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 أ.م.د. فائق جواد كاظم
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 كمية االدارة واالقتصاد قسم إدارة االعمال جامعة بغداد

 الباحث . عصام مهدي عبد الحسين
isamaljanabi81@gmail.com 

 جامعة بغداد
 :الممخص

من خالل مشاركة االستبصار االستراتيجي  تعزيزييدف البحث الى التعرف عمى 
,  ألعتبار ىذا القطاع من القطاعات الميمة ,  لمكميات التابعة لجامعة الكوفة, المعرفة 

تيجي  يساعد عمى تنامي القدرات وان سرعة  التطورات بتوظيف االستبصار االسترا
لدى المنظمة في المجاالت المتعددة و المختمفة ، ولتوضيح العالقة بين متغيرات 
الدراسة تم صياغة الفرضيات الخاصة باالرتباط والتأثير من خالل المخطط الفرضي 
لمدراسة الذي يحدد طبيعة العالقة  بين المتغير المستقل االستبصار االستراتيجي 

. وقد تم اعتماد االستبانة كأداة رئيسية  لجمع البيانات مشاركة المعرفة متغير التابع  وال
( شخص تمثمت بمجالس الكميات بـ )العميد , 071وتحميميا. وبمغ عدد افراد العينة )

ولتحميل البيانات حيث أستخدم  ,رئيس القسم او الفرع ( ي االداري والعممي , معاون
( واالساليب   Axcel , Amos.V23 , Spss.V23صائي  برنامج التحميل االح)

االحصائية )الوسط الحسابي , االنحراف المعياري , معامل االختالف , االىمية النسبية 
ار الخطي , معامل االرتباط البسيط )بيرسون( ألختبار فرضيات االرتباط واالنحد

من االستنتاجات  وقد توصل الباحث الى جممة .فرضيات التأثير  رالبسيط ألختبا
اىميا وجود عالقة ارتباط وتأثير جيدة و ذات داللة معنوية بين متغيرات الدراسة 

 ( .  مشاركة المعرفة)االستبصار االستراتيجي , 
 .(جامعة الكوفة,  مشاركة المعرفةاالستبصار االستراتيجي , ) الكممات المفتاحية :
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Enhance strategic foresight through knowledge sharing 
Dr.Faik Jawad Kadhim 

lsam Mahdi Abdulhussein 

Abstrac: 

The research aims to identify the promotion of strategic foresight through 

knowledge sharing, for the faculties of the University of Kufa, to consider 

this sector as one of the important sectors, and that the speed of developments 

by employing strategic foresight helps to grow the capabilities of the 

organization in multiple and different fields, and to clarify the relationship 

between the variables of the study was formulated The hypotheses of 

correlation and influence through the hypothesis of the study, which 

determines the nature of the relationship between the independent variable, 

strategic foresight, and the dependent variable, knowledge sharing. The 

questionnaire was adopted as the main tool for data collection and analysis. 

The number of the sample reached (170) people, represented by the college 

councils (the dean, the administrative and scientific assistants, the head of the 

department or branch). To analyze the data, I used (Axcel, Amos.V23, 

Spss.V23 statistical analysis program) and statistical methods (arithmetic 

mean, standard deviation, coefficient of variation, relative importance, simple 

correlation coefficient (Pearson) to test the correlation hypotheses and simple 

linear regression to test the effect hypotheses. The researcher reached a 

number of conclusions, the most important of which is the existence of a 

good and significant correlation and effect between the study variables 

(strategic foresight, knowledge sharing) .                                                                                                                       

Keywords: (strategic foresight, knowledge sharing. University of Kufa). 

:  المقدمة  

فان  عناصر البيئة   أن المنظمات اليوم  تواجو  درجة عالية  من عدم اليقين البيئي ,
تكون متغيرة  وتمتاز  ايضًا بالتطور , وىذا مما يجعل االدارة االستراتيجية  معقدة من 
حيث الميام بشكل كبير جدًا , وعمية فان االستبصار االستراتيجي يعد من اىم االدوات 

عقيد الشديد الفعالة عمى فيم التغيرات والقدرة عمى االدراك الن البيئة الخارجية تتميز بالت
فإن االستبصار االستراتيجي سيواجو أيًضا تحدًيا كبيًرا  في قدرتو عمى تحقيق االىداف 
فان الصعوبة بعدم المطابقة بين االداء االستراتيجي   لممنظمة  مع االداء المخطط 

يتم وعمية  ي وتنفيذ االستبصار االستراتيجي,يــدل  عمى  الفجوة  االستراتيجية  في تبن
كجزء اساسي  لضمان   من خالل مشاركة المعرفة  االستبصار االستراتيجيز تعزي

 نجاح المنظمات. 
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, حيث تضمن)  محاورومن أجل تحقيق اىداف البحث حيث تم تغطيتو عبر اربعة 
الثاني الجانب  المحورفي حين خصص ) مدراسة (.الجانب المنيجي لالمحور االول 
االول باالستبصار االستراتيجي والمبحث  حيث اختص المبحثمبحثين النظري عبر 

الثالث فخصص لعرض وتحميل نتائج  المحوراما )  ( بمشاركة المعرفةالثاني 
الرابع االستنتاجات  المحورتناول )أختبار فرضيات الدراسة ( واخيرًا و المتغيرات, 

 والتوصيات, االول تناول عرض االستنتاجات ,والثاني ركز عمى التوصيات(.
 االول  المحىر

 منهجية البحث 

 -اوالً: مشكلة الدراسة :

تتمثل مشكمة الدراسة الحالية بمحاولة تحديد شكل ونوع العالقة بين االستبصار       
وكمساىمة من الباحث عمى تقميص او ردم الفجوة  مشاركة المعرفة ,االستراتيجي و 

بين االستبصار االستراتيجي المعرفية ما بين ىذين المتغيرين فقد قام بدراسة العالقة ما 
وعمى الرغم من أن االسيامات المقدمة من قبل الكتاب والباحثين  . مشاركة المعرفةو 

ولكنيا من خالل مشاركة المعرفة   االستبصار االستراتيجي تعزيز لسنوات متعددة حول
وىذا  لم تحظ باالىتمام الكافي وال سيما التشكيالت التابعة لجامعة الكوفة من الكميات

مما يدل عمى وجود فجوه معرفية يستحق البحث عنيا أذ ارتى الباحث الوقوف عمى 
لمختمف االقسام التي تعاني   ومشاركة المعرفةعممية توظيف االستبصار االستراتيجي 

 من ضعف في بعض االبعاد  التابعة ليا .
 عىٍب: َ نتذميك ٌذا انغزض تطزح انذراسخ دشمخ مه االسئهخ َامكبويخ االجبثخ

نهكهيبد  َمشبركخ انمعزفخ مب طجيعخ َمستُِ أٌميخ االستجصبر االستزاتيجي   -1

 انتبثعخ نهجبمعخ ؟

مب عاللخ  َتأثيز  االستجصبر االستزاتيجي ثأثعبدي )انمسخ انجيئي، طزائك معبنجخ   -2

 ؟مشبركخ انمعزفخ انمعهُمبد، انشجكبد َاالفزاد، انتىظيم , انثمبفخ( في 

 َمشبركخ انمعزفخ ألٌميخ االستجصبر االستزاتيجي عيىخ انمجذُثخ نهكهيبدمذِ إدران انمب  -3

 ؟  

 -ثانياً :أهمية الدراسة :

تأتي أىمية البحث من قضية ميمة ومعاصرة عمى ابحاث االعمال االدارية     -0
 .ومشاركة المعرفة ذات الصمة باالستبصار االستراتيجي 
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نيا تسيم عمى أعداد جيل يرصد االىمية التي تأتي من المنظمة المبحوثة كو  -2
 المجتمع بالكفاءات والميارات المتعدد بالمجاالت المختمفة .

