و إضافة لذلك فإن الرؤیة المستقبلیة تعطي األتباع إحساسا بالهویة داخل قیادة المنظمة

 Shamir , House & Arthur,- 1993 :  577 - 594 ) المنظمة و شعورا بالفعالیة الذاتیة 

) -.   

ات  و یستمعون لوجه( یقومون بتنفیذهكما أنهم  (عادة غییریبدأ القادة التحویلیون عملیة الت      

åیولد å، و أحیانا دیدات التي قد تنشأ خارج المنظمة، و إلى التهالنظر المعارضة داخل المنظمات

وجهات النظر أو القضایا القادة أنفسهم حالة من عدم االستقرار من خالل تشجیع التعبیر عن 

، و یتطلب المدخل ییرلتغ، و من خالل هذه الحالة یقوم القادة التحویلیون بإحداث االمعارضة

یم و األعراف الناشئة التحویلي أن یصبح القادة مهندسین اجتماعیین ، فهم یقومون بتوضیح الق

، فالناس بحاجة إلى معرفة افتها و یساعدون في تشكیل معناها و ینخرطون في ثقŠفي المنظمة

 )                 ةأدوارهم و إلى أن یفهموا كیف یكونون مساهمین في األهداف الكبرى للمنظم

Northouse , 2001 : 200 ).  

   

  إدارة المعرفة  ) :  2 – 3( 

كل مباشر على عمل یشهد العالم الیوم الكثیر من المتغیرات و التطورات التي تؤثر بش     

  Â و خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیةÂه البیئة العالمیة سریعة التغیر، و في هذمنظمات األعمال

مفهوم االقتصادي بأن المعرفة عنصر استراتیجي یحقق للمنظمة میزة تنافسیة ذات أهمیة جاء ال

میع تطورات بیئة عملها و تغیراته، و مواجهة شراسة المنافسین Âقصوى و داعما لها في مواكبة ج

 منظمات، فیرى علماء اإلدارة أن الفكر و المعرفة المتجددة و المبتكرة من أهم وسائل نجاح الفیها



 

 ٤٨

أجبرت . و نشاطها     أهدافها و طبیعة عملها ، و بغض النظر عن سواء أكانت خاصة أم عامة

 ، كما و فرض علیها یث المنظمات أن تعید تشكیل نفسهاو هذا الفكر اإلداري الحد هذه الرؤیة

رها  إعادة هندسة أعمالها لتواكب نموذج المنظمة المستند على المعرفة و التي نقوم بإنتاجها و نش

.  

أنه من المؤسف أن اهتمام معظم المنظمات یرتكز عملها  2002 : 7 )  (الصباغ ،(  یرى       

  فقط على مواردها المادیة الملموسة  تاركا موارد المعرفة التي تمتلكها بغیر إدارة على الرغم من 

  .أهمیتها 

لمفاهیم اإلداریة الحدیثة التي  ن إدارة المعرفة تعد من ا  :یمكن القولô .     وبناء على ما سبق

Ïتلقى اهتماما متزایدا  ôإذ تسعى العدید من الشركات إلى تحویل  من قبل المهتمین بإدارة األعمال ،

، فتعمل على توجیه استثماراتها تجاه تولید المعرفة   مال ونشاطات قائمة على المعرفةأعمالها ألع

تهدف إلى اكتساب وخلق المعرفة و ذلك لغایة واالهتمام بالنشاطات واألفراد والوسائل التي 

الملكاوي (  التحول إلى شركات تملك رأس المال الفكري وتبتعد عن األعمال التقلیدیة            

 )67 : 2006 . (   

  

  مفهوم المعرفة و إدارة المعرفة  ) : 2 – 3 – 1( 

یمان المحقق الذي یزید اإل"  المعرفة على أنها  مفهومNonaka )  ( 96 : 1991 ,یعرف     

      ركیز على العملو بهذا التعریف یكون الت. "aة أو الكیان على العمل الفعال من قدرة الوحد

 أن یتم  No a و تعتبر هنا معرفة كامنةå، و یمكن للمعرفة أن تسجل في أدمغة األفرادåاألداء الفعال



 

 ٤٩

  ك عرفت المعرفة بأنها عبارة عن  و كذلفتعتبر هنا معرفة ظاهرةخزنها في وثائق المنظمة 

، ومزیج من الخبرات والقیم ط نسبیة تساعد في إیجاد معنى لهامعلومات باإلضافة إلى رواب

تبر قوة عالیة وثروة في ، كما وتع ة تعطي میزة اقتصادیة لمستخدمیهوالحقائق التي تتمتع بمصداقی

�، كما و تعتبر ت وعصر المعلوماتیةالمعلوما في ظل ثورة و تأخذ المعرفة أهمیتهاô åآن واحد

، و أنها ال تعاني من مشكلة الندرة باعتبارها �لذي ال یخضع لقانون تناقص الغلةالمورد الوحید ا

، بل  یمكن استخدامها في تولید  بالتراكم وال یتناقص باالستخدام�الوافر الذي یبنىالمورد الوحید 

   )    2005 : 26( العلي ( بتكلفة منخفضة وتطویر أفكار جدیدة 

المعرفة هي مجموعة من الحقائق التي فإن  )  1998 : 266ة ،  حسنی(  نظر      و من وجهة

، أو من خالل ه حسب طرق البحث العلمي المنطقیةیحصل علیها اإلنسان من خالل بحوث

كل توجد المعرفة على ش8 9  الحكمةúتجاربه السابقة التي قد توصله إلى درجة الخبرة ومن ثم

ها تتضمن عوامل بشریة وغیر  أو نظریات أو فرضیات أو نماذج و قیاسات ، كما أناتریفتع

 )ة مثل الحقائق  و المعتقدات و الرؤى و وجهات النظر و المفاهیم و البراعة úبشریة و غیر حی

Ackerman , 2000 : 186 ).   

¼فقد عرفت على    معالمها بدقةالتي حاولت أن تحدد إلدارة المعرفة عدد كبیر من المفاهیم ¼     ¼

 ممارسین ¼¼¼أنها مجموعة من العملیات التي تتحكم و تخلق و تنشر و تستخدم المعرفة من قب

 )                 لتزویدهم بالخلفیة النظریة المعرفیة الالزمة لتحسین نوعیة القرارات وتنفیذها

Newman ,- 1999 : 1 ) ) و یرى( Bertles , 1991 : 2 )  أن إدارة المعرفة هي إدارة

ضرورة إیجاد ، و هذا یشیر إلى ستمر لقواعد المعرفة لدى المنظمةالمنظمات تجاه التجدید الم

  .عضاء المنظمة ألQالهیكل التنظیمي المساعد على ذلك مما یوفر التسهیالت 



 

 ٥٠

ز بناء ن إدارة المعرفة هي عملیة تعزی  ( Ganter Group , 1998 : 5 )    و من وجهة نظر 

          ، و التشارك فیها5اع موجودات المعلومات لمشروع مامدخل متكامل لتحدید و انتز

 أن إدارة المعرفة هي استخدام المعرفة ( Horder & Fearnley , 1997 : 3)، و یرى تقییمها

3المجمعة من داخل وخارج المنظمةو الكفاءات و الخبرات  ا لید المعرفة و نقلهفهي تتضمن تو• 3

Fبشكل منظم F وعرفت للمنظمة، باإلضافة إلى التعلم من أجل استخدام المعرفة وتحقیق الفائدة ،F F

، من ن الموارد الفكریة و المعلوماتیةFإدارة المعرفة بأنها االستراتیجیات و التراكیب التي تعظم م

إعادة تجمیع و و مشاركة و      و تكنولوجیة تتعلق بإیجاد و جمع  خالل قیامها بعملیات شفافة

، بهدف إیجاد قیمة جدیدة من خالل تحسین الكفاءة و الفعالیة الفردیة و  المعرفةإعادة استخدام

6  ).  2005 : 26العلي ، (          التعاون في عمل المعرفة و زیادة االبتكار و اتخاذ القرار

Ïستمر والموجه تغییر المأن إدارة المعرفة هي ال ( Ghrziri & Awad , 2004 : 9 ) یرى

لخلق المعرفة عن طریق  كما أنها نشاط موجه   و یتضمن العاملین بشكل أساسي،للمستقبل

 و التطویر المطلوب و          ٕالتعلیم والتعلم واعادة التعلیم والتعلم لضمان إحداث التغییر

 . روسة في المستویات التنظیمیة كافةبطریقة مخططة و مد

(          ة مجموعة من األنشط بأنهارة المعرفة )  ) 2002 : 1 – 2الزامل ، (  و تعرف     

                ختیارهاالعملیات التي تساعد المنظمات على تولید المعرفة و الحصول علیها و ا

   =   بیانات( ، و العمل على تحویل المعرفة بما تتضمن من  و نشرهاو تنظیمها و استخدامها

، و استخدام )سلع و خدمات ( إلى منتجات )  ) جاهات و قدرو خبرات و ات معلومات

 و بناء Rمخرجات إدارة المعرفة في صناعة القرارات و حل المشكالت و رسم عملیات التعلم

 إدارة المعرفة على أنها RR  ( Wiig , 2002 : 1 )و یعر. ومة متكاملة للتخطیط االستراتیجيمنظ

 المعرفة و األصول المرتبطة Orchestration و تولیف و تنظیم  و رقابة و تنسیق تخطیط " 



 

 ٥١

=    و العملیات و القدرات و اإلمكانات الشخصیةIntellectual Capitalبرأس المال الفكري 

2 0 یجابي في نتائج المیزة التنافسیةكبر ما یمكن من التأثیر اإل التنظیمیة بحیث یجري تحقیق 

=   و استغاللها       لرأس المال الفكريwامة للمعرفة تتضمن إدارة المعرفة تحقیق عملیة اإلد

التسهیالت الالزمة لتحقیق  ة المعرفة یجب أن تؤدي إلى توفیر، كما أن إداراستثمارها و نشرها

  " . مضامین هذه اإلدارة 

  : عاملین أساسیین هما إلى)   2005 : 23  نجم ،(إدارتها  االهتمام بالمعرفة و استند    

 من القرن  السبعینیاتمنذحو اقتصاد الخدمات :تطور االقتصادي للدول المتقدمة نال: :أوال

، و هذا یعني ات عالیة التخصص و كثیفة المعرفة نحو المزید من الخدم� التوجه)  الماضي

  .�تحول االقتصاد إلى اقتصاد قائم على المعرفة 

فرة في المعلومات و سهولة الحصول .تطور أنظمة االتصال و التكنولوجیا التي أدت إلى و: .ثانیا

  .ا على نطاق واسعصنیفها و توزیعهعلیها ، جمعها و ت

2 للتحول شیئا فشیئا نحو أن تكون  تعمل شركات الیوم23 ) 2005 : 23 نجم ،( و یرى         3 °

      °شركات قائمة على المعرفة و أن أكثر المهارات أهمیة لدى المدیرین تتمثل في مهاراتهم 

°ت المادیة معنیة بالمعرفة  حتى الشركات التي تتعامل مع المنتجاراتهم في إدارة هذه المعرفةقد

، كما أن المعرفة  یدة كأساس للتفوق على المنافسینو العملیات الجد ، ألن ابتكار المنتجات°أیضا

 هي التعقید في التكنولوجیا المستخدمة و التخصص في إدارتها و استخدامها أصبحت نتیجة

  .لنقود بالنسبة لألفراد و الشركات، و تولید ااألكثر قدرة على إنشاء القیمة



 

 ٥٢

 في تعریفات إدارة المعرفة، و أنه ال    كبیر  مما سبق، یمكننا أن نالحظ  أن هناك تعدد        

یوجد تعریف واحد و شامل و واسع و متفق علیه إلدارة المعرفة، فهنالك اختالفات كبیرة حول 

  إلیه على أنه یعبر عن حقل معرفي بعضهم هوم واحد و محدد إلدارة المعرفة، و ینظر تحدید مف

     ) .  2004 : 103محجوب ، ( جدید ال یزال في مرحلة التطویر و االكتشاف 

ن إدارة المعرفة هي الجهد المنظم الواعي   :      إذن نستنتج في ضوء ذلك أنه یمكننا القول

جل التقاط و جمع و تصنیف و تنظیم و خزن كافة  و مؤسسة ما من  الموجه من قبل منظمة أ

أنواع المعرفة ذات العالقة بنشاط تلك المؤسسة و جعلها جاهزة للتداول و المشاركة بین أفراد و 

  . أقسام و وحدات المؤسسة بما یرفع مستوى كفاءة اتخاذ القرارات و األداء التنظیمي 

   

  یات إدارة المعرفةوظائف و عمل) :  2 – 3 – 2(  

ن الوظیفة الرئیسیة   :، نستطیع القولة األدبیات ذات العالقة بالمعرفة        من خالل دراس

 توفیر المتطلبات الالزمة التي من شأنها أن تسهم بالمعرفة بجمیع  علىإلدارة المعرفة هي العمل

 التي تؤدي إلى كافة السبل ، و بالتالي علیها توفیر التشخیص إلى التطبیق عملیاتها ابتداء من

                ôفكري: ین، األولôة من شقô وعلیه فهي تشتمل على وظائف لوجستیôمعرفةال

  )  . 2006 : 82  الملكاوي ،(   تقني: الثاني

، و تعني أن وظیفة إدارة المعرفة ترتكز حول جلب الفكري و یتعلق بالجانب اإلنسانيالجانب . 1

ج البلد 1در على تولید المعرفة سواء من داخل المنظمة أو خارجها أو من خارالعنصر البشري القا

 فریق(، حیث یتم إعدادهم وتهیئتهم للعمل المعرفي وهم ما یطلق علیهم التي تتواجد فیه المنظمة



 

 ٥٣

 كافة إدارة المنظمة أن توفر لهؤالء سبل النجاحبالتعاون مع  :  وعلى إدارة المعرفة)المعرفة

من النواحي القانونیة و هناك جانب آخر یتعلق بإعداد األفراد . لظروف المناسبةوتهیئ لهم ا

ة وأسالیب ، فتعمل إدارة المعرفة على تنمیة الجوانب القانونیة واألخالقیة تجاه المعرفواألخالقیة

، أي متابعة جمیع عملیات المعرفة لجعلها تتفق مع النصوص القانونیة تولیدها والحصول علیها

    .) 2006 : 82  الملكاوي ،( األخالقیة العامة ادئوالمب

جلب الوسائل التقنیة الحدیثة ذات الجانب المادي و یتعلق بإعداد البنیة التحتیة الالزمة و . 2

2العالقة بالمعرفة مثل الحواسیب و البرمجیات و وسائل االتصال الحدیثة التي تسهم بالنفاذ إلى 

فة أن تتابع ، كما على إدارة المعرات نقلها و تخزینها و نشرها2مصادر المعرفة و تسهل من عملی

          تجدید المعرفةلÏ لنتائج إلدخال التعدیالت الالزمةعرفة امÏÂ عملیة تطبیق المعرفة

   ) .  2006 : 83الملكاوي ، ( Š لتكون دورة كاملة متكاملة ا و تبادلهاتولیده

) أن المعرفة تلعب دورا ریادیا في نجاح المنظمةى عل )Stewart , 1997 : 124 ( یؤكد         

  :  وظائفها على وظیفتین أساسیتین هما   اقتصرحیث  و ضمان استمراریتها

العمل على تشكیل الموارد األساسیة للمنظمة بصورة تؤدي إلى ممارسة الوظائف           1.

    .الفاعلیةالمختلفة بدرجة عالیة من 

  .التبادللقیمة التي تحقق النجاح لعملیات البیع و التسویق و توفیر األصول ذات ا2.  

ممارسات و عملیات .    إن عملیات و أنشطة و وظائف إدارة المعرفة ال تختلف مبدئیا عن 

نشطة  و ، لكن التغییرات الجذریة في بیئة األعمال قد أضافت محددات لألتخصص المعلومات



 

 ٥٤

أنشطة إدارة )  Cortada & Woods , 2003 : 171( � و قد صنف  التطبیقات التقلیدیة

  :المعرفة ضمن أربعة محاور أساسیة هي 

1، و هذا المحور یتعلق بدعم و محور البنیة التحتیة و التوظیفو ه: المحور الوظیفي األول1.   

 توفیر الطواقم الخبیرة ، و السعي إلىة1أهداف إدارة المعرفة و األنشطة الفردیة و المنظمی

  .التكنولوجیة، و توفیر التسهیالت ةالمتخصص

åN ، و یتعلق هذا المحور بالحصو هو محور الوظائف العملیاتیة: المحور الوظیفي الثاني 2. 

 å      و توزیعهالعملیات و التحكم بها و تنظیمها، و ضبط هذه اعلى المعرفة الالزمة للعملیات

  . معالجتها

Ï، و هذا المحور یتعلق باألنشطة تحكم و الرقابةو هو محور ال: لث المحور الوظیفي الثا3. 

، و دعم هذه الجهود و توجیهها في االتجاه الذي  الجهود المرتبطة بإدارة المعرفةالرقابیة على

 المنظمة  وÏÏ، و تحدد أنشطة هذا المحور في رؤیا ارة المعرفة و تأثیره على األداءÏیعظم دور إد

  . أهدافها 

، أما قیمة االستثمار في إدارة المعرفةو هو محور فهم و إدراك : بع المحور الوظیفي الرا4.

، الذي بدوره یتحقق من ل على إبراز مستوى الرفع المعرفياألنشطة التي تتبع هذا المحور فتعم

، و تظهر آثار الرفع المعرفي فیما تطرحه المنظمة في تبني و تطبیق مدخل إدارة المعرفة

 في النظم و اإلجراءات المتبعة من å، و أیضا أو خدماتÏاانت سلع أكÏمنتجات سواءاألسواق من 

  . المنظمةقبل 

   : باآلتيو بذلك یمكن تلخیص وظائف إدارة المعرفة      



 

 ٥٥

  . من حیث جلبهم و استقطابهم و رعایتهم )المعرفة      ( 1 االهتمام بالعنصر البشر1.

  . بذلكوضع نظام خاص للحوافز أو اإلسهام 2.  

  .استخدامهاهتمام بالثقافة التنظیمیة الداعمة للمعرفة من حیث تولیدها و تقاسمها و  اال3.

  .المعرفة توفیر الوسائل اإلبداعیة الالزمة ألفراد 4.

         االهتمام بالجوانب القانونیة و األخالقیة للمعرفة بجمیع عملیاتها بحیث تكون قانونیة     5.
  .أخالقیة  

  . الالزمةحتیة الالزمة للمعرفة من حواسیب و برمجیات و وسائل االتصال  إعداد البنیة الت6.

  

  

   المعرفةأنواع و تصنیفات :  )2 - 3 – 3 ( 

 بین المعرفة )  ( ôPolanyi , 1966 : 41 الستینیات من القرن الماضي میز    في بدایة

تكمن في عقول األفراد و ، و المعرفة الضمنیة التي واضحة لآلخرین و القابلة للتقلیدالصریحة ال

Ïو قد صنفلتي یصعب اإلحاطة بها أو تقلیدها ،ô( Nonaka , 1991 : 98-99 )  المعرفة إلى 

         ، األولى هي المعرفة الصریحة و هي المعرفة الرسمیة القیاسیة و القابلة للنقل   نوعین

  على شكل حقوق الملكیة  أو   ، و هي أیضا المعرفة التي یمكن تسربها إلى خارج الشركةالتعلیم

(الملكیة الفكریة و براءات اال دة في منتجات  ، أو أن تكون مجس ختراع و أیضا األسرار التجاریة 

 أما النوع اآلخر من المعرفة فهي المعرفة الضمنیة و هي المعرفة غیر .الشركة و خدماتها

راد و الفرق التي تعمل في ل األف، و التي توجد في عقو غیر القابلة للنقل أو التقلیدة.الرسمی

                        .تها و قدرتها على إنشاء المعرفة.، و هذه المعرفة هي التي تعطي للشركة خصوصیالشركة



 

 ٥٦

)المعرفة لیست نوعا واحدا متجان  إلى أن ), 2005 : 43نجم ( قد أشار  :      سا  كما أنه لیس  

)ما تقدم الشركة منتجاتها أو خدماتها فإنها ال تقدم إال  عند على سبیل المثال لها شكل محدود  

أما المعرفة األكثر أهمیة فهي التي . دید و النقل و التقلید وهذا الجزء قابل للتجمن معرفتها    : 

في فهم    وأسلوبها، كما أن ثقافة الشركة و طریقة عملها رؤوس العاملینتبقى داخل المنظمة في

  أیضا معرفة تتكون خالل فترة زمنیة طویلة عن طریق الخبرة و التفاعل األشیاء من حولها هي 

و مؤهالتهم       و كفاءاتهم، و العاملین بقدراتهمین رؤیة الشركة و أهدافها من جهةالمزدوج ب

 بد من é، و من أجل تحقیق اإلدارة الفعالة للمعرفة في منظمات األعمال المن جهة أخرى

          ، و ذلك بهدف تحسین استخدامها و تحدید عملیاتاتصنیف واضح للمعرفة فیه

  .خطوات إنشاء المعرفة الجدیدة و جعلها قابلة للتحویل إلى منتجات أو خدمات للشركة 

، النوع األول هو المعرفة معرفة إلى ثالثة أنواع یصنف ال )  Zack , 1991 : 106(   أما 

، و هي ال تضمن أن تبقى الشركة بالصناعةعرفة األساسیة و الخاصة الجوهریة و هي الم

، أما النوع الثاني حسب  األدنى من المعرفة التي تحتاجهامنافسة لفترة طویلة ألنها تمتلك الحد

 زید من قدرة الشركة على بقائها منافسة اعتمادا على تي تهذا التصنیف هو المعرفة المتقدمة و ال

، لذلك فإن الشركة التي تمتلك ب میزة تنافسیة عالیةا و ذلك لكس قدرتها على التمیز في معرفته

 سوقیة Š، أو التمیز في شریحةŠقیق مركز تنافسي في السوق عموماالمعرفة المتقدمة تسعى لتح

 وهي المعرفة التي تمكن  را هناك المعرفة االبتكاریة  و أخی  خاصة من خالل هذه المعرفة

كبیر عن باقي المنافسین  إن هذا النوع من المعرفة  الشركة من قیادة صناعتها  و تمیزها بشكل 

، و ذلك لكسب فرص د اللعبة بنفسها في مجال صناعتهایجعل الشركة قادرة على تغییر قواع

   .ربحیة و میزة تنافسیة تتجاوز المنافسین من خالل استخدامها



 

 ٥٧

نالك یة ه و الضمنةأنه باإلضافة إلى المعرفة الصریح )  Bakman , 2001 : 54(   یرى 

ل األنشطة التي تقوم بها المعرفة المجهولة و هي المعرفة التي یتم ابتكارها أو اكتشافها من خال

  .، أو المناقشات أو البحوث و التجارب فیها الشركات

، فإنها تدور حول نمطین معینین هما .بالرغم من تنوع تصنیفات المعرفةنستنتج مما سبق أنه   

، و أن أي منظمة ال یمكن أن تدیر المعرفة فیها بشكل رفة الضمنیةمعرفة الصریحة و المعال

ôصحیح و فعال إال إذا استطاعت أن تمیز بین هذین النوعین من المعر ô فة                           .  

    

  أبعاد إدارة المعرفة :   )2 - 3 – 4  ( 

إلستراتیجیة ألي منظمة  فهو إن تكوین المعرفة أصبح من أهم السیاسات ا  اكتساب المعرفة 1.

 -& Nonaka ) ، وقد أكد على ذلك العالمانساسي للتعلیم و اإلبداع التنظیميالداعم األ

Tackeuchi , 1995 : 96 )-و أهمیتها في نجاح دا على مدى تعقید هذه المهمة  حیث شد   

Ïقة أبدت اهتماما كبیرا ، كما أن الكثیر من الدراسات السابمراریة المنظمة على المدى البعیدو است Ï

بار النظرة  بهذه المهمة و لكن في نطاق محدود جدا و هو المنظمة دون األخذ بعین االعت

 و التي تؤثر بشكل امل التنظیمیة و البیئیة للمنظمة، و التي تشمل العوالشاملة لهذه العملیة

  .مباشر على خلق و اكتساب المعرفة فیها 

اكتساب المعرفة في أي .نالك عوامل مهمة جدا في عملیة خلق و أن ه.    كما یرى كل منهما 

 و المقصود بالمصدر هو ôدر و القدرة االستیعابیة، و من أهم هذه العوامل المصمنظمة كانت

 كما ة بین المنظمات مصدر مهم للمعرفة ن التعاون أو العالقات الرسمی  ° ° لمعرفةمصدر ا



 

 ٥٨

 فهو لرسمي أو االجتماعي بین الموظفین التبادل غیر ا یمكن اكتساب المعرفة أیضا من خالل

و جهات  تفاعل بین العاملین داخل المنظمة، و یعتبر الدر غني بالمعرفة المفیدة للمنظمةمص

  . للمعرفة الضروریة للمنظمة   مصدرخارجها كالزبائن أو الموردین أو حتى المنافسین

 و المنافسین و المنظمات ل العمالءنستخلص مما سبق أن للمعرفة مصادر خارجیة مث   

أما . العاملین مع بعضهم داخل المنظمة، و مصادر داخلیة تتمثل بعالقة و تفاعل الشریكة

= .للمنظمة و األفراد العامل في عملیة خلق المعرفة فهو القدرة االستیعابیة العامل الثاني الرئیس

 و نقل و    ى قابلیتهم و قدرتهم على جذبن القدرة االستیعابیة لألفراد تتمثل في مد  = = فیها

لمقصود بالقدرة    °ا من مختلف مصادرهااستغالل المعلومات والمعرفة التي یحصلون علیه

و اإلجراءات التي تتخذها هذه المنظمة التي تعمل على السیاسات : نظمة فهي للماالستیعابیة

 : Nonaka-& Tackeuchi , 1995 ) استیعابیة لألفراد العاملین فیهتشجیع و تطویر القدرة اال

99 ) -.   

