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جائـزة الشارقـة
ألطروحات الدكتوراه يف العلوم اإلدارية واملالية

 يف الوطن العربي لعام 2017

قــام صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة، رئيــس جامعــة الشــارقة، 

بتكريــم الفائزيــن بجائــزة الشــارقة ألطروحــات الدكتــوراه فــي العلــوم اإلداريــة واملاليــة، فــي دورتهــا السادســة عشــر لعــام 2017. 

تلقــت الجائــزة فــي دورتهــا الحاليــة 101 أطروحــة دكتــوراه، أنجزهــا باحثــون وخبـــراء عــرب مــن 11 دولــة عربيــة منهــا: 9 أطروحــات مــن 

األردن، و20 أطروحة من الجزائر، و12 أطروحة من السعودية، و3 أطروحات من السودان، و8 أطروحات من العراق، و3 أطروحات 

من اليمن، وأطروحة من سلطنة عمان، وأطروحة من اإلمارات، و5 أطروحات من فلسطيـن، وأطروحتان من لبنان، و37 أطروحة من 

مصر، ليصل بذلك عدد أبحاث الدكتوراه التي تـرشحت للجائزة منذ تأسيسها حتى اآلن إلى 773 أطروحة. وقد اعتمدت لجنة التحكيم 

األطروحات الفائزة على النحو التالي: 

فئة العلوم اإلدارية:

− املركز األول: د. عاطف جمال الديـن محمد إبـراهيم مناع  )مصر(، عن أطروحته »تأثيـر إدارة املواهب على إدارة املعرفة بهدف 	

تحسيـن األداء في املنظمات«.

− املركز الثاني: د. عبد الناصر عبد الرحمن ناصر سودان )اليمن(، عن أطروحته »إطـار مقتـرح لقيـاس أبعاد رأس املال االجتماعي علـى 	

مشاركة املعـرفة من خـالل توسيـط الدوافـع الذاتيـة«.

− املركز الثالث: د. شيماء طالب حسيـن علي طالب )اإلمارات(، عن أطروحتها »مشاركة املعارف، املقدرات االبتكارية املؤسسية، 	

األفضلية التنافسية واألداء املالي: دراسة عملية«.

فئة العلوم املالية: 

− املركز األول: د. صبحي سعيد علي القباطي )اليمن(، عن أطروحته »تحليل العالقة بيـن الشك املنهي ملراجع الحسابات ومخاطر 	

أعمال العميل وأثـرها على جودة الحكم املنهي«.

− املركــز الثانــي د. رشــا محمــد محبــوب )لبنــان(، عــن أطروحتهــا »إدارة االنطبــاع عــن طريــق استـــراتيجيات اإلفصــاح الســردي 	

االختيــاري«. 

− املركــز الثالــث د. دعــاء حافــظ إمــام عبــد اللطيــف )مصــر(، عــن أطروحتهــا »أثـــر اســتخدام املراجــع الخارجــي ألســاليب التنقيــب فــي 	

البيانــات علــى فعاليــة اكتشــاف والتقريـــر عــن الغــش فــي القوائــم املاليــة«.

وفيما يلي ملخًصا ألطروحة الدكتورة/ الشيماء طالب حسيـن علي طالب من اإلمارات العربية املتحدة.
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 مشاركة املعرفة واملقدرات االبتكارية املؤسسية 
واألفضلية التنافسية واألداء املالي: دراسة عملية

د. الشيماء طالب حسيـن 
 رئيس قسم النادي اإللكتـروني 

 شرطة أبو ظبي 
اإلمارات العربية املتحدة

أهداف الدراسة 

تهــدف هــذه الدراســة إلــى تطويـــر إطــار مشــاركة املعرفــة فــي ثالثــة أبعــاد وهــي: املمكنــات، والعمليــات، والنتائــج فــي مجــال 
إنقــاذ القانــون فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة. وتبحــث الدراســة تأثيـــر املمكنــات الســتة )االســتمتاع بمســاعدة اآلخريـــن، 
الكفــاءة الذاتيــة للمعرفــة، دعــم اإلدارة العليــا، املكافــآت املؤسســية، اســتخدام تقنيــة املعلومــات واالتصــاالت، التـركيـــز علــى 
املســتخدم النهائــي( علــى منــح املعرفــة وتحصيلهــا والتــي تشــكل ســويا املنظــور ثنائــي االتجــاه ملشــاركة  املعرفــة. وتمنــح تأثــر منــح 
املعرفة وتحصيلها على القدرة اإلبداعية للمؤسسة، واألفضلية التنافسية للمؤسسة، واألداء املالي للمؤسسة. ويقّيم نموذج 
العالقــات اإلضافيــة ، مــن قبيــل تأثــر اإلبــداع املؤس�ســي علــى األفضليــة التنافســية للمؤسســة، وتأثيـــر األفضليــة التنافســية 

للمؤسســة علــى األداء املالــي للمسســة.