 .يزود البحث المعنين بالمعمومات الكافية من خالل مشاركة المعرفة    -3
 -ثالثًا : أهداف الدراسة :

يسعى البحث الى تحقيق مجموعة من االىداف في ضوء المعضمة الفكرية والمشكمة 
 التي تتصل في جوىرىا لكشف طبيعة العالقة بين متغيرات الدراسة   الميدانية

التعرف عمى مدى االىتمام باالستبصار االستراتيجي وطبيعة التعامل من  -0
 ممارساتو لدى الكميات التابعة لمجامعة .

وما ىي الوسائل لمحفاظ عمية  بمشاركة المعرفة التعرف عمى مدى االىتمام  -2
 تنافسية من اجل تحقيق الميزة ال

 تحديد المحاور الرئيسية لكل من المتغيرات وابعادىا الفرعية . -3
 . مشاركة المعرفةأختبار وتحديد العالقة بين االستبصار االستراتيجي وابعادىا مع  -4

 رابعا : المخطط الفرضي : 
 االستبصار االستراتيجي                                    مشاركة المعرفة 

 
  

 
 
 
 

           
 

 المتغير التابع                                           المتغير المستقل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تأثير                  ( المخطط الفرضي لمدراسة1شكل رقم )   ارتباط         
 :اعداد الباحث المصدر

 تببدل انمعرفة  

 فرق انعمم 

 تدريب انعبمهين 

 انمسح انبيئي

 بتطرائق معبنجة انمعهوم

 انشبكبت واالفراد

 انتنظيم 

 انثقبفة 
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 :خامسا : فرضيات الدراسة
 تنص الفرضية الرئيسية االولى  لعالقة االرتباط   الفرضية الرئيسة االولى: -1
  فرضية العدمNull Hypothesis لة احصائية بين " ال توجد عالقة ارتباط ذات دال

 .  مشاركة المعرفةاالستبصار االستراتيجي و 
  الفرضية البديمةAlternative hypothesis   توجد عالقة ارتباط ذات داللة "

 .  مشاركة المعرفة احصائية بين االستبصار االستراتيجي و 
 ــــــــــــــــــــــ وتتفرع منيا الفرضيات الفرعية التالية ــــــــــــــــ

 الفرضية الفرعية االولى: 
     H0  مشاركة " ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بين المسح البيئي و

 ".المعرفة 
 H1      مشاركة " توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بين المسح البيئي و

 ".المعرفة 
 الفرضية الفرعية الثانية:

 H0     اللة احصائية بين طرائق معالجة المعمومات " ال توجد عالقة ارتباط ذات د
 "مشاركة المعرفةو 
 H1      توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بين طرائق معالجة المعمومات  "

 "ومشاركة المعرفة 
 

 الفرضية الفرعية الثالثة:
 H0     ومشاركة " ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بين الشبكات واالفراد

 " ة المعرف
 H1     ومشاركة " توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بين الشبكات واالفراد

 " .المعرفة 
 الفرضية الفرعية الرابعة:

   H0   ومشاركة المعرفة " ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بين التنظيم." 
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 H1      ة المعرفة ومشارك" توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بين التنظيم. " 
 

 الفرضية الفرعية الخامسة:" 
 H0       ومشاركة المعرفة " ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بين الثقافة " 
 H1       ومشاركة المعرفة " توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بين الثقافة. " 
 

 لعالقة التأثير  يةالثانتنص الفرضية الرئيسية    الفرضية الرئيسة الثانية : 
 
  فرضية العدمNull Hypothesis  ال يوجد تأثير ذو داللة احصائية لالستبصار "

 .  مشاركة المعرفةاالستراتيجي في 
  الفرضية البديمةAlternative hypothesis  " يوجد تأثير ذو داللة احصائية

 .مشاركة المعرفةلالستبصار االستراتيجي في 
 تتفرع منيا الفرضيات الفرعية التالية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و 

 
 الفرضية الفرعية االولى:

 H0       مشاركة المعرفة " ال يوجد تأثير ذو داللة احصائية لممسح البيئي في " 
 H1       مشاركة المعرفة " يوجد تأثير ذو داللة احصائية لممسح البيئي في. " 

 الفرضية الفرعية الثانية:
 H0      ال يوجد تأثير ذو داللة احصائية لطرائق معالجة المعمومات في "

 "مشاركة المعرفة 
     H1  يوجد تأثير ذو داللة احصائية لطرائق معالجة المعمومات في  "

 "مشاركة المعرفة 
 الفرضية الفرعية الثالثة: 

 H0     ركة المعرفة مشا" ال يوجد تأثير ذو داللة احصائية لمشبكات واالفراد في 
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 H1      مشاركة المعرفة " يوجد تأثير ذو داللة احصائية لمشبكات واالفراد في
 الفرضية الفرعية الرابعة:

     H0 مشاركة المعرفة " ال يوجد تأثير ذو داللة احصائية لمتنظيم في. " 
 H1      مشاركة المعرفة " يوجد تأثير ذو داللة احصائية لمتنظيم في. " 

 رضية الفرعية الخامسة:الف
     H0 مشاركة المعرفة " ال يوجد تأثير ذو داللة احصائية لمثقافة في. " 
 H1     مشاركة المعرفة " يوجد تأثير ذو داللة احصائية لمثقافة في. " 

   -سابعًا : مجتمع وعينة الدراسة :
مية  لتمثل ( ك20اختار الباحث الكميات التابعة لجامعة الكوفة والتي بمغ عددىا )

مجتمع  الدراسة ,  اما العينة الدراسة ىي عينة قصدية  تمثمت بمجالس الكميات وقد 
عينة( حيث تضمنت كل من ) العميد , معاوني 071بمغ العدد الكمي لمجالس الكميات )

( 042االداري والعممي , رئيس القسم او الفرع ( , حيث استطاع الباحث بجمع )
اما وصف عينة الدراسة حسب المتغيرات الديمغرافية  مي .استبانة من المجموع الك