 التنافسیة التي تمتلكها       إن القدرة على خلق و اكتساب المعرفة أصبح من أهم المیز

الزمة لتمكنها من اكتساب -المنظمة لكن یجب علیها بدایة وضع األساسات و السیاسات ال

ا و تطویر قدراتهم االستیعابیة للمعرفة ، أي أن على المنظمة تهیئة األفراد العاملین لدیهالمعرفة

-، و أیضا توفیر كامل قنوات  و السیاسات الالزمة لهذه الغایةمن خالل وضع اإلجراءات

-ول إلى مختلف مصادر المعرفة سواء أكانت االتصال الضروریة لتمكین العاملین من الوص

  . الخارجیة منها الداخلیة أم

ادر داخلیة مثل إلى أن مصادر اكتساب المعرفة قد تكون مص.     وقد أشار العدید من الكتاب 

، أو من خالل المشاركة في الخبرات و الممارسات و حضور المؤتمرات مستودعات المعرفة



 

 ٥٩

 :       والندوات و النقاش و الحوار و االتصال بین جماعات العمل و المدیر األقدم و الزبائن

یانات المالیة واالقتصادیة التي یتم من خاللها نقل ، أو من بیانات أساسیة مثل البالعاملین

  .فینتج عن ذلك إبداع المعرفة التنظیمیة  یلها من ضمنیة إلى واضحة و العكسالمعرفة و تحو

إحضارها أو المشاركة فیها و یساعدها في وقد تكون من مصادر خارجیة تتولى إدارة المعرفة 

كما تحصل الشركة على المعرفة من خالل . غیرهاالتكنولوجیة مثل اإلنترنت وذلك التطورات 

االستخبارات التسویقیة وتحلیلها و من األبحاث الصناعیة و األكادیمیة و كذلك من االندماج و 

، و لذلك فإن المیزة التنافسیة رین و من استقطاب العاملین الجدداالستحواذ و من المستشا

، و أن أساسیات نظریة اكتساب المعرفة ا للزبائن. من القیمة التي تطورهالمستدامة تأتي للشركة

( و استخدامها          هي مجموعة منطقیة لكیفیة إیجاد المعرفة واالحتفاظ بها و توزیعها 

   ) .  2005 : 41العلي ،

أن هناك دورة الكتساب المعرفة أو )  2006 : 41-42الملكاوي ، (      و من وجهة نظر 

  :  هي  مراحل التي تمر بأربعحیاة المعرفة       بعضهمحسب ما یسمیه 

 و تشیر إلى عملیة البحث عن المعلومات التي تشكل المعرفة :  النفاذ إلى مصادر المعرفة ·

( ، و انتشار استخدام الشبكة العالمیة جاعها و التواصل مع من یمتلكونهاوالتوصل إلیها و استر

 .معلومات و المعارف التي نریدها جعلت من السهل الحصول على غالبیة ال) االنترنت 

           ویقصد بها فهم المعرفة عن طریق تحلیل المعلومات و تبویبها: استیعاب المعرفة ·

  و من أجل ذلك تم  ها من مفاهیم و أفكار محوریةها و فهرستها و استخالص ما یكمن فیترشیح

   یة للفهرسة و التنقیب عن المعرفةاستحداث العدید من األسالیب التقنیة الحدیثة مثل النظم اآلل



 

 ٦٠

و هذه الوسائل تعتمد بشكل كبیر على الحاسوب اآللي الذي أسهم بشكل كبیر في تنمیة 

 . المعارف 

ة العامة في وتشیر إلى استخدام المعارف و تطبیقها في مجاالت الحیا: توظیف المعرفة ·

رمجیات بشكل خاص أهم ، و تمثل نظم المعلومات بشكل عام و البLوصف المشاكل و حلها

Lوسائل توظیف المعرفة التي تسهم بدرجة كبیرة في زیادة اإلنتاجیة و تحقیق أعلى مردود ممكن 

. 

، أو نسخ في تولید معرفة جدیدة غیر مسبوقةو تعني استغالل المعرفة القائمة : تولید المعرفة ·

 .یة و االستقرائیة �معرفة قدیمة لتحل محلها معرفة جدیدة باستخدام الوسائل االستنباط

 

 مكان العمل أو  خارج المعرفة بینهم سواء داخل أم:  العاملیتبادل   تقاسم و نقل المعرفة .2

كفي ، حیث أنه ال یذي یحقق للشركة المیزة التنافسیة، و هذا التبادل هو البین أعضاء الفریق

قاسم هذه المعرفة بین  لت، بل علیها أن تتیح المناخ المناسب لشركة أن تنشئ المعرفة فقط 

ستفیدون من المعرفة ، إن هذا التقاسم یعمل على جعل األفراد العاملین في المنظمة یأفرادها

(   في الظروف و المواقف المناسبة في الوقت المناسب المتاحة و المناسبة بالشكل الصحیح و

لعقبات كالتي لكن في بعض المنظمات یصطدم تقاسم المعرفة ببعض ا )) 2005 : 109   نجم

 و كذلك عدم رغبة بعض العاملین في تقاسم المعرفة ألسباب ق بالتباعد بین أفراد الشركةتتعل

 Ïô ونه مع مدیریهم الهرمیة المتشددة تفقد العاملین أي فرصة لتقاسم ما یعرف   شخصیة

على أي ، لذلك فإن دان المعرفة في الشركة و تالشیهاؤولین عنهم، مما یكون السبب في فقسالم

 ، و أن تعمل على إتاحةمعرفة بین األفراد العاملین فیهاشركة أن تضع خطة واضحة لتقاسم ال

، تعمل الشركات الیابانیة سبة لذلك، و كمثال على ذلكات المناالمناخ المالئم و توفیر اإلمكان
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Ï إلداریةلشركة بمختلف مستویاتها اعلى دعوة األفراد فیها إلى عشاء جماعي یضم جمیع أفراد ا

، و هنالك شركات أخرى عملت على إنشاء تقاسم المعرفة بین هؤالء األفرادو ذلك كأداة لثقافة 

  .  لتبادل اآلراء واألفكار قاعات المحادثة

سائل تقاسم المعرفة في المنظمات     من جانب آخر ، أصبحت التكنولوجیا الحدیثة من أهم و

، أما الشبكة åو واسعا بین العاملین في الشركة( اسما فوریا تحقق تق ) Intranet( فالشبكة الداخلیة 

بین مجموعات العمل فهي وسیلة تقاسم للمعلومات و المعرفة بین  ) Extranet( الخارجیة 

  ) .2005 : 110    نجم( األطراف المشاركة فیها 

5         -أن تطویر المعرفة یركز على زیادة قدرات  ) 2005 : 45-44العلي ، (  ویرى    

، و هذا یقود إلى ضرورة االستثمار في رأس المال البشري  مهارات و كفاءات عمال المعرفة

، و یساعدها في ذلك جذب و  مة و یعزز من جدارتها التنظیمیة الذي ینعكس على قیمة المنظ

 ة الذي یتمیز بالمنافسة استقطاب أفضل العاملین في مجال المعرفة من سوق عمل المعرف

 و تنمیة خصوص البرامج التدریبیة المستمرة  و من تطبیقات إدارة المعرفة بهذا ال. لیةالعا

تزید من كفاءة المهارات التعاونیة بین فرق العمل التي تؤدي إلى منتجات أو خدمات جدیدة 

و ذلك من خالل استخدام  على تسهیل توزیع المعرفة الواضحةكما عملت المنظمة . الشركة

 -Fielden , 2001:47 )-، و كما بین Ïن نشر المعرفة و توزیعها یخلدهاترونیة ألاألدوات اإللك

  أن المعرفة تكون مفیدة فقط عندما یتم توفیرها بحریة و یساعد الشركة في ذلك شبكات - ( 48

 ، بعضها رسمي شركة تستخدم قنوات توزیع المعرفة و أن ال نترنت و اإلنترانت و اإلكسترانتاإل
 و البعض اآلخر غیر رسمي مثل حلقات  التدریب و التجوال و االتصال الشخصيمثل جلسات 
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  الدراسة و المؤتمرات الفیدیویة لكنها ال تعطي ضمانة أكیدة على انتقال المعرفة إلى كل 

      . األعضاء 

ألثر ، محدود ا الفریق یبقى رغم أهمیته الكبیرة    ء المعرفة سواء من قبل الفرد أ        إن إنشا

، و هذا الغرض =كینونة الشركة و معرفتها الكلیةعلى أداء الشركة ما لم یتم تحویله إلى جزء من 

   بین جمیع أفرادها العاملین فیهاال یتحقق إال من خالل قدرة الشركة على نقل و تقاسم المعرفة

فة داخل الشركة لذا ال بد من معالجة أو إزاحة جمیع العقبات األساسیة التي تواجه تقاسم المعر

  : أبرزها من=

: الصعوبة المتعلقة بالمعرفة الضمنیة سواء على مستوى الفرد أو الفری-  ، و التي ال یمكن نقلها ::

åها تشكل عائقا كبیرا لتقاسمهابالتعلم أو التدریب و بالتالي فإن = ، ألن المعرفة الجدیدة یظل جزء :

Šوقتا طویال من أجل ، و تتطلب  ال یمكن نقله أو تقاسمه:انها ضمنیم ô تعلمه و ممارسته من قبلÉ

É، و هذا ما یجعل الشركة في الفترة األولى إلنشاء المعرفة تواجه تعارضا بین من یملكون اآلخرین

  ) .  É111 : 2005نجم ( المعرفة الضمنیة و من ال یملكونها 

 نقل و تقاسم ن إلى  الصعوبة المتعلقة بالمهنیین أصحاب المعرفة الجدیدة الذین ال یمیلو- 

      ، و قد أكد  شركة ، كونها المصدر الرئیسي لقوتهم و أهمیتهم في المعرفتهم مع اآلخرین

)Drucker , 1999 : 79  (  أن المهنیین القائمین بالعمل المعرفي هم األصول الجدیدة للشركة

 Quinn(عامل معهم  أما   الذین یستطیعون نقلها إلى خارج الشركة إذا لم تحسن الشركة طریقة الت

 فقد أصبح المهنیون    تحول قدیرى أن میزان القوى بین اإلدارة و المهنیین )  76 : 1996 ,

  .أصول الشركة األكثر قیمة 



 

 ٦٣

 یعمل على إصدار األوامر     كان یقف في أعلى الهرم التنظیمي    إن المدیر السابق الذي

 دید الذي یدرك قیمة المعرفة و یوفر الظروف ، أخذ یتالشى لیحل محله المدیر الجلآلخرین

 ، لذلك فإن هذه الصعوبة تعمل كمعوق رئیسي لها داخل الشركةاألفضل و األنسب لتقاسمها و نق
تهم یجب أن تعمل الشركة على إیجاد الحل لها و ذلك من خالل حث األفراد على أن تكون معرف

é عندما تكون المنظمة قد هیأت إطارا طبیعیا ، و هذا ال یتم إال من معرفة الشركةééالشخصیة جزء = é

= بیة مع الشركة و أفرادها اآلخرینéو مالئما إلنشاء المعرفة من أفراد ذوي والء و یرتبطون بإیجا

إن هذه الصعوبة هي التفسیر المناسب الهتمام الشركة بوضع نظم تحفیزیة لتقاسم و نقل المعرفة 

  .التي یتم التوصل إلیها 

.، بالرغم من أن تقدم و تطور تكنولوجیا المعلوماتالثالثة هي عقبة التجاهل العقبة -   جعلت .

عن المعرفة المطلوبة   و ، إال أنه في حاالت كثیرة ال بد من البحث .إمكانیة االتصال سهلة جدا

.، و هذه العقبة عادة ما تظهر بین المرسل و المستقبل و التي تتجسد بعدم إدراك كل المناسبة

و یعتبر الحوار الحر و ) 2005 : 112    نجم(  أن اآلخر یمتلك المعرفة التي یبحث عنها منهم

، كما أنه من و الوسائل في الحد من هذه العقبةیم المستمر و المتواصل أحد األسالیب لالتع

، مما یجعل إمكانیة ع المستویات التنظیمیة في الشركةالضروري أن یكون هذا الحوار بین جمی

  .مطلوب عملیة سهلة و ممكنة  إلى الالوصول

ن المعرفة یتم نقلها إلى األطراف   - - عقبة القدرة االستیعابیة للمستلم العقبة الرابعة هي - 

  كبیرا لتحقیق  ، و لكن القدرة االستیعابیة المحدودة لهذه األطراف قد تكون حاجزاة بها المعنی

ال یرتبط فقط بالمقدرة الذهنیة للقائمین بعملیة التبادل ، إن ضعف القدرة االستیعابیة  التقاسم الفعال
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 و توظیف  �ات الكافیة التي توفرها الشركة لتنفیذها�، بل أیضا بالموارد و اإلمكان�المعرفي فحس

  ) .  2005 : 112   نجم( تلك المعرفة و ممارستها 

عف أو نقص العالقات  العقبة الخامسة و األخیرة لتقاسم و نقل المعرفة داخل المنظمة هي ض- 

بین األفراد العاملین في مختلف المستویات التنظیمیة و غیاب الرابطة الشخصیة     الموثوقة 

 ، یعیق من استعداد كل طرف من الطرفین بما یساعد على اإلصغاء و الحوار بشكل كاف

 المعرفة و ، و هذا بالتأكید یؤدي إلى الحد من إمكانیة نقلللوصول إلى اآلخر بطریقة مالئمة

   ) .2005 : 112   نجم( تقاسمها 

  تتطلب المعرفة ، حیث  العمل و كیفیة تعلیمها لآلخرین إن المعرفة تأتي من استخدام المعرفة 3.

    ا یحسن مستوى المعرفة ویعمقها  ، فالتعلم یأتي عن طریق التجریب و التطبیق مم التعلم و الشرح

 تطبیق المعرفة في المقام األول و أنه ال یوجد عمل بدونخذ  إنه یجب أن یؤو على ضوء ذلك ف

حید الذي  ، و تطبیق مفهوم التسامح كثقافة تنظیمیة ألن الوأخطاء و على الشركة استیعاب ذلك

و اإلعجاب و لیس          االحترام ، و بذلك فإنها تستوجب ~ال یخطئ هو من ال یعمل

~ لكنه بمثابة خطوة لشركة  لضمان النجاح في ا~، و أن نظام المعرفة الكفء ال یكفيالخوف

إن تطبیق المعرفة أكثر أهمیة من المعرفة . و أن القوة فیه تكمن في استخدامه~إیجابیة للتعلم 

، و لن تقود عملیات اإلبداع و التخزین و التوزیع إلى تحسین األداء التنظیمي مثلما تقوم فسهان

~خاصة في العملیة اإلستراتیجیة في تحقیق الجودة العالیة ô ô ~ه عملیة التطبیق الفعال للمعرفةب

 : 45العلي ، ( قت ÉÉ، لذلك فالمعرفة قوة إذا طبو الخدمات لمقابلة حاجات الزبائنللمنتجات 

2005. (   
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  المعرفیة مباشرة نحو ة یتوجب توجیه المساهمأنه )  297-298: 2005العلي ،( و یرى     

، فمن الطبیعي أن تكون عملیة الت صنع القرار و األداء الوظیفيحا تحسین األداء المؤسسي في 

تشاف المعرفة تطبیق المعرفة مستندة على المعرفة المتاحة  و أن الرسالة تستند على عملیات اك

 عالقة لها، و االنتفاع من المعرفة یعود إلى نوعین من العملیات التي لیست و امتالكها و خزنها

 الموجهة : ، و هاتان العملیتان هما العالقة معرفة أو تبادلها بین األفراد ذويللمع االنتقال الفعلي 

 العملیة التي یقوم األفراد :تعنيDirection  فالموجهة أو المباشرة . أو المباشرة و الروتینیة 

  نحو الفعل للفرد اآلخر من دون انتقال أو تحویل المعرفة إلى ذلكًمباشرةبمعالجة المعرفة 

االنتفاع من المعرفة التي : فتعني Routines ، أما الروتینیة   ص الذي وجهت إلیه المعرفةالشخ

 یمكن الحصول علیها من التعلیمات و األنظمة و القواعد و النماذج التي توجه اآلخرین نحو 

  و تتركز اقتصادیات العملیة الروتینیة للمعرفة على االتصاالت أكثر من السلوك المستقبلي

الملكاوي  ( أكد  كما   أدلة العمل و في التكنولوجیا جیهات ألن مثل هذه المعرفة موجودة فيالتو

 المعرفة و أنه ضمن هذه المرحلة ال بد من التركیز على أهمیة استخدام  )2006 : 103= 

  ة میزتها التنافسیة، حیث أن استخدامها األمثل هو الذي یحقق للمنظمتطبیقها على أفضل وجه

Ï، فعملیة استخدام المعرفة و تقییم نتائجها تقلص  إلى التعلمد أن یؤدي استخدام المعرفةوال ب Ï

= = =ختبار األفكار و الفرضیات عملیاو هنا یمكن ا ظریة و تطبیقهامتالك المعرفة النالفجوة بین ا

 بدراسة، تقوم العدید من المنظمات منظمة كافةو إدارات ال ل البدء بتطبیق المعرفة في أقسامقب

= =   المنظمة، أي في قسم معین منهاو تطبیقها على جزء من  أولیة من خالل استخدام المعرفة

  ذلك بهدف اكتشاف و معرفة أماكن القوة  و الضعف لیتم بعد ذلك تطبیق المعرفة و استخدامها 
   .على باقي إدارات و أقسام المنظمة 
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   األداء التنظیمي : ( 2 – 4 ) 

 د العاملین داخل أیة منظمة ، فاالتجاهاتألداء یعد القاسم المشترك لجهود األفرا=        

  التقلیدیة في اإلدارة تنظر إلى األداء المتمیز من خالل توجه و إصرار على ممارسات إداریة         

 ، أما التطور  )William , 2002 : 457(   و عملیاتیة تصب في تحسین األداء الكلي للشركة 
الصناعي Š، سواء في اإلطار  أتى على عدة مراحل فقدداء التنظیميلحاصل في مفهوم األ 

Š، و الملحوظ أن هذا التطور انصبكشركات أو منظمات أو دول Š أوال على المؤشرات المالیة Š

 : -Friedlob , et.al. , 2002 ) بالظروف االجتماعیة و اإلنسانیة ، وفق اعتبارات تأثرت فقط

 بعد ذلك عدة محاوالت لربط األنشطة و العملیات و كذلك المخرجات في تقییم (أت ، ثم ( 4

  ) . William , 2002 : 460( أداء العمل 

لقدرة المنظمة على تحقیق أن األداء هو العاكس الرئیسي )  Eccle , 1991 : 131(    یرى    

 في أن األداء هو  )Robins & Wiersema , 1995 : 278( ، و یتفق معه كل من أهدافها

 : Miller & Bromiley , 1990 ) - ، أمال إلى أهدافها طویلة األجلقدرة الشركة في الوصو

  یعتقدان أن األداء هو محصلة قدرة المنظمة في االستغالل األمثل للموارد المتاحة لها  - ( 757

         (  و من وجهة نظر               .یق األهداف المخطط لهاو توجیهها نحو تحق

Wright , et.al. , 1998 :259 (99 .ن األداء یمثل الناتج المرغوب أو المراد تحقیقهفإ 

å، و مفترضا الجوانب اإلیجابیة لنتائج األداء.، مرتكزا فقط على .الوصول إلیه من قبل المنظمة

åلى تحقیق مستوى عال ألدائهاقدرة المنظمة ع åو بما أنه ینظر إلى األداء على أ ،å نه الناتج

�، فإن قیاسه یتحدد نسبة للعوامل المؤثرة فیه و ة و األعمال التي تمارسها الشركةلمختلف األنشط

  .مدى قدرة المنظمة على تحقیق أهدافها من خالله 
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 )     ôأن القدرات الممیزة للمنظمة ) Collis & Montgomry , 1995 : 119(        یرى 

(          �، و یعرف حدد مدى كفاءة المنظمة في أدائهاالذي یاالستغالل األمثل لمواردها هو 

Wit & Meyer , 1998 : 40  ( األداء من خالل مدخل النظم مرتبطا بمستوى مخرجات 

  .المنظمة بعد إجراء العملیات الالزمة على مدخالتها 

، فمنهم یاسهادهم لمجاالت األداء و طرق ق.      یختلف الكثیر من الباحثین و الكتاب في تحدی

ة یجب على المنظمة قیاسها كما بوصفها مجاالت رئیسمن ینظر إلى أهداف أصحاب المصالح 

     o     تهتم به بعض إدارات المنظمات    تحدید مجاالت األداء یعود إلى مایرى آخرون أن

  : ، و فیما یلي توضیح لهذه المجاالت لویاتهاÏالتي تمثل أو

) اتفق الكثیر من الكتاب و الباحثین في استخدام مؤشرات ))الربحیة  ( مجاالت األداء المالي. 1

 (           مختلف منظمات األعمالاألداء المالي في عملیة قیاس األداء المؤسسي في

قیاس األساسي لمدى أن األداء المالي هو الم) Lynch , 2003 : 376 ( فقد أكد  .الشركات

 المنظمات و الشركات لألداء المالي المطلوب و األساسي ، كما أن عدم تحقیقنجاح المنظمات

    :مابقوله ) é )Hunt & Morgan , 1995 : 6، و یعبر  و استمراریتهاقد یهدد بوجودها

اف الثانویة هد، و أن جمیع األ  متمیز یعد هدف المنظمة الرئیس األداء المالي المتفوق و ال

قیق األداء المالي العالي و ضمن المنظور wللمنظمة یمكن تحقیقها ضمنیا من خالل تح

أن نتاج األداء )  Harrison & John , 1998 : 47 - 48( و یعتقد  االستراتیجي لألداء المالي

، و بحسب رأیهما ي عملیة التحلیل الداخلي للمنظمةالمالي یمكن استخدامه كمؤشر رئیسي ف

. كما یؤكدان أیضا .ألداء الكلي للمنظمةحدید مستوى ا استخدام هذه النتائج في تیمكن للمدیرین

، فالشركة التي تتمتع بأداء لعوامل البیئیة الخارجیة للمنظمةعلى أهمیة األداء المالي فیما یتعلق با
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مالي مرتفع تكون أكثر من غیرها قادرة على استغالل الفرص التي تتاح لها في مواجهة التحدیات 

  كما أنها تتعرض لضغوطات أقل من قبل أصحاب   تواجهها في بیئة عملها الخارجیةالتي

 ) Waddock & Graves , 1997 : 306( °و یؤكد على ذلك أیضا .  و الحقوقالمصالح

كافیة الستغالل ô أن األداء المالي المتمیز و المرتفع یتیح للمنظمة الموارد المالیة ال ,عندما یعتبر

 .ت أصحاب المصالح و الحقوق، و یساعدها على تلبیة احتیاجاأي فرص استثماریة

 في قیاس أداء مةôمالالنسب المالیة األكثر ) Thompson , 1994 : 182 (      و یحدد 

اإلجمالي و ، هامش الربح ي الموجودات، هامش الربح الصافيالعائد على صاف: المنظمة كاآلتي

: المؤشرات هيأن أهم هذه  ) David , 2001 : 304( ، في حین یرى دوران صافي الموجودات

 Wheelen & Hunger , 2008 : 240 – 241 ) ، أمااالستثمار و نمو الموجوداتالعائد على 

، العائد على حقوق الملكیة    و عائد السهم الواحد ان بأن نسب العائد على االستثمار  یعتقد- (

  . لالستخدام في قیاس األداء مة(مالهي المؤشرات األكثر 

)، یعتمد أیضا  باإلضافة إلى المؤشرات المالیة))الحصة السوقیة ( لعملیاتي  J hnمجاالت األ. 2    (

 دیم منتجات جدیدة، نوعیة المنتج، تقشغیلیة في األداء كالحصة السوقیةعلى مقاییس و مؤشرات ت

، إن تضمین  التي ترتبط بمستوى أداء المنظمةالخدمة المقدمة أو اإلنتاجیة و غیرها من المقاییس

�ألداء لمقاییس تشغیلیة یظهر لإلدارة الصورة الواقعیة لألداء الذي تستطیع المؤشرات مقاییس ا

  ) .Venkatarman & Ramanjam , 1986 : 804 ( المالیة إظهاره 

ن اعتماد المؤشرات        ) Macmenamin , 1999 : 323 – 324(      و من وجهة نظر 

 المتكاملة حول األداء ، ال یعطي الرؤیةأداء المنظمةاة و مقاییس لتقییم و النسب المالیة فقط كأد

5عال لقیاس Š، و أنه من الضروري اعتماد أسالیب غیر مالیة أیضا من أجل بناء نظام فالكلي لها
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.بأنه إذا تم االهتمام باألداء الشامل  و  ) Holbech , 2005 : 23(  و یرى .األداء الكلي للمنظمة

.ر سیكون أكثر میال إلیجاد التوازن بین االهتمام المالي             و .الكلي للمنظمة من قبل المدی

  .العملیاتي 

، و هو Balance Scorecardنظام  ) Kaplan & Norton , 1992 : 71( .     كما قدم 

، و تعزز هذه البطاقة المؤشرات المالیة داء المالي و العملیاتي للمنظمةنظام یسمح بقیاس األ

، و أنشطة التطویر و اإلبداع في حول العمالء و العملیات الداخلیةیة تتمحور بمؤشرات عملیات

  .  المنظمة بحیث یتم تعزیز األداء المستقبلي للشركة 

لدراسات التي ، بالرغم من األبحاث و اQداء صعب جداé   إن اإلجماع و التوصل لمفهوم محدد لأل

ضوع و استمراریة الشركات باالهتمام بمختلف ، فتعدد األبعاد ضمن هذا الموتناولت هذا الموضوع

= موضوعا عمیقا للبحث و الدراسةجوانبه یجعل من األداء ، و ذلك بسبب ارتباطه بمختلف =

  ).Armstrong , 2006 : 7(المتغیرات البیئیة  الداخلیة و الخارجیة المحیطة بالمنظمة 

راته محددة  ن متغی ، كما هوم واسعأن األداء التنظیمي مف)  Hale , 2004 : 13(       و یؤكد 

�، لذلك فإن االختالف حول موضوع األداء أتى ناتجا �دد و تطور أي من مكونات المنظمةبقدر تح

كما یرى  و المنظمات �اء من قبل المدیرینمن اختالف المعاییر و المقاییس المعتمدة لقیاس األد

Éبعض العلماء أن هذا االختالف یعود إلى تنوع و تشع É ب أهداف قیاس األداء.  

داء المالي و المتمثل .    و تأكیدا على ذلك فقد تبنت الدراسة الحالیة الجمع بین مؤشرات األ

  . w و مؤشرات األداء العملیاتي و المتمثل بالحصة السوقیة لقیاس أداء المنظمة wبالربحیة،

  



 

 ٧٠

  التنظیميعالقة القیادة التحویلیة و إدارة المعرفة باألداء :  ( 2 – 5 )

   أدت ظهور المداخل الجدیدة في الفكر اإلداري و التنظیمي إلى زیادة تركیز المنظمات على 

 êفالمنظمات .  و إدارة المعرفة في تحسین مستوى األداء لهذه المنظماتالقیادة اإلداریة��

 :       المعاصرة دینامیكیة في جوهرها، فحاجات و رغبات العاملین و المتعاملین فیها متجددة

É و معتقدات تختلف جذریا عن Éامما یستدعي وجود قیادات تمتلك خصائص و قیمÉمتغیرة 

 - خصائص القیادة التقلیدیة، بحیث تكون قادرة على التوظیف الفاعل للموارد و المعلومات       

تي تتمتع  و قیادة المنظمة في أجواء تنافسیة، فالمنظمات الفاعلة هي المنظمات ال-بكافة أنواعها 

 Â-( Bass & Avolio , 1992 : 22استراتیجیات واضحة للتمیز  بالمرونة و االبتكار و تعتمد 

)  -.   

