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 المعرفة  الخصائص الشخصية لصناع
 :المشاركة بالمعرفة إمكانوتأثيرها في 

 *جامعة الموصل في نييدراسة استطالعية آلراء عينة من التدريس

 علي عبد الفتاح الشاهرد. 

 قسم نظم المعلومات االداريةب مدرس
 جامعة الموصل - واالقتصاد دارةكلية اإل

 جمهورية العراق
 :ملخص

فدد  جامعددة  المعرفددة فدد  المشدداركة بالمعرفددة صددناعالصصددا   الشصصددية لأثددر  تشددصي  إلدد  يهدددا البحددح الحددال 
  بعد  البحح فقد تم تطوير استبانة صاصدة لدكلو ومدن ثدم توزيعهدا يلد  ييندة مدن التدريسديين فد أهداا ولتحقيق الموصل.

ان طبيعدة  البحدح،إليها  النتا ج الت  توصلأهم  من ( مستجيب. وكان113ت يينة البحح )الموصل، اك شملكليات جامعة 
المعرفددة، اك ان تددوفر مثددل هددكص الصصدددا    صدددناعالعمددل فدد  جامعددة الموصددل تعتمدددد يلدد  تددوافر الصصددا   الشصصددية ل

صصددا    تبدداينالمعرفددة، كمددا تبددين  صددناعللمشدداركة بهددا مددن قبددل  ااكتسدداب المعرفددة تمهيددد   إلدد  الشصصددية تزيددد مددن الحاجددة
المعرفددة فدد   صددناعبضددرورة ز   . واقتددرا البحددحالمعرفددة فدد  قددوة ت ثيرهددا فدد  يمليددة المشدداركة بالمعرفددة صددناعشصصدديات 

 إطدددارمجددداالت العمدددل الجمددداي  والدددك  مدددن شددد نو أن يمكدددن ممدددن يتسدددمون بددداالنطوا  بدددالتعرا يلددد  كي يدددة االنصدددهار فددد  
 إلد  باإلضدافةاب  يلد  يمليدة المشداركة بالمعرفدة، هدا والدك  بددورص يدنعكس بشدكل ايجدإطار الجمايات والت ايل االيجاب  فد  

يقددم و لتعزيدز يمليدة المشداركة بالمعرفدة. ل  المعرفة يل  المشاركة ف  الندوات والمؤتمرات بوص ها تمثل مددص صناعتشجيع 
معرفدة مدن صددل   صدناعالعداملين بوصد هم  لألفدرادمجدا  السددلوو المطلدوب لممارسدات موضدويية فد   االبحدح الحدال  أساس د

 يل  المشاركة بالمعرفة. ات ثير   أكثرتحديد الصصا   الشصصية لهم ومعرفة ايهما 
 المعرفة، الصصا   الشصصية، المشاركة بالمعرفة. صناع الكلمات الدالة:

 :مقدمة
التدد  جددا ت بعددد  فيددو ان العصددر الددك  نعيشددو هددو يصددر المعرفددة، ويشددهد ثددورة تدددي   الثددورة المعرفيددة  وال شددممددا 

فقدد جدا  هدكا االهتمدام  وم كريهدا وممارسديها، دارةنظدر  اإل. اك تحظ  تلو الثورة باهتمام كبدار مالثورتين الزرايية والصنايية
ة ف  الت كير، وف  تصحيح المشكلت الناش ة من طرا دق الت كيدر يبر مقولتهم ف  هكا الصدد  ينبغ  ان نبتكر طرا ق جديد

، ولكدن هد  فقا :  المعرفة ليست مجرد مصدر آصر مثدل العمدل ورأس المدا  (Peter Druker) بيتر دراكر   ، أما .القديمة
التد  ترمدو إلد  التقددم  يمدا األ منظمداتفد  المعرفدة اك ان  .(146 :6116)العدزاو ،   المصدر الوحيد المهم فد  يومندا هدكا

                                                           
 .6114أغسطس ، وُقبل للنشر ف  6114إبريل تم تسلم البحح ف   *
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بقد  المحدور األساسد  فد  مصدير هدكص المنظمدات، ألنهدا تالحاجة للمعرفدة  إك إن لتحقيق الت وق، اأساسي   اوالتطور تعد متطلب  
البدد  ،التد  تسدع  لتحقيدق التميدز مدن صدل  المعرفدة التد  تمتلكهدا وان المنظمدات ،تمثل الرافد الك  يغدك  الحاجدات األصدر  

الن طبيعددة يملهددا  ،مددن جهددة أصددر   مددع البي ددة الصارجيددة أو ،أفرادهددا مددن جهددةبالمعرفددة بددين  مشدداركةلل مناسددبة بي ددة تددوفر أن
ونجدداا  ،ودقدة فدد  التشدصي  ،تلدو المعرفدة مددن صددمات متميددزة صاإلنسدان  يعتمدد بشددكل أسداس يلدد  معرفدة أفرادهددا ومدا تددوفر 

ولكد  تكدون مشداركة  .(1 :6111)البلدة،  بالمعرفدة بدين أفرادهدا ركةبقدرتها يل  المشدا ولهكا فإن ديمومتها مرهونة ،لعملياتها
الت كيدد يلد  الشصصدية،  أهمهداالتركيدز يلد  العديدد مدن الحقدا ق، لعدل مدن يتطلدب األمدر  ،المعرفة كات ك ا ة وفايلية كبر  

 مالكيهددامددن أجددل انتددزاع المعرفددة الضددمنية مددن يقددو  السدديما  ،حددددة لسددلوو صددناع المعرفددةالعوامددل المإحددد  أهددم  بوصدد ها
تاحتو  ، ويل  النحو الت  تسهل يملية المشاركة ها للستصدام السريع وليس فقط اكتساب المعرفة الصريحة المدونة وتنظيمهاا 

افسددددة مصتل ددددة كضددددغوة العولمددددة والمن ألسددددباب االبي ددددة تغيددددرت وازدادت تعقيددددد   كمددددا إن .(112 :6112بالمعرفددددة )رزوقدددد ، 
ددقيمددة ب نسدداناإل كمددا إنوالتطددورات فدد  المجدداالت المصتل ددة،  ، ممددا يسددتدي  ضددرورة ايددادة النظددر بتلددو اوهمومددو تغيددر أيض 

 :6111)العدددوان  وآصددرون،  الحقددا ق يددن طريددق اصتبارهددا للوقددوا يلدد  مددد  فايليتهددا فدد  تددوفير ال هددم المناسددب للشصصددية
يلدد  مددا يمتدداز بددو صددناع المعرفددة مددن صصددا   للشصصددية ودورهددا فدد  مددن الضددرور  تسددليط الضددور أصددبح  لددكا فقددد .(1

ية لبلددورة أساسددمحدداور  أربعددةيلدد   ، تددوزع البحددحالبحددح أهدددااتحقيددق أجددل  المشدداركة بالمعرفددة فدد  جامعددة الموصددل. ومددن
ف   ح الك  جا وكلو ف  هكا البح إليها، و والقضايا الم يدة الت  يمكن التوصلأهدافاصتيارص وطرا ق تحقيق  أسبابغرضو و 
 محاور يل  النحو االت : أربعة

 اتو(.ياصت  بمنهجية البحح )مشكلتو، أهميتو وأهدافو، فرضياتو ومنهجو وتقن األول:

الصصدددا   ) ر يسدددينالأفصدددح يدددن وجهدددة نظدددر الباحدددح حيدددا  موضدددوييو و  ،أشدددتمل يلددد  اإلطدددار النظدددر  للبحدددح الثااااني:
 ا.مرا  الكتاب بصصوصهالت  أيدها بعد استعراضو آل (المعرفة والمشاركة بالمعرفة صناعالشصصية ل

اصتبدار يلقدات االرتبداة واألثدر بدين المتغيدرين  إلد  ركز يل  اإلطار الميدان  بد َا من وصف يينة البحح وانتهدا    الثالث:
 المبحوثين.

 ضم استنتاجات البحح وتوصياتو.و  الرابع:

 :والدراسات السابقة منهجية البحث -المحور األول
 :منهجية البحث

 :البحث أسئلة -لا أو 
لو من صل  التساؤالت  الباحح نحو ايادة صياغتها كمشكلة للمعالجة البحثية لما ورد ف  مقدمة البحح، سع  اتمهيد  

 اآلتية:
 المبحوثة. وما درجة توافرها ف  المنظمةالمعرفة، وما ه  صصا صهم الشصصية،  صناعما المقصود ب -1
 وما درجة توافرها ف  المنظمة المبحوثة.بالمشاركة بالمعرفة، وما ه  متطلباتها، ما المقصود  -6



 6113 (حزيران) يونيو - 1ع  ،63 مج لإلدارة، العربية المجلة 

11 

 والمشددداركة بالمعرفدددة ،ل  مسدددتق ابوصددد ها متغيدددر   المعرفدددة صدددناعارتبددداة بدددين الصصدددا   الشصصدددية لأ   هدددل يوجدددد ثمدددة -6
 .اتابع   ابوص ها متغير  

بوصدد ها  لمعرفددةالمشدداركة بافدد   ل  مسددتق امتغيددر  بوصدد ها المعرفددة  صددناعللصصددا   الشصصددية لأ  أثددر  هددل يوجددد ثمددة -4
 .اأيض   اتابع   امتغير  

 : أهمية البحث وأهدافهاثانيا 
التسدداؤالت المثددارة فدد  مشددكلتو بصصددو   إجابددة، المتمثلددة بالسددع  نحددو وأهدافدد أهميددةمددن  يكتسددب هددكا البحددح أهميتددو

 متغيريو.