منهج الدراسة

وفــي هــذه الدراســة الكميــة، تجمــع البيانــات مــن جهــة إنفــاذ القانــون باســتخدام اســتبيانات منظمــة، وحجــم نمــوذج هــذه 
الدرجة هو 605 من املديـريـــن من الفئة الوســطى. وتســتخدم عدة أدوات إحصائية لتحقيق أهداف الدراســة، ويشــمل ذلك: 
التحليل الوصفي، تحليل التبايـن )ANOVA( من جانب واحد، تحليل العامل التأكيدي، تصميم املعادالت املنظمة الختبار 

11 فرضيــة يوفرهــا النمــوذج الهيكلــي.

نتائج الدراسة 

وفــد كشــفت الدراســة أن الكفــاءة الذاتيــة للمعرفــة تؤثــر فــي ســلوك منــح املعرفــة، ويؤثــر دعــم اإلدارة العليــا فــي ســلوك 
تحصيــل املعرفــة، فيمــا يؤثــر اســتخدام تقنيــة املعلومــات واالتصــاالت فــي كل مــن منــح املعرفــة وتحصيلهــا. كمــا تبيـــن أن ســلوك 
تحصيــل املعرفــة لــدى املوظفيـــن يؤثــر فــي األفضليــة التنافســية واألداء املالــي، والقــدرات اإلبداعيــة للمؤسســة. وإضافــة لذلــك، 
تؤثــر القــدرة اإلبداعيــة فــي األفضليــة التنافســية، فيمــا تؤثــر األفضليــة التنافســية فــي األداء املالــي لــدى جهــة إنفــاذ القانــون قيــد 
الدراســة. كمــا تبيـــن النتائــج وجــود اختالفــات كبيـــرة بيـــن مختلــف اإلدارات العامــة فــي جهــة إنفــاذ القانــون قيــد الدراســة، ومــن 
خــالل التدقيــق علــى أربــع منهــا وجــد أنهــا تشتـــرك فــي ســلوكيات مشــاركة املعرفــة ولديهــا اختالفــات فــي أخــرى وذلــك اســتناًدا إلــى 

أهــداف وثقافــات ووظائــف الوحــدات.

التوصيات

تقتـرح الدراسة نموذًجا بحثًيا للدراسات البحثية يـربط إطاًرا ثالثي األبعاد، وهي املمكنات والعمليات والنتائج تحديًدا. 
ولهــا فــرص هائلــة للتحســينات وإضافــة مزيــد مــن متغيـــرات النتائــج واملمكنــات، والتــي تفتــح البــاب للباحثيـــن لتحسيـــن وتطويـــر 
مزيــد مــن األطــر التــي تتبــع الهيــكل ذاتــه، وقــد يعطــي النمــوذج البحثــي إشــارة بشــأن كيــف يمكــن للمؤسســات كثيـــرة االســتخدام 
للمعرفــة تعزيــز ثقافــة مشــاركة املعرفــة ووضــع استـــراتيجية ناجحــة ملشــاركة املعرفــة، وخصوًصــا لــدى جهــات إنفــاذ القانــون فــي 

دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
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الدروس املستفادة

يعد النموذج البحثي جديد وقد يكون قيًما، وبالذات في املؤسسات كثيـرة االستخدام للمعرفة كقطاع إنفاذ القانون. 
وغالًبا ما أهملت املؤسسات في دولة اإلمارات العربية املتحدة مسألة مشاركة املعرفة، وذلك نظًرا لالفتقار إلى ثقافة مشاركة 
املعرفــة، وذلــك نظــًرا لالفتقــار إلــى ثقافــة مشــاركة املعرفــة والثقــة وســط املؤسســات داخــل الدولــة، وذلــك لقلــة األبحــاث ذات 

الصلــة فــي هــذا املجــال. 