 بعملیة كیف أن قادة معنیین – أحدث و أشمل المداخل القیادیة  كأحد–  تهتم القیادة التحویلیة 

ل أن القادة یحتاجون  عظیمة، و یؤكد هذا المدخاألتباع إلنجاز مهماتیكونون قادرین على إلهام 

–و یعرف القادة التحویلیون من خالل . إلى أن یفهموا و یتكیفوا مع حاجات األتباع و دوافعهم

. الدور الذي یلعبونه باعتبارهم دعاة للتغییر، فهم یعدون نماذج رائدة یحتذى بها،     و هم قادرون 

 من أجل تحقیق معاییر أداء عالیةعلى إیجاد رؤیة مستقبلیة واضحة للمنظمة، و یدعمون األتباع 

من خالل معرفتهم بأسالیب دعم و تحفیز العاملین لدیهم و استثارة اإلبداع الكامن عندهم لتحقیق 

 و هذا ما أكدته توى التنظیمي إلى أعلى المستویات،سأهداف المنظمة و بالتالي االرتقاء بالم

.  نمطا و سلوكا على األداء التنظیمي، و العدید من الدراسات على أهمیة دور القیادة التحویلیة

 )  ((Burns,1978 , Bass,1985 )منهم على سبیل الذكر ال الحصر 

Tichy&Devanna,1986 ) ( Northouse , 2001 :- 216 ) .   .  
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   تؤثر إدارة المعرفة و بشكل كبیر أیضا على األداء التنظیمي، إذ تؤثر بشكل مباشر على 

استخدام المعرفة في تطویر و ابتكار المنتجات الجدیدة التي تؤدي إلى زیادة األداء التنظیمي عند 

تتواءم  العوائد و األرباح، و أیضا یظهر تأثیر إدارة المعرفة على األداء التنظیمي عندما 

استراتیجیة إدارة المعرفة مع استراتیجیة األعمال في المنظمة، و مثال على التأثیر المباشر إلدارة 

  على األداء العام للمنظمة، تلك النتائج ذات العالقة مع العوائد و الكلف و التي ترتبط مع المعرفة

 و أما التأثیر غیر المباشر على األداء التنظیمي فینتج عادة من . رؤیة المنظمة و استراتیجیتها

   و الكلف، و الفعالیات غیر المباشرة المرتبطة برؤیة المنظمة و استراتیجیتها، أو مع العوائد    

مثال على ذلك، استعراض القیادة الواعیة مع الصناعة التي بدورها تؤدي إلى زیادة والء الزبون 

   ) .2005 : 282العلي ، ( للمنظمة 

   إن الكثیر من الدراسات التي اهتمت بإدارة المعرفة و القیادة التحویلیة، كانت مجاالت تطبیقها 

  .دراسة الحالیة فمجال تطبیقها في بیئة العمل األردنیة في بیئة العمل الغربیة، أما ال
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  الدراسات السابقة العربیة و األجنبیة  :( 2 – 6 ) 

  العربیة) ( ( 

 العالقة بین خصائص القیادة التحویلیة و مدى توفر " بعنوان  ) 2003العمري، ( دراسة  - 

قة بین ى التعرف على طبیعة العالهدفت هذه الدراسة إل" . مبادئ إدارة الجودة الشاملة 

، و قد اعتمد الباحث =وفر مبادئ إدارة الجودة الشاملة، و مدى تخصائص القیادة التحویلیة

 الذي  Bass & Avolio=في جمع البیانات على استبانة طورها بنفسه إضافة إلى مقیاس 

 ) : من أهمها الدراسة إلى عدة نتائج ، و توصلت هذه) 1999الهواري، ( قام بترجمته 

الدراسة ال یرقى إلى مستوى السلوك القیادي التحویلي للمدیرین في المؤسسات العامة قید 

 بعالقات إیجابیة قویة ذات - – إجماال–، ترتبط خصائص القیادة التحویلیة مستوى مأمول

، كما أشارت النتائج إلى أن آراء ع إدارة الجودة الشاملة بشكل عامداللة إحصائیة م

–ظف نحو توفر عناصر السلوك القیادي لم تتأثر بشكل جوهري بأعمارهم أو مراتبهم المو

 . الوظیفیة أو مؤهالتهم العلمیة أو خبراتهم 

أثر القیادة التحویلیة على األداء في المؤسسات " بعنوان  ) 2005( بني عیسى( دراسة  - 

ویلیة رفة أثر القیادة التحهدفت هذه الدراسة إلى مع" . دراسة میدانیة : العامة في األردن 

، التشجیع اإلبداعي و االهتمام بالمشاعر الفردیة الكاریزماتیكیة، الدافعیة و اإللهام( بأبعادها 

، كما å في هذه الدراسة المتغیر التابعåعلى األداء في المؤسسات العامة األردنیة حیث شكل) 

اهات العاملین نحو أثر القیادة هدفت إلى معرفة أثر العوامل الشخصیة و الوظیفیة في اتج

å، باإلضافة إلى معرفة مدى توفر خصائص ة على األداء في المؤسسات العامةالتحویلی

 من موظفي ینموظف )  410(، تكونت عینة الدراسة من قیادة التحویلیة في هذه المؤسساتال
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 الضمان مؤسسة: طریقة عشوائیة و هذه المؤسسات هيمؤسسات عامة تم اختیارها ب4 ) ( 

لمقاییس    و مؤسسة تشجیع ، مؤسسة المواصفات و اجتماعي، مؤسسة التدریب المهنياال

وجود أثر إیجابي للقیادة التحویلیة : لنتائج التي توصلت إلیها الدراسة، و من أهم ااالستثمار

بأبعادها على األداء في المؤسسات العامة ، و عدم وجود فروق في اتجاهات العاملین نحو 

لمؤهل العلمي، المسمى الوظیفي   Ï، العمرالجنس( تحویلیة على األداء بسبب ر القیادة الأث

على األداء بسبب  في اتجاهات العاملین نحو أثر القیادة التحویلیة )ا، و أن هنالك فروق)

، و أن المؤسسات األردنیة تتمتع بمستوى متوسط من خصائص القیادة )الخبرة العملیة

 . التحویلیة 

 تكامل إدارة المعرفة والجودة الشاملة وأثره على األداء " بعنوان ) 2006باسردة، ( اسة -  - 

التعرف  هدفت هذه الدراسة إلى " . الغذائیة الیمنیة دراسة تطبیقیة في شركات الصناعات: 

ٕعلى التكامل بین إدارتي المعرفة والجودة الشاملة وابراز دوره في تحسین أداء المنظمات 

)  10( و قد تم استخدام المنهج الوصفي التحلیلي و تكونت عینة الدراسة من   وتعزیزه

°w°�  ، و توصلت هذه الدراسة إلىیمنیة خاصة تعمل في مجال الصناعات الغذائیةشركات 

 معنوي لذلك  و وجود أثرٕة المعرفة وادارة الجودة الشاملةتكامل وعالقة ارتباط قویة بین إدار

وتضمنت عددا من التوصیات التي تساعد قیادة المنظمات على ) اتركالتكامل على أداء الش

  .ٕإزالة الضبابیة حول مصطلحي إدارة المعرفة وادارة الجودة الشاملة وأهمیة تكاملهما

أثر إدارة المعرفة في زیادة فاعلیة " بعنوان  ) 2009البشابشة و الحمد، ( دراسة  -

تحلیل      و  هدفت هذه الدراسة إلى" . دانیة دراسة می: المدیرین في الوزارات األردنیة 

، و تكونت عینة الدراسة ة المدیرین في الوزارات األردنیةفحص أثر إدارة المعرفة في فاعلی

بطریقة العینة ، و تم اختیارهم  و موظفة اموظف)  336(  مدیرا و مدیرة و )  131( من 
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  عرفیة الفعالة  دعم القدرات المو توصلت هذه الدراسة إلى ضرورة. الطبقیة التناسبیة

، و التزام المدیرین و العاملین بتوظیف إدارة المعرفة و فاعلیة المنظمة لمنظمات األعمال

، تطویر   هدف إنتاج منظمات معرفیة فعالةفي صیاغة و تنفیذ و تقویم إستراتیجیة المنظمة ب

     و زیادة اطالعهم على المدیرین و تدریبهم بشكل مستمر و تنمیة مهاراتهم و قدراتهم

صول في إدارة المعرفة لمساعدتهم للو و أسالیب العمل الرائدةالخارجیة التطورات في البیئة 

، و تطویر وسائل المعرفة لدى الوزارات و ذلك باستخدام  إلى درجة عالیة من الفاعلیة

 . و العاملین  وسائل التكنولوجیا الحدیثة لما لها من أثر إیجابي في فاعلیة المدیرین

إدارة المعرفة ، أهمیتها و مدى تطبیق عملیاتها " بعنوان  ) 2009طاشكندي ، ( دراسة  - 

من وجهة نظر مدیرات اإلدارات والمشرفات اإلداریات بإدارة التربیة و التعلیم بمدینة مكة 

یة ، و أهمة إلى توضیح مفهوم إدارة المعرفةهدفت هذه الدراس" . ?المكرمة و محافظة جدة 

، توضیح  و بیان أثره في التطویر التربويتوظیف إدارة المعرفة في إدارة التربیة و التعلیم

و قد تم استخدام المنهج الوصفي = أهم عملیات إدارة المعرفة التي تؤدي إلى تفعیلها

 من مدیرات اإلدارات و المشرفات   130)  130( من  تكونت عینة الدراسة ي والتحلیل

إدراك أهمیة إدارة المعرفة و : ئج التي توصلت إلیها هذه الدراسةمن أهم النتا. . اإلداریات

، و أن عملیة اكتساب المعرفة و تطویرها من أهم یفها في إدارة التربیة و التعلیمأهمیة توظ

عملیات إدارة المعرفة و أكثرها ممارسة یلیها عملیة نقل المعرفة و استخدامها ثم عملیة 

 .تقییمها تنظیم المعرفة و 

 

دراسة :  التنظیمي أثر إدارة المعرفة في االبتكار" بعنوان )  2009العزبي، ( دراسة  - 

التعرف على هدفت هذه الدراسة إلى " . میدانیة لعینة من منظمات االتصاالت الجزائریة 
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إدارة المعرفة وأثرها على االبتكارات التنظیمیة في قطاع االتصاالت الجزائریة، مع ضرورة 

ني إدارة هذه الشركات سیاسة التحسینات المستمرة على خدماتها، وجعلها میزة تنافسیة تب

الوصول إلى أسالیب وطرق علمیة  بالتركیز على عناصر إدارة المعرفة، باإلضافة إلى

 تساعد شركات االتصال الخدمیة من االستفادة من إدارة المعرفة لتعزیز میزتها التنافسیة 

نهج الوصفي التحلیلي م، و تم استخدام التحسین االبتكارات التنظیمیةالمستدامة عن طریق 

اإلداریة القائمة على هذه  الهیئة من أعضاء   عضو ) 60 (و تكونت عینة الدراسة من 

عنویة موجبة وجود عالقة ارتباط م: ت هذه الدراسة إلى عدد من أبرزها، و توصلالشركات

 =        جود تأثیر إیجابي بین إدارة المعرفة، باإلضافة إلى وبین متغیرات الدراسة

 .االبتكارات داخل الشركات 

سلوكیات القیادة التحویلیة و أثرها على اإلبداع " بعنوان  ) 2010عباس، ( دراسة  -

هدفت هذه " . دراسة تطبیقیة على شركات تصنیع األدویة البشریة األردنیة : التنظیمي 

ت القیادة التحویلیة على اإلبداع التنظیمي في شركات الدراسة إلى الكشف عن أثر سلوكیا

�تصنیع األدویة األردنیة، باإلضافة إلى التعرف على االختالف في تصور العاملین في 
البشریة األردنیة لسلوكیات القیادة التحویلیة باختالف خصائصهم شركات تصنیع األدویة 

ي و التحلیلي، و تكونت عینة الشخصیة و الوظیفیة، و قد تم استخدام المنهج الوصف

و توصلت الدراسة إلى العدید من .  من موظفي اإلدارة الوسطى� )  ) 100( الدراسة من 

�فر اإلمكانیات القیادیة لدى المدیرین و إثارة روح الحماس للعاملین و تو: أبرزهاالنتائج 

 یؤدي إلى رفع توفیر مناخ مریح للعاملین و تزویدهم بطرق جدیدة للتعامل مع المشكالت

 .مستوى اإلبداع في الشركات و بالتالي االرتقاء بمستوى الشركة في جمیع المجاالت

أثر فاعلیة نظم المعلومات اإلداریة على أداء البنوك " بعنوان )  2010عبدویان، ( دراسة  -
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الكشف عن أثر فاعلیة نظم المعلومات اإلداریة  هدفت الدراسة إلى" .  التجاریة األردنیة 

، و تكونت عینة الدراسة من البنوك التجاریة األردنیة) •قیة الربحیة، الحصة السو( على أداء 

   و مدیري      فردا من المدیرین العامین و مساعدي المدیرین العامین    )  245( 

أن هنالك عالقة ارتباط و تأثیر : دراسة إلى عدد من النتائج أبرزهاو توصلت ال. اإلدارات

التأكید على  4 منظمي بشقیه المالي و العملیاتي المعلومات اإلداریة و األداء البین نظم 

من تزاید حجم العملیات  بالرغم L تمتع المعلومات بالدقة و الموثوقیة المطلوبةضرورة

، و كذلك التأكید على اتخاذ العقوبات الرادعة بحق من یسرب أو یصل إلى Lالمصرفیة

، التأكید على ضرورة توزیع هذه المعلومات على الفروع مشروعةالمعلومات بطرق غیر 

 .األخرى لجذب المزید من العمالء الجدد على حساب المنافسین 

 

  : األجنبیة ) ( ( 

  " Influencing theبعنوان  ) Krishnan, 1998( دراسة  -

Transformational Leadership : Strategies used by Followers "  
ت في  إلى تحدید االستراتیجیات التي یستخدمها األفراد في المنظماهدفت هذه الدراسة

 éا من مدیريمدیر ) 96( ، حیث تكونت عینة الدراسة الوالیات المتحدة األمریكیة

المستویات اإلداریة الدنیا و الوسطى الحاصلین على درجة الماجستیر في إدارة األعمال 

تم استخدام مقیاس القیادة متعددة العوامل 8 9 ا في جامعة متمیزة بوالیة إیسترن إندی

Multifactor Leadership Questionnaire و بینت النتائج أن هناك عالقة ،

       و كانت   ارتباط إیجابیة بین القیادة التحویلیة و استراتیجیات الصداقة و التفكیر 

لتحفیز     و      العالقة األكثر قوة بین إستراتیجیة الصداقة ة بعد التأثیر المثالي
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، كما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط سلبیة بین إستراتیجیة السلطة االعتباریة الفردیة

 .  العلیا و القیادة التحویلیة 

 " The role ofبعنوان  ) Junga, Chowb & Wu, 2003( دراسة  -

Transformational Leadership in enhancing Organizational 

Innovation : Hypotheses and some Preliminary Findings " . 

 اإلدارة العلیا یؤثر بشكل "ى التعرف على كیفیة أن نمط مدیريهدفت هذه الدراسة إل

 ) 32( ، حیث تكونت عینة الدراسة من ر و غیر مباشر في إبداع المنظماتمباش

قیادة التحویلیة لها أن ال: سة، و من أبرز النتائج التي توصلت إلیها الدراشركة تایوانیة

عالقة إیجابیة بدعم المناخ التنظیمي المتمثل في كل من التمكین و اإلبداع  باإلضافة 

 ."إلى أن هناك عالقة ارتباط سلبیة مع اإلبداع المنظمي 

 The Two Faces of "بعنوان  ) Kark & Gilad, 2003( دراسة    -

Transformational Leadership : Empowerment and 

Dependency "   . هدفت هذه الدراسة إلى بیان مواقف العاملین تجاه القیادة

  اموظف ) 888( ، و تكونت عینة الدراسة من  ویلیة من حیث التمكین و التبعیةالتح

، باإلضافة  في الوالیات المتحدة األمریكیة اع )  )76(  یعملون في البنوك التجاریة في 

wلیة و كل من التمكین و التبعیةة التحویإلى بیان العالقة بین القیاد w و قد توصلت ،

أن هناك عالقة إیجابیة بین القیادة التحویلیة و : سة إلى العدید من النتائج أبرزهاالدرا

 .  wكل من تمكین العاملین و تبعیتهم 

 " Knowledgeبعنوان  )  Alhashmi , Siddiqi & Akhgar, 2005(دراسة  -

Management for Business Performance Improvement " . هدفت
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صطناعي یمكن أن ال كیف أن نظم دعم القرار و الذكاء اتوضیحهذه الدراسة إلى 

الة للمعرفة مع  ل للمعرفة و ذلك من خالل تطویر إستراتیجیة فع تساعد في عملیة التحو

لمصادر الموظفین و توفیر أفضل المعارف المتاحة لدعم عملیة صنع القرار باستخدام ا

 هذه الدراسة أن نشر المعرفة في جمیع  نتائجوقد أظهرت .الداخلیة و الخارجیة المتوافرة

 توفیر البیئة التي تعزز التعاون  تحسین أداء المنظمات وأنحاء المنظمات یساعد على

و االبتكار و بالتالي الحصول على استراتیجیات ناجحة ترتبط بما تحتاجه المنظمة من 

 .معارف 

  " Towardsبعنوان   ) Junga ,Chow & Wu, 2006(سة درا -

Understanding the Direct and Indirect Effects of 

Transformational Leadership on Firm Innovation ".  هذه هدفت 

 من قبل كبار المسؤولین  القیادة التحویلیة و مدى تبنیهاتوضیح مفهومالدراسة إلى 

 و تكونت عینة  على مستوى اإلبداع داخل منظماتهم ن تأثیرلها م و ما التنفیذیین 

، ومن أبرز النتائج لكترونیات تایوانیة شركة اتصاالت وشركة )  53  (الدراسة من

 و رفع مستوى اإلبداع في  أن القیادة التحویلیة تساعد على تشجیع:المتوصل إلیها

 (  إلبداع في المنظمة مثل، و أن هنالك بعض العوامل التي تؤثر في مستوى االمنظمة

 المركزیة و ة، الجو العام السائد في المنظمةالهیكل التنظیمي، االستقرار البیئي، المنافس

 ) .إضفاء الطابع الرسمي 

 Improved " Organizational بعنوان ) Bray & Konsynski, 2007 (دراسة  -

 Performance by Knowledge Management : The Influence of 

Employee  Perceptions and Variances in Distributed E-

Government and Business Organizations ?".  محاولة  إلى هدفت التي
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 التوفیق بین الكتابات الموجودة عن إدارة المعرفة لتشمل بیانات یمكن تطبیقها عالمیا لجمیع 

و تكونت عینة الدراسة . شركاتذلك المنظمات الحكومیة و الاألوساط االجتماعیة بما في 

 و قد توصلت الدراسة إلى العدید من النتائج أبرزها  في إحدى الشركات، اموظف) 96  (  من

 أما  األرباح من خالل إدارة المعرفة، األداء وأن الشركات تسعى لتحقیق أعلى مستوى من:

 لما في ذلك من رفةالمنظمات الحكومیة فإنها تسعى إلى تبني نظم المعلومات لتبادل المع

  .تأثیر واضح على أدائها

 " Functional Chains ofبعنوان  ) Canter & Joel, 2007( دراسة  -

Knowledge Management – Effects on Firms Innovative 

Performance " .   على اإلبداع هدفت هذه الدراسة إلى األثر المحتمل إلدارة المعرفة

 5  شركة ألمانیة )351( ، حیث شملت عینة الدراسة ي األلمانيظیفي في القطاع الصناعالو

 و غیر مباشر على اإلبداع ôô مباشرôôôتبین من خالل نتائج هذه الدراسة أن إلدارة المعرفة أثر

 و تنظیمها      الوظیفي من خالل عملیة التجانس بین مصادر المعرفة الداخلیة و الخارجیة

 .بشكل مناسب 

 " Transformationalبعنوان )  Gumuslug & Ilsev, 2007 (دراسة -

Leadership And Organizational Innovation: The Role Of 

Internal And External Support For Innovation " .  هدفت إلى التي

      اختبار تأثیر القیادة التحویلیة على اإلبداع داخل المنظمة من خالل الدعم الداخلي

 .اإلبداع ضمن الظروف المتاحة الخارجي لهذا 

شركة صغیرة لتطویر  ) 43  ( من)) و مدیر)ا موظف) 163 (  تكونت عینة الدراسة من 

   ، وقد توصلت الدراسة إلى العدید من النتائج أبرزها أن هنالك تأثیرالسوفت ویر في تركیا
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 نالك مستوى عال   للقیادة التحویلیة على اإلبداع داخل المنظمة ویكون ه ا و مهم  كبیر

 و كان مستوى   من اإلبداع داخل المنظمة عندما یكون هناك دعم خارجي لهذا اإلبداع

 أي تغییر على مستوى تم مالحظةتجود الدعم الخارجي في حین لم اإلبداع أعلى عند و

،  مما یوضح الدور الذي تلعبه القیادة التحویلیة بداع عند وجود الدعم الداخلي فقطاإل

  . بداع داخل المنظمةعلى اإل

 " Transformational  بعنوان ) Gumuslug & Ilsev, 2007 (دراسة  -

Leadership , Creativity and Organizational "  . هدفت إلى اختبار التي

ثر ذلك  تأثیر القیادة التحویلیة على اإلبداع الفردي و اإلبداع داخل المنظمة بشكل عام و

شركة )  43  ( من   و مدیر اموظف)  163  (نة الدراسة من تكونت عی حیثôعلى أدائه

   ، و قد أظهرت الدراسة أن للقیادة التحویلیة تأثیرغیرة لتطویر السوفت ویر في تركیاص

، فعلى اإلبداع داخل المنظمة على السواء على مستوى اإلبداع الفردي و مستوى  مهما

یجابیة بین القیادة التحویلیة و زیادة المستوى الفردي أظهرت الدراسة أن هناك عالقة إ

ن للقیادة التحویلیة عالقة  و كذلك   ذلك من خالل منحهم القوة النفسیةاإلبداع الفردي  و 

 .إیجابیة على مستوى اإلبداع داخل المنظمة بشكل عام 

 )  Schippers, Hartog, Koopman & Knippenberg, 2007( دراسة -

 The Role of Transformational Leadership in Enhancing " بعنوان

Team Reflexivity " . توضیح مدى تأثیر القیادة  إلى  هذه الدراسةهدفت

  التحویلیة توضح ما للقیادة حیث))أداء الفریق ( التحویلیة على الفعل المنعكس للفریق 

إنجاز المهام و قدرتهم على  وسلوك القائد من تأثیر مهم في عمل و أداء الفریق

منظمات )  9 (  فریق عمل من )  32  ( تكونت عینة الدراسة من المطلوبة منهم بدقة
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 أن للقیادة التحویلیة صلة في اعتماد رؤیة :، و من النتائج التي تم التوصل إلیهامختلفة

مشتركة للفریق و هذا بدوره یتصل بالفعل المنعكس للفریق  األمر الذي یؤدي إلى 

  . و كفاءته:ارتفاع مستوى أداء الفری

 Use of Knowledge "بعنوان ) McCall, Arnold & Sutton  , 2008( دراسة  -

Management System and the Impact on the Acquisition of Explicit 

Knowledge"    . هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من قدرة استخدام نظام إدارة المعرفة مع

 و القدرة  لشركة في التأثیر على زیادة أداء صانعي القرارالمعرفة الصریحة الموجودة داخل ا

ي حل المشكالت �) الكتب و المراجع ( على اكتساب المعرفة یختلف عن األسالیب التقلیدیة 

باستخدام أسلوب التجربة   امشارك) 188 ( ، تكونت عینة الدراسة من التي تواجه الشركة

 األفراد الذین تم تمكینهم من استخدام  : : صل إلیهاهم النتائج التي تم التو، و من أالمنهجیة

أسس إدارة المعرفة قد استطاعوا أن یواجهوا المشاكل اإلداریة الیومیة بكفاءة أكثر من الذین 

 . استخدموا األسالیب اإلداریة التقلیدیة في حل هذه المشاكل 

 " The Effects ofبعنوان)   Morales, Montes& Jover, 2008(دراسة  - 

Transformational Leadership on Organizational Performance  

through Knowledge and Innovation"   فهم العالقات هدفت هذه الدراسة إلى

 القدرة ركود المعرفة( لمتعلقة بالمعرفة المباشرة و غیر المباشرة بین المتغیرات اإلستراتیجیة ا

 =   و بالتالي التأثیر على عملیة االبتكار) ظیميم التن�، التعلاالستیعاب، الضمنیةعلى 

 و تكونت عینة الدراسة �اإلبداع داخل المنظمة مما یؤدي إلى تحسین األداء التنظیمي فیها

هناك عالقة :  من عدة منظمات اسبانیة، و من أبرز نتائج هذه الدراسةین موظف)408(من 

Š، فكلما كان القائد قادرا على في المنظمةستوى األداء التنظیمي  و م بین القیادة التحویلیة
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  فهم العالقة بین المتغیرات اإلستراتیجیة المتعلقة بالمعرفة كان هناك مستوى عال من اإلبداع 

 . و االبتكار داخل المنظمة و بالتالي تحقیق میزة تنافسیة مستدامة للمنظمة في سوق العمل 

 

 Building بعنوان)  Prieto, Revilla & Rodriguez, 2008 ( دراسة  -

Dynamic" Capabilities in Product Development :The Role of 

Knowledge Management " .  توضیح الروابط بین إدارة هدفت هذه الدراسة إلى

، تمت الدراسة على    لمتوافرة في مجال تطویر المنتجاتالمعرفة و القدرات الدینامیكیة ا

 ولقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن الجانب االجتماعي )إلسبانیة من المنتجات ا)ا منتج)80(

(لها دور فعال أكثر من القدرات الدینامیكیة في عملیة ) القدرات اإلداریة(إلدارة المعرفة 

 .تطویر المنتجات 

 Does Professional "بعنوان  )  Czarnitzki & Wastyn, 2009(دراسة   -

Knowledge Management Improve Innovation Performance at the   

Firm Level ? " .  المعرفة على اختبار تأثیر تطبیق أسالیب إدارة هدفت هذه الدراسة إلى

اعتمدت هذه .  ) تطویرها اكتسابها، تنظیمها، توزیعها و استخدامها،( اإلبداع داخل المنظمة 

و قد غطت هذه الدراسة  .با من اتحاد فحص اإلبداع في أوروالدراسة على المعلومات الواردة

قطاع الصناعة و التجارة و النقل و الخدمات التجاریة و كانت عینة هذه الدراسة تتكون 

 )ا إیجابی)) أظهرت هذه الدراسة أن هنالك تأثیرشركة، مالحظة على مستوى ال) 1282(من

یار أسالیب  و أن على الشركة اختع داخل الشركة،ألسالیب إدارة المعرفة على مستوى اإلبدا

و تكونت عینة          إدارة المعرفة بدقة باالعتماد على الهدف من إستراتیجیة اإلبداع فیها

  . لتطویر المنتجات في اسبانیا  امشروع )80(الدراسة من معلومات و بیانات تم جمعها من 
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 Knowledge Management as a "بعنوان  ) Zhou & Uhlaner, 2009( دراسة  - 

Strategic Tool to Foster Innovation of SMEs "   . هدفت هذه الدراسة إلى

 ، و تم اختیار عینة الدراسة عشوائیا معرفة و السلوك اإلبداعي لألفراداختبار العالقة بین إدارة ال

9 0  شركة من الشركات الهولندیة الصغیرة و المتوسطة الحجم)  649( حیث تكونت من 

أن الممارسات التي یتم اكتسابها من البیئة :  من النتائج أهمهالدراسة إلى عددتوصلت هذه ا

مما یعزز فرص الشركة =الخارجیة تلعب أساسیا في تشجیع اإلبداع في المشاریع الصغیرة 

، مما یؤدي إلى بناء المزید من القدرة التنافسیة و  على المعرفة الجدیدة و المختلفةبالحصول

 .=رها قد تؤدي إلى منتجات محسنة أو جدیدة اغتنام الفرص التجاریة التي بدو

 

   الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة اختالف : ( 2 – 7 )

  : (إن أهم ما یمیز الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة یمكن تلخیصه باآلتي 

المثـالي، الجاذبیة و التأثیر : ( و هي أن الدراسة الحالیة تناولت خمسة أبعاد للقیادة التحویلیة   ·

