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 أثر انثقخ ثٍُ أعضبء هُئخ انزذرَص عهً يشبركخ انًعرفخ

 "دراضخ يُذاَُخ ثبنزطجُق عهً انجبيعبد انًُُُخ"

 عجذانُبصر عجذانرحًٍ َبصر ضىداٌ

 

 

 

 انًهخص:

اٌّؼوفخ ِٓ ٚعٙخ ٔظو ٘لفذ اٌلهاٍخ اٌٝ ِؼوفخ أصو اٌضمخ ػٍٝ ِشبهوخ 

أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ فٟ ص٩س عبِؼبد ١ّٕ٠خ ؽى١ِٛخ، ٚاٍزقلَ اٌجبؽش إٌّٙظ 

اٌٛطفٟ اٌزؾ١ٍٍٟ، ٚرُ اٍزقلَ لبئّخ ا٨ٍزمظبء وؤكاح هئ١َ١خ ٌغّغ اٌج١بٔبد، ٚثٍغ 

( ِفوكح، 603( ِفوكح، ف١ّب ثٍغذ ػ١ٕخ اٌلهاٍخ )6403ؽغُ ِغزّغ اٌلهاٍخ )

(٦كفبي ِٚؼبٌغخ اٌج١بٔبد، SPSSزؾ١ًٍ ا٨ؽظبئٟ )ٚرُ اٍزقلاَ ثؤبِظ اٌ

ٚافزجبه اٌفوٚع ، ٚرٛطٍذ اٌلهاٍخ اٌٝ ٚعٛك رؤص١و ِؼٕٛٞ ٌٍضمخ ػٍٝ ِشبهوخ 

اٌّؼوفخ، ٚأٚطذ اٌلهاٍخ ثب٨٘زّبَ ثجٕبء ٚرؼي٠ي ِفَٙٛ اٌضمخ اٌزٕظ١ّ١خ ٚمٌه ِٓ 

ٟ رفبػ٩رُٙ ف٩ي رؼي٠ي اٌغلاهح ثبٌضمخ وَّئ١ٌٛخ أف٩ل١خ ٤ػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ف

 اٌلاف١ٍخ ِغ ثؼؼُٙ اٌجؼغ.
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Abstract: 

The study aimed at identifying the effect of trust on 

knowledge sharing from the point of view of the faculty 

members of three Yemeni government universities. The 

researcher used the analytical descriptive method. The survey 

list was used as a main tool for collecting data. The study 

population reached (3096) (342). The statistical analysis 

program (SPSS) was used for the introduction and processing 

of data and hypothesis testing. The study concluded that there 

is a significant effect of trust on the sharing of knowledge. 

The study recommended building and enhancing the concept 

of organizational trust by enhancing trustworthiness as ethical 

responsibility Reese in the interior of their interactions with 

each other. 
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 انًقذيخ:

ٍؼذ إٌّظّبد فٟ ِغبي ِشبهوخ اٌّؼوفخ اٌٝ رشغ١غ ٘نٖ اٌّشبهوخ 

ثٛطفٙب اٌّىْٛ ا٤ُ٘ فٟ أٔظّخ اكاهح اٌّؼوفخ ٚػ١ٍّبرٙب، ِٚٓ ِٕطٍك أْ ٔشو 

اٌّؼوفخ ٘ٛ اٌؼّبٔخ ٌزؾم١ك ػبئل ِمبثً اٌغٙٛك ٚاٌزىب١ٌف اٌّجنٌٚخ فٟ ٍج١ً رٕف١ن 

ٚثٛطف اٌّؼوفخ ِٛعٛكاً ريكاك ثب٨ٍزقلاَ ػ١ٍّبد اكاهح اٌّؼوفخ ا٤فوٜ، 

ٚاٌّشبهوخ ٚرجبكي ا٤فىبه، ٚاٌقجواد، ٚاٌّٙبهاد ث١ٓ ا٤فواك فزّٕٛ ٚرزؼبظُ ٌلٜ 

 وً ُِٕٙ.