هكص التساؤالت تراوحت بين التساؤالت النظرية، والتساؤالت الميدانية، لكا يمكن القو  ان أهميتو ستحدد يل   حيح إنو 
 النحو اآلت :

 :يؤسدس  انظري د اإطدار  تساؤالت مشكلتو النظرية، بوصد ها سدتوفر  إجاباتوتتجل  بما ست صح ينو  األهمية النظرية
وكددل مددا يتعلددق بهمددا فدد  ضددو  معطيددات  المشدداركة بالمعرفددة، و المعرفددة وصصا صددهم الشصصددية صددناعلم هددوم  

 كل حاجة المهتمين بصصوصهما.أو  األل ية الحاضرة، يل  نحو يسد بع 
 المعرفدة صدناعالقا متين بين الصصا   الشصصية لوتتجسد باصتبار يلقت  االرتباة واالثر،  الميدانية: هميةاأل ،

، وكلو ف  المجتمدع المديرينمما قد ي يد  مد  معنويتهما وقوتهما، للوقوا يل المشاركة بالمعرفة وبين ما يص  
 .أصر  المرجع  المشار اليو لديهم من جهة  طارقل من جهة والباحثين بما يعزز اإلالبحوح يل  اال

 : أنموذج البحثاثالثا 
صددل  متغيددرات فرضدديات البحددح كددم أو  نتددا ج الجانددب الميدددان  للبحددح البددد مددن اصتبددار فرضددية إلدد  بهدددا التوصددل

 (.1البحح والموضحة ف  الشكل )

 
 ( أنموذج البحث1الشكل )

التأهيل  
 العلمي

 الخصائص الشخصية لصناع المعرفة

القدرة على تحمل 
 المسؤولية

 تقدير الذات
النطواء 
 والنفتاح

التسلطية 
 والجزمية

 الحوافز 

 المشاركة بالمعرفة

 التدريب التقانة الرغبة الثقة
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 : فرضيات البحثارابعا 
 تساؤالت مشكلة البحح، يمكن التعبير ين فرضياتو يل  النحدو اآلت : جابات ينلإل اتوفير  

االنطددوا  لية، مسدد و )الت هيددل العلمدد ، تقدددير الددكات، القدددرة يلدد  تحمددل ال المعرفددة صددناعالصصددا   الشصصددية ل تددرتبط -1
 .المشاركة بالمعرفة ية بإحصابعلقة معنوية كات داللة  واالن تاا، والتسلطية والجزمية(

لية، االنطددوا  مسدد و المعرفددة )الت هيددل العلمدد ، تقدددير الددكات، القدددرة يلدد  تحمددل ال صددناعلصصددا   الشصصددية لتددؤثر ا -6
 .اجابي  واي امعنوي   المشاركة بالمعرفةف   واالن تاا، والتسلطية والجزمية(

 : حدود البحث الزمانية والمكانيةاخامسا 
بوصد ها  جامعدة الموصدلبوص ها حدود البحح الزمانيدة، فيمدا يدّدت  1/11/6116لغاية  1/3/6116يّدت المدة من 

 حدودص المكانية.

 : منهج البحث ومجتمعه وعينته وتقاناتهاسادسا 
ددإليهددا  البحددح المشددار أهددداالتحقيددق  البحددح  أسددلوبالبحددح العلمدد ، همددا  أسدداليبين مددن أسددلوباسددتصدم الباحددح  اآن  
والددددوريات  جنبيدددةاالسدددتطلي ، حيدددح ايتمدددد الجاندددب النظدددر  يلددد  مجمويدددة مدددن المصدددادر العربيدددة واأل سدددلوبالنظريدددة واأل

ين همدا: أسلوب إل  ، ف  حين استند الجانب الميدان نترنتين الدراسات والبحوح والمقاالت المتوافرة ف  اإل ل  ، فضجنبيةاأل
يلد  المقداييس وال قدرات الدواردة فد  المصدادر  اوالتد  ايددت ايتمداد  ، ين استمارة االستبانة ل  المقابلة الشصصية، فض أسلوب
 مصدر كل فقرة.أو  التابع ( فقرات االستبانة والمقياس العلم 1جدو  )المهتمة بموضوع البحح، ويوضح  دبياتواأل

 (1)رقم جدول 
 الستبانةتوزيع فقرات 

 ةالتابعالمصادر  عدد الفقرات متغيرات البحث
 المعرفة صناعالصصا   الشصصية ل

 . الت هيل العلم 1
 . تقدير الكات6
 ليةمس و . القدرة يل  تحمل ال6
 . االنطوا  واالن تاا4
 . التسلطية والجزمية2

16 
6 
6 
6 
6 
6 

 
 (6111)العدوان  واصرون، 

 المشاركة بالمعرفة
 . الحوافز1
 . الرغبة بالمشاركة بالمعرفة6
 . الثقة6
 . التقانة4
 . التدريب2

11 
6 
6 
6 
6 
6 

(Ghoshal & Natapiet, 1998) 
 (6112)الطاهر ومنصور، 

 (6111)البلة، 
 (6116)النعيم ، 

 (Likert Scale) تددم اسددتعما  مقيدداس ليكددرت الصماسدد قددد فدد  اسددتمارة االسددتبيان، ف التددابعأمددا فيمددا يصدد  المقيدداس 
 الت :ف  الجدو  ا امك جابةوالك  يحدد االستجابات المحتملة لكل سؤا ، اك تراوحت شدة اإل
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 (2)رقم جدول 
 لفقرات الستبانة جابةشدة اإل

 2 4 6 6 1 جابةشدة اإل
 أت قال  الصصا   الشصصية لصناع المعرفة المتغيرات

 بشدة
ال 
 أت ق

غير 
 مت كد

 أت ق أت ق
 المشاركة بالمعرفة بشدة

 تدريسددي  كليددات جامعددة الموصددل. أمددا كافددة تكددّون مجتمددع البحددح الحددال  مددن فيمددا يصدد  مجتمددع البحددح ويينتددو،و 
لعينة  ( يوضح السمات الشصصية6والجدو  ) ( تدريس 113يدد أفرادها ) اصتيارها يل  نحو يشوا   والبالغ يينتو، فقد تم

يل  يدد استمارات االستبانة الراجعدة مدن الكليدات المبحوثدة، والدك  تدوزع فيهدا يلد  النحدو  اتم تحديدص ايتماد  الك  ، و البحح
 إنتا ا وهو أنشطتهويمكن تسويغ هكا االصتيار ب همية المجا  الت  تمارس المنظمة فيو  (.4الك  يعر  ت اصيلو الجدو  )

تمتداز بدو مدن ك دا ات مميدزة وفد   يمدا ل  عدات، فضد، ولما تمتلكو من دور صدم  وحساس فد  تنميدة المجتمالصدمة التعليمية
 كافة االصتصاصات.

 (3)رقم جدول 
 السمات الشخصية لعينة البحث

 الجنس

 أنث  ككر

 % ت % ت

01 52.45 63 64.26 

 العمر

 ف كثر 21 41-21 61-41 61-61

 % ت % ت % ت % ت

11 11.60 13 12.10 51 33.14 2 0.21 

 المؤهل العلمي
 دكتوراص ماجستير 

 % ت % ت
61 12.01 02 01.12 

 (4)رقم جدول 
 عدد استمارات الستبانة الموزعة والراجعة

عدد الستمارات  الكلية ت
 الموزعة

عدد الستمارات 
 الراجعة

نسبة التمثيل في 
 العينة )%(

 111 62 62 اآلداب 1
 111 62 62 التربية 6
 24 61 66 واالقتصاد دارةاإل 6
 26 63 60 يلوم الحاسوب والرياضيات 4
 25 113 111 المجموع 
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حسداب ل (SPSS)  ، فتم االيتماد يل  التقانات الميسرة ف  البرنامج الجداهز حصاأما فيما يص  تقانات التحليل اإل
 بحثو الميدان . إطار إنجاز( وقد افادتو ف  االرتباة واالنحدار ات المعيارية، ومعاملتنحرافاالوساة الحسابية، اال)

 صدق الستبانة وثباتها: اسابعا 
مجمويددة مددن االصتبددارات التدد  هدددفت للتحقددق مددن صدددق االسددتبانة وثباتهددا، وبموجددب كلددو يرضددت يلدد   أجريددتوقددد 

دارةمجموية من السدادة المحكمدين المتصصصدين فد  مجداالت نظدم المعلومدات و  المعرفدة والسدلوو التنظيمد  لقيداس الصددق  ا 
 (.1.23وظهر معامل الثبات )  أل ا كرونباخ . كما تم اصتبار ثبات االستبانة باستصدام اصتبار الظاهر  

 الدراسات السابقة:

 سات التي تناولت الخصائص الشخصيةالدرا: لا أو 
الت كيددر لددد  المرشدددين التربددويين  أسدداليبالتعددرا يلدد  يلقددة االرتبدداة بددين  إلدد هدددفت و: (2102 ،النعيمااي)دراسااة  -1

ومرشدددة اصتيددروا بطريقددة يشددوا ية مددن مجتمددع  ا( مرشددد  111ونمددط شصصدديتهم، وقددد طبقددت الدراسددة يلدد  يينددة بلغددت )
و  نظريدة ضدومرشدة ف  المديرية العامة لتربية محافظدة كركدوو، وقدد تدم بندا  المقيداس فد   ا( مرشد  146البحح البالغ )

لنمط الشصصية والمتمثلة باالنبساة، االنطدوا ، العصدابية، واالتدزان، وبعدد   يزنووا   لت كير ونموك  ألساليب ا  استيرنبر  
 ( لعيندة واحددة، ولعينتدين مسدتقلتين، ومعامدل ارتبداة بيرسدون توصدل البحدحt-testباسدتصدام ) ا ي  إحصدامعالجة البياندات 

 الت كير وصصا   الشصصية. أساليبل  وجود يلقات دالة بين إ
التعدرا يلد  يلقدة االثدر واالرتبداة بدين الصصدا   الشصصدية فد   إلد هددفت و : (2101العادواني وخخارون، )راساة د -6

الدراسدة طبدق مقيداس الصصدا   الشصصدية )الت هيدل  أهددااتعزيز فايلية اسدتراتيجية التمكدين لدد  العداملين، ولتحقيدق 
واالن تددداا، التسدددلطية والجزميدددة( واسدددتراتيجية التمكدددين لية، االنطدددوا  مسددد و العلمددد ، تقددددير الدددكات، القددددرة يلددد  تحمدددل ال

( مددن العدداملين فدد  يينددة مددن المنظمددات فدد  20)المعلومددات، المعرفددة، القددوة، المكافددات، فددرق العمددل( يلدد  يينددة مددن )
الموصدددل وباسدددتصدام معامدددل ارتبددداة بيرسدددون، وتحليدددل االنحددددار إليجددداد العلقدددة بدددين الصصدددا   الشصصدددية للعددداملين 

صصددا   الشصصدديات المصتل ددة فدد  قددوة ت ثيرهددا فدد  تطبيقددات اسددتراتيجية  النتددا ج تبدداين أظهددرتلتمكددين. و يجية اواسددترات
 التمكين.