ـــة، التحفیـــز و التمكـــین  ـــة، االســـتثارة الفكری ـــة الفردی ـــب الدراســـات )االعتباری  فـــي حـــین أن أغل

الجاذبیـة و التــأثیر : (  هـي هـا، اعتمـدت علـى أربعـة أبعـاد فقـطالـسابقة العربیـة و األجنبیـة من

  . )المثالي، االعتباریة الفردیة، االستثارة الفكریة، التحفیز 

 G       ل دراسـةر وسـیط فـي الدراسـة الحالیـة و هـو إدارة المعرفـة مـن خـال متغیـ إضافة     تم ·

       )اكتــساب المعرفـة، تقاسـم المعرفــة و اسـتخدام المعرفــة : (  هـي تحلیـل ثالثـة أبعــاد لهـا

 )  متغیر مستقل و متغیر تابع  ( قطأن أغلب الدراسات السابقة اعتمدت على متغیرین اثنین ف

.  
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 فـــي  حیـــث طبقـــتحالیـــة عـــن الدراســـات الـــسابقة مـــن حیـــث قطـــاع التطبیـــق الدراســـة ال فــاختل ·

  .شركات البالستیك للصناعات اإلنشائیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الثالث الفصل

  اإلجراءات   ةق الطر

  

  المقدمة:  ( 3 – 1 )
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  منهجیة الدراسة : ( 3 – 2 )

  مجتمع الدراسة و عینتها : ( 3 – 3 )

   وحدة المعاینة و التحلیل : ( 3 – 4 )

  رات الدیمغرافیة ألفراد عینة الدراسة3المتغی : ( 3 – 5 )

  أدوات الدراسة و مصادر الحصول على المعلومات : ( 3 – 6 )

  المعالجة اإلحصائیة المستخدمة : ( 3 – 7 )

  صدق أداة الدراسة و ثباتها : ( 3 – 8 )

   اختبار التحقق من مالءمة البیانات للتحلیل اإلحصائي : ( 3 – 9 )

  

  

  

   المقدمة : ( 3 – 1 )

 tr      المعرفي في حیاة منظمات  تراكم المن  یتیسر ما علىیعتمد  المنهجیة مسارات تحدید

 إمكانیة من التحقق بهدفو ذلك بعد التأكد من فائدة هذه المعارف باختبارها   األعمال

   .مستقبلیة   حالیة رؤیة ضمن المنظمة نشاطات   أعمال في استخدامها
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یناقش هذا الفصل  الدراسة، متغیرات بین التأثیر   الترابط مصداقیة من التحقق  :  من       

  .الطریقة و اإلجراءات التي اعتمدت علیها هذه الدراسة في تحقیق أهدافها 

  

   )نوعها   الدراسة طبیعة ( الدراسة منهجیة : ( 3 – 2 )

 على المعرفة        (    التحویلیة لقیادة  أثر إظهارب المتمثلة  الدراسة هذه ألهداف  نظرا     

ååôÏ ،من علیها الحصول المراد المعلومات خالل من ذلك   المنظمة ååôÏ في العاملین الموظفین 

 الحالیة الدراسة تسعى التي األسئلة طریق عن األردنیة اإلنشائیة للصناعات البالستیك شركات

 في تبحث لكونها التحلیلي الوصفي المنهج تستخدم الدراسة هذه اعتبار یمكن لذلك ها،نع اإلجابة

 الفكریة، االستثارة المثالي، التأثیر   الجاذبیة ( التحویلیة القیادة أبعاد أثر تحلیل   وصف

 خلق     اكتسا(       بأبعادها المعرفة       وظیفة   ) التمكین   التحفیز الفردیة، االعتباریة

 باالعتماد ة مسحی دراسة تعتبر هي   المنظمات، ååôÏ على ) اتقاسمه   المعرفة نقل  المعرفة

    .الدراسة إلیها استندت التي الفرضیات الختبار   الدراسة لمجتمع المیداني المسح على

  

  عینتها   الدراسة مجتمع:  ( 3 – 3 )

   مـانع مدینـة فـي األردنیـة اإلنـشائیة للـصناعات البالسـتیك شـركات مـن الدراسـة مجتمع یتكون    

 الدراسـة عینـة  الذي یبین( 3 – 1 )و كما هم موضح في الجدول  شركات، ( 6 ) عددها البالغ  

 اإلنــــشائیة للـــصناعات البالســـتیك شـــركات أســـماء یبـــین )  مجتمـــع الدراســـة بأكملـــه، شـــملت التـــي

   ) . التجاري السجل مكتب   التجارة   الصناعة      (  عمان مدینة في األردنیة
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 . ( ( 1 – 3 )  

  األردنیة اإلنشائیة للصناعات البالستیك شركات أسماء

  اسم الشركة   

  البالستیكیة للصناعات المتخصصة الشركة 1

  عابدین الشرق بالستیك شركة 2

  البالستیكیة للصناعات الروند شركة 3

  اإلنشائیة للصناعات البالستیك عالم 4

  البالستیكیة للصناعات  المتطورة نوى 5

  البالستیكیة للصناعات االنتماء شركة 6

  

  

  

  

   التحلیل   المعاینة      : ( 3 – 4 )

 شركات في العاملین الدنیا   الوسطى المستویات موظفي من المعاینة   التحلیل وحدة  تمثلت    

 حیث قام   اموظف ( 165 ) الدراسة       عدد بلغ قد   األردنیة، اإلنشائیة للصناعات البالستیك

 صالحة ( 135 ) استبانة، ( 142 ) استرجاع  تم   ث بنفسه بتوزیع االستبانات علیهم،الباح

 )، كما هو موضح في الجدول المسترجعة االستبانات من %)95  (نسبته ما (  التحلیل، لعملیة

2 – 3 ).   
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 . ( ( 2 – 3 ) 

   عدد االستبانات الموزعة و االستبانات المسترجعة

  الشركة اسم   
 باناتاالست عدد

   الموزعة

 االستبانات عدد

  المسترجعة

 21 25  البالستیكیة للصناعات المتخصصة الشركة  1

 20 25  عابدین الشرق بالستیك شركة 2

 30 30  البالستیكیة للصناعات الروند شركة 3

 26 35  اإلنشائیة للصناعات البالستیك عالم 4

 23 25  البالستیكیة للصناعات  المتطورة نوى 5

 22 25  البالستیكیة للصناعات االنتماء ةشرك 6

 165                                              ّمجموع االستبانات الموزعة

  142  مجموع االستبانات المسترجعة

  

   الدراسة عینة ألفراد الدیمغرافیة  : 3المتغی : ( 3 – 5 ) 

  الجنس العمر، ( الدراسة عینة ألفراد الدیمغرافیة  :  المتغی  یوضح ( 3 – 3 ) الجدول     

 سنوات عدد الحالیة، الوظیفة في الخدمة سنوات عدد العلمي، التخصص التعلیمي، المستوى

   ) .األردنیة اإلنشائیة للصناعات البالستیك شركات في الخدمة

  )  ( 3 – 3 )  

  الدراسة عینة ألفراد الدیمغرافیة  (  المتغی وصف 
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 النسبة  التكرار  ةالفئ   المتغیر  الرقم

  (%)المئویة

 38.5 52 سنة 30 من أقل

 34.8 47  سنة 30-40 من

 25.2 34  سنة 41 -50 من
  العمر 1

 1.5 2  فأكثر سنة 51

  91.1 123  ذكر

  الجنس 2
 8.9 12  أنثى

 62.2 84  8.9 فما عامة ثانویة

 16.3 22  مجتمع كلیة دبلوم

 0.7 1   عال دبلوم

 19.3 26  بكالوریوس

 1.5 2  ماجستیر

  التعلیمي المستوى 3

  0 0  دكتوراه

 9.6 13  أعمال      

 9.6 13  محاسبة

 404 6  حاسوب
4 

 العلمي التخصص

  الشهادة حسب

 76.3 103  أخرى

 64.4 87  فأقل سنوات 5 في الخدمة سنوات عدد 5



 

 ٩٠

 20.7 28  سنة 6-11 من

 8.9 12  سنة 12-17 من

  الحالیة الوظیفة

 5.9 8  فأكثر سنة 17

 57.0 77  فأقل سنوات 5

 26.7 36  سنة 6-11 من

 9.6 13  سنة 12-17 من
6 

 في الخدمة سنوات عدد

 البالستیك شركات

 اإلنشائیة للصناعات

 6.7 9  فأكثر سنة 17  األردنیة

  

 من للمستجیبین فیةیمغرا ال     للمتغی الوصفي التحلیل نتائج إلى ( 3 – 3 ) الجدول یشیر   

 إلى 30من أفراد عینة الدراسة تراوحت أعمارهم من % 60 حیث اتضح أن الدراسة، عینة      

، و أن فقط  سنة 30قل من % من أفراد عینة الدراسة كانت أعمارهم % hl n r38 سنة 50

  و هذا ما یدل على التركیز علىسنة،50 0   ن هذه العینة كانت أعمارهم قد تعم %1.5

یة في العنصر البشري الشبابي و الدم الجدید من قبل شركات البالستیك للصناعات اإلنشائ

 =      و بما یتعلق بالمستوى التعلیمي ألفراد هذه العینة فنالحظ أنه. المملكة األردنیة الهاشمیة

ه % منهم یحملون مؤهال علمیا و هذا مؤشر یدل على عدم اعتماد هذ% 37.8لألسف الشدید فقط 

، مما قد یعكس تدني العلیا في إدارة و تسییر أعمالهاالشركات على ذوي المؤهالت العلمیة 

 فقد ر مدة الخدمة في الوظیفة الحالیة،و فیما یتعلق بمتغی. توى توافر المعرفة األساسیة فیهامس

  سنوات و5 من أفراد هذه العینة هم من الذین تتراوح مدة خدمتهم من أقل من 94%تبین أن 

    .الدراسة  من الخبرة و االستقرار في شركات عینة   عالیا  وهذه نتیجة تعكس مستوى سنة،17إلى 



 

 ٩١

é، فیما یتعلق بمتغیر مدة الخدمة في شركات البالستیك للصناعات اإلنشائیة في é    و أخیرا

 سنة  15لى من أفراد عینة الدراسة تزید خبرتهم ع %43المملكة األردنیة الهاشمیة نالحظ أن 

  .في هذا المجال مما یعكس الخبرة المضافة ألفراد هذه العینة 

  

  المعلومات على الحصول مصادر   الدراسة      :  ( 3 – 6 )

 التالیة األدوات اعتماد  تم الدراسة مقاصد لتنفیذ البیانات   المعلومات على الحصول لغرض    

 :  

         الجامعیة الرسائل   الدراسات عتماد على تم اال النظري بالجانب  المتعلقة المعلومات 1.

   .الدراسة بموضوع المتخصصة األجنبیة   العربیة العلمیة الكتب   المقاالت

  الكتاب من مجموعة 37.8 على تصمیمها في االعتماد  تم إدراكیة قیاس 37.8 هي   االستبانة،  2.

 الستكمال الالزمة الثانویة    ولیةاأل البیانات على للحصول الدراسة موضوع في الباحثین  

   دقتها مكوناتها لهدفها،  واعیا المستجیب     فیها روعي   للدراسة، التطبیقي الجانب

    اأهداف تخدم التي الطریقة   بالشكل نوعه   المقیاس حركة اتجاه وحدة   تجانسها وضوحها،

 قد       اإلجابة محددة ئلةأس   متعددة اختیارات     أسئلة تضمنت   الدراسة، فرضیات

   : هي       أربعة االستبانة تضمنت

 خالل من الدراسة لعینة الدیمغرافیة بالخصائص تتعلق  :  متغی  و یشملاألول القسم:  ) أوال( 

   .( 1 – 6 ) الفقرات
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 یسة:  أبعاد (5) عبر التحویلیة القیادة بأبعاد تتعلق متغیرات  و یشملالثاني القسم:  ) ثانیا( 

   .( 1 – 39 )من خالل الفقرات  لقیاسها

 لقیاسها رئیسة أبعاد (3) عبر المعرفة       بأبعاد تتعلق متغیرات  و یشملالثالث القسم:  )1ثالثا( 

  .( 40 – 54 )من خالل الفقرات 

 رئیسیین بعدین (2) عبر التنظیمي باألداء تتعلق متغیرات  و یشملالرابع القسم:  ).رابعا( 

  .( 55 – 56 ) من خالل الفقرات مالقیاسه

 باتجاهاتها التنبؤ   المتغیرات حركة مستوى كشف في تستخدم 37.8 المقاییس تعد .   

 على المستند القیاس أسلوب اتبعت الحالیة الدراسة فإن القیاس، أسالیب  تتنوع فیما   المستقبلیة،

   . )الخماسي ( Likert , 1961  مقیاس

  

  : خصائصها الدیمغرافیة  متغیرات الدراسة و

   :تتضمن       أربعة في تفسیرها   الدراسة متغیرات لتصف االستبانة   بنیت   

  المثالي التأثیر    الجاذبیة ( هي   التحویلیة القیادة أبعاد  المتضمن    المستقل  المتغیر 1.

   ) .التمكین   التحفیز الفردیة، االعتباریة الفكریة، االستثارة

   المعرفة تقاسم المعرفة، اكتساب ( هي   المعرفة       أبعاد  المتضمن   الوسیط،  تغیرالم 2.

   ) .المعرفة استخدام

   ) .  السوقیة الحصة   الربحیة ( من كل  المتضمن   التنظیمي األداء هو   التابع،  المتغیر 3.



 

 ٩٣

  الجنس العمر،(  هي    (  المتغی من مجموعة  المتضمنة   الدیمغرافیة، الخصائص 4.

 سنوات عدد   الحالیة الوظیفة في الخدمة سنوات عدد العلمي، التخصص التعلیمي، المستوى

   ) .األردنیة اإلنشائیة للصناعات البالستیك شركات في الخدمة

  تكون   المناسبة، التعدیالت  ) .  بعد المقیاس على الرأي  استقر فقد  ذكر لما  نتیجة      

   : المقیاس كان   ،( 1 – 5 )   من االستجابة مدى تراوح فقرة ( 56 ) من المقیاس

  بشدة أوافق ال  أوافق ال  محاید  أوافق  بشدة أوافق

5 4 3 2 1 

   

  

   :التالیة المقاییس – التحویلیة القیادة أبعاد – المستقل  المتغیر  ضم  

 القیادة أبعاد

  التحویلیة

    الجاذبیة

  المثالي التأثیر

 االستثارة

  الفكریة

 االعتباریة

  الفردیة
  التمكین  التحفیز

  فقرات 10  فقرات 6  فقرات 8  فقرات 8 فقرات 7  الفقرات عدد

  

   : التالیة المقاییس – المعرفة  ) .  – الوسیط  المتغیر  ضم قد    

  المعرفة استخدام  المعرفة تقاسم  المعرفة اكتساب  المعرفة  ) .  أبعاد

  فقرات 5 اتفقر 5 فقرات 5  الفقرات عدد



 

 ٩٤

   

   :التالیة المقاییس  ضم فقد – التنظیمي األداء – التابع  المتغیر ما 

  الربحیة  السوقیة الحصة  التنظیمي األداء

  فقرة 1  فقرة 1  الفقرات عدد

  

  المعالجة اإلحصائیة المستخدمة : ( 3 – 7 ) 

 الهدف باختالف تعقیدها،   عمقها شمولها، حیث من اإلحصائي التحلیل أسالیب تختلف     

  تم فقد فرضیاتها،   الدراسة أهداف تدعم معتمدة مؤشرات إلى الوصول بغیة  . إجرائها من

 استشارة  تم   الكمبیوتر، بواسطة معها التعامل لیسهل جدولتها   تبویبها   البیانات فحص

          الدراسة أنموذج اختبار لغرض البیانات معالجة   اإلحصائیة الجوانب في متخصصین

 لتحلیل ( SPSS ) االجتماعیة للعلوم اإلحصائیة الحزم برنامج استخدام  تم حیث فرضیاتها،

  SPSS موافقة مدى لمعرفة االستبانة أسئلة لجمیع مخرجات على الحصول    االستبانة، بیانات

   :المختلفة االستبانة أسئلة على الدراسة عینة

  .المستخدم المقیاس ثبات درجة من للتأكد ( Cronbach Alpha ) معامل ·

          الدراسة أسئلة عن اإلجابة  :  من المعیاریة االنحرافات   الحسابیة المتوسطات ·

  .النسبیة األهمیة معرفة  

  باستخدام جدول Fحدار البسیط و االنحدار المتعدد مع اختبار استخدام تحلیل االن ·

  .ANOVAتحلیل التباین 

 . ( Path Analysis ) المسار تحلیل ·



 

 ٩٥

  : التالي للمقیاس  طبقا تحدیده  تم الذي األثر   التبني    التوفر مستوى ·

   الحد األدنى للبدیل –الحد األعلى للبدیل                  =    الفئة  : 

   عدد المستویات                                                         

                 =            1 - 5          =       4     =         1.33  

                                  3                        3 

  

  2.33 أقل من - 1من و بالتالي تكون الدرجة المنخفضة     

  3.66 – 2.33 و الدرجة المتوسطة من

  . فأكثر 3.67و الدرجة المرتفعة من 

  

   دق أداة الدراسة و ثباتهاص : ( 3 – 8 )

  الصدق الظاهري ) ( ( 

    تطلب التحقق من الصدق الظاهري للمقیاس االستعانة بنخبة منتقاة من المحكمین من      

برتهم          خ من، بقصد االستفادةتمین إلى علوم اإلدارة و اإلحصاءأعضاء الهیئة التدریسیة المن

  .اس أكثر دقة و موضوعیة في القیاس ، مما جعل المقیو مخزونهم المعرفي

أیة فقرة قد یتطلب و حرص الباحث على توضیح الهدف من االستبانة بحضوره لتوضیح     

Š النتائج التي تم التوصل إلیها، مما زاد في االطمئنان إلى صحةاألمر توضیحها Š وقد بلغ عدد ،

   ) .2(  ینظر الملحق ))% 100 (5، و بلغت نسبة االستجابة الكلیة  )5( �المحكمین 



 

 ٩٦

  ثبات أداة الدراسة )    ( 

، قام  لمراد قیاسها و التثبت من صدقهامن أجل البرهنة على أن االستبانة تقیس العوامل ا     

 ، حیث تم تقییم تماسك المقیاس  االتساق الداخلي لفقرات المقیاسالباحث بإجراء اختبار مدى

ساق أداء الفرد من فقرة ونباخ ألفا یعتمد على اتن أسلوب كر  . . Cronbach Alphaبحساب 

Š، إضافة لذلك فإن معامل باط و التماسك بین فقرات المقیاس، و هو یشیر إلى قوة االرتإلى أخرى

Alphaیزود بتقدیر جید للثبات Š . و للتحقق من ثبات أداة الدراسة بهذه الطریقة  طبقت معادلةŠŠ

Cronbach Alphaو على الرغم من عدم وجود قواعد قیاسیة . نة الثبات على درجات أفراد عیå

)  ≤  Alpha ( 0.60          لكن من الناحیة التطبیقیة یعد Alphaبخصوص القیم المناسبة 

   . (3 – 4 ) الجدولكما هو موضح في= قة باإلدارة و العلوم اإلنسانیة  معقوال في البحوث المتعل

  ( 3 – 4 )الجدول 

  )كرونباخ ألفا ( ق الداخلي ألبعاد االستبانة معامل ثبات االتسا

  α) ألفا ( قیمة   البعد  الرقم

 0.896  الجاذبیة أو التأثیر المثالي  1

 0.915  االستثارة الفكریة 2

 0.909  االعتباریة الفردیة 3

 0.918  التحفیز 4

  أبعاد القیادة التحویلیة

 0.907  التمكین 5

 0.976   التحویلیة الثبات الكلي ألبعاد القیادة

 0.904  اكتساب المعرفة 6  إدارة المعرفة



 

 ٩٧

 0.633  تقاسم المعرفة 7

 0.874  استخدام المعرفة 8

 0.952   الثبات الكلي ألبعاد إدارة المعرفة

 0.866   الثبات الكلي ألبعاد األداء التنظیمي

 0.978   االستبانة ككل

     

  األداة بصورة عامة بمعامل ثبات عال على قدرة      و تدل معامالت الثبات هذه على تمتع

     حیث یتضح من الجدول، ( Sekaran , 2003 )  األداة على تحقیق أغراض الدراسة وفقا ل 

 أن أعلى معامل ثبات ألبعاد االستبانة فیما یتعلق بأبعاد القیادة التحویلیة هو  )( 3 – 4

(فیما یالحظ أن . (0.915)االستثارة الفكریة بقیمة  حققه بعد التحفیز، یلیه مباشرة بعد  (0.918)

(أدنى قیمة للثبات فیما یتعلق بأبعاد القیادة التحویلیة كان لبعد الجاذبیة أو التأثیر المثالي بقیمة 

(ما یتعلق بإدارة المعرفة فیتضح أن أعلى معامل ثبات كان لبعد اكتساب المعرفة فی، أما (0.896)

  ( بقیمة تقاسم المعرفةحظ أن أدنى قیمة للثبات إلدارة المعرفة كانت لبعد فیما یال (0.904)بقیمة 

0، أما فیما یتعلق بأداء شركات البالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنیة فتبین معامالت 0.633) 0

وهو ما یشیر إلى إمكانیة ثبات النتائج التي یمكن أن تسفر . (0.866) ما قیمتهالثبات لبعدیه 

  .تبانة نتیجة تطبیقها عنها االس

  

  اختبار التحقق من مالءمة البیانات للتحلیل اإلحصائي  : ( 3 – 9 )



 

 ٩٨

 فإنه یجب التأكد من التوزیع الطبیعي      ألغراض التحقق من موضوعیة نتائج الدراسة

 لمتغیرات الدراسة، و بما أن عینة الدراسة كبیرة، فإن تنائج التوزیع ستؤول إلى التوزیع الطبیعي،

  .مما یؤكد على أن العالقة بین هذه المتغیرات لها القدرة على تفسیر التأثیر فیما بینها

   

  

  

  

  

  الفصل الرابع

  نتائج التحلیل و اختبار الفرضیات

  المقدمة : ( 4 – 1 )

 التوزیع التكراري إلجابات عینة الدراسة عن أسئلة الدراسة : ( 4 – 2 )

  اختبار فرضیات الدراسة : ( 4 – 3 )

  

  



 

 ٩٩

  

  

  

  

  

  

  

  المقدمة:  ( 4 – 1 )

یة الوصفیة التي       یهدف هذا الفصل إلى عرض نتائج استخدام بعض األسالیب اإلحصائ

        اسة حول أبعاد القیادة التحویلیة   نة من خالل تحلیل آراء أفراد عینة الدرأفرزتها االستبا

. تیك للصناعات اإلنشائیة األردنیةسإدارة المعرفة وأثرها على األداء التنظیمي في شركات البال

مستویات،  الحسابیة لتقدیر الاألوساط وتم استخدام جداول التوزیع التكراري والنسب المئویة و 

?متغیرات الدراسة وفقا یغطیان ?، وقد تم عرض النتائج عبر محورین رئیسیین واالنحرافات المعیاریة ?

  : للتالي 

   لدراسة عن أسئلة الدراسةإلجابات عینة ا التوزیع التكراري

  اختبار فرضیات الدراسة
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   التوزیع التكراري إلجابات عینة الدراسة عن أسلة الدراسة ) : 4 – 2 ( 

یتناول هذا الفصل اختبار الفرضیات التي اعتمدت علیها الدراسة من خالل  حساب    

  قیس تبني القیادة التحویلیةاالستبانة التي تالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات 

  . للصناعات اإلنشائیة األردنیة ٕوادارة المعرفة، واألداء في شركات البالستك

شركات  القیادة التحویلیة لدى المدیرین العاملین في نمطما مدى توافر :    السؤال األول

بتجزئته إلى  ؟ لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث البالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنیة

  :مجموعة من األسئلة الفرعیة 

ما مدى توافر سلوك الجاذبیة و التأثیر المثالي لدى المدیرین :   السؤال الفرعي األول 

    شركات البالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنیةالعاملین في 

ت المعیاریة حسابیة و االنحرافا   لإلجابة عن هذا السؤال استعان الباحث بكل من المتوسطات ال

   .)4 - 1(، كما هو موضح في الجدول ستوى التوافرو أهمیة الفقرة و م

  )4 - 1( رقم الجدول

    الجاذبیة و التأثیر المثاليالمعیاریة لفقرات مجالالمتوسطات واالنحرافات 

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 المرتبة
مستوى 
 التأثیر

1 
أولویة لبناء مجموعة من یعطي مدیرك 

 القیم المشتركة في مكان عملك
  مرتفع 3 0.86387 4.0000



 

 ١٠١

2 
یتفاءل مدیرك اتجاه مستقبل الشركة في 

  مكان عملك
 مرتفع 1 0.87291 4.0815

3 
یتمتع مدیرك بقدرة عالیة على إقناع 

  العاملین في مكان عملك
 مرتفع 2 1.01716 4.0519

4 
لى استشراف یتمیز مدیرك بقدرة عالیة ع

  المستقبل لمكان عملك
 مرتفع 5 0.99573 3.8741

5 
یوفر مدیرك مناخا یشعر العاملین باالرتیاح 

  لعملهم تحت قیادته
 مرتفع 7 1.16200 3.6889

6 
یعمل مدیرك على تفعیل إمكانیات العاملین 

  في مكان عملك
 مرتفع 6 1.07342 3.7333

7 
 یشجع مدیرك العاملین على تحقیق التمیز

 في األداء
 مرتفع 4 1.06417 3.9037

 مرتفع 0.85709 3.9519  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري العام

 سلوك الجاذبیة و التأثیر المثالي لدى المدیرین مستوى توفر )4 - 1(    یظهر الجدول رقم 

طات ، حیث تراوحت المتوسشركات البالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنیةالعاملین في 

فقد ) . 3.95(بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام البالغ ) 3.68  - 4.08(الحسابیة لها بین 

في المرتبة "  یتفاءل مدیرك اتجاه مستقبل الشركة في مكان عملك"جاءت الفقرة التي تنص على

 �أب هذه النتیجة یفسر الباحث. . )0.87(وانحراف معیاري بلغ ) 4.08(األولى بمتوسط حسابي

 لدیهم تفاؤل كبیر بمستقبل شركات البالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنیة المدیرین العاملین في

تحقیق هذه الرؤیة  لهم للعمل الجدي و الفعال بهدف  ل دافعا  یشك.  الشيء الذي یمكن  الشركة

" یوفر مدیرك مناخا یشع" فیما حصلت فقرة .المتفائلة و المستقبل المزدهر لشركتهم ر العاملین "

) 3.68(على المرتبة السابعة  و األخیرة بمتوسط حسابي " باالرتیاح لعملهم تحت قیادته 

 Ï (بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعیاري العام) 0.85(وانحراف معیاري بلغ 



 

 ١٠٢

مل  للععلى توفیر مناخ مریحیعني ذلك أن المدیرین العاملین في هذه الشركات حریصون 

للعاملین معهم و ذلك بهدف إنجاز مهامهم بكفاءة عالیة و إثارة األفكار اإلبداعیة التي من 

 سلوك الجاذبیة مستوى توفرو بشكل عام یتبین من النتائج أعاله أن  .الممكن أن تستخرج منهم

نیة كان شركات البالستیك للصناعات اإلنشائیة األردو التأثیر المثالي لدى المدیرین العاملین في 