 

 اوالً: انذراضبد انطبثقخ:

(Bakker et al, 2006) دراضخ -1
(i) ًافزجبه ّٔٛمعبً ٠زؼّٓ هذفذ إن :

ص٩صخ أثؼبك ٌٍضمخ )اٌملهح، ٚإٌّؼ، ٚا٤ِبٔخ( ٚػ٩لزٙب ثّشبهوخ اٌّؼوفخ، 

( فو٠مبً ٠ؼٍّْٛ 36( فوكاً ػّٓ )01أعو٠ذ اٌلهاٍخ ػٍٝ ػ١ٕخ لٛاِٙب )

رىصهذ ػٍٝ رط٠ٛو ِٕزغبد ِٕظّبد رؼًّ فٟ ِغبي ػٍَٛ اٌفؼبء 

فٟ ِشبهوخ اٌّؼوفخ ػٍٝ أْ أ٠بً ِٓ أثؼبك اٌضمخ ٨ ٠ئصو  انذراضخ إنً

اٌَّزٜٛ اٌفوكٞ، ا٨ أٔٗ ٚثؼل اكفبي ػؼ٠ٛخ اٌفو٠ك فٟ ِؼبكٌخ ا٨ٔؾلاه 

ظٙو رغ١و َٔجٟ فٟ إٌزبئظ ؽ١ش ظٙود ػ٩لخ ا٠غبث١خ ػؼ١فخ ث١ٓ ثؼلٞ 

)إٌّؼ، ٚا٤ِبٔخ( ِغ ِشبهوخ اٌّؼوفخ، ٚػ٩لخ ٍٍج١خ ث١ٓ اٌملهح ِٚشبهوخ 

 اٌّؼوفخ.

(3414)هفبػٟ،  دراضخ -3
 (ii)

فذ اٌٝ اٌزؼوف ػٍٝ أصو اٌضمخ ث١ٓ اٌؼب١ٍِٓ ٘ل 

ػٍٝ ِشبهوخ اٌّؼوفخ، ؽجمذ اٌلهاٍخ ػٍٝ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌشووخ اٌمبثؼخ 

أْ أثؼبك اٌضمخ اٌّزّضٍخ )ثبٌضمخ اٌّؼزّلح ػٍٝ  رىصهذ انذراضخ إنًٌٍط١واْ، 

اٌق١و٠خ، ٚاٌضمخ اٌّؼزّلح ػٍٝ اٌضمبفخ، ٚاٌضمخ اٌّؼزّلح ػٍٝ ا٤ِبٔخ( ٌُٙ رؤص١و 

 كٞ ػٍٝ ِشبهوخ اٌّؼوفخ.ؽو

Monavvarian et al, 2013)، )دراضخ -6
(iii )

:  اٌٝ رٕبٚي ػ٩لخ هذفذ إنً 

)اٌضمخ، ٚاٌمٛاػل ا٨عزّبػ١خ ٚاٌشجىبد، ٚا٨ٌزياِبد ٚاٌزٛلؼبد، ٚاٌشؼٛه 

ثب٨ٔزّبء( ثّّبهٍبد اكاهح اٌّؼوفخ )ِشبهوخ اٌّؼوفخ، ٚفٍك اٌّؼوفخ( فٟ 

( ِفوكح ِٓ 376ٌزوو١ي ػٍٝ ػ١ٕخ لٛاِٙب )شووخ إٌفؾ اٌٛؽ١ٕخ ا٠٦وا١ٔخ، ثب



              

016 
 

كلية التجارة  –جامعة قناة السويس 

 سماعيليةاإٌل

 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
 2017لرابعالعدد املحق                              المجلد الثامن                                     

 ........."دراسة ميدانية بالتطبيق   أثر الثقة بين أعضاء هيئة التدريس على مشاركة المعرفة
 عبدالناصر عبدالرحمن ناصر سودان

 
ٚعٛك ػ٩لبد رىصهذ انذراضخ إنً اٌّل٠و٠ٓ ٚوجبه اٌقجواء فٟ اٌشووخ. 

 ا٠غبث١خ ل٠ٛخ ث١ٓ اٌضمخ ِّٚبهٍبد اكاهح اٌّؼوفخ ثشم١ٙب.