 ت التي تناولت المشاركة بالمعرفةالدراسا: اثانيا 
  والمشدداركة لكتروندديلقددات االرتبدداة والتدد ثير بددين تقنيددة التعدداون اإل تناولددت التعددرا يلدد و : (2102 ،النعيمااي)دراسااة  -1

الدراسدددة طبدددق مقيددداس تقنيدددة  أهدددداابالمعرفدددة باسدددتصدام تحليدددل االرتبددداة القدددانون  وتحليدددل االنحددددار البسددديط، ولتحقيدددق 
التعاون المستندة يل  الويب، نظدم أدوات  ، مؤتمرات البيانات، ، المؤتمرات ال يديولكترون  )البريد اإللكترونالتعاون اإل

والمشددداركة بالمعرفدددة )الحدددوافز والمثيدددرات، الرغبدددة بالمشددداركة بالمعرفدددة، الثقدددة، التقاندددة، العوامدددل  ( لكترونددداالجتمددداع اإل
( مدن تدريسدي  بعد  كليدات جامعدة الموصدل. 65البي ية، العلقات االجتمايية، رأس الما  المعرف ( يلد  ييندة مدن )

يددن  ل  ، فضدد  والمشدداركة بالمعرفددةلكتروندداإل وجددود يلقددة قويددة معنويددة بددين بعددد تقنيددات التعدداون  إلدد  وتوصددلت الدراسددة
 وجود يلقة ت ثير إيجابية كات داللة معنوية بينهما.
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يدة فد  لكترونتناولدت التعدرا يلد  قددرات المشداركة بالمعرفدة لمنظمدات الحكومدة اإلو  (Noor & Salim, 2011): دراساة -2
البحددوح التجريبيددة السددابقة لعوامددل المشدداركة بالمعرفددة كات االثددر االيجدداب   فدد  االيتمدداد يلدد ماليزيددا. وقددد تددم بنددا  المقيدداس 

العوامل التقنيدة )التقاندة( وغيدر التقنيدة )ال رديدة، الثقافدة التنظيميدة، الهيكدل التنظيمد ( هد  إل  أن  وكش ت الدراسة والمعنو .
 من العوامل الت  تؤثر يل  الموظ ين ف  المشاركة بالمعرفة

 التعرا يل  مدد  تد ثير تدوافر متطلبدات المشداركة بالمعرفدة كد داة إل هدفت و : (2112 ،الطاهر ومنصور)دراسة  -6
 أهدداايدة، ولتحقيدق ردنفد  تطبيدق المشداركة المعرفدة فد  شدركات االتصداالت األ يمدا منظمدات األ أهددااف  تحقيدق  مهمة

مدل، مصددازن المعرفددة، البي ددة التعاونيددة( يلدد  يينددة مددن الدراسدة طبددق مقيدداس متطلبددات المشدداركة بالمعرفددة )التدددريب، فددرق الع
يناصدددر المشددداركة أو  نتدددا ج الدراسدددة ان تدددوافر متطلبدددات أظهدددرت( مسدددتجيب وباسدددتصدام تحليدددل االنحددددار الصطددد . و 615)

 بالمعرفة كان لو ت ثير مت اوت يل  مشاركة المعرفة ف  الشركات يينة الدراسة.

ها، فهنداو دراسدات كاندت تهددا التعدرا يلد  العلقدة أهددافنهدا تنويدت فد  أيدت تبين من صدل  الدراسدات السدابقة تنو 
(، والصصدا   الشصصدية واسدتراتيجية التمكدين 6116ونمدط الشصصدية كدراسدة )النعيمد ،   استيرنبر  الت كير لد  أساليببين 

 تعزيددز المشدداركة بالمعرفددة دور بعدد  تقنيددات التعدداون اإللكتروندد  فدد (، والتعددرا يلدد  6111كدراسددة )العدددوان  وآصددرون، 
(، Noor & Salim, 2011ين العوامل المدؤثرة فد  قددرات المشداركة بالمعرفدة كدراسدة ) ل  فض (،6116كدراسة )النعيم ، 

 (.6112تطبيقها كدراسة )الطاهر ومنصور،  تواجوالمعوقات الت  و  متطلبات مشاركة المعرفةو 

المشدداركة  إمكددانالصصددا   الشصصددية لصددناع المعرفددة وت ثيرهددا فدد  الدراسددة الحاليددة فهدد  التعددرا يلدد   أهدددااأمددا 
ألهداا كل دراسة، فقدد ايتمددت الدراسدات يلد  نمدوك   اوقد تنويت االدوات المستصدمة ف  الدراسات السابقة تبع  ، بالمعرفة

الدراسدات فد  المشداركة )التدريب، فرق العمل، والتقانة( ف  اغلب  أبعادونظرية السمات ف  الصصا   الشصصية، و   ايزنو 
  ايزندو نمدوك   أبعدادنظريدة السدمات وبعد   إطاربالمعرفة. وجا  البحح الحال  وقد ايتمد يل  الصصا   الشصصية ف  

بوص ها الصصا   الشصصية لصناع المعرفة، كما ايتمد يل  )الحوافز، الرغبة، الثقة، التدريب، والتقانة( ك بعاد للمشداركة 
 بالمعرفة.

رضددية فكريددة جيدددة تسددايد فدد  التعددرا يلدد  الصصددا   الشصصددية لصددناع أن الدراسددات السددابقة تشددكل أ، وبالنتيجددة
نهددا تصددت  فدد  دراسددة إإال  المعرفددة والمشدداركة بالمعرفددة، وبالتددال  جددا ت هددكص الدارسددة متبلددورة لتوجهددات الدراسددات السددابقة

ركة بالمعرفدة آلرا  ييندة مدن التدريسديين فد  جامعدة المشدا إمكدانالصصا   الشصصية لصناع المعرفدة وت ثيرهدا فد  ومعرفة 
 الموصل.

 :اإلطار النظري  -المحور الثاني

 المعرفة صناع: لا أو 
 :خصائصهم الشخصيةو  وهيكلهم الوظيفي المعرفة صناعماهية  -0

دد (Drucker)  دراكددر  أيتقددد  وكو  المعرفددة امددن األفددراد المتعلمددين رسددمي   اكبيددر   اأن توسدديع فددر  الددتعلم سددتصلق حجم 
الحصدو  يلد  المعرفدة يحتدا  أجل  ، كما وأن االستثمار ف  رأس الما  منويصبحون طبقة جديدة من العاملين ف  المعرفة
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 دارةمن أجل تطبيق معرفتهم ووضعها موضدع التن يدك. ورأ  العديدد مدن البداحثين فد  مجدا  اإل أشصا  ياملون ف  المعرفة
دد مدن أجدل الحصددو  يلد  المعرفدة ومدن ثدم يقومددون بتطبيدق المعرفدة النظريدة والتحليليددة  ارسدمي   ابد ن أول دو الدكين يتولدون تعليم 

غيدرت كمدا  .(121 :6116ويقيمون بدرجة ايل  ف  المجتمدع )العدزاو ،  أكبروايطا هم فر   أكثرينبغ  معاملتهم باحترام 
 صدناعفقدد حدل اصتصاصديو المعلومدات محدل  ،العاملدةكنولوجيدا مدن طبيعدة القدو  يولمة العمل والتحسينات المسدتمرة فد  الت

ويعرفدون  ،المعرفدة  صدناعالمصدانع الدكين يسدتصدمون أيدديهم فد  العمدل( وأصدبح يطلدق يلديهم   صدناعالياقات الزرقا  )مثل 
دد التددد  سدديطرت يلددد  العديدددد مدددن المهدددام  ،الجديددددة فالتقاندددة ،(Gold Collar Workers)الياقدددات الكهبيدددة  صدددناعب اأيض 
فالسدؤا   .مشدكلتوحدل ال ةير وال هم وتجميع المعرفة الجديدتتطلب الت ك انحو مهام أكثر تعقيد   صناعوجهت القد  ،تينيةالرو 

المعرفدة يسدتصدمون يقدولهم فد  تحويدل  صدناعهدو أن  المعرفة بالضبط؟ والجواب بسديط صناعالك  يطرا ن سو هنا من هم 
األفدراد الدكين  (Davenport, 2005: 13)، بينمدا يددهم (116 :6112 )رزوق ، أفكارهم إل  منتجات وصدمات أو يمليات

تطبيدق المعرفدة، فد  أو  توزيدعإنشدا  أو   مدن وظدا  هم ينطدو  يلد  ساسدلديهم درجة ياليدة مدن الصبدرة والدتعلم، والغدر  األ
بشدكل حرفد   نتدا الدكين يمتلكدون وسدا ل اإل فدرادالمعرفدة هدم األ صدناعان  (Nelson & McCann, 2009: 2)حدين يدر  

المعرفدة هدم الدكين ي كدرون  صدناعيدر  ان  (Paton, 2005: 16)هم المعرفدة والمعلومدات والمهدارات، أمدا ويحملون ف  يقدول
دددويعدددالجون ببرايددة الرمددوز واألفكددار ويحلونهددا، مشددكلتويحددددون ال بمهددارة، يتطلددب يملهددم القدددوة  (Drucker)لددرأ   ا، ووفق 
التقليديين هدو  صناعالمعرفة ين غيرهم من ال صناعالسمة الر يسة للت ريق بين  ف نوبالتال   من القوة العضلية، ال  العقلية بد
كمدا  المعرفدة صدناعبدين فيدو نسديج  اإطدار   (Roll)  رو   وفد  هدكا السدياق طدرا ،(Reinhardt et al., 2011: 1)الت كيدر 

 (.6مبين ف  الشكل )

 
Source: Roll, Martin, (2004), "Distributed KM – Improving Knowledge Workers' Productivity and 

Organizational Knowledge Sharing with Weblog-based Personal Publishing", The European Conference on 

Weblogs, Vienna, 4. 

 المعرفة صناعنسيج  إطار( 2)الشكل 
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 (Zulkifli, 2010: 39) المعرفة: صناعوقد حددت منظمة العمل الدولية صمسة صصا   تبين من هم 

 الرسم . كين يكتسبون وضعهم من صل  التعلماألفراد ال 

 . انهم منغمسين ف  العمل المعرف  كو الدرجة العالية من التصص 

  بصورة مستمرةهم يعملون يل  اكتساب المعرفة 

   المعرفة ه  المحمولة.إل  أن  اكثير  التنقل، مشير 

   صدمة.بهم كالحت اظ يصعب االمعرفة  صناعفإن  لهكص الطبيعة اوفق 

 المعرفة: صناعن من هم بيّ فقد حدد ثلح مزايا تُ  (Mohanta et al., 2006: 78)أما 
  أنشدطةالت كير: فالعمل الكهن  هو الك  يضيف قيمة للعمل من صدل  انشدطتو ال كريدة، اك يتضدمن يمدل المعرفدة 

 .أصر  مثل التحليل وحل المشكلت واستصل  النتا ج، وتطبيق هكص االستنتاجات ف  مواقف 
   وغير محدود الت كير. اصلق 

 البرمجيدة  األكدوادفعندما يستعمل مهند  البرمجيدات المعرفدة فد  كتابدة  المزيد من المعرفة: إلنتا المعرفة  صناعاست
لزيددادة ك ددا ة البرنددامج ف نددو يصلددق طرا ددق جديدددة فدد  تطبيددق المعرفددة، وهكددكا فدد ن حصدديلة يمددل المعرفددة هدد  صلددق 

 معرفة جديدة.