  .�مرتفعا

  

 لدى المدیرین العاملین في االستثارة الفردیةما مدى توافر سلوك : الثاني السؤال الفرعي    

    شركات البالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنیة

 حسابیة و االنحرافات المعیاریةلإلجابة عن هذا السؤال استعان الباحث بكل من المتوسطات ال   

   .)4 - 2(، كما هو موضح في الجدول مستوى التوافرو أهمیة الفقرة و 

  )4 - 2( رقم الجدول                               

  مجال االستثارة الفكریةالمعیاریة لفقرات المتوسطات واالنحرافات 

رقم 
المتوسط   الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
مستوى  المرتبة المعیاري

 التأثیر

8 
ر التعرف على ما یود یحاول مدیرك باستمرا

  متوسط 8 1.08500 3.5037  ن تحقیقه في حیاتهم العملیة العامل

9 
یقوم مدیرك بترسیخ مفهوم المشاركة بین 

  متوسط 6 1.02447 3.6519  العاملین بصورة مستمرة

10 
یزود مدیرك العاملین بطرق جدیدة للتعامل 

  مرتفع 4 1.14131 3.6963  مع المشكالت المعقدة في مجال العمل

  مرتفع 5 1.11614 3.6889یقوم مدیرك بجعل العاملین یعیدون التفكیر  11



 

 ١٠٣

  في األفكار التي لم یتم مناقشتها من قبل

12 
یشجع مدیرك العاملین معك على اكتشاف 

  مرتفع 2 1.01824 3.7556  حلول للمشكالت المعقدة

13 
یشجع مدیرك العاملین على المشاركة في 

  متوسط 7 1.04926 3.5407  صناعة القرارات

14 

یقوم مدیرك بتشجیع العاملین للنظر إلى 
المشكالت الطارئة بوصفها مشكالت تحتاج 

  حلول
  مرتفع 3 0.88704 3.7481

  مرتفع 1 0.90737 3.8593  یقوم مدیرك بإثراء أهداف الشركة الجدیدة 15

 مرتفع 0.83444 3.6815  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري العام

  

 توافر سلوك االستثارة الفردیة لدى المدیرین العاملین في  مستوى)4 - 2(یظهر الجدول رقم    

، حیث تراوحت المتوسطات الحسابیة لها بین شركات البالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنیة

فقد جاءت الفقرة التي . )3.68(بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام البالغ ) 3.50 – 3.85(

في المرتبة األولى بمتوسط حسابي  "  یقوم مدیرك بإثراء أهداف الشركة الجدیدة"ص على تن

)            بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام)0.90(وانحراف معیاري بلغ ) 3.85(

شركات المدیرین العاملین في أن ب هذه النتیجة  الباحث و یفسر  المعیاري العاماالنحراف

عات اإلنشائیة األردنیة لدیهم اهتمام كبیر بإثراء أهداف الشركة الجدیدة و ذلك البالستیك للصنا

 فیما . لغایة تحفیز العاملین معهم للعمل بجدیة و إصرار كبیرین بهدف تحقیق هذه األهداف

 "ن تحقیقه في حیاتهم العملیة" یحاول مدیرك باستمرار التعرف على ما یود العامل"حصلت فقرة 

 )1.08(وانحراف معیاري بلغ ) 3.50(السابعة و األخیرة بمتوسط حسابي بلغ على المرتبة 

لدى المدیرین  )  و یعني ذلك  المعیاري العام،االنحرافبالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام و 



 

 ١٠٤

شركات اهتمام بمستقبل العاملین معهم و یساعدونهم على العمل الجاد بهدف الالعاملین في هذه 

و بشكل عام تبین من النتائج التي تم الحصول علیها . المستقبلیة لحیاتهم العملیةتحقیق رؤیتهم 

 توافر سلوك االستثارة الفردیة لدى المدیرین  مستوى.  المتوسطات واالنحرافاتمن خالل تحلیل 

  .Š كان مرتفعاشركات البالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنیةالعاملین في 

 لدى المدیرین العاملین في االعتباریة الفردیة ما مدى توافر سلوك :الثالث السؤال الفرعي   

    شركات البالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنیة

حسابیة و االنحرافات لإلجابة عن هذا السؤال استعان الباحث بكل من المتوسطات ال     

   .)4 - 3(، كما هو موضح في الجدول  و أهمیة الفقرة و مستوى التوافرالمعیاریة

  

  

  )4 - 3( رقم الجدول

   الفردیةیةمجال االعتبارالمعیاریة لفقرات المتوسطات واالنحرافات 

رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

مستوى  المرتبة
 التأثیر

  مرتفع 3 1.04894 3.7481 یستمع مدیرك ألرائك وآراء العاملین معك 16

  متوسط 6 1.08219 3.6444 قناعات العاملین معكیحترم مدیرك قناعاتك و 17

18 
یحرص مدیرك وباستمرار على توضیح 

  أهداف العمل للعاملین
 مرتفع 2 1.06463 3.7704



 

 ١٠٥

19 
یلتزم مدیرك بالشفافیة في تعامله مع 

 العاملین معك
 مرتفع 4 1.05556 3.7185

20 
یهتم مدیرك بإشباع الحاجات الشخصیة للعاملین 

  معك
  متوسط 7 1.08495 3.6222

21 
یتعامل مدیرك مع كل فرد في مكان عملك 

  بطریقة مناسبة له
 مرتفع 1 1.03973 3.8741

22 
یبدي مدیرك اهتماما شخصیا بالعاملین معك 

  الذین ال یحظون بالقبول من قبل زمالئهم
  متوسط 5 1.05094 3.6667

23 
یتفهم مدیرك أحاسیس ومشاعر العاملین 

 واة في تعامله مع الجمیعویلتزم بمبدأ المسا
  متوسط 8 1.24420 3.5481

 مرتفع 0.97175 3.6481 المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري العام

سلوك االعتباریة الفردیة لدى المدیرین العاملین في  مستوى )4 - 3(یظهر الجدول رقم      

سطات الحسابیة لها بین  حیث تراوحت المتو)شركات البالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنیة

فقد جاءت الفقرة التي ). 3.64(بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام البالغ ) 3.54 – 3.87(

في المرتبة األولى "  یتعامل مدیرك مع كل فرد في مكان عملك بطریقة مناسبة له "تنص على 

 الحسابي العام و  بالمقارنة مع المتوسط)1.03(وانحراف معیاري بلغ ) 3.87(بمتوسط حسابي 

المدیرین العاملین في  é  - حسب تفسیر الباحث – وهذه النتیجة تبینé  المعیاري العاماالنحراف

 و الثقافیة       یراعون المستویات التعلیمیةشركات البالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنیة

هم مدیرك أحاسیس ومشاعر  یتف"فیما حصلت فقرة  .لین معهم ویعاملونهم بناء علیهلألفراد العام

 و األخیرة بمتوسط     على المرتبة الثامنة"العاملین ویلتزم بمبدأ المساواة في تعامله مع الجمیع 

 بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام و )1.24(وانحراف معیاري قدره ) 3.54(حسابي بلغ 

  شركات یراعون مشاعر  هذه المدیرین العاملین في )  و یعني ذلك ) المعیاري العاماالنحراف



 

 ١٠٦

حد على حساب  میز ی ت) ملونهم بالمساواة دون تفضیل اأحاسیس العاملین في مكان عملهم و یع

 . تبین . و بشكل عام      . ن باالرتیاح في مكان عملهم=شعر األفراد العامل=خر و بذلك یاآل

شركات البالستیك للصناعات ي سلوك االعتباریة الفردیة لدى المدیرین العاملین ف توافرمستوى 

  . اإلنشائیة األردنیة كان مرتفعا

شركات  لدى المدیرین العاملین في التحفیزما مدى توافر سلوك : الرابع السؤال الفرعي   

    البالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنیة

 �  المعیاریةحسابیة و االنحرافاتلإلجابة عن هذا السؤال استعان الباحث بكل من المتوسطات ال 

   .)4 - 4(، كما هو موضح في الجدول أهمیة الفقرة و مستوى التوافر

  

  

  )4 - 4( رقم الجدول

  مجال التحفیزالمعیاریة لفقرات المتوسطات واالنحرافات 

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 المرتبة
مستوى 
 التأثیر

24 
 یهتم مدیرك بتوفیر إحساس جماعي

  بالمهام اإلداریة
  مرتفع 2 0.99573 3.7259

25 
یثیر مدیرك لدى العاملین روح الحماس 

  للعمل
  متوسط 4 1.17383 3.6519

  مرتفع 1 94533. 3.9037یقوم مدیرك بتشجیع العاملین معك للعمل  26
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  بروح الفریق الواحد

27 
یقوم مدیرك بتجسید النجاح مما یدفع 

  نجازالعاملین لتحقیق مزید من اإل
  مرتفع 3 1.03718 3.7037

28 
یهتم مدیرك بتحفیز العاملین معه لتحقیق 

  رؤیة الشركة المشتركة
  متوسط 4 1.13505 3.6519

29 
یقوم مدیرك بتشجیع العاملین لتحقیق أكثر 

  مما كانوا یتوقعون تحقیقه
 متوسط 5 1.09181 3.6222

 مرتفع 0.90493 3.6778  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري العام

  

شركات توافر سلوك التحفیز لدى المدیرین العاملین في  مستوى )4 - 4(یظهر الجدول رقم      

-3.90 (   ، حیث تراوحت المتوسطات الحسابیة لها بینالبالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنیة

"  التي تنص على فقد جاءت الفقرة). 3.67(بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام البالغ ) 3.62

في المرتبة األولى بمتوسط " یقوم مدیرك بتشجیع العاملین معك للعمل بروح الفریق الواحد 

 بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام و )0.94(وانحراف معیاري بلغ ) 3.90(حسابي مقداره 

شركات في المدیرین العاملین أن ب یفسرها الباحث وهذه النتیجة ) المعیاري العاماالنحراف

) راد العاملین معهم بالعمل برو األ إلنشائیة األردنیة یقومون بتشجیعالبالستیك للصناعات ا

 الشركة بكفاءة و فاعلیة عالیتین و بما یحقق النمو و المیزة الفریق الواحد بهدف تحقیق رؤیة

ثر مما كانوا یقوم مدیرك بتشجیع العاملین لتحقیق أك" یما حصلت فقرة  . التنافسیة المستدامة

وانحراف معیاري ) 3.62( و األخیرة بمتوسط حسابي بلغ  على المرتبة الخامسة"یتوقعون تحقیق 

 وتؤكد هذه النتیجة ( المعیاري العاماالنحرافبالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام و ) 1.09(بلغ 

 Š=العاملین على شجیع  ت �شركات یعملون على إثارة روح الحماسالمدیرین العاملین في هذه ال
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 لمستقبلهم و مستقبل  إنجاز أعمالهم بكفاءة عالیة و على التطلع إلى مستقبل أكثر ازدهارا

توافر سلوك التحفیز لدى المدیرین مستوى ئج أعاله أن  النتاأظهرت åو بشكل عام. شركتهم

  .Š كان مرتفعاشركات البالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنیةالعاملین في 

شركات  لدى المدیرین العاملین في التمكینما مدى توافر سلوك : الخامس السؤال الفرعي     

    البالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنیة

 حسابیة و االنحرافات المعیاریةلإلجابة عن هذا السؤال استعان الباحث بكل من المتوسطات ال  

   .)Ï°Ïô)5 - 4 ، كما هو موضح في الو أهمیة الفقرة و مستوى التوافر

  

  

  

  )4 - 5( رقم الجدول                                  

  مجال التمكینالمعیاریة لفقرات المتوسطات واالنحرافات                  

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 المرتبة
مستوى 
 التأثیر

  مرتفع 1 1.08255 3.8519  ةیشجع مدیرك العاملین على تحمل المسؤولی 30

31 
یدعم مدیرك في مكان عملك ممارسة كل فرد 

 لصالحیاته المخولة له
  مرتفع 2 1.09862 3.8222

32 
یفوض مدیرك في مكان عملك بعض صالحیاته 

  لهیئة العاملین معه
 مرتفع 4 1.01824 3.7556



 

 ١٠٩

33 
 h للعمل تاركار شامل یقوم مدیرك بتقدیم تصو

  عاملین لیقوموا بتنفیذهالهامش األكبر لل
  متوسط 8 1.05917 3.6593

34 
یمارس مدیرك عملیة تفویض الصالحیات 

 باالستناد إلى أسس علمیة واضحة
 مرتفع 6 0.96254 3.7037

35 
یقوم مدیرك في مكان عملك بوضع معاییر 

  للعاملین قابلة لإلنجاز والتحقق
 مرتفع 5 1.04847 3.7185

36 
تكافؤ السلطة مع یحرص مدیرك على ضرورة 

  المسؤولیة عند تفویضه لبعض صالحیاته
 مرتفع 3 1.00881 3.8148

37 
ي مكان عملك عن فیناقش مدیرك العاملین 

  متطلبات إنجازهم ألدوارهم الوظیفیة
 مرتفع 7 1.04715 3.6889

 مرتفع 1 0.89375 3.8519  یوضح مدیرك للعاملین أبعاد العمل المتفق علیه 38

39 
ك بالتعاون مع جمیع العاملین بغض یقوم مدیر

  النظر عن الجهود التي یبذلونها
  متوسط 9 1.16462 3.4963

 مرتفع 0.98395 3.7111 المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري العام

  

شركات  توافر سلوك التمكین لدى المدیرین العاملین في  مستوى)4 - 5(یظهر الجدول رقم     

 3.85(    ، حیث تراوحت المتوسطات الحسابیة لها بین نشائیة األردنیةالبالستیك للصناعات اإل

فقد جاءت الفقرة التي تنص . )3.67(بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام البالغ )  3.49 –

یوضح مدیرك للعاملین أبعاد " ، وفقرة  ")یشجع مدیرك العاملین على تحمل المسؤولیة" على 

وانحراف معیاري قدره ) 3.85(لمرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ في ا" العمل المتفق علیه 

بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام و االنحراف المعیاري على التوالي ) 0.89(   )1.08(

  إلى مستوى التمكین الممنوح لألفراد العاملین فيحسب تفسیر الباحث تشیرلنتیجة  وهذه اLالعام



 

 ١١٠

 و الذي عكسته إجابات عین نشائیة األردنیة من قبل مدیریهمإلالبالستیك للصناعات ا شركات

یقوم مدیرك بالتعاون مع جمیع العاملین بغض النظر عن الجهود "  فیما حصلت فقرة  الدراسة

وانحراف معیاري ) 3.49( على المرتبة التاسعة و األخیرة بمتوسط حسابي مقداره "التي یبذلونها

و هذه النتیجة تعني ) ط الحسابي العام واالنحراف المعیاري العامبالمقارنة مع المتوس) 1.16(بلغ 

  الهامشینتارك  العاملین معهم لكناألفرادن مع ô العاملین في هذه الشركات متعاون المدیرین) 

و هو ما أكدت علیه النتیجة السابقة بمنح العاملین التمكین في  األكبر للعاملین لیقوموا بتنفیذه

 الحصول علیها من خالل تحلیل  بشكل عام تبین من النتائج التي تم. لهمآلیات إنجاز أعما

شركات  توافر سلوك التمكین لدى المدیرین العاملین في  مستوىإلى أن المتوسطات واالنحرافات

  .Š كان مرتفعاالبالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنیة

     

شركات البالستیك للصناعات العاملین في  لدى إدارة المعرفةما مدى توافر  : الثاني   السؤال 

 ؟ لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بتجزئته إلى مجموعة من األسئلة اإلنشائیة األردنیة

  :الفرعیة 

شركات البالستیك  في اكتساب المعرفةما مدى توافر سلوك : األول السؤال الفرعي   

    للصناعات اإلنشائیة األردنیة

 حسابیة و االنحرافات المعیاریةسؤال استعان الباحث بكل من المتوسطات اللإلجابة عن هذا ال  

   .)4 - 6(، كما هو موضح في الجدول و أهمیة الفقرة و مستوى التوافر
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  )4 - 6( رقم الجدول

   اكتساب المعرفةالمعیاریة لفقرات مجالالمتوسطات واالنحرافات 

رقم 
 الفقرة

 الفقرات

 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 المرتبة
مستوى 
 التأثیر

40 
تقوم اإلدارة بالمالحظة المنظمة لالحتیاجات 
  المعرفیة للمنظمة وحفظها في قواعد البیانات

  مرتفع 1 1.12943 3.6889

41 
یتم تدوین اآلراء والخبرات والتجارب التي تمر 

  بها المنظمة وحفظها في قواعد بیانات
  متوسط 2 1.09867 3.4963



 

 ١١٢

42 
توفر المنظمة بیانات تساعد العاملین بها على 

  إیجاد حلول للمشكالت اإلداریة التي تواجههم
  متوسط 4 1.21065 3.4000

43 

تكتسب المنظمة المعرفة من خالل 
االستشاریین في الجامعات والمعاهد العلمیة 

  واألكادیمیة والمنظمات المنافسة
  متوسط 3 1.04053 3.4296

44 
اول المنظمة اكتساب المعرفة من مؤسسات تح

 إقلیمیة محیطة
 متوسط 5 1.08576 3.3852

 متوسط 0.96124 3.5370  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري العام

   

شركات البالستیك  المعرفة في باكتسابمستوى االهتمام ) 4 – 6(یظهر الجدول رقم      

)  3.38 – 3.68(حت المتوسطات الحسابیة لها بین  حیث تراوLللصناعات اإلنشائیة األردنیة

تقوم " ، فقد جاءت الفقرة التي تنص على ) 3.53(بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام البالغ 

في  " اإلدارة بالمالحظة المنظمة لالحتیاجات المعرفیة للمنظمة وحفظها في قواعد البیانات

بالمقارنة مع ) 1.12(وانحراف معیاري بلغ ) 3.68(المرتبة األولى بمتوسط حسابي مقداره 

 حسب تفسیر الباحث –  و تشیر هذه النتیجة(المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعیاري العام

  لالحتیاجات المعرفیة لها لدیها اهتمامشركات البالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنیة Ïå  إلى- 

 فیما حصلت .د بیانات لها الستخدامها عند الحاجةو حفظها في قواع اكما أنها تقوم بمالحظته

على المرتبة الخامسة  " تحاول المنظمة اكتساب المعرفة من مؤسسات إقلیمیة محیطة" فقرة 

 بالمقارنة مع المتوسط )1.08(وانحراف معیاري بلغ ) 3.38(واألخیرة بمتوسط حسابي قدره 

 على -  من وجهة نظر المستجیبین-نتیجة تشیروهذه ال الحسابي العام واالنحراف المعیاري العام،

تحاول العمل على كسب المعرفة الالزمة لعملها من مختلف مصادرها بهدف أن هذه الشركات 



 

 ١١٣

كبر   أي أن علیها بذل جهد لكن لیس بالمستوى المطلوب، " استغاللها في تحسین مستوى أدائها

 ةب المعرفاستكاشركات ب ال هذهام أظهرت النتائج أن مدى اهتملكن بشكل عام،. بهذا الصدد

  .Fكان متوسطا

شركات البالستیك  لدى العاملین في تقاسم المعرفةما مدى : الثانيالسؤال الفرعي    

    للصناعات اإلنشائیة األردنیة

حسابیة و االنحرافات لإلجابة عن هذا السؤال استعان الباحث بكل من المتوسطات ال    

   .)4 - 7(، كما هو موضح في الجدول و مستوى التوافر و أهمیة الفقرة المعیاریة

  

  

  

  )4 - 7( رقم الجدول                                    

   تقاسم المعرفةالمعیاریة لفقرات مجالالمتوسطات واالنحرافات               

رقم 
 الفقرات الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 المرتبة
مستوى 
 التأثیر

45 
یتم تداول المعرفة بین العاملین ضمن نفس 

  المستوى اإلداري من مصادرها المختلفة
  متوسط 1 1.06011 3.5926

46 
یتم تداول المعرفة بین العاملین في المستویات 

  العلیا والدنیا من مصادرها المختلفة
 متوسط 3 1.04292 3.4963

  متوسط 2 1.11167 3.5333لدى المنظمة طرق لتوزیع المعرفة على  47



 

 ١١٤

مذكرات، (ها وجعلها متاحة للجمیعالعاملین فی
  )تقاریر، برید إلكتروني، اجتماعات عامة

48 
توفر المنظمة الوقت والجو المالئم لتبادل 

  المعرفة بین العاملین
 متوسط 4 1.10018 3.3926

49 
لدى المنظمة نظام إداري مرن یسهل توزیع 

  المعرفة على العاملین
 متوسط 5 1.23385 3.3333

 متوسط 1.03784 3.4444  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري العام

    

شركات البالستیك  مستوى تقاسم المعرفة لدى العاملین في )4 - 7(یظهر الجدول رقم      

)  3.33 – 3.59(حیث تراوحت المتوسطات الحسابیة لها بین  )للصناعات اإلنشائیة األردنیة

یتم تداول "  فقد جاءت الفقرة التي تنص على))3.44(توسط الحسابي العام البالغ بالمقارنة مع الم

في المرتبة األولى  " المعرفة بین العاملین ضمن نفس المستوى اإلداري من مصادرها المختلفة

 بالمقارنة مع المتوسط الحسابي )1.06(وانحراف معیاري بلغ ) 3.59(بمتوسط حسابي مقداره 

شركات البالستیك ه یجب على أنبهذه النتیجة  یفسر الباحث  المعیاري العام، والعام واالنحراف

 على عمل على توزیع و توفیر المعرفة الالزمةكبر في الQ بذل جهد للصناعات اإلنشائیة األردنیة

، فیما  أفضل بشكلبهدف االستعانة بها إلنجاز مهماتهمجمیع األفراد العاملین فیها و ذلك 

على المرتبة " �دى المنظمة نظام إداري مرن یسهل توزیع المعرفة على العاملینل" حصلت فقرة 

 بالمقارنة مع )1.23(وانحراف معیاري بلغ ) 3.33(الخامسة واألخیرة بمتوسط حسابي قدره 

 على توفیر  عمل هذه الشركاتالمتوسط الحسابي العام واالنحراف المعیاري العام، ویعني ذلك أن

 تكون متاحة لجمیع األفراد العاملین )  بهدف  توزیع المعرفة على العاملینéنظام إداري یسهل



 

 ١١٥

شركات   أظهرت النتائج أن مستوى تقاسم المعرفة فيåو بشكل عام.  لیس بالمستوى الكافيلدیها

  . البالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنیة كان متوسطا

شركات البالستیك لدى العاملین في  استخدام المعرفة ما مدى: الثالث السؤال الفرعي     

    للصناعات اإلنشائیة األردنیة

 حسابیة و االنحرافات المعیاریةلإلجابة عن هذا السؤال استعان الباحث بكل من المتوسطات ال  

   .)4 - 8(، كما هو موضح في الجدول و أهمیة الفقرة و مستوى التوافر

 

 

  

  

  

   )4 - 8( رقم   الجد                                  

  استخدام المعرفةالمعیاریة لفقرات مجال المتوسطات واالنحرافات            

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 المرتبة
مستوى 
 التأثیر

50 
تعقد المنظمة للعاملین دورات تدریبیة حول 

  كیفیة استخدام المعرفة لتحقیق أهداف محددة
  متوسط 5 1.27267 3.1481

 متوسط 4 1.18867 3.2222تقوم المنظمة بتبویب البیانات األولیة ومن ثم  51



 

 ١١٦

  تحویلها إلى معلومات بهدف دعم القرارات

52 
ن في المنظمة أهمیة إدارة Ÿیدرك العامل

  المعرفة في دعم األنشطة التشغیلیة
 متوسط 1 1.21966 3.4444

53 

ؤیة یتوفر لدى المسئولین في المنظمة ر
واضحة نحو استراتیجیات ومداخل تنفیذ إدارة 

  المعرفة
 متوسط 2 1.06645 3.4000

54 

   یدرك المسؤولون في المنظمة أن لدیها رصید
 غیر مستثمر ویحتاج إلى إدارة    كبیر  معرفی

  وتنظیم
 متوسط 3 1.18448 3.3333

 طمتوس 1.09421 3.2481 المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري العام

  

شركات البالستیك  مستوى استخدام المعرفة لدى العاملین في )4 - 8(   یظهر الجدول رقم 

)  3.14 – 3.44(حیث تراوحت المتوسطات الحسابیة لها بین  للصناعات اإلنشائیة األردنیة

یدرك " ، فقد جاءت الفقرة التي تنص على)3.24(بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام البالغ 

في المرتبة األولى  " ن في المنظمة أهمیة إدارة المعرفة في دعم األنشطة التشغیلیة)لالعام

بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام ) 1.12(وانحراف معیاري قدره ) 3.44(بمتوسط حسابي بلغ 

 أن مستوى إدراك األفراد -  وجهة نظر الباحث - من واالنحراف المعیاري العام، ویعني ذلك

ألهمیة إدارة المعرفة في دعم  شركات البالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنیة في العاملین

7267  الظاهرة لما إللتغییر هذهنه على الشركة العمل الجدي  1 1ي لیس بالكافاألنشطة التشغیلیة

 فیما حصلت .المعرفة من أهمیة في دعم هذه األنشطة و غیرها من األنشطة الضروریة لعملها

 قد المنظمة للعاملین دورات تدریبیة حول كیفیة استخدام المعرفة لتحقیق أهداف محددةتع" فقرة 



 

 ١١٧

 )1.27(وانحراف معیاري بلغ ) 3.14 ( مقداره الخامسة واألخیرة بمتوسط حسابيعلى المرتبة"

 حسب –  و هذه النتیجة تشیربالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعیاري العام،

شركات تدریبیة حول كیفیة استخدام المعرفة التي تعقدها ال2481.  أن عدد ال إلى - باحث تفسیر ال

بشكل عام تبین من .  للعاملین لیس بالمستوى المطلوبالبالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنیة

  استخداممستوى .  المتوسطات واالنحرافات الحصول علیها من خالل تحلیل Ïالنتائج التي تم

  .F كان متوسطاشركات البالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنیة في ةالمعرف

شركات البالستیك للصناعات  على أداء القیادة التحویلیة نمط أثر تبنيما  : الثالثالسؤال    

بطرح السؤال  ؟ لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث  من خالل إدارة المعرفةاإلنشائیة األردنیة

   :الفرعي التالي

    شركات البالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنیة في مستوى األداء التنظیميما    

حسابیة و االنحرافات لإلجابة عن هذا السؤال استعان الباحث بكل من المتوسطات ال    

   .)4 - 9( كما هو موضح في الجدول ة و أهمیة الفقرة و مستوى التوافر،المعیاری

            )4 - 9( رقم الجدول                                       

  األداء التنظیميالمعیاریة لفقرات مجال المتوسطات واالنحرافات                

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 المرتبة
مستوى 
 التأثیر

  متوسط 1 0.84038 3.6519  معدل نمو الحصة السوقیة قیاسا بالمنافسین 55

 متوسط 2 0.81819 3.5185   معدل الربحیة قیاسا بالمنافسین 56



 

 ١١٨

 متوسط 1.03784 3.4444 المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري العام

  

شركات البالستیك للصناعات  مستوى األداء التنظیمي في  )4 - 9(یظهر الجدول رقم    

بالمقارنة مع )  3.51 – 3.65(بین  حیث تراوحت المتوسطات الحسابیة لها  اإلنشائیة األردنیة