(Tsai  et al, 2014) دراضخ -0
 (iv)

: أصو )اٌضمخ، ٚاٌوإ٠خ وهذفذ إنً 

اٌّشزووخ، ٚاٌزفبػً ا٨عزّبػٟ( ػٍٝ ِشبهوخ اٌّؼوفخ اٌظو٠ؾخ ث١ٓ 

ِغّٛػبد اٌؼًّ ػٍٝ ا٨ٔزؤذ، ؽجمذ ٘نٖ اٌلهاٍخ ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ 

اٌشووبد اٌزب٠ٛا١ٔخ اٌؼبٍِخ فٟ طٕبػخ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد رُ رٛى٠غ 

( اٍزّبهح 640( اٍزّبهح ػٍٝ ٘نٖ اٌشووبد ثٍغ اٌَّزوك ِٕٙب )034)

ٚعٛك ػ٩لخ ا٠غبث١خ ماد  رىصهذ انذراضخ إنًطبٌؾخ ٌٍزؾ١ًٍ ا٨ؽظبئٟ. 

ك٨ٌخ اؽظبئ١خ ث١ٓ وً ِٓ )ا٤ٍٍٛة اٌؼبؽفٟ، ٚاٌضمخ، ٚاٌوإ٠خ اٌّشزووخ( 

 ِٓ عبٔت ِٚشبهوخ اٌّؼوفخ ِٓ عبٔت آفو.

,Yen, 2014) Lin  (Chen & دراضخ -0
(v )

ٚ٘لفذ اٌٝ: رٕبٚي ِٛػٛع  

ؼوفخ اٌزٕظ١ّ١خ ػّٓ ٍٍٍَخ اٌزٛه٠ل، ِٓ ف٩ي رؾ١ًٍ ر١ًَٙ ِشبهوخ اٌّ

اٌؼ٩لخ ث١ٓ )ا٤٘لاف اٌّشزووخ، ٚاٍزوار١غ١بد إٌفٛم، ٚاٌؼ٩لبد 

ا٨عزّبػ١خ اٌضبثزخ(، ِغ اٌضمخ اٌّشزووخ ث١ٓ إٌّظّبد ٚأصو مٌه ػٍٝ اٌزؼبْٚ 

( ِل٠واً ٠ؼٍّْٛ 333ِٚشبهوخ اٌّؼوفخ، اػزّلد اٌلهاٍخ ػٍٝ اٍزمظبء )

أْ اٌضمخ ورىصهذ انذراضخ إنً: ٌظٕبػبد اٌزؾ١ٍ٠ٛخ ثزب٠ٛاْ، فٟ ِغبي ا

اٌّشزووخ ث١ٓ إٌّظّبد ٟ٘ ؽغو اٌيا٠ٚخ اٌّطٍٛثخ ٌزط٠ٛو ٚأشبء اٌزؼبْٚ 

ث١ٓ إٌّظّبد ٤غواع ِشبهوخ اٌّؼوفخ، وّب رج١ٓ أ٠ؼبً ِٓ رف١َو ٔزبئظ 

١خ ٘نٖ اٌلهاٍخ أْ إٌّظّبد ٠غت أْ رٕظو اٌٝ اٌؼ٩لبد ػٍٝ أٔٙب أوضو أّ٘

ِٓ إٌفٛم ٚا١ٌَطوح فٟ ِغبي رط٠ٛو اٌضمخ اٌّشزووخ ث١ٓ إٌّظّبد، ٚاْ 

إٌّظّبد اما ِب أهاكد اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ف١غت أْ ٨ رٕزٙظ أٚ ٨ 

 رّبهً ِّبهٍبد اعجبه٠خ ٤عً اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ.

 

 يشكهخ انذراضخ: :ثبًَُب

ِشبهوخ اٌّؼوفخ رؼبٟٔ اٌغبِؼبد ا١ّٕ١ٌخ ِٓ ظٛا٘و ٍٍج١خ ِزؼلكح فٟ 

 ِٚٓ أّ٘ٙب ِب ٠ٍٟ:

ٌُ ٠زُ ِواػبح رٛى٠غ اٌط٩ة ػٍٝ اٌزقظظبد ٚفمب ٠ٌٛٚ٤بد فطؾ اٌز١ّٕخ  -1

ؽ١ش ٩٠ؽع اهرفبع ػلك اٌٍّزؾم١ٓ ثبٌى١ٍبد إٌظو٠خ ٚا٦َٔب١ٔخ ِمبثً 
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أقفبع ا٨ٌزؾبق ثبٌى١ٍبد اٌؼ١ٍّخ، ؽ١ش ٩٠ؽع أْ ٕ٘بن لظٛهاً فٟ 

 اٍزؾلاس اٌزقظظبد اٌؼ١ٍّخ.