هدا إدراجيمكدن  اوظي ي د اينوان  ين أربعالدراسات الكندية  إحد  حددت، فقد المعرفة صناعالهيكل الوظي   لوفيما يتعلق ب
 (143-142 :6112)العمر  واصرون،  المعرفة، صن ت ضمن ثلح ف ات وظي ية ه : صناعضمن قا مة وظا ف 

شدملت وظدا ف  اوظي ي د ان ينوان دت هدكص ال  دة يلد  يشدرو : احتدو (Professional Occupations) االصتصاصديون  -أ
)المبرمجدددون، محللدددو الدددنظم، مصدددممو الدددنظم، مهندسدددو الدددككا  االصدددطناي ، مهندسدددو الشدددبكات، المهندسدددون فددد  
التصصصات كافة، االستشاريون، أساتكة الجامعات، االصتصاصيون ف  العلوم الطبيعيدة والصدرفة، االصتصاصدات 

، ويحملددون ياليددة ا(، ويتقاضددون اجددور  %21)المعرفددة بلددغ قدددرها  صددناعوهددم يشددكلون أيلدد  نسددبة ضددمن  الطبيددة(
وتطدددوير  إنتدددا شدددهادات تصصصدددية جامعيدددة فددد كثر، والسدددمة الغالبدددة لعملهدددم يدددب العمدددل الدددكك ، وتكدددون مهمدددتهم 

 المعرفة وتحسين وسا ل تطبيقاتها.
شملت وظا ف مددير   اوظي ي   ا  ة يل  أحد يشر ينوان  : احتوت هكص ال(Management Occupation)االداريون  -ب

، والتسددويق، والماليددة، والمددوارد البشددرية، والعلقددات العامددة، ونظددم نتددا الوحدددات االداريددة الر يسددة فدد  مجدداالت اإل
المعلومدددات، وكدددكلو المشدددريون، والمحدددامون، والعددداملون فددد  وحددددات صددددمات الزبدددا ن. وهدددم يشدددكلون نسدددبة قددددرها 

، ويحملدددون يلددد  االغلدددب  ااجدددور  المعرفدددة، وتقاضدددون  صدددناع( مدددن مجمدددوع 65.2%) كات مدددردود اقتصددداد  مجدددزن
 المعرفية. نشطةوتنظيم وتن يك األ إدارةشهادات جامعية، والسمة الغالبة لعملهم ه  العمل االدار  وتكون مهمتهم 

يلدد  تسددعة يندداوين وظي يددة شددملت التصصصددات ال نيددة  : احتددوت هددكص ال  ددة(Technical Occupations) ال نيدون  - 
 صدددناع( مدددن مجمددوع %66.2(، وهددم يشدددكلون نسددبة قدددرها ).والنقدددل ،هندسددية، الطبيدددة، االداريددة، الزراييددةكافددة )ال

الثددانو ، والسددمة الغالبددة لعملهددم هدد  العمددل االجرا دد ، أو  أدندد  ويحملددون شددهادة الدددبلوم االمعرفددة، ويتقاضددون اجددور  
 يمل وآليات محددة ضمن تصصصاتهم ال نية. إجرا اتوتكون مهمتهم استصدام تقنيات المعرفة يل  وفق 
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يلدد  المؤسسددات والصددنايات القا مددة يلدد   ال ينطبددقة التقليديددة كو القايدددة العريضددة صددناييتضددح ممددا تقدددم ان هددرم ال
 (.6قايدتو العريضة ف  االيل  كما مبين ف  الشكل ) أصبحتالعمل المعرف ، بل انعكس ف  هكص الحالة و 

 
 .145، 6112المصدر: العمر  وآصرون، 

 المعرفة صناع( هيكل 3) الشكل

يعد االهتمام بموضوع الشصصية من قبل الم كرين ف  نظريدة المنظمدة ويلدم ف المعرفة، صناعشخصية أما بخصوص 
واالجتمدداع،  ()(Anthropdogy)اإلدارة امتددداد للهتمددام التدد  حظيددت بددو، ومازالددت مددن قبددل الم كددرين فدد  يلددوم اإلنسددان 

 ويلم الن س بنوييو االجتماي  والصناي .

ثبتددت معالمددو يلدد  مددد  السددنين فدد  القددرن أثددر  لمددا للشصصددية مددنوتعددز  األسددباب التدد  دفعددت باتجدداص هددكا االهتمددام، 
يمدا  ل  (، فضد6111)العددوان  واصدرون،  التحقق منو ف  ظدل معطيدات األل يدة التد  نعيشدها هكا البححالماض ، وسيحاو  

والتصطيطيدة والن سدية تشكلو مدن تد ثير كبيدر يلد  سدلوو ال درد اثندا  التعامدل بالمعرفدة والتد  تتطلدب التهي دة البدنيدة والمهاريدة 
بوجدود العديدد مدن وجهدات النظدر  مدن م هومدو، الدك  يمكدن القدو  ا، بعد هكا الت صيل النظدر  لدو بدد   (2، 6111)العلوان ، 

 :اآلت بصصوصو يل  النحو 
كاالن عاليدددة والمدددزا  والوجددددان واالكت دددا  الدددكات  واالسدددتعداد  ع المعرفدددةصدددان بهدددا التددد  يتميدددز مجمويدددة الصصدددا   -أ

ها يتحددد سدلوو صدانع المعرفدة، ولعدل مدن سداروا يلد  هدكا إطار والصضوع واالنطوا  واالنبساة والت  ف  والسيطرة 
 .(02 :6116)صالح والسامرا  ،  (643 :6116)الطا   وكرب،  النهج

سدلوو صدانع المعرفدة فد   قليدة واجتماييدة والتد  بددورها تحدرويضم ميزات جسمية وحركيدة وي بعادمتعدد األ تنظيم -ب
العددددوان  )و (462 :1222مجدددا  الدددككا  واالتجاهدددات والميدددو  والعدددادات، وتقدددع ضدددمن هدددكا االتجددداص آرا  )راجدددح، 

 .(Eysenck, 1960) (6111صرون، أو 
(، والقددرات الحسدية القا مدة دراوالقددرات التد  يتسدم بهدا صدانع المعرفدة كالقددرات العقليدة )الت كيدر واإل مجموية مدن - 

 .(621-605 :6111)مجيد، و (625 :6110يل  االنتباص، ولعل كلو يبدوا ف  رأ  )ال هداو ، 
                                                           

() ( يلم األنسنةAnthropology ، ( يلم يبحح ف  أصل الجنس البشر  وتطورص وأيراقو وياداتو ومعتقداتو )القريوت
6111 :642) 

 

 الختصاصيون 

 الداريون 

 الفنيون 
22.5% 

27.5% 

50% 
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قددة فدد  مجددا  تصصصددو، ، كالمعرفددة الواسددعة والعميمجمويددة مددن الصدد ات المهنيددة التدد  يتميددز بهددا صددانع المعرفددة -د
ويبددوا كلدو فد  رأ  يدن مهارتدو التنظيميدة والتصطيطيدة،  ل  وطرق توظي ها فد  مجدا  يملدو، وطلقدة التعبيدر، فضد

 (.3 :6111صرون، )يبد الستار وأ

الصصددا   والميددزات  إجرا يددا، بوصدد ها جملددة المعرفددة صددناع شصصدديةيلدد  كلددو، النظددر إلدد   اايتمدداد   ويمكددن للباحددح
 عملية المشاركة بالمعرفة.حدد سلوكو المتعلق بتالت  يتسم بها صانع المعرفة والت  بدورها والص ات القدرات و 
 :وأنواعها المعرفة صناعل نظريات الشخصية -2

 إل  الت كيد يل  توافر نويين من النظريات ف  مجا  الشصصية هما: ف  مجا  الشصصية ب األطر النظريةتكه
يلددد  تدددوافر صددد ة يامدددة واحددددة تتمحدددور حولهدددا جميدددع الصددد ات األصدددر  فددد   النظريدددة: ت تدددر  هدددكص نظرياااة األنماااا  -أ

 آصرينباحثين  تبن لتحديد سلوو ال رد، بينما  اوف  ضو ها اتصك العديد من الباحثين األنماة الجسمية أساس  الشصصية، 
شصصددية همددا المكتنددز يلدد  هددكص النظريددة، والددك  حدددد فدد  ضددو ها تددوافر نددويين مددن ال ال  نمددوك  كرتشددمر بوصدد و مثددا

والواهن، ف  حين ايتمد يونج يل  النمط المنطدو  والمنبسدط بوصد هما مدن األنمداة التد  تحددد شصصدية ال درد وبالتدال  
وهندا يدر  الباحدح ان سدلوو صدانع المعرفدة يتحددد باتجداهين  (.03-02 :6116سلوكو بين اقرانو )صدالح والسدامرا  ، 

 بعملية المشاركة بالمعرفة:
  : يحدداو  االبتعدداد  فددرادنمددط العزلددة )االنطددوا (، فمثددل هددؤال  األ ع  المعرفددة الددكين يغلددب يلدد  شصصدديتهمصدداناألو

 ين يملية المشاركة بالمعرفة.
   يدز  ن سدو فد   فدرادنمدط الت ايدل )االنبسداة(، فمثدل هدؤال  األ شصصديتهمالثان : صانع  المعرفة الدكين يغلدب يلد

يملية المشاركة بالمعرفة، وبالتال  لو ميل كبير نحو االنصراة ف  العمدل الجمداي ، والدك  بددورص يعدد األسداس فد  
 المشاركة بالمعرفة.

مدن أهدم  حيدح إن، فد  ت سدير شصصدياتهم، و اإل  الت كيد يل  سدمات األفدراد حصدر   : تكهب هكص النظريةنظرية السمات -ب
اد، لدكا سمات األفراد، السيما ف  هكا الظرا، الدك  يشدهد تندام  االهتمدام بالمعرفدة هد  ندوع المعرفدة التد  يحملهدا األفدر 

 (6111صرون، )العدوان  وأ يل  م اهيم المعرفة يل  النحو اآلت : اوتحديدها ايتماد   تت سير الشصصيا يمكن
 التعبيدر يدن معرفتدو أو نقلهدا  مو ، للصعوبة الت  يواجههدا فددد الشصصية الضمنية، الت  يغلب يل  صاحبها الغ

 ف  تعاملو مع اآلصرين. اف  رأيو، وانعزالي   ل  لآلصرين، لكا فه  شصصية يل  نحو ربما يبدو مستقد
  الشصصية الظاهرية، وه  النوع المعاكس ف  صصا صو للشصصية السابقة، بمعن  أنها شصصية م هومة يلد  أن

معهدا، لمددا تتصدف بددو مددن إمكاندات التعبيددر يدن معرفتهددا أو نقلهددا واسدتقبالها لددكا تبددو يلدد  األغلددب  يسدهل التعامددل
 شصصية اجتمايية يل  نحو يمتلو القدرة يل  الت ايل مع اآلصرين.