معدل نمو الحصة "  فقد جاءت الفقرة التي تنص على ))3.44(المتوسط الحسابي العام البالغ 

وانحراف معیاري ) 3.65(في المرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ  " )السوقیة قیاسا بالمنافسین

  یفسر الباحث  اف المعیاري العاملعام واالنحربالمقارنة مع المتوسط الحسابي ا) 0.84(مقداره 

 شركات البالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنیة لمعدل نمو الحصة السوقیةأن بهذه النتیجة 

كبر لتحسین هذا النمو وذلك  نه علیها بذل جهد   لیس بالمستوى المطلوب و  قیاسا بالمنافسین

على المرتبة الثانیة "  بالمنافسین معدل الربحیة قیاسا" فیما حصلت فقرة . لضمان استمراریتها

بالمقارنة مع المتوسط ) 0.81(وانحراف معیاري بلغ ) 3.51(واألخیرة بمتوسط حسابي بلغ 

Yقیاسا  معدل ربحیة هذه الشركات Fô و یعني ذلك (الحسابي العام واالنحراف المعیاري العام

شركات البالستیك  0.81 أظهرت النتائج أن مستوى و بشكل عام،. �ا لیس كافیبالمنافسین

  . للصناعات اإلنشائیة األردنیة كان متوسطا

  اختبار فرضیات الدراسة:  ( 4 – 3 )

، حیث تركزت رضیات الدراسة الرئیسة و الفرعیةعمل الباحث في هذا الجانب على اختبار ف    

تبار مهمة هذه الفقرة على اختبار مدى قبول أو رفض فرضیات الدراسة من خالل استخدام اخ

  :، و ذلك كما یلي البسیط و المتعدد و تحلیل المساراالنحدار 

  :  األولى الرئیسةاختبار الفرضیة  



 

 ١١٩

 التحفیز Ÿو التأثیر المثاليالجاذبیة (   یوجد أثر ذو داللة إحصائیة للقیادة التحویلیة بأبعادهال 

ك للصناعات اإلنشائیة  لبالستعلى أداء شركات ا)  ، التمكینة الفردییةاالستثارة الفكریة، االعتبار

    األردنیة 

 استخدام تحلیل االنحدار المتعدد للتحقق من األثر المحتمل لتطبیق أبعاد القیادة التحویلیة  تم   

 یبین )4 - 10( رقم  والجدول  للصناعات اإلنشائیة األردنیة یعلى األداء في شركات البالست

 .ذلك

  )4 - 10( رقم    الج                              

  ôی أبعاد القیادة التحویلیة على األداء في شركات البالستألثر تطبیقتحلیل االنحدار المتعدد 

  البیان

R 

  االرتباط

R2  

معامل 
  التحدید

F  

  المحسوبة

β  

معامل 
  االنحدار

DF 

درجات 
  الحریة

Sig* 

  مستوى الداللة

1 

133 

أثر للقیادة 
على التحویلیة 

  81. األ
0.613 0.375 79.918 0.613 

134 

0.000 

  0.05 >* یكون التوزیع طبیعیا إذا كان مستوى الداللة *  

 األثر المحتمل لتطبیق أبعاد القیادة التحویلیة على األداء في )4 - 10(  رقمیوضح الجدول     

  037. ئي، حیث أظهرت نتائج التحلیل اإلحصا للصناعات اإلنشائیة األردنیة�یشركات البالست

  R، إذ بلغ معامل االرتباط الشركاتهذه  داللة إحصائیة للقیادة التحویلیة على أداء �أثر ذ

أي أن ما ) 0.375(قد بلغ    R2 ، أما معامل التحدید)α  (0.05 ≥ عند مستوى الداللة)0.613(

 ناتج عن یةلبالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنشركات ارات في أداء (من التغی) 0.375(قیمته 



 

 ١٢٠

 الفرضیة  ترفضوعلیه  )β) 0.613ر في القیادة التحویلیة، كما بلغت قیمة درجة التأثیر  التغی

  : أنه التي تنص على a  وتقبل الفرضیة البدیلةالصفریة

  

  

  

  

تم  : على األداء التنظیمي بمتغیراتهو للتحقق من أثر كل سلوك من سلوكیات القیادة التحویلیة    

 تحلیل االنحدار البسیط استخدامé، و تم  فرضیات فرعیة إلى خمسالرئیسةیة تقسیم الفرض

  : ، كما یلي ضیة فرعیة على حدةالختبار كل فر

 : H01-1 شركات   فيال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة للجاذبیة و التأثیر المثالي على األداء

   ) .0.05(  عند مستوى داللة لبالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنیة 

    .)4 – 11(، كما هو موضح في الجدول  استخدام تحلیل االنحدار5فرضیة تم الختبار هذه ال

  

  )4 – 11(لجدول 

  على األداء  الجاذبیة و التأثیر المثاليمجال ألثرتحلیل االنحدار 

 R   البیان

  االرتباط

R2 

معامل 

F  

  المحسوبة

β  

معامل 

DF 

درجات 

Sig* 

توى مس

ig  ( ت، ال و التأثیر المثاليالجاذبیة ( F  یوجد أثر ذو داللة إحصائیة للقیادة التحویلیة بأبعاده 

 على أداء منظمات األعمال عند مستوى )ة ، و التمكین  الفردییةاالعتبار   الستثارة الفكریة 

    )0.05( الداللة



 

 ١٢١

  الداللة  الحریة  االنحدار  التحدید

1 

133 

 الجاذبیة مجال أثر
 و التأثیر المثالي

  على األداء
0.788 0.621 218.129 0.966 

134 

0.000 

  0.05 >* یكون التوزیع طبیعیا إذا كان مستوى الداللة *      

لي على  األثر المحتمل لتطبیق مجال الجاذبیة أو التأثیر المثا)4 – 11(  رقمیوضح الجدول     

ائج التحلیل اإلحصائي ظهرت نت، حیث أ للصناعات اإلنشائیة األردنیةاألداء في شركات البالستك

تیك البالس داللة إحصائیة لمجال الجاذبیة و التأثیر المثالي على أداء شركات وجود أثر ذي

 ≥  ةند مستوى الداللع )R ) 0.788، إذ بلغ معامل االرتباط للصناعات اإلنشائیة األردنیة

0.05) α( أما معامل التحدید ،R² فقد بلغ )من التغی)0.621( أي أن ما قیمته )0.621 Š رات في

 و التأثیر     جال الجاذبیة ناتج عن مالبالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنیةأداء شركات 

 وتقبل  الفرضیة الصفریةترفض، وعلیه )β) 0.966، كما بلغت قیمة درجة التأثیر المثالي

  : أنه  والتي تنص علىالفرضیة البدیلة

    

H 

  

H01-2 : لبالستیك شركات ااألداء في ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة لالستثارة الفكریة على

   ) .0.05(  عند مستوى داللة للصناعات اإلنشائیة األردنیة

   .)4 – 12(، كما هو موضح في الجدول  استخدام تحلیل االنحدارLفرضیة تمالختبار هذه ال

 )4 – 12( رقم الجدول

 على أداء منظمات األعمال عند و التأثیر المثاليللجاذبیة یوجد أثر ذو داللة إحصائیة 

   )0.05(مستوى الداللة 



 

 ١٢٢

   الفكریة على األداء االستثارةمجال ألثرتحلیل االنحدار    

 R  البیان

  االرتباط

R2 

معامل 
  التحدید

F  

  المحسوبة

β  

معامل 
  االنحدار

DF 

درجات 
  الحریة

Sig* 

مستوى 
  الداللة

1 

133 
 االستثارة مجالأثر 

   على األداءالفكریة
0.613 0.375 79.918 0.613 

134 

0.000 

  0.05> * یكون التوزیع طبیعیا إذا كان مستوى الداللة *       

  على األداءاالستثارة الفكریة األثر المحتمل لتطبیق مجال )4 – 12(  رقمیوضح الجدول      

 =جود أثر ذ ، حیث أظهرت نتائج التحلیل في شركات البالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنیة

 R، إذ بلغ معامل االرتباط على أداء هذه الشركات االستثارة الفكریة إحصائیة لمجال داللة

أي أن ما ) 0.375( فقد بلغ ²R، أما معامل التحدید )α  (0.05 ≥عند مستوى الداللة) 0.613(

، كما بلغت قیمة  االستثارة الفكریة ناتج عن رات في أداء هذه الشركات(من التغی) 0.375(قیمته 

التي  a      و تقبل الفرضیة البدیلة الفرضیة الصفریةترفض، وعلیه )β )0.613 التأثیر درجة

  : أنه تنص على

  

H01-3  : لبالستیك شركات اال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة لالعتباریة الفردیة على األداء في

   ) .0.05(  عند مستوى داللة للصناعات اإلنشائیة األردنیة

   .)4 – 13(، كما هو موضح في الجدول  استخدام تحلیل االنحدار  تمفرضیةالختبار هذه ال

  )4 – 13( رقم الجدول

 على أداء منظمات األعمال عند مستوى لالستثارة الفكریةیوجد أثر ذو داللة إحصائیة 

  ) 0.05(الداللة 



 

 ١٢٣

   الفردیةیة االعتبارمجال ألثرتحلیل االنحدار 

  البیان

R 

  االرتباط

R2 

معامل 
  التحدید

F  

  المحسوبة

β  

معامل 
  االنحدار

DF 

درجات 
  الحریة

Sig* 

مستوى 
  الداللة

1 

133 
أثر االعتباریة 

     على األدالفردیة
0.668 0.446 107.278 0.722 

134 

0.000 

  0.05 >* یكون التوزیع طبیعیا إذا كان مستوى الداللة *

 على  الفردیةاالعتباریة األثر المحتمل لتطبیق مجال )4 – 13(  رقمیوضح الجدول

 التحلیل ، حیث أظهرت نتائج للصناعات اإلنشائیة األردنیةاألداء في شركات البالستك

 0. أداء هذه الشركات، على  الفردیةاالعتباریة داللة إحصائیة لمجال وجود أثر ذياإلحصائي 

 فقد ²R   أما معامل التحدید)α  (0.05 ≥عند مستوى الداللة) R) 0.668بلغ معامل االرتباط 

ات بالستیك للصناعشركات الرات في أداء .من التغی) 0.446(أي أن ما قیمته  )0.446(بلغ 

، وعلیه )β )0.722 ، كما بلغت قیمة درجة التأثیر الفردیةاالعتباریة ناتج عن اإلنشائیة األردنیة

   : أنه والتي تنص على و تقبل الفرضیة البدیلة الفرضیة الصفریةترفض

  

H01-4  : لبالستیك للصناعات شركات اال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة للتحفیز على األداء في

   ) .0.05(  عند مستوى داللة ردنیةاإلنشائیة األ

   .)4 – 14(، كما هو موضح في الجدول  استخدام تحلیل االنحدارÏفرضیة تمالختبار هذه ال

  )4 – 14( رقم الجدول

 على أداء منظمات األعمال عند مستوى لالعتباریة الفردیة  یوجد أثر ذو داللة إحصائیة 

   )0.05(الداللة 



 

 ١٢٤

  على األداء  مجال التحفیزألثرتحلیل االنحدار 

  البیان

R 

  االرتباط

R2 

معامل 
  التحدید

F  

  المحسوبة

β  

معامل 
  االنحدار

DF 

درجات 
  الحریة

Sig* 

مستوى 
  الداللة

1 

133 
أثر التحفیز على 

  األداء
0.584 0.341 68.785 0.584 

134 

0.000 

  0.05 >* یكون التوزیع طبیعیا إذا كان مستوى الداللة *

 على األداء في  التحفیز األثر المحتمل لتطبیق مجال)4 – 14(  رقمیوضح الجدول

000. ، حیث أظهرت نتائج التحلیل اإلحصائي ئیة األردنیة للصناعات اإلنشا�یشركات البالست

 R، إذ بلغ معامل االرتباط في هذه الشركات على األداء التحفیز داللة إحصائیة لمجال أثر ذي

أي أن ما ) 0.341(فقد بلغ  ²R، أما معامل التحدید )α  (0.05 ≥ عند مستوى الداللة)0.584(

 ناتج عن بالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنیةشركات المن التغیرات في أداء ) 0.341(قیمته 

 a   ، وعلیه ترفض الفرضیة الصفریة)β )0.584، كما بلغت قیمة درجة التأثیر مجال التحفیز

   : أنه  والتي تنص علىتقبل الفرضیة البدیلة 

  

  

  

H01-5  : للصناعات لبالستیكشركات التمكین على األداء في لال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة 

   ) .0.05(  عند مستوى داللة اإلنشائیة األردنیة

 على أداء منظمات األعمال عند مستوى الداللة للتحفیزیوجد أثر ذو داللة إحصائیة   

)0.05(   



 

 ١٢٥

   .)4 – 15(، كما هو موضح في الجدول  استخدام تحلیل االنحدار فرضیة تمالختبار هذه ال

  )4 – 15( رقم الجدول

   التمكینمجال تحلیل االنحدار ألثر

  البیان

R 

  االرتباط

R2 

معامل 
  التحدید

F  

  المحسوبة

β  

معامل 
  االنحدار

DF 

  درجات الحریة

Sig* 

مستوى 
  الداللة

1 

133 
 التمكین مجالأثر 

  على األداء
0.516 0.266 48.206 0.516 

134 

0.000 

   0.05 >* یكون التوزیع طبیعیا إذا كان مستوى الداللة * 

 على األداء في شركات  التمكین األثر المحتمل لتطبیق مجال)4 – 15(  رقمیوضح الجدول    

 جود أثر ذي، حیث أظهرت نتائج التحلیل اإلحصائي و للصناعات اإلنشائیة األردنیة)یبالستال

) R ) 0.516 إذ بلغ معامل االرتباط å هذه الشركات�é=  على التمكینداللة إحصائیة لمجال 

أي أن ما قیمته ) 0.266( فقد بلغ R²، أما معامل التحدید )α  (0.05 ≥عند مستوى الداللة

مجال  ناتج عن بالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنیة شركات الرات في أداء (ن التغیم) 0.266(

 وتقبل  الفرضیة الصفریة ترفض، وعلیه)β )0.516، كما بلغت قیمة درجة التأثیر التمكین

  : أنه  والتي تنص علىالفرضیة البدیلة

  

  

  

     على أداء منظمات األعمال عند مستوى الداللة للتمكینیوجد أثر ذو داللة إحصائیة  

)0.05(   



 

 ١٢٦

  :الثانیة   الرئیسةاختبار الفرضیة

اكتساب المعرفة، تقاسم المعرفة استخدام ( إلدارة المعرفة بأبعادها ائیة  یوجد أثر ذو داللة إحصال 

    ك للصناعات اإلنشائیة األردنیة  على أداء شركات البالست )المعرفة 

 على األداء إدارة المعرفة قق من األثر المحتمل لتطبیق استخدام تحلیل االنحدار المتعدد للتح تم   

   .  یبین ذلك)4 - 16( رقم  والجدول اإلنشائیة األردنیة، للصناعات•یفي شركات البالست

  )4 - 16( رقم الجدول                                 

  على األداء إدارة المعرفة قق من األثر المحتمل لتطبیق للتح المتعددتحلیل االنحدار

  البیان

R 

  االرتباط

R2  

معامل 
  التحدید

F  

  المحسوبة

β  

معامل 
  االنحدار

DF 

F درجا
  الحریة

Sig* 

  مستوى الداللة

1 

133 

  

أثر إدارة المعرفة 
  على األداء

0.397 0.157 24.831 0.397 

134 

0.000 

  0.05 >* یكون التوزیع طبیعیا إذا كان مستوى الداللة *

على األداء في   األثر المحتمل لتطبیق أبعاد إدارة المعرفة)4 - 16(  رقمیوضح الجدول

ائج التحلیل اإلحصائي وجود ظهرت نت، حیث أللصناعات اإلنشائیة األردنیة الستیكشركات الب

  R، إذ بلغ معامل االرتباط الشركاتهذه  داللة إحصائیة إلدارة المعرفة على أداء أثر ذي

أي أن ما ) 0.157(فقد بلغ  R2، أما معامل التحدید )α  (0.05 ≥ عند مستوى الداللة)0.397(

 ناتج عن  للصناعات اإلنشائیة األردنیة بالستیكشركات الیرات في أداء (ن التغم) 0.157(قیمته 

، وهذا یعني أن الزیادة بدرجة )β) 0.397ر في إدارة المعرفة، كما بلغت قیمة درجة التأثیر �التغی



 

 ١٢٧

  یواحدة في االهتمام بأبعاد إدارة المعرفة یؤدي إلى زیادة في االهتمام باألداء في شركات البالست

وتقبل الفرضیة  الفرضیة الصفریة ترفضوعلیه  ))0.397 ( بقیمةللصناعات اإلنشائیة األردنیة

   :  أنه والتي تنص علىالبدیلة 

  

  

 ، تم  ى األداء التنظیمي بمتغیراته  و للتحقق من أثر كل سلوك من سلوكیات إدارة المعرفة عل

  ، و تم استخدام تحلیل االنحدار البسیط فرضیات فرعیة الثانیة إلى ثالث الرئیسةتقسیم الفرضیة

  : ، كما یلي الختبار كل فرضیة فرعیة على حدة

: H02-1  لبالستیك شركات اال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة الكتساب المعرفة على األداء في

   ) .0.05(  عند مستوى داللة للصناعات اإلنشائیة األردنیة

    .)4 – 17(، كما هو موضح في الجدول ل االنحدار استخدام تحلی فرضیة تم الختبار هذه ال

  

  )4 – 17( رقم الجدول

   على األداء اكتساب المعرفةمجال ألثرتحلیل االنحدار 

  البیان

R 

  االرتباط

R2 

معامل 
  التحدید

F  

  المحسوبة

β  

معامل 
  االنحدار

DF 

درجات 
  الحریة

Sig* 

مستوى 
  الداللة

 اكتساب مجالأثر  1
   على األداءالمعرفة

0.454 0.206 34.518 0.454 

133 

0.000 

 إلدارة المعرفة في تحسین أداء شركات البالستیك للصناعات یةیوجد أثر ذو داللة إحصائ 

 )0.05(عند مستوى الداللة اإلنشائیة األردنیة 



 

 ١٢٨

134 

  0.05 >* یكون التوزیع طبیعیا إذا كان مستوى الداللة *

 على األداء في  اكتساب المعرفة األثر المحتمل لتطبیق مجال)4 – 17(  رقمیوضح الجدول

05. حصائي و، حیث أظهرت نتائج التحلیل اإل للصناعات اإلنشائیة األردنیة�یشركات البالست

، إذ بلغ معامل االرتباط شركاتهذه ال على أداء اكتساب المعرفة داللة إحصائیة لمجال أثر ذي

R ) 0.454(0.05 ≥ عند مستوى الداللة)  α( أما معامل التحدید ،R²  فقد بلغ)27 07 )0.206 

 ناتج ردنیةبالستیك للصناعات اإلنشائیة األشركات الرات في أداء Š من التغی)0.206(ما قیمته 

 الفرضیة الصفریة ترفضوعلیه  )β) 0.454، كما بلغت قیمة درجة التأثیر كتساب المعرفة•عن 

  : أنه والتي تنص علىوتقبل الفرضیة البدیلة 

  

  

  

H02-2 : لبالستیك شركات اال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة لتقاسم المعرفة على األداء في

   ) .0.05( توى داللة  عند مسللصناعات اإلنشائیة األردنیة

    .)4 – 18(، كما هو موضح في الجدول  استخدام تحلیل االنحدارwفرضیة تم الختبار هذه ال

  )4 - 18( رقم الجدول

  على األداء  تقاسم المعرفةمجال ألثرتحلیل االنحدار 

  البیان
R R2 

معامل 

F  β  

معامل 

DF 

درجات 

Sig* 

مستوى 

 على أداء منظمات األعمال عند مستوى الكتساب المعرفةیوجد أثر ذو داللة إحصائیة 

   )0.05(الداللة 



 

 ١٢٩

  الداللة  الحریة  االنحدار  المحسوبة  التحدید  االرتباط

1 

133 
 تقاسم مجالأثر 

   على األداءالمعرفة
0.432 0.187 30.566 0.432 
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0.000 

  0.05 >* یكون التوزیع طبیعیا إذا كان مستوى الداللة *

 على األداء  تقاسم المعرفةاألثر المحتمل لتطبیق مجال) 4 - 18 ( رقمیوضح الجدول

، حیث أظهرت نتائج التحلیل اإلحصائي لصناعات اإلنشائیة األردنیة ل•یفي شركات البالست

، إذ بلغ معامل هذه الشركات على أداء تقاسم المعرفة داللة إحصائیة لمجال وجود أثر ذي

   فقد بلغR2، أما معامل التحدید )α  (0.05 ≥عند مستوى الداللة0.432) (Rاالرتباط 

بالستیك للصناعات شركات الرات في أداء (تغیمن ال) 0.187( أي أن ما قیمته )0.187(

، وعلیه )β )0.432، كما بلغت قیمة درجة التأثیر  المعرفةتقاسم ناتج عن اإلنشائیة األردنیة

  :   أنه  والتي تنص على وتقبل الفرضیة البدیلة الفرضیة الصفریةترفض

  

H02-3 :لبالستیك شركات ا في ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة الستخدام المعرفة على األداء

   ) .0.05(  عند مستوى داللة للصناعات اإلنشائیة األردنیة

    .)4 – 19(، كما هو موضح في الجدول  استخدام تحلیل االنحدار3فرضیة تم الختبار هذه ال

  )4 - 19( رقم لجدول 

   على األداء المعرفة استخداممجال ألثرتحلیل االنحدار 

 *R R2 F  β  DF Sig  البیان

عمال عند مستوى الداللة  على أداء منظمات األلتقاسم المعرفةیوجد أثر ذو داللة إحصائیة 

)0.05(   



 

 ١٣٠

 معامل  االرتباط

  التحدید

معامل   المحسوبة

  االنحدار

درجات 

  الحریة

مستوى 

  الداللة

1 

133 
 استخدام مجالأثر 

   على األداءالمعرفة
0.397 0.157 24.831 0.397 
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0.000 

  0.05 >* یكون التوزیع طبیعیا إذا كان مستوى الداللة *

 على األداء في  استخدام المعرفةحتمل لتطبیق مجالاألثر الم) 4 - 19 ( رقمیوضح الجدول     

حصائي وجود ، حیث أظهرت نتائج التحلیل اإل للصناعات اإلنشائیة األردنیة�یشركات البالست

، إذ بلغ معامل االرتباط  الشركات هذه على أداءاستخدام المعرفة داللة إحصائیة لمجال أثر ذي

R  )0.397(0.05 ≥ عند مستوى الداللة)  α(، أما معامل التحدید R2 فقد بلغ  )0.157 ( a4

 بالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنیةركات الشرات في أداء (من التغی) 0.157(أن ما قیمته 

 الفرضیة ترفضوعلیه ) β )0.397، كما بلغت قیمة درجة التأثیر استخدام المعرفةناتج عن 

  :  أنهوالتي تنص علىوتقبل الفرضیة البدیلة الصفریة 

  

  

  

  

  :  الثالثة الرئیسةاختبار الفرضیة

على أداء منظمات األعمال عند مستوى المعرفة یوجد أثر ذو داللة إحصائیة الستخدام  

   )0.05(الداللة 



 

 ١٣١

الجاذبیة و التأثیر المثالي (   ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة للقیادة التحویلیة بأبعاده

على أداء المنظمات من خالل إدارة ) ة و التمكین الفردییةز، االستثارة الفكریة، االعتبار ( تال

  . )0.05( المعرفة عند مستوى الداللة اإلحصائیة

) Path Analysis( تحلیل المسار هذه الفرضیة أسلوب لإلجابة عناستخدم الباحث 

 یمكن ) إحصائیا) أسلوبا)، وتحلیل المسار یعد)Amos Student Version 5(باستخدام برنامج 

) Direct Effect( رات إلى آثار مباشرة)استخدامه في تحلیل معامالت االرتباط بین المتغی

   )4 - 20(كما هو موضح في الجدول رقم ) Indirect Effect(0. وأخرى غیر مباش

  

  

  

  

  

 

  ( 4 – 20 )جدول رقم 

  4التأثیر المباشر و غیر المباشر لمتغیرات الدراسة المتعلقة بالفرضیة الثالثة 



 

 ١٣٢

  

TT: القیادة التحویلیة                                                    KM : إدارة المعرفة  

T1: الجاذبیة و التأثیر المثالي                                            P0 :  األداء  

T2 :                                                    االستثارة الفكریةP1 : معدل الحصة السوقیة  

T3 :                                                  االعتباریة الفردیة P2  :معدل الربحیة  

T4 :                                                        التأثیر غیر المباشر : -----التحفیز  

T5 :  التأثیر المباشر: التمكین                                                      ـــــ  

 .)4 –21  (وضح في الجدول 5الختبار هذه الفرضیة تم استخدام تحلیل االنحدار، كما هو م

  (4 – 21)1 الجدول رق



 

 ١٣٣

ثر القیادة التحویلیة على أداء شركات البالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنیة  تحلیل المسار أل
  من خالل إدارة المعرفة

  0.05 >*ا إذا كان مستوى الداللة  یكون التوزیع طبیعی*    

                                 GFI: Goodness of Fit Index*                                                                                                 مـة الجـودة*مؤشـر مال*     

الجـذر *                                                                                                                              CFI: Comparative Fit Index*مـة المقارنـة°مؤشـر الموا*
                                                           RMSEA: Root Mean Square Error of Approximation*       التربیعي لمتوسطات الخطأ التقریبي

نتـائج تحلیـل المـسار لتـأثیر القیـادة التحویلیـة علـى أداء شـركات ) 4 - 21(و یوضـح الجـدول رقـم    

، حیــث أظهــرت نتــائج هــذا التحلیــل وجــود  إدارة المعرفــة مــن خــاللللــصناعات اإلنــشائیة األردنیــةالبالســتیك 

، إذ بلغــت قیمــة ه الــشركات مــن خــالل إدارة المعرفــةداء هــذ داللــة إحــصائیة للقیــادة التحویلیــة علــى أأثــر ذي

CHI² 0.05 (   عنــد مــستوى الداللــة) 19.217( المحــسوبة )α(مــة الجــودة) أمــا قیمــة مؤشــر مال GFI 

)Goodness of Fit Index ( فقد بلغت)مة التامة(واحد الصحیح أي المالو هو ما یقارب ال) 0.908.  