 :  يأتي( وكما  0يمكن توضيحيا في الجدول ) 
 ( وصف خصائص عينة الدراسة 0جدول )

 النسبة التكرار الفئات المتغير ت

 النوع االجتماعي 0
 % 81.7 116 ذكر
 %18.3 26 انثى

 % 100 142 المجموع  

 العمر 2

 0.7 % 1 سنة 31أقل من
 28.2 % 40 سنة 31-40
 50 % 71 سنة 41-50

 21.1 % 30 سنة فاكثر 51
 %100 142 المجموع  
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  المصدر / من اعداد الباحث باالعتماد عمى معمومات االستبانة 
 -: طرائق جمع البيانات :سادساً 

النظري حيث يعتمد // ان جمع المعمومات والبيانات المتعمقة باالطار  الجانب النظري
الباحث عمى المراجع التي وظفيا لبناء االطار النظري وعرض بعض الدراسات السابقة 
من خالل الرسائل والكتب واألطاريح  والبحوث والدراسات العممية واالعتماد عمى 

 .الشبكات الدولية لممعمومات 
 // يتمثل الجانب العممي من خالل ما يمي :  الجانب العممي

: حيث اعتمد الباحث  المقابالت الشخصية من اجل  الت الشخصيةالمقاب - أ
 التشخيص الدقيق لممشكمة , أذ بين الباحث االشكاالت وازالة  الغموض

:  اداة أستطاع الباحث  من خالليا عمى جمع الحقائق والبيانات  االستبانة   - ب
(  Likertالمتعمقة بمجتمع وعينة الدراسة ,   وقد اعتمد الباحث عمى  مقياس  )

الخماسي في الدراسة الحالية  لصياغة الفقرات بالشكل التالي )اتفق جدًا, اتفق 

 المؤىل العممي 3
 % 16.2 23 ماجستير
 % 83.8 119 دكتوراه

 %100 142 المجموع  

 سنوات الخدمة 4

 1.5 % 2 سنة 5أقل من 

 7.7 % 11 سنة01أقل من 

 21.1 % 30 سنة05أقل من 

 30.3 % 43 سنة 21أقل من 

 23.2 % 33 سنة 25اقل من 

 % 16.2 23 سنة فأكثر 25

 % 100 142 المجموع  
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, محايد, ال اتفق , ال اتفق جدًا( من اجل تصنيف درجات االجابة والتي تتراوح 
 ( درجات 5-0من )

 تفق جدًا(ال ا  0)ال اتفق (   2) محايد (   3) اتفق (  4)اتفق جدًا (   5ىي )
 حيث تتضمن االستبانة المحاور التالية :

المعمومات الشخصية الخاصة بعينة البحث والمتمثمة بــ ) النوع االجتماعي  ,  اواًل:
 العمر, المؤىل العممي , سنوات الخدمة (  

 المتغيرات الرئيسية واالبعاد المتعمقة بالبحث والتي تشمل كل من : ثانيًا:
المسح البيئي، طرائق معالجة ويتضمن ابعاده )   يجياالستبصار االسترات -0

 (المعمومات، الشبكات واالفراد، التنظيم , الثقافة
تبادل المعرفة ، فرق العمل ، تدريب )ويتضمن ابعاده  مشاركة المعرفة  -2

 ( 2ويمكن توضيح ذلك بالجدول رقم )(. العاممين
 ( توزيع متغيرات االستبانة2جدول )                        

المتغيرات 
 الرئيسية

عدد  االبعاد 
 الفقرات 

 المصدر 
 

المعمومات 
 الشخصية

 النوع االجتماعي
 العمر

 المؤهل العممي
 سنوات الخدمة

  ــــــــــ
 أعداد الباحث 

االستبصار 
 االستراتيجي

 & Tabataba’iJafari , 4 المسح البيئي
عالجة طرائق م ( (2017

 المعمومات
4 

 4 الشبكات واالفراد
 4 التنظيم
 4 الثقافة
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  21 المجموع   
 (Hsu,2007) 5 تبادل المعرفة مشاركة المعرفة

)المال , محسن , 
2112) 

 5 فرق العمل
 5 تدريب العاممين

  05 المجموع  
  35 المجموع الكمي 

 الستبانة: اعداد الطالب وفقًا لمعمومات االمصدر
 محور الثاني / الجانب النظريال

 اواًل: االستبصار االستراتيجي :
( ان   (Slaughter, R. A, 1997 :2أشار مفهوم االستبصار االستراتيجي :

لالستبصار االستراتيجي  أساس منطقي ىو أن العالم ليس ثابت وانما  يتغير  بسرعة . 
دة. بداًل من ذلك ىناك عدد كبير  من وان  وجيات  النظر األمامية  ليست فكرة مجر 

المخاطر التي  يجب العمل عمى  تجنبيا  وتحديد  الفرص التي يجب االستفادة منيا 
وتوظيفيا واالستفادة منيا , ىذا النمط من المخاطر والفرص وثيق الصمة بكل شيء 

التي  تحاول المنظمة القيام بو  حتى في الوقت الحالي  عمى المدى القصير. المنظمات
تحاول االنتقال حال  إلى حال اخر من حيث المستقبل  ستجد نفسيا غارقة في القوى 
التي كانت مرئية بالفعل لبعض الوقت ، ولكن تم التغاضي عنيا. من ناحية أخرى ، 

 بينما ال توجد طريقة مستقبمية يمكنيا تقميد التاريخ وتوقع كل االحتماالت .
باالستبصار االستراتيجي التي ذكرىا الباحثون  وىناك عدد من التعاريف الخاصة 

 ويمكن ادرجيا في الجدول أدناه :
 ( مفاىيم االستبصار االستراتيجي3الجدول )

السنة, , اسم الباحث  ت
 الصفحة

 التعــــــــــــــريــــــــــــــــــــف 

0 Kononiuk,2018:78  عممية تشاركية ومنيجية يقودىا القائد والتي من
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يا  تحدد الفرص والمخاطر لدى المجال خالل
االجتماعي والثقافي واالقتصادي والبيئي والسياسي 

 . والقانوني والتكنولوجي
2 Iden & 

Christensen,2017:1 
ىو مجال في تطور سريع ُيحكم عميو بيذا الشكل  

من زيادة عدد اإلصدارات السنوية في العقد 
 . الماضي

3 Harper,2013:6 ة وتشاركية لجمع المعمومات المفيدة  عممية منيجي
عن  المستقبل وعممية بناء رؤية متوسطة إلى 

طويمة األجل تيدف من خالليا  إلى اتخاذ العديد 
 .من  القرارات المتعمقة بالوقت الحاضر

4 Wiener,et.al,2015:1  القدرة عمى خمق رؤية مستقبمية عالية الجودة
تخدام العديد ومتماسكة وعممية والحفاظ عمييا واس

من االفكار التنظيمية من اجل الكشف عن 
الظروف ، وتوجيو السياسة ، الستكشاف أسواق 
 . ومنتجات وخدمات جديدة عمى مستوى المنظمة