 الظاهرية، وتبدو هكص الشصصية موق ية يل  األغلب، يل  نحو يوفر لصاحبها إمكانية العمل -الشصصية الضمنية
 سة ف  حالة وقا دة ف  الحالة األصر .ر و   المصتل ة كمف  األجوا

تحديدد الصصدا   الشصصدية لألفدراد والمتمثلدين فد  هدكص الدارسدة بصدناع  إطدارتبن  نظرية السمات فد   وبعامة يمكن
 (6111صرون، )العدوان  وأ المعرفة والت  من أهمها:
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مسدتو  المعرفدة المكتسدبة التد  حصدل يليهدا ال درد بوصد و مدن الصصدا   الشصصدية التد  تعبدر يدن التأهيل العلماي:  -أ
بالددورات التدريبيدة فد  مجدا  االصتصدا ، وانتهدا    امن التعليم األكداديم  بمراحلدو المصتل دة، مدرور   ابوسا ل مصتل ة بد   

 لتهم.لمؤه ابالمعرفة ووفق   فرادف  مجا  مشاركة األ بالتدريب أثنا  العمل، والت  ينبغ  الوقوا يليها، ألهميتها

تمييدز ندويين  والتد  يمكدنبوص ها من الصصا  ، الت  تعبر ين مد  ثقة ال رد بالمعرفدة التد  يحملهدا،  تقدير الذات: -ب
ا من األفراد   يليها هما:ايتماد 

   من قدراتهم.أقل  يل  نحو يما يصشون ال شل، لكا يعمدون إل  اصتيار أ  ما ااألفراد كو  التقدير الواطئ للكات، الكين غالب 

  األفراد كو  التقدير العال  لكاتهم، وهو نوع من الشصصية يسع  نحو اإلقبا  يل  العمل حت  وان كان يل  نحدو
 أيل  من قدراتو، لكا يمكن يدص بوص و األقدر يل  اإلبداع مقارنة باألفراد من النوع السابق.

 جبها يمكن تقسيم األفراد إل  صن ين:: ترتبط هكص الصاصية بالصاصية السابقة، وبمو ليةمسئو القدرة على تحمل ال - 
  ،األو : يددويز نددواح  ال شددل التدد  يصددادفها إلدد  يوامددل صارجيددة كالقدددر، ولدديس إلدد  معرفتددو والقدددرة يلدد  توظي هددا

 لية الت  يتحملها.مس و يل  النحو الك  يلب  متطلبات ال
  لمعرفتو ف  المجاالت الت  يكلف بالعمل فيهاالثان : يعتقد أن نجاحو أو فشلو، إنما يعد من نتا  التوظيف المناسب. 

بوص هما من الصصا   الت  تعكس نوع المعرفة الت  تحكم شصصية ال درد، فالشصصدية الضدمنية  النطواء والنفتاح: -د
تكدون أو تبددو انطوا يدة، بعكدس الشصصدية الظداهرة التد  يغلدب يليهدا االن تداا، ممدا يعكدس  مدا اكما سبقت اإلشارة غالب د

 .مجا  المشاركة بالمعرفة ا، السيما ف أهميته
يشيران إل  مد  تمسو األفراد بالمعرفة التد  يؤمندون بهدا، فكلمدا كاندت المعرفدة التد  يحملهدا ال درد : التسلطية والجزمية -ه

المشددداركة ضدددمنية، كلمدددا يدددّدت وسددديلة ل دددر  اآلرا  يلددد  اآلصدددرين، ممدددا قدددد يدددؤد  إلددد  الصدددرايات السددديما فددد  إطدددار 
 .صرينوبالعكس كلما كانت معرفة األفراد ظاهرية، يّدت وسيلة أفضل للت ايل مع اآل، بالمعرفة

 :المشاركة بالمعرفة -اثانيا 
 :وأهميتها وأهدافها ماهية المشاركة بالمعرفة -1

المهمدة التد  بددأ االهتمدام بهدا فد  الوقدت الحدال ، لمدا لهدا مدن دور فايدل فد   موضدوياتتعد المشاركة بالمعرفة مدن ال
دامة ال ايلية واإلبداع ف  المنظمة، والبد من التشجيع يليها داصل المنظمات، والحح يل  روا التعاون وبنا  ثقافة  تنشيط وا 

وسديحاو  هدكا البحدح التحقدق مندو بعدد هدكا ، نالعاملي أدا ، فاكا ما تم المشاركة بالمعرفة انعكس كلو يل  تحسين المشاركة
 بوجود العديد من وجهات النظر بصصوصو يل  النحو اآلت : من م هومو، الك  يمكن القو  االت صيل النظر  لو بد   

 (Ke & Wei, 2005: 187) صارجهدا أمسدوا  داصدل المنظمدة  ،يملية ت ايلية بين األفراد يتم مدن صللهدا تبداد  ونقدل المعرفدة -أ
(Tsui et al., 2006: 5)  ،(24 :6111)البلو (Talisayon, 2013: 10-18). 

 (Chennamaneni, 2006: 16) تتمثل بالمرسل، المحتدو ، قندوات االتصدا ، المسدتقبل الت  االتصا  بين األفراد أشكا حد أ -ب
(Lindsey, 2006: 499). 

 (.11 :6111)يسكرو،  تضم التبادالت المعرفية بين الوحدات التنظيمية أنشطةمجموية  - 

تحديددد المعرفددة الموجددودة والقابلددة للوصددو  مددن أجددل معالجددة المهددام المحددددة بصددورة أفضددل وأسددرع وأقددل كل ددة مددن  -د
 .(Christensen, 2007: 35) معالجتها بصورة أصر  
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 األصددددر  المعرفددددة الصاصددددة بهددددا وبالمنظمددددات  إلدددد  التدددد  يمكددددن مددددن صللهددددا وصددددو  المنظمددددة العمليددددة التعليميددددة -ه
(Cummings, 2003: 1-3). 

ب نهدددا يمليدددة ت ايليدددة تضدددم مجمويدددة مدددن  االمشددداركة بالمعرفدددة اجرا ي ددد إلددد  يلددد  كلدددو، النظدددر اويمكدددن للباحدددح ايتمددداد  
 .فرادنقل وتباد  المعرفة بين األ إل  الهادفة نشطةاأل

 اسددوي   فددراداسددتراتيجية لعمددل األبوصدد ها يمكددن ايتبارهددا طريقددة  المشدداركة بالمعرفددة أهدددااتتضددح  يلدد  كلددو اوايتمدداد  
 إلدددد  وبالشددددكل الددددك  يحسددددن الوصددددو  التوجهددددات المنظميددددة ب فكددددارهم وبمعددددارفهم ومعلومدددداتهم مددددن أجددددل تحقيددددقوالمشدددداركة 

 .(Tsui et al., 2006: 24) (Hendricks,1999: 92) المعلومات القيمة، والمشاركة ف  التعلم واتصاك القرارات

 (Cummings, 2003: 5)الت كيدد يليدو ومدنهم  إلد  فيمكن ان تتوضح من صل  ما يكهب الكتداب هدااما بقية األأ
(Abdullah & Ibrahim, 2006: 343-344) (Kim, 2011: 18) (Foss et al., 2009: 872)   أهميدةبصصدو 

وبنددا  الميددزة  القيمددة إلضددافة ر يسفددة، والمصدددر الدديمددد المنظمددة بالمعر  ااسددتراتيجي   االمشدداركة بالمعرفددة بوصدد ها تمثددل مددورد  
 المنظم . دا تحسين األو  بداعزيادة سرية اإل ل  التنافسية المستندة يل  المعرفة، فض

 :المشاركة بالمعرفة وأشكالها نجاح عملية لزماتمست -2

ان يمكددن القددو   (Haji, 2006: 29-31) (Cummings, 2003: 10-31) يلدد  آرا  الكتدداب ومددنهم اايتمدداد  
 (.4المبينة ف  الشكل )بوص ها تتمثل يل  نحو ر يس ف  توفر االطر الصمسة مستلزمات المشاركة بالمعرفة 

 
Source: Cummings, Jeffrey, (2003), "Knowledge Sharing: A Review of the Literature", The World Bank, 

Washington, D.C., 40. 

 طر الخمسة لتطبيق المشاركة بالمعرفة( األ4الشكل )

 
 

 الُمستلم إطار العالقات إطار الُمصدر إطار

 الُمستلم الُمصدر
 المعرفة إطار

 حزمة المعرفة
 االفراد

 االدوات االجراءات

 حزمة المعرفة المقبولة
 

  

 عمليات المعرفة

  البيئي طاراإل
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 وتبدوا من صللو أن:
يامل البعدد بدين االطدراا المشداركة بالمعرفدة والمتمثلدة بالُمصددر والُمسدتلم، وينصدب  طار: وي صك هكا اإلالعالقات إطار -أ

 :اآلتيةهكا العامل يل  المحاور 
 . البعد التنظيم : ويتمثل باألطراا ف  الهيكل التنظيم 

   لألطرااالبعد الماد : ويتمثل بالموقع الماد. 
  اابعد المعرفة: وتتمثل بال جوة المعرفية بين االطر 

  :ويهتم ب ترة ونويية العلقات بين االطراا.بعد العلقة 

 بالمعرفة الت  يتم نقلها، والك  يتحدد بد: طار: ويعن  هكا اإلالمعرفة إطار -ب

 .وضوا المعرفة: ويتمثل بالمد  الك  يمكن ان تجعل ف  المعرفة ظاهرية 

 يملية وتقنية. فرادترسيخ المعرفة: المد  الك  يمكن ان ترسخ فيو المعرفة ف  األ 
 الُمستلم ف  المنظمة باآلت : إطار: يتحدد الُمستلم إطار - 