 CFI) Comparative Fitمة المقارن  تحلیل أن مؤشر الموا  أظهرت أیضا نتائج هذا ال    

Index ( قد بلغ)أما الجذر التربیعي لمتوسطات (المقارب جدا من الواحد الصحیح) 0.945 ،

 RMSEA) Root Mean Square Error of(الخطأ التقریبي المعروف ب 

Approximation) (0.008 (أما فیما تامةمة ال8 لقیمة الصفر أي المواو هي قریبة جدا ،

  البیان
CHI² 

  المحسوبة
CHI² 
 الجدولیة

GFI CFI  RMSEA  Direct Effect  Indirect 
Effect  

Sig* 
مستوى 
  الداللة

أثر القیادة 
التحویلیة 
على إدارة 

  المعرفة

أثر القیادة التحویلیة   0.758
على أداء شركات 

البالستیك للصناعات 
اإلنشائیة األردنیة من 
  خالل إدارة المعرفة 

19.217 3.567 0.908  0.945  0.008 

أثر إدارة 
المعرفة على 

  األداء
0.653 

0.683  0.000  



 

 ١٣٤

للصناعات اإلنشائیة األردنیة   یتعلق بالتأثیر المباشر للقیادة التحویلیة على أداء شركات البالستیك

و هو مؤشر على أن القیادة التحویلیة تؤثر بشكل واضح على األداء  )0.758(فقد بلغت قیمته 

، و من جهة أخرى فقد Ïôåأكید حسب هذه النتائج على األو أن زیادة االهتمام بها سیؤثر بالت

(و هو أیضا مؤشر ) 0.653(بلغت قیمة التأثیر المباشر إلدارة المعرفة على أداء هذه الشركات 

للصناعات اإلنشائیة   على أداء شركات البالستیك(ا واضح((یدل على أن إلدارة المعرفة تأثیر

  .على األداء في هذه الشركات  ، و أن زیادة االهتمام بإدارة المعرفة من شأنه التأثیر األردنیة

.    و قد أظهرت النتائج أیضا أن قیمة التأثیر غیر المباشر للقیادة التحویلیة على األداء بلغت 

، و هذا یدل على أهمیة دور إدارة  المباشرو هو ما قیمته أعلى من قیمة التأثیر) 0.681(

  األداء في شركات البالستیك(لمعرفة كمتغیر وسیط في تعزیز أثر القیادة التحویلیة على(

ô  .6 1ن زیادة االهتمام بمبادئ القیادة التحویلیة في ظل وجود 1 6. للصناعات اإلنشائیة األردنیة

 ، و بناء على ما سبق ترفض األداء لهذه الشركاتالمعرفة سیؤدي حسب هذه النتائج إلى تحسین 

  :أنه الفرضیة الصفریة و تقبل الفرضیة البدیلة التي تنص على 

  

     

من خالل  :و للتحقق من أثر كل سلوك من سلوكیات القیادة التحویلیة على األداء التنظیمي بمتغیراته

 ، و تم استخدام تحلیل المسار ت فرعیة تقسیم الفرضیة الرئیسة إلى سبع فرضیا ، تم المعرفة1 6. 

  :الختبار كل فرضیة فرعیة على حدة ، كما یلي 

یوجد أثر ذو داللة إحصائیة للقیادة التحویلیة على األداء من خالل إدارة المعرفة في شركات 

  )  0.05( د مستوى الداللة البالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنیة عن



 

 ١٣٥

H03 -1 :و التأثیر الجاذبیة(:  ذو داللة إحصائیة للقیادة التحویلیة بأبعادهال یوجد أثر 

معدل نمو الحصة على ) ، االعتباریة الفردیة و التمكینالمثالي، التحفیز، االستثارة الفكریة

 من خالل إدارة المعرفة عند مستوى الداللة اإلحصائیة   قیاسا بالمنافسینالمنظمات السوقیة

)0.05 (.  

  .)4 - 22(، كما هو موضح في الجدول المسار استخدام تحلیل == الفرضیة تالختبار هذه

 (4 – 22)الجدول رقم 

 تحلیل المسار ألثر القیادة التحویلیة على معدل نمو الحصة السوقیة قیاسا بالمنافسین من 
 خالل إدارة المعرفة

  0.05 >* یكون التوزیع طبیعیا إذا كان مستوى الداللة *

  

معدل نمو على  نتائج تحلیل المسار لتأثیر القیادة التحویلیة) 4 - 22(و یوضح الجدول رقم      

 من خالل   قیاسا بالمنافسینللصناعات اإلنشائیة األردنیةلشركات البالستیك  الحصة السوقیة

 داللة إحصائیة للقیادة التحویلیة رت نتائج هذا التحلیل وجود أثر ذيظه، حیث أإدارة المعرفة

 CHI²  البیان
  المحسوبة

CHI² 
  الجدولیة

GFI CFI  RMSEA  Direct Effect  
Indirect 

Effect  

Sig* 
مستوى 
  الداللة

أثر القیادة 
التحویلیة 
على إدارة 

  المعرفة

0.758  
أثر القیادة 

التحویلیة على 
معدل الحصة 

  قیاسا السوقیة
بالمنافسین من 

خالل إدارة 
  Wالمعرفة

18.986  3.567 0.926  0.953 0.012  
أثر إدارة 

 المعرفة على
 الحصة معدل

  السوقیة

0.629 

0.657  0.000  



 

 ١٣٦

  قیاسا للصناعات اإلنشائیة األردنیةلشركات البالستیك  معدل نمو الحصة السوقیةعلى 

عند مستوى ) 18.986( المحسوبة CHI²، إذ بلغت قیمة  من خالل إدارة المعرفةبالمنافسین

فقد ) Goodness of Fit Index (GFIمة الجودة =ؤشر مالأما قیمة م) α( 0.05 ( الداللة 

  .مة التامة (و هو ما یقارب الواحد الصحیح أي المال) 0.926(بلغت 

 CFI) Comparative Fitمة المقارن ..    أظهرت أیضا نتائج هذا التحلیل أن مؤشر الموا

Index ( قد بلغ)لتربیعي لمتوسطات ، أما الجذر ا6المقارب جدا من الواحد الصحیح) 0.956

 ÉRMSEA) Root Mean Square Error ofالمعروف ب الخطأ التقریبي 

Approximation) (0.012 (قریبة جدا و هيQلقیمة الصفر أي الموا Qأما فیما مة التامة ،

  البالستیك لشركاتمعدل نمو الحصة السوقیةعلى åیتعلق بالتأثیر المباشر للقیادة التحویلیة 

و هو مؤشر على أن القیادة التحویلیة  )0.758(ائیة األردنیة فقد بلغت قیمته للصناعات اإلنش

د حسب هذه النتائج و أن زیادة االهتمام بها سیؤثر بالتأكیدارة المعرفة  على تؤثر بشكل واضح 

، و من جهة أخرى  للصناعات اإلنشائیة األردنیةشركات البالستیكدارة المعرفة في  على هذا 

هذه الشركات ل  المباشر إلدارة المعرفة على معدل نمو الحصة السوقیةة التأثیرفقد بلغت قیم

ô� ô Š على هذا المعدل (ا واضح(((و هو أیضا مؤشر یدل على أن إلدارة المعرفة تأثیر) 0.629(

في هذه الشركات  معدل نمو الحصة السوقیة زیادة االهتمام بإدارة المعرفة من شأنه التأثیر على

.  

معدل نمو .قد أظهرت النتائج أیضا أن قیمة التأثیر غیر المباشر للقیادة التحویلیة على     8 

، و هذه النتیجة قیمة التأثیر المباشرو هو ما قیمته أعلى من ) 0.657( بلغت الحصة السوقیة

( على أهمیة دور إدارة المعرفة كمتغیر وسیط في تعزیز أثر القیادة التحویلیة على (أیضاتدل 



 

 ١٣٧

ن زیادة االهتمام بمبادئ القیادة  7 6. للصناعات اإلنشائیة األردنیة داء في شركات البالستیكاأل

معدل نمو الحصة  حسب هذه النتائج إلى تحسینالتحویلیة في ظل وجود إدارة المعرفة سیؤدي 

  و بناء على ما سبق ترفض الفرضیة الصفریة و تقبل الفرضیة البدیلة  لهذه الشركاتالسوقیة

  :تي تنص على أنه ال

  

 

 

  

H03 -2 :الجاذبیة و التأثیر ( : ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة للقیادة التحویلیة بأبعاده

 المنظمات معدل ربحیةعلى ) ، االعتباریة الفردیة و التمكینالمثالي، التحفیز، االستثارة الفكریة

  .) 0.05( إلحصائیة من خالل إدارة المعرفة عند مستوى الداللة ا قیاسا بالمنافسین

  .)4 - 23(، كما هو موضح في الجدول المسار استخدام تحلیل .الختبار هذه الفرضیة تم

 

 

 

 

 (4 – 23)الجدول رقم 

 تحلیل المسار ألثر القیادة التحویلیة على معدل ربحیة المنظمات قیاسا بالمنافسین من خالل 
  إدارة المعرفة



 

 ١٣٨

  0.05 >* یكون التوزیع طبیعیا إذا كان مستوى الداللة *   

معدل على  نتائج تحلیل المسار لتأثیر القیادة التحویلیة) 4 - 23(و یوضح الجدول رقم     

    من خالل إدا  قیاسا بالمنافسینللصناعات اإلنشائیة األردنیةشركات البالستیك  في ربحیة

على  داللة إحصائیة للقیادة التحویلیة رت نتائج هذا التحلیل وجود أثر ذي، حیث أظهالمعرفة

 من خالل إدارة   قیاسا بالمنافسینللصناعات اإلنشائیة األردنیةشركات البالستیك  في معدل ربحیة

ا أم) α  0.05 (  عند مستوى الداللة  )19.426( المحسوبة CHI²، إذ بلغت قیمة المعرفة

 (      ) 0.918(فقد بلغت ) GFI) Goodness of Fit Indexمة الجودة Šقیمة مؤشر مال

  .مة التامة   هو ما یقارب الواحد الصحیح أي المال أیضا

 CFI) Comparative Fitمة المقارن ..    أظهرت أیضا نتائج هذا التحلیل أن مؤشر الموا

Index ( قد بلغ)الصحیح ، أما الجذر التربیعي لمتوسطات (المقارب جدا من الواحد) 0.949 

 RMSEA )Root Mean Square Error of(الخطأ التقریبي المعروف ب 

Approximation) (0.010 (لقیمة الصفر أي المقریبة جدا و هي  (Qأما فیما مة التامة ،

ات لصناع لشركات البالستیك المعرفة في å°==Éعلى åیتعلق بالتأثیر المباشر للقیادة التحویلیة 

 و من جهة أخرى فقد بلغت قیمة .كالنتیجة السابقة) 0.758( قیمته اإلنشائیة األردنیة فقد فإن

 CHI²  البیان
  المحسوبة

CHI² 
 الجدولیة

GFI CFI  RMSEA  Direct Effect  Indirect 
Effect  

Sig* 
مستوى 
  الداللة

أثر القیادة 
التحویلیة 
على إدارة 

  المعرفة

0.758  

أثر القیادة التحویلیة 
 معدل ربحیة على

Ÿالمنظمات قیاسا 
بالمنافسین من 
  خالل إدارة المعرفة

   

19.426 3.567 0.918  0.949  0.010  

 أثر إدارة
المعرفة على 
  معدل الربحیة

0.642 

0.670  0.000  



 

 ١٣٩

 للصناعات اإلنشائیة كات البالستیك الشر معدل ربحیة التأثیر المباشر إلدارة المعرفة على 

ى هذا المعدل  علôا واضحôôôو هو أیضا مؤشر یدل على أن إلدارة المعرفة تأثیر) 0.642 (األردنیة

   .ربحیتهامعدل  في هذه الشركات، و أن زیادة االهتمام بإدارة المعرفة من شأنه التأثیر على

 ربحیةالمعدل       و قد أظهرت النتائج أیضا أن قیمة التأثیر غیر المباشر للقیادة التحویلیة على

ما قیمته أعلى من و هو ) 0.670( بلغت  للصناعات اإلنشائیة األردنیةشركات البالستیك في

 على أهمیة دور إدارة المعرفة كمتغیر وسیط في  - خرى – مرة – قیمة التأثیر المباشر، و هذا یدل

 للصناعات اإلنشائیة  في شركات البالستیكةربحیال تعزیز أثر القیادة التحویلیة على معدل

إدارة المعرفة سیؤدي حسب ن زیادة االهتمام بمبادئ القیادة التحویلیة في ظل وجود Qاألردنیة، إذ 

 و بناء على ما سبق ترفض الفرضیة الربحیة في هذه الشركات معدل  هذه النتائج إلى تحسین

  :الصفریة و تقبل الفرضیة البدیلة التي تنص على أنه 

  

 

 

  

H03 -3 :لجاذبیة و التأثیر المثالي على ل ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیةwL=ô المنظمات 

 .) 0.05(  المعرفة عند مستوى الداللة اإلحصائیة خالل إدارةمن

  .)4 - 24(، كما هو موضح في الجدول المسار استخدام تحلیل  الختبار هذه الفرضیة تم

  (4 – 24)الجدول رقم 

ركات البالستیك لش الربحیةمعدل  ئیة للقیادة التحویلیة علىیوجد أثر ذو داللة إحصا  

    )0.05( خالل إدارة المعرفة عند مستوى الداللة من  للصناعات اإلنشائیة األردنیة



 

 ١٤٠

   المنظمات من خالل إدارة المعرفةتحلیل المسار ألثر الجاذبیة و التأثیر المثالي على أداء

  0.05 >* یكون التوزیع طبیعیا إذا كان مستوى الداللة *   

على أداء  لجاذبیة و التأثیر المثاليبعد ا نتائج تحلیل المسار لتأثیر) 4 - 24(یوضح الجدول رقم     

رت نتائج هذا ، حیث أظه من خالل إدارة المعرفةللصناعات اإلنشائیة األردنیةشركات البالستیك 

= ه الشركات من خالل إدارة المعرفة داللة إحصائیة للقیادة التحویلیة على أداء هذالتحلیل وجود أثر ذي

مة ) أما قیمة مؤشر مال)α( 0.05 (   عند مستوى الداللة) 18.563( المحسوبة CHI²إذ بلغت قیمة 

 یقارب الواحد الصحیح أي و هو ما) 0.900( فقد بلغت )GFI) Goodness of Fit Indexالجودة 

  .مة التامة (المال

 CFI )Comparative Fitمة المقارن ..    أظهرت أیضا نتائج هذا التحلیل أن مؤشر الموا

Index ( قد بلغ)أما الجذر التربیعي لمتوسطات 4المقارب جدا من الواحد الصحیح) 0.914 ،

 4RMSEA) Root Mean Square Error ofالخطأ التقریبي المعروف ب 

Approximation) (0.023 (ما 0 0مة التامة  لقیمة الصفر أي الموا قیمة قریبة جدا  و هي

  شركات البالستیكدارة المعرفة في على  ذبیة و التأثیر المثاليللجاŠفیما یتعلق بالتأثیر المباشر 

 و التأثیر ذبیةللجا و هو مؤشر على أن )0.749(للصناعات اإلنشائیة األردنیة فقد بلغت قیمته 

  البیان
CHI² 

  المحسوبة
CHI² 
 الجدولیة

GFI CFI  RMSEA  Direct Effect  Indirect 
Effect  

Sig* 
مستوى 
  الداللة

أثر الجاذبیة 
و التأثیر 

المثالي على 
  إدارة المعرفة

0.749  
  لجاذبیة أثر ا

التأثیر المثالي 
على أداء 

المنظمات من 
  خالل إدارة المعرفة

18.593 3.567 0.900 0.914  0.023  

أثر إدارة 
المعرفة على 

  األداء
0.653 

0.678  0.000  



 

 ١٤١

كید حسب هذه النتائج  و أن زیادة االهتمام بها سیؤثر بالتأواضح على ادارة المعرفة تأثیر المثالي

من جهة أخرى فقد بلغت قیمة التأثیر المباشر إلدارة المعرفة على أداء هذه الشركات   .علیها

ى أداء شركات  عل3ا واضح333و هو أیضا مؤشر یدل على أن إلدارة المعرفة تأثیر) 0.653(

، و أن زیادة االهتمام بإدارة المعرفة من شأنه التأثیر على للصناعات اإلنشائیة األردنیة البالستیك

  .األداء في هذه الشركات 

على  ذبیة و التأثیر المثاليللجا.    و قد أظهرت النتائج أیضا أن قیمة التأثیر غیر المباشر 

 كالنتائج – ، و هذا یدللى من قیمة التأثیر المباشرته أع و هو ما قیم)(0.678األداء بلغت 

 لجاذبیة و التأثیر المثالي-ط في تعزیز أثر - على أهمیة دور إدارة المعرفة كمتغیر وسی-السابق

هتمام بسلوك ن زیادة اال 0 0. للصناعات اإلنشائیة األردنیة على األداء في شركات البالستیك

Yج إلى تحسین وجود إدارة المعرفة سیؤدي حسب هذه النتائ في ظلالتأثیر المثالي . لجاذبیة 

 ، و بناء على ما سبق ترفض الفرضیة الصفریة و تقبل الفرضیة البدیلة التي األداء لهذه الشركات

  :تنص على أنه 

  

H03 -4 :على  لالستثارة الفكریة ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیةô=�N خالل  منالمنظمات 

 .) 0.05( ستوى الداللة اإلحصائیةإدارة المعرفة عند م

  .)4 - 25(، كما هو موضح في الجدول المسار استخدام تحلیل  الختبار هذه الفرضیة تم

 (4 – 25)الجدول رقم 

على األداء من خالل إدارة المعرفة في  ذبیة و التأثیر المثالي داللة إحصائیة للجایوجد أثر ذو

   )0.05  ( شركات البالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنیة عند مستوى الداللة



 

 ١٤٢

  على أداء المنظمات من خالل إدارة المعرفة االستثارة الفكریةتحلیل المسار ألثر 

  0.05 >* التوزیع طبیعیا إذا كان مستوى الداللة  یكون*   

 شركات  على أداءاالستثارة الفكریةالمسار لتأثیر نتائج تحلیل ) 4 - 25(و یوضح الجدول رقم 

، حیث أظهرت نتائج هذا التحلیل  من خالل إدارة المعرفةللصناعات اإلنشائیة األردنیةالبالستیك 

 WŸêêه الشركات من خالل إدارة المعرفةلتحویلیة على أداء هذ داللة إحصائیة للقیادة اأثر ذي å

أما قیمة مؤشر ) α) 0.05   ( عند مستوى الداللة) 18.386( المحسوبة CHI²إذ بلغت قیمة 

و هو ما یقارب الواحد ) 0.846(فقد بلغت ) GFI )Goodness of Fit Indexمة الجودة  مال

  .مة التامة 6الصحیح أي المال

 CFI) Comparative Fit نتائج هذا التحلیل أن مؤشر الموائمة المقارن .    أظهرت أیضا

Index ( قد بلغ)أما الجذر التربیعي لمتوسطات الخطأ المقارب من الواحد الصحیح) 0.873 ،

) RMSEA) Root Mean Square Error of Approximation.التقریبي المعروف ب 

Š، أما فیما یتعلق بالتأثیر المباشر مة التامة4الموا لقیمة الصفر أي  قریبة4أیضاو هي ) 0.034(

للصناعات اإلنشائیة األردنیة   شركات البالستیك إدارة المعرفة في علىاالستثارة الفكریةلسلوك 

 تؤثر بشكل واضح على إدارة االستثارة الفكریةو هو مؤشر على أن  )0.692(فقد بلغت قیمته 

  البیان
CHI² 

  المحسوبة
CHI² 
 الجدولیة

GFI CFI  RMSEA  Direct Effect  Indirect 
Effect  

Sig* 
مستوى 
  الداللة

أثر االستثارة 
الفكریة على 
  إدارة المعرفة

0.692  
 االستثارة أثر

05. الفكریة على أ
المنظمات من 
خالل إدارة 

    المعرفة

18.386 3.567 0.846  0.873  0.034  
أثر إدارة 

المعرفة على 
  األداء

0.653 

0.659  0.000  



 

 ١٤٣

   سیؤثر بالتأكیثارة الفكریة لالفراد العاملین في هذه الشركاتالستاالمعرفة و أن زیادة االهتمام ب

 قیمة التأثیر المباشر إلدارة المعرفة على أداء هذه ما   إدارة المعرفة فیها حسب هذه النتائج

  . السابقة اي نفس تأثیر النتائج)0.653 ( فقد بلغ الشركات

 على األداء بلغت لالستثارة الفكریةباشر .    و قد أظهرت النتائج أیضا أن قیمة التأثیر غیر الم

 على - كالنتائج السابقة- ، و هذا یدلته أعلى من قیمة التأثیر المباشرو هو ما قیم) 0.659(

 على األداء في االستثارة الفكریةQأهمیة دور إدارة المعرفة كمتغیر وسیط في تعزیز أثر سلوك 

 للعاملین ستثارة الفكریةن زیادة االهتمام باال - 6 0للصناعات اإلنشائیة األردنیة شركات البالستیك

في شركات البالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنیة في ظل وجود إدارة المعرفة سیؤدي حسب 

و تقبل الفرضیة   ة - �هذه النتائج إلى تحسین أدائها، و بناء على ما سبق ترفض الفرضیة الصفری

  : البدیلة التي تنص على أنه

 

  

  

H03-5: خالل  منالمنظمات 05. على لالعتباریة الفردیة  ال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة 

 .) 0.05( إدارة المعرفة عند مستوى الداللة اإلحصائیة

  .)4 - 26(، كما هو موضح في الجدول المسار استخدام تحلیل  الختبار هذه الفرضیة تم

 (4 – 26)الجدول رقم 

  على أداء المنظمات من خالل إدارة المعرفة ردیةاالعتباریة الفتحلیل المسار ألثر 

 على األداء من خالل إدارة المعرفة في ستثارة الفكریةیوجد أثر ذو داللة إحصائیة لال

   )0.05( عات اإلنشائیة األردنیة عند مستوى الداللة شركات البالستیك للصنا



 

 ١٤٤

  0.05 >* یكون التوزیع طبیعیا إذا كان مستوى الداللة *    

 على أداء االعتباریة الفردیةسلوك نتائج تحلیل المسار لتأثیر ) 4 - 26(  و یوضح الجدول رقم 

رت نتائج هذا ، حیث أظه من خالل إدارة المعرفة اإلنشائیة األردنیةللصناعاتشركات البالستیك 

ه الشركات من خالل إدارة على أداء هذلالعتباریة الفردیة  داللة إحصائیة التحلیل وجود أثر ذي

  0.05 (  عند مستوى الداللة           ) 18.745(المحسوبة  CHI²، إذ بلغت قیمة المعرفة

α (ة الجودة م أما قیمة مؤشر مالGFI) Goodness of Fit Index ( فقد بلغت)0.855 ( (

  .مة التامة 5هو ما یقارب الواحد الصحیح أي المال

 CFI) Comparative Fitمة المقارن ..    أظهرت أیضا نتائج هذا التحلیل أن مؤشر الموا

Index ( قد بلغ)لمتوسطات ، أما الجذر التربیعي من الواحد الصحیح 2یضا2المقارب ) 0.892

 ÉRMSEA) Root Mean Square Error ofالخطأ التقریبي المعروف ب 

Approximation) (0.027 ( ا ، أما فیممة التامة  لقیمة الصفر أي الموا قریبة  أیضاو هي

  شركات البالستیك على إدارة المعرفة فياالعتباریة الفردیة ôیتعلق بالتأثیر المباشر لسلوك

عتباریة الفردیة اال و هو مؤشر على أن  )0.687(ألردنیة فقد بلغت قیمته للصناعات اإلنشائیة ا

 النتائج على ادارة  و أن زیادة االهتمام بها سیؤثر بالتأكید حسب هذهتؤثر على إدارة المعرفة

  البیان
CHI² 

  المحسوبة
CHI² 
 الجدولیة

GFI CFI  RMSEA  Direct Effect  Indirect 
Effect  

Sig* 
مستوى 
  الداللة

أثر االعتباریة 
لفردیة على  

  إدارة المعرفة
0.687  

االعتباریة  أثر
الفردیة على أداء 
المنظمات من 
خالل إدارة 

    المعرفة

18.745 3.567 0.855  0.892  0.027  
أثر إدارة 

المعرفة على 
  األداء

0.653 

0.663 0.000  



 

 ١٤٥

ما قیمة التأثیر المباشر إلدارة المعرفة على أداء هذه الشركات فقد  � المعرفة في هذه الشركات

     . السابقةي نفس تأثیر النتائج  )0.653(بلغ  

 على األداء بلغت لالعتباریة الفردیة. و قد أظهرت النتائج أیضا أن قیمة التأثیر غیر المباشر 

 على - كالنتائج السابقة- و هو ما قیمته أعلى من قیمة التأثیر المباشر، و هذا یدل) 0.663(

 على األداء في االعتباریة الفردیةر سلوك 3أهمیة دور إدارة المعرفة كمتغیر وسیط في تعزیز أث

 للعاملین عتباریة الفردیةباالن زیادة االهتمام  3 6. للصناعات اإلنشائیة األردنیة شركات البالستیك

لمعرفة سیؤدي حسب   في شركات البالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنیة في ظل وجود إدارة

 و تقبل الفرضیة   لى ما سبق ترفض الفرضیة الصفریة�هذه النتائج إلى تحسین أدائها، و بناء ع

  :البدیلة التي تنص على أنه 

  

 

 

H03-6 : على  للتحفیز إحصائیةال یوجد أثر ذو داللةÏô�= خالل إدارة المعرفة  منالمنظمات 

 .) 0.05( عند مستوى الداللة اإلحصائیة

  .)4 - 27( في الجدول ، كما هو موضحالمسارالختبار هذه الفرضیة تم استخدام تحلیل 

 (4 – 27)الجدول رقم 

  على أداء المنظمات من خالل إدارة المعرفة التحفیزتحلیل المسار ألثر 

 على األداء من خالل إدارة المعرفة في ة الفردییةعتبارلال یوجد أثر ذو داللة إحصائیة

   )0.05( شركات البالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنیة عند مستوى الداللة 



 

 ١٤٦

  0.05 >* یكون التوزیع طبیعیا إذا كان مستوى الداللة *   

 شركات  على أداءسلوك التحفیزنتائج تحلیل المسار لتأثیر ) 4 - 27( و یوضح الجدول رقم 

رت نتائج هذا التحلیل ، حیث أظه من خالل إدارة المعرفةللصناعات اإلنشائیة األردنیةالبالستیك 

، إذ بلغت قیمة ه الشركات من خالل إدارة المعرفة على أداء هذ داللة إحصائیة للتحفیزوجود أثر ذي

CHI² 0.05 (    عند مستوى الداللة)19.564( المحسوبة )α(مة الجودة )ال أما قیمة مؤشر م

GFI) Goodness of Fit Index ( فقد بلغت)و هو ما یقارب الواحد الصحیح أي ) 0.914

  .مة التامة 4المال

 CFI) Comparative Fitمة المقارن ..    أظهرت أیضا نتائج هذا التحلیل أن مؤشر الموا

Index ( قد بلغ)عي لمتوسطات ، أما الجذر التربی) المقارب جدا من الواحد الصحیح)0.956

 ÉRMSEA) Root Mean Square Error ofالخطأ التقریبي المعروف ب 

Approximation) (0.001 ( أما مة التامة1 لقیمة الصفر أي الموا1أیضا قریبة جداو هي ،

للصناعات   شركات البالستیك في إدارة المعرفة علىالتحفیز Šفیما یتعلق بالتأثیر المباشر لسلوك 

كبیر و  و هو مؤشر على أن التحفیز تؤثر بشكل )0.845(نیة فقد بلغت قیمته اإلنشائیة األرد

أكید حسب هذه النتائج  سیؤثر بالتتمام بتحفیز العاملین و أن زیادة االهواضح على إدارة المعرفة

  البیان
CHI² 

  المحسوبة
CHI² 
 الجدولیة

GFI CFI  RMSEA  Direct Effect  Indirect 
Effect  

Sig* 
مستوى 
  الداللة

أثر التحفیز 
على إدارة 

  المعرفة
0.845  

أثر التحفیز 
على أداء 

المنظمات من 
خالل إدارة 

  ةالمعرف

19.564 3.567 0.914  0.956  0.001  
أثر إدارة 

المعرفة على 
  األداء

0.653 

0.699  0.000  



 