 المصدر: اعداد الباحث باالعتماد عمى المصادر اعاله 
ميل  تبرز اىمية االستبصار االستراتيجي من حيث التح أهمية االستبصار االستراتيجي:

الخاص  بالمنافسين  والتطورات المتعمقة  بالسوق  بشكل  مباشر أو غير مباشر 
وبالتالي  يمكن أستخدامو  لمتنبؤ , كما  يمكن   ان يساعد االستبصار  االستراتيجي  
عمى  تحديد المواقع  الجديدة  لألسواق من  حيث اإلنتاج    والمبيعات  ,  ويمكن  

ناقشات  االستراتيجية  مع الجيات   الفاعمة   األخرى              استخدامو  ايضًا في  الم
 (Dahlgren& Bergman, 2020 :61  . ) 

ومن النتائج المتعمقة والقيمة لالستبصار االستراتيجي أنو يتيح لصانعي القرار في 
المؤسسة ، مجموعة من السيناريوىات المتعمقة بالمستقبل  من اجل رسم قرارات 

حقق الفائدة والميزة التنافسية   ، بالنسبة لمنظمة تشارك في برنامج استشراف وخيارات ت
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استراتيجي فعال ، يتم اتخاذ خطوات مدروسة بطريقة متعددة  تجعميا عمى استعداد 
 ( .(Appiah & Sarpong, 2015 :514بشكل إيجابي  

 المتطمبات األساسية لالستبصار الناجح : 
بصار ال بد من توفير  بعض المتطمبات األساسية في من اجل نجاح االست        

 ((Conway, 2015:27المنظمة وكما يأتي . 
يجب أن يكون ىناك اعتراف بأن اعتماد التفكير المنتظم في المستقبل كجزء  -0

من تطوير االستراتيجية  ومن ثم القبول بيذا التفكير , عدا ذلك  تكون غير  
 لتخطيط  الحالية  . قادًرا عمى غرس العمل في عمميات ا

يجب التعرف عمى  االسباب المتعمقة باستخدام  االستبصار االستراتيجي  وما  -2
ىي االىداف التي تكون وراء ذلك  ؟  كيف ستدمج أنشطة االستبصار مع 
العمميات الحالية  وما الذي ستفعمو بالنتائج المتحققة . إذا لم تفعل ذلك ، 

غير مرتبطة  بتطوير االستراتيجية التي تسعى وبالتالي ينتيي األمر إلى عممية 
 المنظمة الى تحقيقيا . 

العمل عمى تدريب األشخاص بشكل جيد  الذين سيقودون عمميات االستبصار  -3
 , من االجل الحصول عمى الدعم الكامل  .

ان تصمم عمميات االستبصار  مع العديد من  األشخاص  في جميع االنشطة  -4
لى أن ىناك مرحمة من تفكير استراتيجي منفصمة . حيث تشير ىذه الخطوة ا

في تطوير االستراتيجية ، بداًل من تصميم عممية تقميدية تكون من أعمى إلى 
أسفل مع التفكير االستراتيجي الذي يحدث بشكل أساسي في القمة ، صمم 
عممية تفترض أن لكل فرد في المؤسسة يمكنو التفكير بشكل استراتيجي إذا 

 رصة وتوفرت لديو المزيد من المعمومات  .أتيحت لو الف
العمل عمى تحديد العمميات . حيث توفر عممية االستبصار االستراتيجي    -5

العام  إطاًرا  واسًعا  من اجل تنفيذ  المنيج المستقبمي  والتي تكون نقطة 
البداية لتحديد الطرق التي يجب استخداميا في أي مرحمة من المراحل المعتمدة 

 بصار.في االست
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 :  مشاركة المعرفةثانيًا: 
ان مشاركة المعرفة  تحقق فوائد لممجتمع بمجرد مشاركتيا  :مشاركة المعرفة مفهوم 

مع اآلخرين بشكل جيد . الغرض من تركيز أنشطة تبادل المعرفة ىو استغالل معرفة 
كل شخص لمجموعة معينة ، فإن مشاركة المعرفة ىي عممية يشارك فييا عدد معين 

األشخاص عمى مستوى المنظمة . وبالتالي ، تعد مشاركة المعرفة من المرحمة من 
الحيوية لتحقيق نجاح إدارة المعرفة ,  يمكن مشاركة  المعرفة من خالل إجراء 
اتصاالت وجًيا لوجو من خالل التواصل مع خبراء آخرين ، ورسائل مكتوبة ، مراسالت 

ة المعرفة  )  ، وغيرىا  من الوسائل المعتمدة عند مشارك
Iqbal,et.al,2011:11052  .) 

وىناك عدد من التعاريف الخاصة بمشاركة المعرفة التي ذكرىا الباحثون ويمكن ادرجيا 
 في الجدول أدناه 

 ( مفاىيم مشاركة المعرفة4الجدول )
اسم الباحث , السنة , رقم  ت

 الصفحة
 التعريف 

0 Srivastava,et.al, 
2006:1239 

ية ُتعرف بأعضاء الفريق الذين يتشاركون ىي عممية جماع
األفكار ذات الصمة بالميمة والمعمومات المكتسبة 

 واالقتراحات مع بعضيم البعض. 
2 Lee, 2001:327  مشاركة المعرفة ىي قدرة تنظيمية من اجل التعمم أو

اكتساب المعرفة المطموبة من المنظمات األخرى , وكمما 
ة االستعانة ، زادت نتيجزادت درجة القدرة التنظيمية 

 بمصادر خارجية اخرى.
3 Ellison,et.al,2015:105   تعد مشاركة المعرفة من العمميات المعقدة ألنيا بحاجة

 بين األفراد والمجموعات األكبر  إلى التفاوض عمى المعنى
4 Wang & Noe ,2010:115  ىي الوسيمة األساسية التي يمكن لمموظفين من خالليا

المساىمة في تطبيق المعرفة واالبتكار من اجل تحقيق 
 تحقيق الميزة التنافسية بين المنظمات .

 المصدر : اعداد الطالب باالعتماد عمى المصادر اعاله
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تمتمك المنظمات من خالل  مشاركة المعرفة  القدرة عمى  : مشاركة المعرفة أهمية 
نتاجية .  كما ُتستخدم المعرفة تحويميا من منظمات اقل إنتاجية الى منظمات  أكثر إ

المكتسبة من قبل المنظمات عمى اتخاذ العديد من القرارات في الوقت المناسب والعمل 
ية  ثقافة عمى تحسين الجودة والفعالية  والكفاءة  وتحقيق التعاون . وبالتالي ، يجب رعا

مشاركة يمكن بيان اىمية و et.al,2012:47) .( Yusof , تبادل المعرفة  ونشرىا
 ( أدناه :5المعرفة التي ذكرىا الباحثون والمدرجة في الجدول رقم )

 ( اىمية مشاركة المعرفة حسب اراء الكتاب والباحثين5الجدول )

 د
اسم الباحث , السنة , رقم 

 الصفحة

االهمية 

من 

 حيث..