 .الدافع: ما الدافع ورا  الُمستلم لتق  المعرفة 

 .القدرة االستيعابية: وتعن  قدرة الُمستلم يل  ال هم 

 .الصبرة التعاونية: مستو  المهارات التعاونية للُمستلم 

   التككر.قدرة التح ظ: مد  قدرة الُمستلم يل 

  ّم الُمستلم التعلم.ثقافة التعلم: كم ُيقي 

 الُمصدر ف  المنظمة باآلت : إطاريتحدد  :الُمصدر إطار -د

 .ثقافة التعلم: كم ُيقّيم الُمصدر التعلم 

 هدا الُمصدر من المشاركة بالمعرفة. إل  نية الُمصدر: وتشير 

 الُمستلم: وتضم ثقة الُمستلم بالُمصدر. إل  المصداقية من الُمصدر 

ددالبي دد  فدد  يمليددة المشدداركة بالمعرفددة  طددارتحدددد اإلي: و البيئااي طاااراإل -ه ، ةاسددييالس للعوامددل االقتصددادية باإليددداد اأساس 
 .ة، والمؤسساتيةالثقافي

بتددوافر نددويين مددن أشددكا   (Marquardt, 2002: 134) المعرفددة فيت ددق الباحددح مددع أمددا بصصددو  أشددكا  مشدداركة
 التشارو بالمعرفة هما:

 داصدددل المنظمدددة مدددن صدددل  االتصددداالت ال رديدددة  االمعرفدددة قصددددي   : ويعنددد  أن تدددتم يمليدددة مشددداركةالشدددكل المقصدددود
والتقارير، والنشرات الدورية، ومصتلف أندواع  ،المككرات من صل  األساليب المكتوبة مثل:، أو المبرمجة بين األفراد

مدن صدل  اسدتصدام ال يدديو، واألشدرطة  ات الداصلية. باإلضافة إل  كلو، فإندو يدتم مشداركة المعرفدة قصددي  المطبويا
جدرا  التدنقلت وتددوير األ  صدناعالصوتية، ويقد المؤتمرات والندوات الداصلية، وبدرامج اإلرشداد، وبدرامج التددريب، وا 

 بين األيضا .
 الشدددبكات غيدددر  :بشدددكل غيدددر مقصدددود داصدددل المنظمدددة مدددن صدددل المعرفدددة  : ويعنددد  مشددداركةالشدددكل غيدددر المقصدددود

 وما يشبو كلو. ،الرسمية، والقص  واألساطير
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 :متطلبات المشاركة بالمعرفة -2

 ,Noor & Salim) (34-36 :6111)البلددة،  (16-11 :6112)الطدداهر ومنصددور،  ومددنهم آرا  الكتدداب تددكهب

التد   المتطلباتيل  مجموية من  المشاركة بالمعرفة( بش ن ايتماد يملية 46-41 :6116)النعيم ،  (106-114 :2011
تلدددو  أبدددرز، ولعدددل مدددن منظمدددةأ   يلددد  المسدددتو  ال دددرد  أو يلددد  مسدددتو  المجمويدددة فددد  انها ان تدددنعكس ايجابي ددد مدددن شددد

 المتطلبات اآلت :
 ،حدح وتشدجع األفدراد يلد  المشداركة بالمعرفدةان تتمثل الحوافز مجموية من العوامدل والوسدا ل التد  مدن شد نها : الحوافز -أ

يدم توفر الرغبة لد  األفراد ف  المشاركة بالمعرفة التد  يمتلكونهدا مدع اآلصدرين يمكدن ت اديهدا مدن قبدل المنظمدة  حيح إن
 .(Rehman et al., 2011: 223-225) ت الت  تقدمها المنظمةاالحوافز والمكاف الطرا قبطرق يديدة، ومن أهم هكص 

فد ن هدكا  يمتلكهدا،حينما يكون لد  ال رد حمداس منقطدع النظيدر تجداص المعرفدة التد  : الرغبة في المشاركة بالمعرفة -ب
ددا  اآلصددرين،الشددص  سدديكون سددعيدا للتشددارو بالمعرفددة مددع  كددان شددكل ال رصددة الممنوحددة لل ددرد فدد  المشدداركة مهم 

ف  المشاركة بالمعرفة يمكن أن يكون دافعهم الحماس تجاص المعرفة التد   الكثير ممن لديهم الرغبةإك إن ، بالمعرفة
 .وهم الكين يمتلكون دافع أكبر نحو التشارو بالمعرفة يمتلكونها،

 :Ghoshal & Natapiet, 1998) ن يلد  أهميدة الثقدة فد  المشداركة بالمعرفدة فيقدو  الكاتبدانو أكدد البداحث: الثقاة -ج

مؤكدددد ورغبدددة أكبددددر لتبددداد  صبددددراتهم  اسددددتعدادالددددبع  يصدددبح لدددديهم  يبعضدددهم( أندددو حينمدددا يثددددق النددداس 254-255
وكلمددا زادت ثقددة الندداس بشددص  معددين أزداد شددهرة وموثوقيددة وأزداد  ،اآلصددرون دونمددا صددوا أن يسددتغلها  وأفكددارهم،

ن النداس كلمدا كاندت العلقدات بدين األفدراد تتصدف بدرجدة ياليدة مدن الثقدة كداو  ،اآلصدرينالتباد  المعرف  بينو وبدين 
 والت ايل التعاون . االجتماي أكبر للتباد   استعداديل  

تتطلددب يمليددة المشدداركة بالمعرفددة فدد  كددل األحددوا  تددوفر نظددم وأدوات تسددايد فدد  إدارة تدددفق المعرفددة فدد  ة: التقاناا -د
نمدافالمشداركة المعرفيدة ال تدتم فد  فدرا  ، داصل المنظمة ومدع بي تهدا الصارجيدة تتطلدب بي دة ونظدم يمدل وقبدل كلدو  وا 

 .قوية لضمان يمليات إدارة المعرفة تقنيةقايدة و 

يعتبر التدريب من أهم أدوات الت ايل بين يناصر العمل المصتل ة ويسايد يل  مشداركة المعرفدة ونشدرها  التدريب: -ه
المعرف  تستصدم الكثيدر مدن بالتال  البد من االهتمام بالتدريب وبالكات ان نظم العمل  ،بشكل أيمق ف  المنظمات

د فالعداملين يحتداجون لتددريبهم  ،االوسا ل واالدوات المتصصصة الت  تتطلب قددرة حاسدوبية كبيدرة لغدر  التعامدل مع 
مدن ان معدارا جديددة وصبدرات جديددة  والت كددالوسا ل واالدوات لغر  تحسين مشاركة المعرفة  هكصاستصدام  يل 
 .يديم ويزيد مشاركة المعرفةمما  ها ف  المنظم،إيجادسيتم 

 :اإلطار الميداني -المحور الثالث

 :عرض النتائج -لا أو 
  الوصد   لمتغيدرات البحدح، والمتمثلدة حصدااإل أسداليبالعيندة باسدتعما  بعد  مدن  آرا  يدر  إلد  تهدا هكص ال قرة

المعيار  لتشدصي  مدديات تشدتت القديم يدن اوسداطها  نحرااباألوساة الحسابية للمتغيرات بغية تحديد مستو  كل منها، واال
 .(2جدو  )وكما مبين ف   الحسابية
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 (5)رقم جدول 
 عينة البحث جاباتالمعياري إل نحرا الوسط الحسابي وال 

رمز المؤشر في استمارة  المتغير
 الستبيان

 المعياري  نحرا ال  الوسط الحسابي

رفة
لمع
ع ا

صنا
ة ل
صي
شخ

ص ال
صائ

الخ
 

 X1 3.3208 1.1343 العلميالتأهيل 
 X2 3.3585 1.2588 
 1.1233 6.6623  المعدل

 X3 3.9340 1.0801 تقدير الذات
 X4 3.2547 1.2115 
 X5 3.9906 0.8997 
 1.1360 6.5634  المعدل

 X6 3.2547 1.0607 ليةمسئو القدرة على تحمل ال
 X7 3.3585 0.9278 
 1.2246 6.6133  المعدل

 X8 3.3302 0.8808 النطواء والنفتاح
 X9 3.3208 1.1343 
 1.6200 6.6622  المعدل

 X10 3.3585 1.2588 التسلطية والجزمية
 X11 3.7642 0.9909 
 X12 3.4623 0.7828 

 1.1110 6.2606  المعدل 

 X13 3.3396 0.7793 المشاركة بالمعرفة 
X14 3.3302 0.8249 
X15 3.5755 0.6893 

 X16 3.5566 0.9369 
 X17 3.3679 0.7847 
 X18 3.2547 1.0607 
 X19 3.3585 0.9278 
 X20 3.3302 0.8808 
 X21 3.3208 1.13429 
 X22 3.3585 1.2588 
 1.2655 6.6526  المعدل

مدن المتغيدر المسدتقل وأبعدادص ال رييدة والمتمثلدة بالصصدا   الشصصدية لصدناع  ل  ( ان ك2ح من صل  الجدو  )يتض 
(، والمتغيددر لية، االنطددوا  واالن تدداا، والتسددلطية والجزميددةمسدد و الت هيددل العلمدد ، تقدددير الددكات، القدددرة يلدد  تحمددل الالمعرفددة )

 (.6.1ال رض  البالغ )التابع والمتمثل بالمشاركة بالمعرفة حصلت يل  اوساة حسابية ايل  من الوسط 

 :اختبار فرضيات البحث -ثانياا
 :اآلت يل  النحو  همايل  اصتبار  البحح سيعمد الباحح اتضيتمهيدا للحكم يل  فر 

 .المشاركة بالمعرفةمتغير وبين  المعرفة صناعالخصائص الشخصية لمتغير عالقة الرتبا  بين اختبار  -أ

المتغيددر المسددتقل )الصصددا   الشصصددية  وموجبددة بددين ارتبدداة معنويددة( يددن تددوافر يلقددة 3) ت صددح معطيددات الجدددو 
فعلد   ،والجز د  الكلد  لمسدتويينا مدنإطار أ  ف   درستما إكا  وكلو )المشاركة بالمعرفة( التابعالمعرفة( والمتغير  صناعل
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( فدددد  يلقددددة ارتبدددداطهم X12-X1المعرفددددة ) صددددناعمجمددددل مؤشددددرات متغيددددر الصصددددا   الشصصددددية لأ   المسددددتو  الكلدددد ،
 .(1.11( يند مستو  المعنوية )1.216بلغت قيم معامل االرتباة )**، التابعبمؤشرات المتغير 

لصدددالح الت هيدددل  (1.064مسدددتويات المعنويدددة بواقدددع )** وجدددا ت قددديم هدددكا المعامدددل يندددد المسدددتو  الجز ددد  يندددد ن دددس
املين اآلصدرين والبدالغين ، أمدا المعدليةمسد و يلد  تحمدل ال ( لصدالح تقددير الدكات والقددرة1.062( و)**1.231العلم ، و)**