 ١٤٧

ما قیمة التأثیر المباشر إلدارة المعرفة على أداء هذه الشركات فقد بلغ    .على إدارة المعرفة فیها

     .ي نفس تأثیر النتائج السابقة.) 0.653(

) 0.699(.    و قد أظهرت النتائج أیضا أن قیمة التأثیر غیر المباشر للتحفیز على األداء بلغت 

 على أهمیة دور -كالنتائج السابقة- ، و هذا یدلته أعلى من قیمة التأثیر المباشرو هو ما قیم

 ك التحفیز على األداء في شركات البالستیك-إدارة المعرفة كمتغیر وسیط في تعزیز أثر سلو

ملین في شركات البالستیك ان زیادة االهتمام بتحفیز الع 0 0. للصناعات اإلنشائیة األردنیة

للصناعات اإلنشائیة األردنیة في ظل وجود إدارة المعرفة سیؤدي حسب هذه النتائج إلى تحسین 

ة و تقبل الفرضیة البدیلة التي تنص على  أدائها، و بناء على ما سبق ترفض الفرضیة الصفری

  :أنه 

  

  

  

H03-7 : على  للتمكین إحصائیةال یوجد أثر ذو داللةéÏŠ= خالل إدارة  منالمنظمات 

 .) 0.05( المعرفة عند مستوى الداللة اإلحصائیة

  .)4 - 28(، كما هو موضح في الجدول المسار استخدام تحلیل  الختبار هذه الفرضیة تم

  

  

على األداء من خالل إدارة المعرفة في شركات  داللة إحصائیة للتحفیز یوجد أثر ذو

   )0.05(  البالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنیة عند مستوى الداللة



 

 ١٤٨

 (4 – 28)رقم الجدول 

  على أداء المنظمات من خالل إدارة المعرفة التمكینتحلیل المسار ألثر 

  0.05 >* یكون التوزیع طبیعیا إذا كان مستوى الداللة *  

 على أداء شركات سلوك التمكیننتائج تحلیل المسار لتأثیر ) 4 - 28( یوضح الجدول رقم     

رت نتائج هذا التحلیل ، حیث أظه من خالل إدارة المعرفة اإلنشائیة األردنیةللصناعاتالبالستیك 

    ه الشركات من خالل إدارة المعرفة على أداء هذ لسلوك التمكین داللة إحصائیةوجود أثر ذي

أما قیمة مؤشر ) α  0.05  ( عند مستوى الداللة) 19.217( المحسوبة CHI²بلغت قیمة 

و هو ما یقارب الواحد ) 0.910( فقد بلغت )GFI) Goodness of Fit Indexمة الجودة  مال

  .مة التامة (الصحیح أي المال

 CFI) Comparative Fit مة المقارن..    أظهرت أیضا نتائج هذا التحلیل أن مؤشر الموا

Index( قد بلغ )أما الجذر التربیعي لمتوسطات (المقارب جدا من الواحد الصحیح) 0.927 ،

 ÏRMSEA) Root Mean Square Error ofقریبي المعروف ب الخطأ الت

Approximation( )0.011( لقیمة الصفر أي الموا قریبة جدا)أیضا و هي Qأما مة التامة ،

 للصناعات اإلنشائیة  على أداء شركات البالستیك التمكینŠفیما یتعلق بالتأثیر المباشر لسلوك

  البیان
CHI² 

  المحسوبة
CHI² 
 الجدولیة

GFI CFI  RMSEA  Direct Effect  Indirect 
Effect  

Sig* 
مستوى 
  الداللة

أثر التمكین 
على إدارة 

  المعرفة
0.734  

أثر التمكین 
على أداء 

المنظمات من 
خالل إدارة 

    المعرفة

18.965 3.567 0.910  0.927  0.011  
8.965 أثر 

المعرفة على 
  األداء

0.653 

0.669  0.000  



 

 ١٤٩

 تؤثر بشكل واضح على األداء التمكینشر على أن و هو مؤ )0.734(األردنیة فقد بلغت قیمته 

ما قیمة التأثیر المباشر   .و أن زیادة االهتمام بها سیؤثر بالتأكید حسب هذه النتائج على األداء

 .  ي نفس تأثیر النتائج السابقة() 0.653(إلدارة المعرفة على أداء هذه الشركات فقد بلغ  

 على األداء بلغت سلوك التمكینة التأثیر غیر المباشر ل     و قد أظهرت النتائج أیضا أن قیم

 على - كالنتائج السابقة- و هو ما قیمته أعلى من قیمة التأثیر المباشر، و هذا یدل) 0.669(

 على األداء في شركات التمكین(أهمیة دور إدارة المعرفة كمتغیر وسیط في تعزیز أثر سلوك 

العاملین في شركات  األفراد بتمكین ن زیادة االهتمام 3 6. للصناعات اإلنشائیة األردنیة البالستیك

البالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنیة في ظل وجود إدارة المعرفة سیؤدي حسب هذه النتائج 

 إلى تحسین أدائها، و بناء على ما سبق ترفض الفرضیة الصفریة  و تقبل الفرضیة البدیلة التي 

  :تنص على أنه 

  

  

 

  

  

 

  

ل إدارة المعرفة في شركات  على األداء من خالللتمكین یوجد أثر ذو داللة إحصائیة

   )0.05( البالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنیة عند مستوى الداللة 



 

 ١٥٠

  الخامسالفصل 

  مناقشة النتائج و التوصیات

  المقدمة : ( 5 – 1 )

  النتائج : ( 5 – 2 )

  الستنتاجات5 : ( 5 – 3 )

  التوصیات : ( 5 – 4 )

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٥١

  المقدمة : ( 5 – 1 )

55    كرس هذا الفصل الذي یعد نهایة الجهد المبذول في إعداد هذه الدراسة الستعراض أهم        ِّ5

5ي توصل إلیها الباحث مستندا في ذلك على ما و أبرز النتائج الت 5تقدم من تحلیل و تفسیر 5

. كما تضمن الفصل .، و هو ما تختص به فقرة النتائجق عمليی، و تكوین فكري و تحقنظري

ه  و في ضوء هذ..مجموعة من االستنتاجات التي تم التوصل إلیها من خالل التحلیل

 هذه ى، و من أجل االرتقاء لمبتغÏه الباحث صواباوصیات و ما یعتقد، تأتي التاالستنتاجات

  . و التوصیات االستنتاجات:  النتائج: ثالث فقرات هي، سیتألف هذا الفصل من المقاصد

  

  النتائج : ( 5 – 2 )

É، كما قدمت أیضا جملة من الفرضیات التي هذه الدراسة مجموعة من التساؤالتلقد أثارت     

، و توصلت إلى عدة نتائج ساهمت في حل Éمتغیرات الدراسة الحالیةیر بین Éتعلقت بطبیعة التأث

Ï ول الباحث هنا اإلشارة إلى أبرز ، و یحااإلجابة عن تساؤالتها و فرضیاتهامشكلة الدراسة و 

  : أهم هذه النتائج 

 بینت نتائج التحلیل أن مستوى توفر الجاذبیة و التأثیر المثالي لدى المدیرین العاملین في  1.

  . ركات البالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنیة كان مرتفعا ش

  .   هذه الشركات مرتفعا أیضا =وفر االستثارة الفكریة لدى مدیري كان مستوى ت2.

3 أشارت النتائج إلى أن مستوى توفر سلوك االعتباریة الفردیة لدى المدیرین العاملین في 3. 

  .3ردنیة كان مرتفعا شركات البالستیك للصناعات اإلنشائیة األ



 

 ١٥٢

شركات  ، أن مستوى توافر التحفیز لدى مدیري من خالل عملیة التحلیل اإلحصائي تبین4.

  . البالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنیة كان مرتفعا 

  .5   كان مستوى توفر التمكین لدى المدیرین العاملین في هذه الشركات مرتفعا أیضا 5.

 66، فقد كان االهتمام بها من قبل المدیرین العاملین فياكتساب المعرفةیما یتعلق بعملیة  أما ف6.

  . شركات البالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنیة متوسطا 

77 أظهرت نتائج هذا التحلیل أن مستوى توافر مبدأ تقاسم المعرفة من قبل المدیرین العاملین لدى 7.

  .  هذه الشركات كان متوسطا أیضا 

مدیري ��، أن مستوى استخدام المعرفة من قبل �ل النتائج التي تم التوصل إلیهاخال تبین من 8.

  . � البالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنیة كان متوسطا شركات

 داللة معنویة للقیادة التحویلیة على مستوى ائج التحلیل اإلحصائي وجود أثر ذي أظهرت نت9.

(       )  0.05( إلنشائیة األردنیة عند مستوى داللة األداء في شركات البالستیك للصناعات ا

 و التي بینت وجود ارتباط و تأثیر قوي للقیادة )  2005أحمد بني عیسى ، ( هذه تتفق مع دراسة 

  . التحویلیة عل األداء في المؤسسات العمة األردنیة 

معنویة إلدارة المعرفة  داللة إحصائیة  أثر ذي. تبین أیضا من خالل نتائج هذا التحلیل وجود10.

( ، و هذه النتائج تتفق مع دراسة تیك للصناعات اإلنشائیة األردنیةعلى األداء في شركات البالس

Cantner & Joel , 2007 ( و التي أظهرت وجود تأثیر واضح إلدارة المعرفة على اإلبداع و 

البشابشة و (             =ô=)كل م، باإلضافة إلى األداء في شركات القطاع الصناعي األلماني

و تأثیر  التي بینت أن هنالك عالقة ارتباط   )2006( باسردة( و دراسة )  2009( الحمد
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 )Czarnitzki & Wastyn, 2009(، باإلضافة إلى دراسة ي إلدارة المعرفة على األداءإیجاب

  .شركات التي أظهرت نفس النتائج و التأثیر و االرتباط بین إدارة المعرفة و أداء ال

 داللة إحصائیة للقیادة التحویلیة على ل نتائج هذه الدراسة وجود أثر ذي كما و تبین من خال11.

 أهمیة دور .، و ذلك یعكس مد )0.05( األداء من خالل إدارة المعرفة عند مستوى الداللة 

 التحلیل ، الذي أدى حسب نتائج بین القیادة التحویلیة و األداءéإدارة المعرفة كمتغیر وسیط

اإلحصائي إلى زیادة تأثیر القیادة التحویلیة على أداء شركات البالستیك للصناعات اإلنشائیة 

    ) ú)Morales, Montes & Jover, 2008األردنیة، و هذه النتیجة تتفق تماما مع دراسة 

 التي أظهرت نتائجها وجود عالقة قویة و تأثیر واضح على أداء المنظمات من خالل 

  .  تراتیجیات المتعلقة بإدارة المعرفة كالقدرة االستیعابیة و التعلم التنظیمي االس

  

  االستنتاجات  : ( 5 – 3 )

  : من واقع التحلیل اإلحصائي اآلتيّ التي تم الحصول علیھا النتائجخالل  لقد استنتج الباحث من 

v  م تحت قیادته یعمل المدیر على توفیر مناخ مالئم یشعر العاملین باالرتیاح لعمله.  

v  یشجع المدیر العاملین على تحقیق التمیز في األداء . 

v  یعمل المدیر على تزوید العاملین بطرق جدیدة للتعامل مع المشكالت المعقدة في مجال 

 .العمل 

v المدیر العاملین على اكتشاف حلول للمشكالت المعقدةیحث  . 
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v  و یستمع آلراء العاملین معه في  بطریقة مناسبة لهالتعامل مع كل فردب المدیر قومی ،

  .المنظمة

v  یعمل المدیر على إثارة روح الحماس في العمل، و یشجع العاملین على العمل بروح الفریق

 .الواحد

v  العاملین على تحمل المسؤولیةالمدیر یشجع  .  

v  أن مستوى إشراك العاملین في شركات البالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنیة في عملیة

 .  و اتخاذ القرارات كان منخفضا جدا ع صن

v  العاملین في هذه الشركات بإشباع الحاجات الشخصیة المدیرین  لیس هناك اهتمام من قبل 

للعاملین، و ال یلتزمون بمبدأ المساواة في تعاملهم مع الموظفین الذین یعملون تحت 

 .إدارتهم

v لدى شركات بإثارة روح الحماسة  العاملین في هذه الیرینوجود ضعف ملحوظ في قدرة المد

 .األفراد في سبیل تحقیق رؤیة و أهداف الشركة المستقبلیة 

v الدوائر في شركات البالستیك للصناعات  تعاون بالمستوى الكافي بین مدیريلیس هناك 

 .اإلنشائیة األردنیة 

v ر بها  لیس هناك إجراءات إداریة و فعلیة لتدوین اآلراء و الخبرات و التجارب التي تم

 .المنظمة، و حفظها في قواعد بیانات 

v  لیس هناك اهتمام فعلي باكتساب المعرفة الضروریة و الالزمة ألعمال الشركة سواء أكان 

 .مات المنافسة  و األكادیمیة أو من المنذلك عن طریق االستشاریین أو المعاهد العلمیة 
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v ل هذه الشركات ضمن نفس  لیس هناك إجراءات منظمة لتداول المعرفة المتوافرة داخ

المستوى اإلداري الواحد و مستویات اإلدارة العلیا و الدنیا، و عدم وجود الطرق المناسبة 

 .لهذه الغایة 

v  أن عدد الدورات التي تعقد لتوضیح كیفیة استخدام المعرفة لیس بالمستوى المطلوب    و 

ت األساسیة لدعم عملیة اتخاذ  الكافي، كما أن عملیة تبویب البیانات األولیة و المعلوما

 . القرار ضعیفة إلى حد ما 

v  العاملین  لدى المدیرین لمستقبل هذه الشركاتأیة رؤیة استراتیجیة واضحةلیس هناك 

 .�فیها، و أن مستوى إدراكهم لرصیدها المعرفي غیر المستمر ضعیف جدا 

  

  التوصیات :  ( 5 – 4 )

‰    وفقا للنتائج التي تم التوصل ‰، و كذلك النتائج التي تم ها من اإلطار النظري للدراسة إلی‰

  : ‰، تم الخروج بالتوصیات التالیة  واقع التحلیل اإلحصائي للبیاناتالحصول علیها من

v شركات البالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنیة في عملیة  تعزیز مبدأ مشاركة العاملین في

 .صنع و اتخاذ القرارات 

v یرین العاملین في هذه الشركات بإشباع الحاجات الشخصیة للعاملین معهم  تعزیز اهتمام المد

، و محاولة    یحظون بالقبول من قبل زمالئهم و زیادة االهتمام شخصیا بالعاملین الذین ال

 العاملین في شركات البالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنیة بمبدأ تعزیز التزام المدیرین

 .ع مختلف الموظفین المساواة في تعاملهم م
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v شركات بإثارة روح الحماس للعاملین و تحفیزهم في ال  هذهتعزیز قدرة المدیرین العاملین في

 .سبیل تحقیق رؤیة و أهداف الشركة 

v هذه الشركات و العاملین فیها تعزیز التعاون بین مدیري . 

v  لمشكالت اإلداریة  على إیجاد حلول لفي المنظمةبیانات تساعد العاملین تعزیز خطوة توفیر

 .التي تواجههم

v و حفظها في قواعد  و التجارب التي تمر بها المنظمة و الخبرات تعزیز خطوة تدوین اآلرا ،

 .بیانات لمساعدة العاملین إلیجاد الحلول المناسبة للمشكالت اإلداریة التي تواجههم 

v و جعلها متاحة للجمیع طرق لتوزیع المعرفة على العاملین فیها أن تعمل المنظمة على توفیر 

 . )اجتماعات عامة ( مذكرات ، تقاریر ، برید إلكتروني ( 

v           تعزیز عملیة اكتساب المعرفة من خالل االستشاریین في الجامعات و المعاهد العلمیة

 . شركات البالستیك للصناعات اإلنشائیة األردنیة نافسة في و المنظمات المةو األكادیمی

v لتبادل المعرفة بین العاملینینالوقت و الجو المالئمظمة على توفیر أن تعمل المن .  

v  یسهل توزیع المعرفة على العاملین ا مرن ا إداری انظام أن توفر المنظمة  .  

v مستویات شركات ضمن نفس المستوى اإلداري  و ال  هذهتعزیز عملیة تداول المعرفة داخل

 . ه المعرفة و جعلها متاحة للجمیع المناسبة لتوزیع هذ، و إیجاد الطرقاإلدارة العلیا و الدنیا

v تبویب البیانات األولیة و من ثم تحویلها إلى معلومات بهدف دعم  أن تعمل المنظمة على

  .القرارات



 

 ١٥٧

v  إدارة المعرفة في دعم األنشطة التشغیلیةتعزیز إدراك العاملین في المنظمة بأهمیة.  

v  اإلنشائیة األردنیة على عقد دورات تدریبیة للعاملین أن تعمل شركات البالستیك للصناعات

، كما علیها العمل على  لتحقیق أهداف الشركة المستقبلیةفیها حول كیفیة استخدام المعرفة

 . تبویب البیانات األولیة و المعلومات األساسیة الضروریة لدعم عملیة اتخاذ القرارات 

v منظمة و زیادة مستوى اإلدراك لدى المسؤولین العمل على توفیر رؤیة واضحة إلستراتیجیة ال

 . غیر مستثمر و یحتاج إلى إدارة و تنظیم    كبیر ا معرفی  فیها بأن لها رصید

  

  :كما یوصي الباحث

v  بإجراء المزید من الدراسات فیما یتعلق بالقیادة التحویلیة و أثرها على أداء المنظمات من 

 .خالل إدارة المعرفة في قطاعات أخرى 

v  بإجراء دراسة تتعلق بدور إدارة المعرفة على أداء المنظمات .         
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  الجامعة/مكان العمل  التخصص  اللقب العلمي و االسم  الرقم

  جامعة الشرق األوسط   حصاءŠ  محمد النعیمي. . .    1

  جامعة الشرق األوسط   إدارة أعمال  نجم العزاوي. . .    2

  جامعة الشرق األوسط  تسویق   : محمد الشو.    3

  جامعة الشرق األوسط   إدارة أعمال  لیث الربیعي.    4
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  تحیة طیبة .............................................. / / السید 

المعرفة  إدارةدور أسلوب القیادة التحویلیة في تفعیل"      یهدف الباحث القیام بدراسة بعنوان 

ادة التحویلیة و أثر إدارة  حیث تهدف الدراسة إلى بیان أثر القی""و أثرھما على أداء المنظمة
  .المعرفة على أداء المنظمة في شركات الدهان األردنیة 

حیث .  و أن تجیب بأفضل ما لدیك من معلومات  أسئلة االستبانة كافة،إلجابة عن     ینبغي ا
 فقرات االستبانة بدقة و موضوعیة و بالشكل  اهتمامكم في التلطف باإلجابة عنأن تعاونكم و
 األردنیة سیعد نشائیةالبالستیك للصناعات اإل واقع حال متغیرات الدراسة في شركات الذي یعكس

  . Šمهما في نجاح الدراسة 

  

  نحن نثق بآرائكم و ستكون هذه اآلراء موضع اعتزاز و تقدیر

  

  

                                                                    الباحث

  hÙمحمد إبراهیم خلیل العط
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  المستوى التعلیمي(3)  
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   التخصص العلمي حسب الشھادة(4)

              إدارة أعمال                                 محاسبة

                                أخرى           حاسوب         

   عدد سنوات الخدمة في الوظیفة الحالیة(5)
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  أبعاد القیادة التحویلیة

  بدائل اإلجابة

  أوافق  الفقرة  ت
ال   محاید  أوافق  بشدة

  أوافق

ال 
أوافق 
  بشدة

  الجاذبیة و التأثیر المثالي

1  
یعطي مدیرك أولویة لبناء مجموعة من القیم المشتركة 

  في مكان عملك 
          

            یتفاءل مدیرك تجاه مستقبل الشركة في مكان عملك 2

3 
  یتمتع مدیرك بقدرة عالیة على إقناع العاملین في مكان 

  عملك
          

4 
ة على استشراف المستقبل یتمیز مدیرك بقدرة عالی

  لمكان عملك
          

5 
  یوفر مدیرك مناخا یشعر العاملین باالرتیاح لعملهم 

  تحت قیادته
          

6 
یعمل مدیرك على تفعیل إمكانات العاملین في مكان 

  عملك
          

                  یشجع مدیرك العاملین على تحقیق التمیز في األداء 7

  االستثارة الفكریة

8 
     مدیرك باستمرار التعرف على ما یود العاملیحاول 

  تحقیقه في حیاتهم العملیة
          

9 
یقوم مدیرك بترسیخ مفهوم المشاركة بین العاملین 

  بصورة مستمرة
          

10 
     یزود مدیرك العاملین بطرق جدیدة للتعامل مع 

   المشكالت المعقدة في مجال العمل 
          

11 
ین یعیدون التفكیر في األفكار یقوم مدیرك بجعل العامل

  التي لم یتم مناقشتها من قبل
          

12 
 یشجع مدیرك العاملین معك على اكتشاف حلول 

   للمشكالت المعقدة
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  أبعاد القیادة التحویلیة

  بدائل اإلجابة

  أوافق  الفقرة  ت
ال   محاید  أوافق  بشدة

  أوافق

ال 
أوافق 
  بشدة

13  
على المشاركة في صناعة �یشجع مدیرك العاملین    

  القرارات
          

14 
یقوم مدیرك بتشجیع العاملین للنظر إلى المشكالت     

  الطارئة بوصفها مشكالت تحتاج حلول
          

            یقوم مدیرك بإثراء أهداف الشركة الجدیدة 15

  االعتباریة الفردیة

            یستمع مدیرك آلرائك وآراء العاملین معك 16

            رك قناعاتك و قناعات العاملین معكیحترم مدی 17

18 
یحرص مدیرك و باستمرار على توضیح أهداف العمل 

  للعاملین
          

                یلتزم مدیرك بالشفافیة في تعامله مع العاملین معك 19

                یهتم مدیرك بإشباع الحاجات الشخصیة للعاملین معك 20

21 
عملك بطریقة یتعامل مدیرك مع كل فرد في مكان 

  مناسبة له
          

22 
2 یبدي مدیرك اهتماما شخصیا بالعاملین معك الذین ال     2

     یحظون بالقبول من ق◌بل زمالئهم 
          

23 
یتفهم مدیرك أحاسیس و مشاعر العاملین و یلتزم 

  بمبدأ المساواة في تعامله مع الجمیع

          

  التحفیز

            لمهام اإلداریةیهتم مدیرك بتوفیر إحساس جماعي با 24

            یثیر مدیرك لدى العاملین روح الحماس للعمل 25
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ال   محاید  أوافق  بشدة
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26 
یقوم مدیرك بتشجیع العاملین معك للعمل بروح الفریق 

  الواحد
          

27 
لنجاح مما یدفع العاملین لتحقیق یقوم مدیرك بتجسید ا

  مزید من االنجاز
          

28 
یهتم مدیرك بتحفیز العاملین معه لتحقیق رؤیة الشركة 

  المشتركة
          

29 
یقوم مدیرك بتشجیع العاملین لتحقیق أكثر مما كانوا 

  یتوقعون تحقیقه
          

  التمكین

              یشجع مدیرك العاملین على تحمل المسؤولیة 30

31 
یدعم مدیرك في مكان عملك ممارسة كل فرد 

   لصالحیاته المخولة له
          

32 
 یفوض مدیرك في مكان عملك بعض صالحیاته لهیئة 

  العاملین معه
          

33 
      یقوم مدیرك بتقدیم تصور شامل للعمل تاركا الهامش 

  األكبر للعاملین لیقوموا بتنفیذه 
          

34 
صالحیات باالستناد یمارس مدیرك عملیة تفویض ال

  إلى أسس علمیة واضحة
          

35 
یقوم مدیرك في مكان عملك بوضع معاییر للعاملین 

  قابلة لإلنجاز و التحقق
          

36 
 یحرص مدیرك على ضرورة تكافؤ السلطة مع    

  المسؤولیة عند تفویضه لبعض صالحیاته 
          

37 
یناقش مدیرك العاملین في مكان عملك عن متطلبات 

  .نجازهم ألدوارهم الوظیفیة 
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ال   محاید  أوافق  بشدة

  أوافق
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            �یوضح مدیرك للعاملین أبعاد العمل المتفق علیه  38

39 
یقوم مدیرك بالتعاون مع جمیع العاملین بغض النظر 

  هاعن الجهود التي یبذلون
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  بدائل اإلجابة
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ال   محاید  أوافق  بشدة

  أوافق

ال 
أوافق 
  بشدة

  اكتساب المعرفة

40 
تقوم اإلدارة بالمالحظة المنظمة لالحتیاجات المعرفیة 

  للمنظمة من أجل توفیرها
          

41 
التي تمر بها یتم تدوین اآلراء و الخبرات و التجارب 

  المنظمة و حفظها في قواعد بیانات
          

42  
 توفر المنظمة بیانات تساعد العاملین بها على إیجاد 

  حلول للمشكالت اإلداریة التي تواجههم
          

43 

تكتسب المنظمة المعرفة من خالل االستشاریین في 
الجامعات و المعاهد العلمیة و األكادیمیة و المنظمات 

  المنافسة

          

44 
تحاول المنظمة اكتساب المعرفة من مؤسسات إقلیمیة 

  محیطة
          

  تقاسم المعرفة

45 
یتم تداول المعرفة بین العاملین ضمن نفس المستوى 

  اإلداري من مصادرها المختلفة
          

46 
یتم تداول المعرفة بین العاملین في المستویات العلیا و 

  الدنیا من مصادرها المختلفة
          

47 

لدى المنظمة طرق لتوزیع المعرفة على العاملین فیها 
مذكرات ، تقاریر ، برید ( و جعلها متاحة للجمیع 

  )اجتماعات عامة ô إلكتروني 

          

48 
 توفر المنظمة الوقت و الجو المالئم لتبادل المعرفة 

  بین العاملین
          

49  
ôلدى المنظمة نظام إداري مرن یسهل توزیع المعرفة 

  لعاملینعلى ا
          

  



 

 ١٨١

  أبعاد إدارة المعرفة

  بدائل اإلجابة

  أوافق  الفقرة  ت
ال   محاید  أوافق  بشدة

  أوافق

ال 
أوافق 
  بشدة

  استخدام المعرفة

50 
تعقد المنظمة للعاملین دورات تدریبیة حول كیفیة 

  استخدام المعرفة لتحقیق أهداف محددة
          

51 
و من ثم تحویلها تقوم المنظمة بتبویب البیانات األولیة 

  إلى معلومات بهدف دعم القرارات
          

52 
ن في المنظمة أهمیة إدارة المعرفة في یدرك العاملو

  دعم األنشطة التشغیلیة
          

53 
 یتوفر لدى المسؤولین في المنظمة رؤیة واضحة نحو 

  استراتیجیات و مداخل تنفیذ إدارة  المعرفة
          

54 
  ا معرفی   أن لدیها رصیدیدرك المسؤولون في المنظمة

  و تنظیم       غیر مستثمر و یحتاج إلى إدارة   كبیر
          

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٨٢

  أبعاد األداء التنظیمي

  بدائل اإلجابة

  أوافق  الفقرة  ت
ال   محاید  أوافق  بشدة

  أوافق

ال 
أوافق 
  بشدة

            معدل نمو الحصة السوقیة قیاساً بالمنافسین  55

            ôا بالمنافسینمعدل الربحیة قیاس 56

  

  

 