 الغـــــــــــرض

1 Zohoori,et.al,2013:29  مًٍمب مه ممبرسبد  مشبركخ انمعزفخ  تعذ جشًءا االثتكبر

انتعهم  نهمىظمخ  َانتي نٍب دَر مٍم  عهّ تذسيه 

فٍم انسُق جىجًب إنّ جىت مع األوشطخ انتطُريخ  

َثبنتبني يمكه أن تسٍم مشبركخ انمعزفخ 

 مجمُعخ متىُعخ مه انتعذيالد انتىظيميخ.

2 Yeşil,et.al,2013:219  انميشح

 انتىبفسيخ 

انمُارد األكثز يعذ اكتسبة مشبركخ انمعزفخ مه  

أٌميخ مه انىبديخ االستزاتيجيخ الكتسبة انميشح 

 انتىبفسيخ  َانذفبظ عهيٍب .

3 7Wang & Noe ,2010:11  تُفيز

انمعهُمب

 د 

تٍذف اٌميخ مشبركخ انمعزفخ  إنّ تُفيز انمشيذ 

مه  انمعهُمبد انمٍمخ انتي تعمم عهّ مسبعذح 

اآلخزيه َانتعبَن معٍم نذم انمشكالد أَ 

 .ز االفكبر انجذيذح تطُي

4 Annansingh,et.al,2018:1

01 

تسبٌم مشبركخ انمعزفخ مه انىبديخ انطجيعيخ انّ   انميمخ

سيبدح ليمخ انمعزفخ انمكتسجخ . َعهيً ال ليمخ 

نهمعزفخ مب نم يتم تمبسمٍب َاستخذامٍب ثبنشكم 

 انصذيخ  .

5 Reychav & Weisberg, 

2010:286 

ثيه انمُظفيه ثبنمسبٌمبد  معزفخمشبركخ انتمثم  انجيبوبد 

وذُ إوشبء لبعذح ثيبوبد معزفيخ تىظيميخ , 

 نهُصُل انّ االٌذاف .

 المصدر : اعداد الطالب باالعتماد عمى المصادر اعاله
 حواجز مشاركة المعرفة : 

( بان الحواجز يمكن اعتبارىا من  Hew & Hara, 2007:2312يوكد )       
ع المتعمق بمشاركة المعرفة . وبالتالي ، يمكن تعريف حواجز العوامل  التي تمنع الداف
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مشاركة المعرفة عمى أنيا  مجموعة من العوامل التي تقمل من رغبة  الفرد السموكية 
.  وتوجد ىناك ستة انواع من الحواجز و تعيق ىذه الحواجز األشخاص عمى المشاركة

ل عبر اإلنترنت , التكنولوجيا ، عن مشاركة المعرفة في البيئات المتغيرة  , االتصا
ونقص الحاصل عند مشاركة المعرفة  ، والمجتمع ، والمواقف الشخصية ، واالعتبارات 

 السرية  وغيرىا .
(  الى ىناك ثالثة أسباب رئيسية لعدم  (Gray, 2004 :5حيث اشار         

 المشاركة بالمعرفة ومن ىذه االسباب ىي :
التقنيات المتعددة عبر اإلنترنت  وبالتالي عدم االىتمام بكيفية االفتقار إلى اإللمام ب -0

تحقيق  االتصال عبر اإلنترنت الذي يمكن أن يساعدىم عمى اداء االعمال بالشكل 
 المطموب  .

ي التوجو  إلى العمل مع افتقار الوصول إلى استخدام التكنولوجيا نفسيا ،  وبالتال -2
 أجيزة الكمبيوتر القديمة  والوصول غير الموثوق بو  . 

واخيرًا  ان التردد الحاصل من  بعض المنسقين الذين لم يشاركوا في المجتمع عبر -3
اإلنترنت لم يشاركوا أيًضا في المؤتمرات أو األنشطة االخرى وانما يقتصرون  فقط 

 ة .  عمى مواقع معينة يرونيا مناسب
 المحور الثالث : الجانب العممي 

 اواًل:   تحميل وتفسير نتائج الدراسة: 
يتضمن ىذا المبحث عرض تحميل وتفسير نتائج البيانات ألعينة الدراسة لكل من 
المتغيرات وابعادىا حيث يتمثل المتغير المستقل باالستبصار االستراتيجي وابعاده )المسح 

مومات، الشبكات واالفراد، التنظيم , الثقافة ( والمتغير التابع البيئي، طرائق معالجة المع
( سيتم  تدريب العاممين، فرق العمل،  تبادل المعرفةوابعاده )    مشاركة المعرفةىو 

استخدام االوساط الحسابية واالنحراف المعياري واالىمية النسبية  لمعرفة أتجاه االجابة 
لوسط الفرضي فاذا كانت قيمة الوسط الحسابي من خالل مقارنة الوسط الحسابي مع ا

اكبر من قيمة الوسط الفرضي ىذا يشير الى ان اجابات افراد العينة متجية نحو ) اتفق 
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واتفق جدًا ( في حين اذا كانت قيمة الوسط الحسابي اصغر من قيمة الوسط الفرضي 
 ( فان اجابات افراد العينة ستكون متجية نحو )ال أتفق  وال أتفق جداً 

 المتغير المستقل )االستبصار االستراتيجي ( -1
لغرض بيان اتجاىات و مستوى الموافقة ألفراد العينة التي تضمنتيا متغيرات 
الدراسة تم حساب االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب باالعتماد عمى 

 (6ل رقم )معامل االختالف ومستوى الموافقة لمفقرات ويمكن توضيح ذلك في الجدو 
 : ادناه

( االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب باالعتماد عمى معامل 6جدول ) 
 االختالف ألبعاد متغير )) االستبصار االستراتيجي(( 

الوسط  االبعاد المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف 

مستوى  الترتيب
 الموافقة 

االستبصار االستراتيجي
 X

 محايد/ معتدل X1 3.32 0.91 27.32 5المسح البيئي  
طرائق معالجة المعمومات 

X2 
 أتفق / مرتفع 3 20.37 0.75 3.70

 أتفق / مرتفع X3 3.50 0.78 22.32 4الشبكات واالفراد 
 أتفق / مرتفع X4 3.66 0.73 19.91 1التنظيم 
 أتفق / مرتفع X5 3.62 0.72 19.99 2الثقافة 

 أتفق / مرتفع  0.62 3.56 مالياالج
 (spssالمصدر : اعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات برنامج )  

تشير المخرجات االحصائية لمتحميل االحصائي الوصفي لمتغيرات االستبصار 
 االستراتيجي الى الحقائق 

(، وىو اعمى 3.56بمغ الوسط الحسابي ألجمالي متغير االستبصار االستراتيجي ) -0
( ، وىذا مما يدل 0.62(  وبانحراف معياري )3لمتوسط الفرضي البالغ )من ا

عمى عدم تشتت اجابات افراد العينة، ومستوى موافقة )أتفق( عمى معيار الدراسة 
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و يشير الى نسبة اتفاق اجمالية عالية لعينة الدراسة عمى فقرات ابعاد المتغير 
 المستقل .