االنطوا  واالن تاا والتسلطية والجزمية يل  التوال ، مما يسايد يلد  ترتيدب هدكص  ( فكانتا لصالح1.562( و)**1.026)**
يلددد  تحمدددل  والقددددرة بحسدددب قدددوة ارتباطهدددا يلددد  النحدددو الدددك  م دددادص: تقددددير الدددكات، والتسدددلطية الجزميدددة، ال  الصصدددا   ندددزو 

 .هيل العلم ، واالنطوا  واالن تااوالت  لية،مس و ال

 (6)رقم جدول 
 المعرفة والمشاركة بالمعرفة صناعخصائص الشخصية لعالقة الرتبا  بين ال

 التابعالمتغير  
  المستقلالمتغير 

 قيمة معامل الرتبا 

 المؤشرات المتغير المستوى  ت

 **X12-X1 (0.913) المعرفة صناعالصصا   الشصصية ل الكل  1

 
6 
 

 
 الجز  

 **X2-X1 (0.834) الت هيل العلم 

 **X5-X3 (0.560) تقدير الكات

 **X7-X6 (0.829) ليةمس و القدرة يل  تحمل ال
 **X9-X8 (0.853) االنطوا  واالن تاا

 **X12-X9 (0.725) التسلطية والجزمية

 N=106  (0.01معنو  يند مستو  )** 

 .المشاركة بالمعرفةوبين متغير  المعرفة صناعخصائص الشخصية لمتغير الاختبار عالقة األثر بين  -ب

 صددناعصصددا   الشصصددية لالمتغيددر المسددتقل )المعنويددة وموجبددة بددين أثددر  ( تددوافر يلقددة5) تظهددر معطيددات الجدددو 
 .االمستو  الجز   أيض  أو  المستو  الكل وكلو فيما لو درست يل  ( المشاركة بالمعرفة) التابعالمتغير  ( وبينالمعرفة

فدد  يلقتهددا بمؤشددرات المتغيددر  ا( مؤشددر  16بددين مجمددل مؤشددرات المتغيددر المسددتقل البالغددة )أ   فعلدد  المسددتو  الكلدد 
تغيدرات أو ت سدرص م المشداركة بالمعرفدةفد  متغيدر  ( مدن التبداين%83) نسدبة ( أن2R)يلد  قيمدة  ا، يمكدن القدو  ايتمداد  التابع

( فت سدرص متغيدرات أصدر  غيدر %17) ، أمدا المتبقد  مدن التبداين البالغدة نسدبتوالمعرفدة صناعصصا   الشصصية لمؤشرات ال
 مددن قيمتهدددا الجدوليددة البالغدددة أكبددر( التدد  جدددا ت يلدد  نحدددو 522.602) ( المحسدددوبة البالغددةF) قيمددة وتددديم كلدددو مبحوثددة،

دا كمدا تددديم كلدو  (.0.01) ( ومسددتو  معنويدة104.1) ( يندد درجدة حريدة3.234)  التد  تعددد () قيمدة معامددل االنحددارأيض 
صصا   الشصصية غيرات أو مؤشرات البوص و نتيجة لتغير وحدة واحدة من مت المشاركة بالمعرفة( من التغير ف  0.874)
دالمعرفة صناعل نحدو أيلد  مدن  ا ت يلد ( التد  جد22.860) البالغدة ( المحسدوبةtمعنويدة قيمدة ) ا، وهكص نتيجة تديمها أيض 

 ( يند مستو  ودرجة الحرية المشار إليها.6.362) وليةقيمتها الجد

دد يددن كلدو سددتبق  االدلددة ل  فضد أ   ،االتد  تشددير يلد  هددكص العلقددة قا مدة، فيمددا لدو درسددت يلدد  المسدتو  الجز دد  أيض 
(، X7-X6لية )مسدد و تحمددل ال(، والقدددرة يلدد  X5-X3(، وتقدددير الددكات )X2-X1الت هيددل العمدد  ) دراسددة يلقددة االثددر بددين
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وبددين المشدداركة بالمعرفددة كددل يلدد  حدددة، ولكددن ب ددارق  (X12-X10(، والتسددلطية والجزميددة )X9-X8واالنطددوا  واالن تدداا )
يمددا كانددت يليددو يلدد  المسددتو  الكلدد  مددن جهددة، ويلدد  مسددتو  كددل صاصددية مددن  Tو و Fو 2Rواحددد م ددادص اصددتلا قدديم 
 .أصر  الصصا   من جهة 

المتغيدر الدك  تددرس فيدو  كص القديم بغد  النظدر يدن المسدتو  أنيمكدن ان تعدز  أوجدو التبداين المصتل دة فد  هد .وبعامة
 .االتباين ف  معاملت االثر، وقبل كلو ف  معاملت االرتباة أيض   إل  الت  ادت الكين تم استبيان آرا هم إجاباتلطبيعة 

 (7)رقم جدول 
 المعرفة والمشاركة بالمعرفة صناعالشخصية لخصائص اليبين عالقة األثر بين 

 التابعالمتغير 
 المتغير المستقل 

 المشاركة بالمعرفة

 R2 D.F F المؤشرات المتغيرات
 T 

 الجدولية المحسوبة الجد ولية المحسوبة

 صناعالصصا   الشصصية ل
 المعرفة

X12-X1 0.834 1 
104 

522.602 3.234 0.874 22.860 6.362 

 X2-X1 1.323 1 الت هيل العلم 
114 

665.326 3.234 1.226 12.415 6.362 

 X5-X3 1.616 1 تقدير الكات
114 

45.412 3.234 1.446 3.003 6.362 

 X7-X6 1.305 1 ليةمس و القدرة يل  تحمل ال
114 

660.501 3.234 1.316 12.163 6.362 

 X9-X8 1.565 1 االنطوا  واالن تاا
114 

653.512 3.234 1.322 13.362 6.362 

 X12-X10 1.263 1 التسلطية والجزمية
114 

112.452 3.234 1.365 11.543 6.362 

 P** 0.01    N=106 

ا و   ، يمكدن القدو  اآلن بوجدودور بصصدو  يلقتد  االرتبداة واألثدريل  ما تم التوصل إليو ف  إطدار هدكا المحدايتماد 
بوصدد ها  المشداركة بالمعرفدةفد   ل  مسدتق ابوصد ها متغيدر   المعرفدة صدناعالشصصدية لصصدا   ايجداب  ومعندو  لل أثدرو  ارتبداة
وبالنتيجدة جدا ت هدكص النتدا ج مت قدة مدع نتدا ج الدراسدات السدابقة كدراسدة  .البحدح فرضديات قبدو  إلد  يشير مما، اتابع   امتغير  

 (.6112( ودراسة )الطاهر ومنصور، 6116( ودراسة )النعيم ، 6116( ودراسة )النعيم ، 6111)العدوان  وآصرون، 

 :الستنتاجات والمقترحات -المحور الرابع

 : الستنتاجاتلا أو 
ا   :اآلت يل  ما سبق يمكن النظر إل  أهم االستنتاجات يل  النحو ايتماد 

المعلومدات مدن أهدم المتطلبدات  تدوفير تقاندةالمعرفة، والحوافز المادية والمعنويدة، و  صناعأوضحت الدراسة ان الثقة بين  -1
 األساسية لعملية المشاركة بالمعرفة.
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المعرفة بدورات تدريبية ف  استصدام الحاسوب ف   صناع بإدصا الدراسة انص ا  اهتمام المنظمة المبحوثة  بينت نتا ج -6
 للمشاركة بها. امجا  تنمية المعارا تمهيد  

المعرفدددة فددد  قدددوة ت ثيرهدددا فددد  يمليدددة المشددداركة  صدددناعصصدددا   شصصددديات  نتدددا ج التحليدددل الميددددان  تبددداينمدددن  تبدددين -6
 بالمعرفة.

المعرفدة فد  يمليدة المشداركة المعرفدة فد  المجتمدع المبحدوح، يمكدن  صدناعت ثير صصا   شصصديات ف  ضو  ثبوت  -4
 التعميم يل  هكا الت ثير ف  مصتلف المنظمات بغ  النظر ين طبيعتها.

المعرفددة، اك ان تددوفر مثددل هددكص  صددناععتمددد يلدد  تددوافر الصصددا   الشصصددية لان طبيعددة العمددل فدد  جامعددة الموصددل ت -2
 المعرفة. صناعللمشاركة بها من قبل  ااكتساب المعرفة تمهيد   إل  الصصا   الشصصية تزيد من الحاجة

 : المقترحاتاثانيا 
 د :تاآل م ادصهكص المقترحات فيما أهم  تتجسد

يلدد  نحددو يتدديح للمشددتركين فدد  هددكص  انويي ددمددن االهتمددام بتطددوير ببددرامج التدددريب  ابعامددة مزيددد   ضددرورة ايددل  االدارات -1
 المعارا، وكلو ف  المجاالت المصتل ة. أفضلالبرامج االطلع يل  

المعرفددة فدد  مجدداالت العمددل الجمدداي  والددك  مددن شدد نو أن يمكددن ممددن يتسددمون بدداالنطوا  بددالتعرا  صددناعضددرورة ز   -6
ها والك  بدورص ينعكس بشكل ايجاب  يل  يمليدة إطار الجمايات والت ايل االيجاب  ف   إطاريل  كي ية االنصهار ف  

 المشاركة بالمعرفة.

د ل  العمل يل  زيادة االهتمام بنظم وتقانة المعلومات بصورة مستمرة ف  المنظمة المبحوثدة كدون كلدو يعدد يدام -6 فد   امهم 
 المعرفة. صناعتنمية المعرفة لد  

المعرفددة يلدد  المشدداركة فدد  الندددوات والمددؤتمرات بوصدد ها  صددناعضددرورة قيددام االدارات فدد  المنظمددة المبحوثددة بتشددجيع  -4
 لتعزيز يملية المشاركة بالمعرفة. ل  تمثل مدص

يلدد  ايددادة دراسددة هددكا االهتمددام الددك  يسددتحقانو، واقتددرا يلدديهم فدد  هددكا المجددا  متغيددر  بحثددو  إليددل يحددح الباحددح زمل ددو  -2
 ية.بدايالمعرفة ف  تعزيز القدرات اإل صناعالصصا   الشصصية لأثر  الموضوع، ولكن ف  هكص المرة
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 المراجاااااع
 مراجع باللغة العربية: -أولا 
 تقويم تقنيات المشاركة بالمعرفة ف  إطار البنية التحتية لتقنية المعلومات واالتصاالت: دراسة   .(6111) .البلو، يبد هللا هاشم

 ، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصل.رسالة ماجستير غير منشورة،  ميدانية ف  المستش   الجمهور  بالموصل
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 .1، ع 6، مج مجلة مركز بابل للدراسات اإلنسانيةجامعة بابل ، 
 ( .أثر شصصيات العاملين ف  تعزيز استراتيجية 6111العدوان ، يبد الستار؛ ومعن المعاضيد ؛ ويل  يبد ال تاا الشاهر  .)