، بمستوى موافقة  3.70و  3.32بين    تراوحت قيم االوساط الحسابية ألبعاده -2
و  X2عالية عمى اربع أبعاد حيث جاءت  ابعاد )طرق معالجة المعمومات 

( ضمن معيار )أتفق( ، بينما X5و الثقافة  X4و التنظيم  X3الشبكات واالفراد 
 ( عمى معيار )محايد( .X1جاء ُبعد )المسح البيئي 

 
 (  : مشاركة المعرفةالمتغير التابع ) -2

لغرض بيان اتجاىات و مستوى الموافقة ألفراد العينة عمى الفقرات )االسئمة( و 
التي تضمنتيا متغيرات الدراسة تم حساب االوساط الحسابية واالنحرافات 
المعيارية والترتيب باالعتماد عمى معامل االختالف  ومستوى الموافقة لمفقرات 

 ( وكما يمي :7ويمكن توضيح ذلك في الجدول رقم )
( االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب باالعتماد عمى معامل   7دول ) ج

 االختالف ألبعاد  متغير )) مشاركة المعرفة ((
االنحراف  الوسط الحسابي االبعاد المتغير

 المعياري
معامل 
 االختالف

 مستوى الموافقة الترتيب

مشاركة المعرفة 
Z  تبادل المعرفةZ1 3.89 0.67 17.32 2  أتفق / مرتفع 

 أتفق/ مرتفع Z2 4.08 0.69 16.93 1فرق العمل 
تدريب العاممين 

Z3 
4.03 0.71 

17.70 3 
 أتفق/ مرتفع

 أتفق/ مرتفع   0.63 4.00 االجمالي
 (spssالمصدر : اعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات برنامج )

ي لمتغيرات مشاركة المعرفة الى تشير المخرجات االحصائية لمتحميل االحصائي الوصف
 الحقائق التالية : 
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(، وىو اعمى من 4.00بمغ المتوسط الحسابي ألجمالي متغير مشاركة المعرفة ) -0
( ، وىذا مما يدل عمى 0.63(  وبانحراف معياري )3المتوسط الفرضي البالغ )

وىذا عدم تشتت اجابات افراد العينة، ومستوى موافقة )أتفق( عمى معيار الدراسة 
يشير الى نسبة اتفاق اجمالية عالية لعينة الدراسة عمى فقرات ابعاد المتغير 

 الوسيط .
، بمستوى موافقة عالية  4.08و  3.89تراوحت قيم االوساط الحسابية ألبعاده بين   -2

 عمى جميع األبعاد حيث جاءت  ضمن معيار )أتفق(
 ثانيًا : اختبار الفرضيات : 
 عالقات االرتباط بين متغيرات الدراسة: اواًل : تحميل واختبار

يتضمن ىذا الجزء عمى عالقات االرتباط واختبارىا بين متغيرات الدراسة التي 
تضمنتيا فرضيات الدراسة ، الفرضية الرئيسة  االولى ، وما ينبثق عنين من فرضيات 

ت فرعية ، استعمل ليذا الغرض تحميل االنحدار الخطي البسيط وتم اختبار معامال
( لمعرفة معنوية العالقة بين tاالرتباط المحسوبة باستخدام احصاءات االختبار )

 متغيرات .
   الفرضية الرئيسة االولى:   -0
  فرضية العدمNull Hypothesis  ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة "

 .  مشاركة المعرفةاحصائية بين االستبصار االستراتيجي و 
  الفرضية البديمةve hypothesis Alternati  توجد عالقة ارتباط ذات "

 .مشاركة المعرفةداللة احصائية بين االستبصار االستراتيجي و 
 ـــــــــــــــــــ وتتفرع منيا الفرضيات الفرعية التالية ـــــــــــــــــــ

 الفرضية الفرعية االولى: 
صائية بين المسح البيئي و " ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة اح  .H0  فرضية العدم 

 ".مشاركة المعرفة 
" توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بين المسح البيئي و      .H1الفرضية البديمة 

 ".مشاركة المعرفة 
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 الفرضية الفرعية الثانية:
" ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بين طرائق   .H0    فرضية العدم 

 ومشاركة المعرفة ت معالجة المعموما
"  توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بين طرائق معالجة   .H1الفرضية البديمة 

 ومشاركة المعرفةالمعمومات 
 الفرضية الفرعية الثالثة:

" ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بين الشبكات واالفراد  .H0  فرضية العدم
 " ومشاركة المعرفة 

" توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بين الشبكات واالفراد    .H1بديمة الفرضية ال
 " ومشاركة المعرفة 

 الفرضية الفرعية الرابعة:
" ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بين التنظيم   .H0     فرضية العدم 

 ".ومشاركة المعرفة 
ومشاركة ت داللة احصائية بين التنظيم " توجد عالقة ارتباط ذا     .H1الفرضية البديمة 

 " .المعرفة 
 

 الفرضية الفرعية الخامسة:" 
" ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بين الثقافة     .H0     فرضية العدم 

 " .ومشاركة المعرفة 
ومشاركة " توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بين الثقافة       .H1الفرضية البديمة 

 " .المعرفة 
من اجل اعطاء اجابة دقيقة بشان اثبات صحة الفرضية الرئيسة الثانية او عدم صحتيا 

 ( 8ينبغي اختبار صحة الفرضيات الفرعية المنبثقة عنيا ، وكما موضح في الجدول )
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( نتائج تحميل معامل االرتباط بين أبعاد المتغير المستقل والمتغير 8جدول )  
 (042الوسيط )ن=

                               
 المتغير الوسيط

 
 أبعاد المتغير المستقل

 مشاركة المعرفة

( tقيمة ) معامل االرتباط
 القيمة المعنوية المحسوبة

 0.000 4.543 **0.358 المسح البيئي
 0.000 8.297 **0.574 طرق معالجة المعمومات

 0.000 6.731 **0.494 الشبكات واالفراد
 0.000 9.684 **0.633 التنظيم
 0.000 11.435 **0.695 الثقافة

 0.000 10.944 **0.679 أجمالي االستبصار االستراتيجي

 3.357= (df,142,  P≤0.01)( الجدولية tقيمة )    
 (spssمى مخرجات برنامج )المصدر : اعداد الباحث باالعتماد ع   

( بان قيم االرتباط بين أبعاد المتغير المستقل  8يتضح من النتائج في الجدول ) 
)مشاركة المعرفة( ىي قيم ارتباط  التابعاالستبصار االستراتيجي من جية  والمتغير 

( ، و ىذا ما اكدتو قيم 1.10موجبة و قوية ومعنوية عند مستوى الداللة المعنوية )
(t ) المحسوبة  لعالقة االرتباط المبينة في الجدول حيث جاءت ىذه القيم  اكبر من

( ، وىذا يقودنا 1.10( عند مستوى المعنوية )3.357( الجدولية البالغة )tقيمة )
الى رفض فرضيات العدم و قبول الفرضيات الفرعية البديمة لمفرضية الرئيسة الثانية 

ين اجمالي االستبصار االستراتيجي ومشاركة ،  ولغرض التأكد من وجود ارتباط  ب
المعرفة تم تطبيق التحميل عمى اجمالي بيانات االستبصار االستراتيجي وتبين ان 
ىناك ارتباط  موجب و قوي و معنوي بينو وبين مشاركة المعرفة و بذا نرفض 
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د التي تشير الى  " توج االولىفرضية العدم ونقبل الفرض البديل لمفرضية الرئيسة 
 ".ار االستراتيجي و مشاركة المعرفةعالقة ارتباط ذات داللة احصائية بين االستبص

 تحميل واختبار عالقات التأثير بين متغيرات الدراسة: -ثانيًا 
يتضمن ىذا الجزء عالقات التأثير واختبارىا بين متغيرات الدراسة التي تضمنتيا 

وما ينبثق عنين من فرضيات فرعية ،  ،  الثانيةفرضيات الدراسة ، الفرضية الرئيسة  
استعمل ليذا الغرض تحميل االنحدار الخطي البسيط واستعممت مخرجاتو في بيان 

 لمتأثير ، وكما موضح في ما يمي :الداللة االحصائية 
 : الثانية الفرضية الرئيسة . 0
  فرضية العدمNull Hypothesis  ال يوجد تأثير ذو داللة احصائية لالستبصار "

 .  مشاركة المعرفةاالستراتيجي في 
  الفرضية البديمةAlternative hypothesis  يوجد تأثير ذو داللة احصائية "

 .مشاركة المعرفةلالستبصار االستراتيجي في 
 ـــــــــــــــــــ وتتفرع منيا الفرضيات الفرعية التالية ـــــــــــــــــــ

 الفرضية الفرعية االولى:
" ال يوجد تأثير ذو داللة احصائية لممسح البيئي في     .H0      فرضية العدم 

 " .مشاركة المعرفة 
" يوجد تأثير ذو داللة احصائية لممسح البيئي في         .H1الفرضية البديمة  

 " .مشاركة المعرفة 
 الفرضية الفرعية الثانية:

رائق معالجة " ال يوجد تأثير ذو داللة احصائية لط   .H0    فرضية العدم 
 "مشاركة المعرفة المعمومات في 

"  يوجد تأثير ذو داللة احصائية لطرائق معالجة المعمومات  .H1   الفرضية البديمة 
 "مشاركة المعرفة في 

 الفرضية الفرعية الثالثة: 
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" ال يوجد تأثير ذو داللة احصائية لمشبكات واالفراد في    .H0     فرضية العدم  
 " . ةمشاركة المعرف

" يوجد تأثير ذو داللة احصائية لمشبكات واالفراد في       .H1الفرضية البديمة  
 " . مشاركة المعرفة

 الفرضية الفرعية الرابعة:
مشاركة " ال يوجد تأثير ذو داللة احصائية لمتنظيم في    .H0     فرضية العدم  

 " . المعرفة
مشاركة داللة احصائية لمتنظيم في " يوجد تأثير ذو       .H1الفرضية البديمة  

 " .المعرفة 
 الفرضية الفرعية الخامسة:

مشاركة " ال يوجد تأثير ذو داللة احصائية لمثقافة في    .H0     فرضية العدم   
 " . المعرفة

مشاركة في " يوجد تأثير ذو داللة احصائية لمثقافة       .H1الفرضية البديمة   
 " .المعرفة 

 االستبصار االستراتيجي في مشاركة المعرفة .تأثير نتائج قياس ( 9جدول ) 

أبعاد المتغير 
 المستقل

 المخرجات االحصائية لمنموذج

B0 
 ثابت القطع

B1 
معامل 
 االنحدار

 Fقيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 المعنوية

 معامل التحديد
R2 

 0.128 0.000 20.637 0.247 3.182 المسح البيئي
طرائق معالجة 

 ماتالمعمو 
2.241 0.476 68.833 0.000 0.330 

 0.245 0.000 45.309 0.395 2.617 الشبكات واالفراد
 0.401 0.000 93.776 0.543 2.014 التنظيم
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 0.483 0.000 130.803 0.601 1.830 الثقافة
أجمالي االستبصار 

 االستراتيجي
1.570 0.683 119.77 0.000 0.461 

الجدولية عمى مستوى داللة  Fقيمة                                             
 6.81 ( =041،  0( و بدرجات حرية )0.01)

 (spssالمصدر : اعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات برنامج )  
(  9)  تشير نتائج تقدير معالم نموذج االنحدار الخطي البسيط المبينة في الجدول

درة االستبصار االستراتيجي وابعاده عمى الى جممة من الحقائق التي توضح مدى ق
 التأثير  في مشاركة المعرفة  وكما يمي:

مشاركة أظير متغير المسح البيني تأثيرا معنويا  ذو داللة احصائية في  -0
( لنموذج االنحدار 20.637المحسوبة البالغة ) Fبداللة قيمة   المعرفة 

( عند 6.81بالغة )الجدولية ال Fالخطي البسيط حيث كانت اكبر من قيمة 
نسبة ( ، و يستدل من معامل التحديد ) الذي يمثل (0.01مستوى معنوية 

التباين في المتغير التابع الذي يمكن التنبؤ بو من خالل المتغير )أو 
( ان متغير المسح البيني 0.128، الذي بمغت قيمتو )  المتغيرات( المستقمة(

، و بداللة  شاركة المعرفة م% من التباين الحاصل في 02.8يفسر لوحده 
بوحدة  X إذا تغيرتY  الذي يعكس مقدار التغير فيمعامل االنحدار ) 

في  0.247فان زيادة المسح البيني وحدة واحدة يقود الى زيادٍة قدرىا ( واحدة
 . مشاركة المعرفة 

تأثيرا معنويا  ذو داللة احصائية في  طرائق معالجة المعمومات أظير متغير -2
( لنموذج 68.833المحسوبة البالغة ) Fبداللة قيمة   لمعرفة مشاركة ا

الجدولية البالغة  Fاالنحدار الخطي البسيط حيث كانت اكبر من قيمة 
( ، و يستدل من معامل التحديد ، الذي (0.01( عند مستوى معنوية 6.81)