 .المجلة العراقية للعلوم اإلداريةالتمكين ، بحح تحت النشر، 
 ( .انعكاس صصا   صناع المعرفة يل  امتلو المعرفة: دراسة استطل6116العزاو ، فراس رحيم  .) يية آلرا  يينة من

 .53، ع 10، مج مجلة العلوم القتصادية واإلداريةمهندس  وفني  مديرية الكهربا  ف  محافظة السليمانية ، 
 ( .6111العلوان ، سليم حسن جلب .)  راقالع ف  الكش ية الصشبية الشارة لحملة القيادية الشصصية السمات لبع  مقياس بنا ، 

 .2 ع، 1 مج، جلة جامعة النبار للعلوم البدنية والرياضيةم
  (.  مجتمع المعرفة وت ثيرص ف  العمل المعرف : بحح ميدان  ف  القطاع 6112. )وأديب الصشاب؛ وبل  السكارنوالعمر ، غسان؛

 .22، ع 61، مج مجلة تنمية الرافدينالمصرف  األردن  ، 
 ( .ك ايات الوي  بالعمليات المعرفية لد  طلبة قسم ال نون الموسيقية ، 6110ال هداو ، صالح أحمد  .) مجلة كلية التربية

 .26، ع األساسية
 6. ة"، السلوو التنظيم  دراسة للسلوو اإلنسان  ال رد  والجماي  ف  المنظمات المصتل ة.  (6111). القريوت ، محمد قاسم .

 دار الشروق للنشر والتوزيع.يمان، األردن: 

 استطليية  دور بع  تقنيات التعاون اإللكترون  ف  تعزيز المشاركة بالمعرفة: دراسة  .(6116) .النعيم ، رؤ  حسام الدين
 ، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصل.دبلوم عالي )غير منشورة(را  يينة من تدريسي  بع  كليات جامعة الموصل ، آل

 ( .ويلقتو بنمط الشصصية لد  المرشدين التربويين ، 6116النعيم ، هاد  صالح ) مجلة جامعة (.  أساليب الت كير لد )ستيرنبر
 .6، ع 5، مج نيةكركوك للدراسات اإلنسا

 ( .1225حريم، حسين .)دار زهران للنشر والتوزيع يمان، األردن:. السلوك التنظيمي: سلوك األفراد في المنظمات. 
 ( .6116حمود، صضير كاظم .)دار ص ا  للنشر والتوزيع. يمان، األردن:. السلوك التنظيمي 

 ( .6111داغر، منقك محمد؛ وياد  حرحوش صالح .)بغداد: دار الكتب للنشر.والسلوك التنظيمي نظرية المنظمة . 

 ( .1222راجح، أحمد يزت .)القاهرة: دار المعارا.أصول علم النفس . 

 ( .الدور الجديد لمهنة المعلومات ف  يصر هندسة المعرفة وادارتها ، 6112رزوق ، نعيمة حسن  .) مجلة مكتبة الملك فهد
 .6، ع 11، مج الوطنية
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 (.  دراسة مقارنة لصصا   الشصصية لد  طلبة كل من: الجامعة المستنصرية/ بغداد 6116لسامرا  . )صالح، بدرية؛ ونبيهو ا
 .61، ع 0، مج مجلة سر من رأىوجامعة ناصر/ ليبيا ، 

 ( .6111يبد الباق ، صلا الدين محمد .)اإلسكندرية: الدار الجامعية للطباية والنشر.السلوك التنظيمي . 
  (.  الصصا   الشصصية لتدريس  كليات التربية الرياضية ف  المنطقة 6111. )وياد  كاطعهلو ؛   ويليبد الستار، حكمت؛

 .1، ع 0، مج مجلة جامعة ذي قار العلميةالجنوبية من وجهة نظر طلبتهم ، 
   نو / مبيعات العوامل المؤثرة ف  المشاركة بالمعرفة: دراسة حالة ف  مديرية توزيع كهربا  ني  .(6111) .يسكرو، يصام رمز

 ، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصل.)غير منشورة( دبلوم العالي،  الطاقة
 ( .أثر استراتيجية العصف الكهن  ف  تنمية الصصا   اإلبدايية لد  طلبة كلية التربية للبنات ، 6111مجيد، أزهار محمد  .)

 .5، ع 10، مج مجلة جامعة تكريت للعلوم
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 استمارة استبانة
 المؤهل العلم : -6 :العمر -6   :الجنس -1 :العامةأول: البيانات 

 :المعرفة صناعل الخصائص الشخصية -اثانيا 
أتفق  الفقرات ت

 بشدة
 أتفق

غير 
 متأكد

ل 
 أتفق

ل أتفق 
 بشدة

 التأهيل العلمي
X1  تقل  المعرفة ف  منظمتنا بت هيلهم العلم  المناسب، بدليل الشهادة الت  يحملونها والت  ال صناعيتسم

 ة.يداديين شهادة اإل
     

X2  تقدل يدن  المعرفة بمنظمتنا بصبراتهم، بدليل ايداد الددورات التدريبيدة التد  اجتازوهدا، والتد  ال صناعيتسم
 دورة واحدة يل  االقل لكل منهم.

     

 الذاتتقدير 
X3   لصصا صهم الشصصية. مل مةالت  يعتقدون انها  صناعالمعرفة ف  منظمتنا يل  االنصراة باأل صناعيحر      
X4   الت  تتسم باإلبداع. صناعالمعرفة ف  منظمتنا يل  االنصراة باأل صناعيحر      
X5  الت  يزجون فيها.  صناعالمعرفة وبين صصا   اال صناعمنظمتنا بالموا مة بين الصصا   الشصصية ل إدارةتهتم      

 ليةمسئو القدرة على تحمل ال
X6   لية.مس و يال  من ال اتحمل قدر   الت  ال صناعالمعرفة ف  منظمتنا الميل نحو اال صناعيغلب يل      
X7  موضدع السديطرة يلد  سدلوكهم بوصد و  إلد  ليةمسد و المعرفة ميلهم نحو يدم تحمل ال صناعيويز معظم

 ما يقع صار  ارادتهم. اغالب  
     

 النطواء والنفتاح
X8  المعرفة فيها بهكص الصاصية. صناعيميل المناخ العام ف  منظمتنا باتجاص االنبساة التسام العديد من      
X9  المعرفة ف  منظمتنا االنصراة ف  بي ات العمل المح زة لمشايرهم. صناعيحبك      

 التسلطية والجزمية
X10  المعرفة ف  منظمتنا االصرار يل  الرأ  ف  الحوارات المصتل ة. صناعيغلب يل  العديد من      
X11  المعرفة. صناعالحوارات بين  إدارةتراي  منظمتنا ظاهرة االصرار يل  الرأ  يند      
X12 االنصددهار  إلد  وبمددا يقدودهم فدرادتحدر  منظمتندا يلد  تددوفير االجدوا  التد  تشدجع يلدد  الت ايدل بدين األ

 االيجاب  بين الجمايات.
     

 : المشاركة بالمعرفةاثالثا 
أتفق  الفقرات ت

 بشدة
غير  أتفق

 متأكد
ل 
 أتفق

ل أتفق 
 بشدة

 الحوافز
X13   المعرفة يل  المشاركة بالمعرفة مع اآلصرين. صناعمنظمتنا يل  استصدام الحوافز المادية لتشجيع  إدارةتحر       

X14   المعرفة يل  المشاركة بالمعرفة مع اآلصرين. صناعمنظمتنا يل  استصدام الحوافز المعنوية لتشجيع  إدارةتحر        

 الرغبة في المشاركة بالمعرفة

X15  المعرفة بالحماس العال  نحو المشاركة بالمعرفة. صناعيتسم      

X16  المعرفة إلبراز دوافعهم نحو المشاركة بالمعرفة.  صناعمنظمتنا يل  اتاحة ال رصة ل إدارةتهتم      

 الثقة

X17  المعرفة ان الثقة العالية بينهم تدفعهم لمشاركة اآلصرين ب فكارهم وصبراتهم. صناعيعتقد      

X18   اآلصر. أحدهماالمعرفة يل  الثقة المتبادلة ويدم استغل   صناعمنظمتنا يل  بنا  العلقات بين  إدارةتحر      

 التقانة

X19   المعرفة ف  منظمتنا يل  استصدام تقانة المعلومات كوسيلة للمشاركة بالمعرفة بينهم. صناعيحر      

X20  لغر  تطوير المعرفة التد  يحملونهدا والسديما  نترنتالمعرفة ف  منظمتنا يل  استصدام اإل صناعيهتم
 ف  مجا  المشاركة بالمعرفة

     

 التدريب

X21   المعرفددة بدددورات تدريبيددة تزيددد مددن مهدداراتهم فدد  اسددتصدام الحاسددوب فدد   صددناعتهددتم منظمتنددا بإدصددا
 مجا  المشاركة بالمعرفة.

     

X22   المعرفة ف  منظمتنا يل  استصدام الدورات التدريبية لغر  تنمية المعارا الت  يمتلكونها. صناعيحر      
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ABSTRACT 

The research aims to diagnose impact the personal characteristics of the knowledge 

makers to share knowledge at the University of Mosul. To achieve the objectives of the 

research questionnaire has been developed especially for it and then distributed to a sample of 

teachers in some of the faculties of the University of Mosul, as the research sample tattoos 

(106) respondents. One of the most important findings of the research, the nature of the work 

at the University of Mosul depend on the availability of the personal characteristics of the 

knowledge workers, because the availability of such personal characteristics increase the need 

to acquire knowledge in preparation for the sharing by knowledge makers, it turns out not to 

similar properties personalities knowledge workers in the strength of its influence in the 

process knowledge Sharing. 

The proposed research should be thrown knowledge makers in the areas of teamwork, 

which would enable those who autism to recognize how fusion as part of groups and positive 

interaction in the framework, which in turn reflected positively on the process knowledge 

sharing, as well as to encourage knowledge makers to participate in seminars and conferences 

as represents a gateway to promote process knowledge sharing. 

The present research provides a basis for objective practices in the field of behavior 

required for personnel as knowledge workers by selecting the personal characteristics of them 

and see which is more effective to knowledge sharing. 

Key words: knowledge makers, personal characteristics, knowledge sharing. 