% من 33.1( ان متغير المسح البيني يفسر لوحده 0.330بمغت قيمتو ) 
فان زيادة  ، و بداللة معامل االنحدار  مشاركة المعرفة حاصل في التباين ال
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في  0.476وحدة واحدة يقود الى زيادٍة قدرىا  طرائق معالجة المعمومات
 .  مشاركة المعرفة 

مشاركة تأثيرا معنويا  ذو داللة احصائية في  الشبكات واالفراد أظير متغير -3
( لنموذج االنحدار 45.309)المحسوبة البالغة  Fبداللة قيمة   المعرفة 

( عند 6.81الجدولية البالغة ) Fالخطي البسيط حيث كانت اكبر من قيمة 
( ، و يستدل من معامل التحديد ، الذي بمغت قيمتو ) (0.01مستوى معنوية 

% من التباين 24.5يفسر لوحده  الشبكات واالفراد( ان متغير 0.245
متغير فان زيادة  عامل االنحدار ، و بداللة م مشاركة المعرفة الحاصل في 

  مشاركة المعرفة في  0.395وحدة واحدة يقود الى زيادٍة قدرىا  الشبكات واالفراد
 مشاركة المعرفة تأثيرا معنويا  ذو داللة احصائية في  التنظيم أظير متغير  -4

( لنموذج االنحدار الخطي البسيط 93.776المحسوبة البالغة ) Fبداللة قيمة  
( عند مستوى معنوية 6.81الجدولية البالغة ) Fنت اكبر من قيمة حيث كا
( ان 0.401( ، و يستدل من معامل التحديد ، الذي بمغت قيمتو ) (0.01
 مشاركة المعرفة % من التباين الحاصل في 41.0يفسر لوحده  التنظيممتغير 

الى زيادٍة  وحدة واحدة يقود متغير التنظيم، و بداللة معامل االنحدار فان زيادة 
 .  مشاركة المعرفة في   0.543قدرىا 

 مشاركة المعرفة تأثيرا معنويا  ذو داللة احصائية في  الثقافة أظير متغير -5
( لنموذج االنحدار الخطي 130.803المحسوبة البالغة ) Fبداللة قيمة  

( عند مستوى 6.81الجدولية البالغة ) Fالبسيط حيث كانت اكبر من قيمة 
( 0.483( ، و يستدل من معامل التحديد ، الذي بمغت قيمتو ) (0.01معنوية 

مشاركة % من التباين الحاصل في 48.3يفسر لوحده  الثقافةان متغير 
وحدة واحدة يقود  متغير الثقافةفان زيادة  ، و بداللة معامل االنحدار  المعرفة 

 . مشاركة المعرفة في  0.601الى زيادٍة قدرىا 
تأثيرا معنويا  ذو داللة احصائية في  تبصار االستراتيجيأجمالي االسأظير  -6

( لنموذج 119.77المحسوبة البالغة ) Fبداللة قيمة   مشاركة المعرفة 



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 

 
 4493 

الجدولية البالغة  Fاالنحدار الخطي البسيط حيث كانت اكبر من قيمة 
( ، و يستدل من معامل التحديد ، الذي (0.01( عند مستوى معنوية 6.81)

يفسر لوحده  االستبصار االستراتيجي( ان اجمالي متغير 0.461) بمغت قيمتو 
وما تبقى من النسبة عوامل  مشاركة المعرفة % من التباين الحاصل في 46.0

فان  اخرى لم تدخل في انموذج تحميل االنحدار ، و بداللة معامل االنحدار 
زيادٍة قدرىا  وحدة واحدة يقود الى االستبصار االستراتيجياجمالي متغير  زيادة 

 . مشاركة المعرفة في  0.683
نرفض فرض العدم ونقبل بالفرض البديل  انفة الذكر  الحقائق) وعمى ضوء  

" يوجد تأثير ذو داللة احصائية لالستبصار لمفرضية الرئيسة الثانية التي تشير الى
 االستراتيجي في مشاركة المعرفة " (. 

 صيات المحور الرابع : االستنتاجات والتو 
 اواًل: االستنتاجات :

اتضح ان معظم افراد العينة من القيادات االدارية ىم من الذكور وىذا يدل  -0
عمى الطابع الذكوري عند تولي المناصب االدارية لمجالس الكميات , كما 
اتضح ان معظم افراد العينة في مجالس الكميات عينة البحث من الفئة 

مسين سنة وىذا مما يدل عمى نضج العينة العمرية ما بين االربعين الى الخ
المبحوثة  واكتسابيا لمميارات عند التعامل مع المواقف المتنوعة والتي تساىم 

 في تطوير عمل الكميات .
تمتاز الكميات بان قياداتيا االدارية ىم من اصحاب شيادة الدكتوراه وبذلك  -2

مر والتدرج من تمتاز بالمؤىالت العممية واالكاديمية التي تتطور في الع
خالل السمم الوظيفي وىذا مما يدل عمى قوة تأثيرىم في عمل ىذه 

 . االىداف التشكيالت وتوجيا نحو تحقيق 
أظيرت نتائج التحميل بوجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بين متغيرات  -3

البحث , اذ أثبتت النتائج صحة الفرضيات الرئيسية والفرضيات الفرعية 
 ا . المنبثقة مني
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أظيرت نتائج التحميل بوجد تأثير ذو  داللة احصائية بين متغيرات البحث ,  -4
 اذ أثبتت النتائج صحة الفرضيات الرئيسية والفرضيات الفرعية المنبثقة منيا 

 ثانيًا: التوصيات : 
العمل عمى اجراء عمميات دعم لألبعاد التي حققت نتائج اقل من خالل  -0

عمى تحسينيا والمتمثمة ببعد المسح البيئي من العينة المبحوثة  والعمل 
 متغير االستبصار االستراتيجي.

يمكن لمكميات عينة البحث العمل عمى استغالل مدى التقارب الموجود في  -2
المتغيرات وعدىا من المؤشرات االيجابية لمدى تأثيرىا من خالل العمل عمى 

والتي اشيرت  تجسيد الخطط المستقبمية من اجل احداث تغيرات تنظيمية
الييا ىذه العالقة , وجعل مشاركة المعرفة من االفكار السائدة وانتاجيا بين 

 العاممين.
ضــرورة تطبيق االجــراءات والخطوات بشــكل متسمســل ودقيــق ومبنــي عمــى  -3

 خطــة عممية مدروسة من قبل  القيادات العميا في الكمية .
ومسؤوليتيا اإلجتماعية في مجال اإلسيام إن ترتقي الكمية بأدائيا المجتمعي  -4

 المستمر بنشاطات وفعاليات خدمة المجتمع .
ضرورة االستفادة من المفاىيم النظرية والتطبيقية  وغيرىا في البحث الحالي  -5

وما توصل إليو من استنتاجات لتطبيقيا في الكميات المعنية التابعة الى 
 جامعة الكوفة .
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