ظ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب )اٌّبعَز١و ٚاٌلوزٛهاٖ( فٟ اٌغبِؼبد ا١ّٕ١ٌخ ثواِ -3

الزظود ػٍٝ ثؼغ و١ٍبد اٌؼٍَٛ ا٦َٔب١ٔخ، أِب اٌغبِؼبد ا٤فوٜ فٍُ 

رزٛاعل ثٙب أٞ ثواِظ ٌٍلهاٍبد اٌؼ١ٍب، ٚرووي ِؼظّٙب ػٍٝ اػلاك اٌىٛاكه 

اٌّئٍ٘خ ِٓ ف٩ي ا٨ثزؼبس اٌقبهعٟ اٌٝ اٌغبِؼبد اٌؼوث١خ ٚا٤عٕج١خ 

 ٌٍزؾؼ١و ٌلهعخ اٌّبعَز١و ٚاٌلوزٛهاٖ.

رلٟٔ َِزٜٛ ا٦ٔزبع١خ اٌؼ١ٍّخ ٤ػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ فٟ ثؼغ و١ٍبد  -6

عبِؼخ طٕؼبء ف١ّب ٠زؼٍك ثب٤ثؾبس إٌّشٛهح فٟ اٌلٚه٠بد ٚاٌّئرّواد 

اٌؼ١ٍّخ ؽ١ش ارؼؼ أْ ػلك ا٤ثؾبس إٌّشٛهح ػب١ٌّب فٟ عبِؼخ طٕؼبء ِٕن 

( ثؾضبً فمؾ روويد 030) )3410(اٌؼبَ ٍٕخ رؤ١ٌٍ اٌٝ  )1074(اٌؼبَ 

 أغٍجٙب فٟ اٌّغبي اٌطجٟ ٚاٌؾ١ٛٞ.

 

ًٌ يشكهخ انذراضخ رزًثم فٍ قصىر أضص ِّٚب ٍجك ٠ّىٓ اٌمٛي  أ

 وأَشطخ يجبالد يشبركخ انًعرفخ فٍ انجبيعبد انًُُُخ.

 ٚثبٌزبٌٟ فبٔٗ ٠ّىٓ ط١بغخ ِشىٍخ اٌلهاٍخ ثبٌزَبإ٨د اٌزب١ٌخ:

 اٌّؼوفخ فٟ اٌغبِؼبد ا١ّٕ١ٌخ ِؾً اٌلهاٍخ؟ِب ٚالغ اٌضمخ ِٚشبهوخ  .1

 اٌٝ أٞ ِلٜ رئصو اٌضمخ فٟ ِشبهوخ اٌّؼوفخ؟ .3

 

 ثبنثًب: فرض انذراضخ:

عهً يشبركخ  َىجذ رأثُر يعُىٌ نهثقخ ثٍُ أعضبء هُئخ انزذرَص

 انًعرفخ )انضًُُخ وانصرَحخ(.
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 راثًعب :أهذاف انذراضخ:

 اٌزله٠ٌ فٟ اٌغبِؼبد ا١ّ١ٌٕخ.اٌزؼوف ػٍٝ ٚالغ اٌضمخ ث١ٓ أػؼبء ١٘ئخ  .1

اٌزؼوف ػٍٝ ٚالغ ِشبهوخ اٌّؼوفخ ث١ٓ أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ فٟ اٌغبِؼبد  .2

 ا١ّ١ٌٕخ.

 اٌزؼوف ػٍٝ أصو اٌضمخ ػٍٝ ِشبهوخ اٌّؼوفخ )اٌؼ١ّٕخ، ٚاٌظو٠ؾخ(. .3

 

 خبيًطب: أهًُخ انذراضخ:

ٕ٘بن رَبثك وج١و فٟ ؽوػ ا٤فىبه اٌزٟ رٕمت ؽٛي األهًُخ انعهًُخ:  - أ

ا٤ٍجم١بد اٌّّىٕخ ٌّشبهوخ اٌّؼوفخ فٟ إٌّظّبد، ِٚٓ ٘نٖ ا٤فىبه أْ 

ػ١ٍّخ اعزّبػ١خ فٟ اٌغبٌت ٚٔز١غخ ٌنٌه فمل ؽوػ ِٛػٛع اٌضمخ، ثٛطفٗ 

لبػلح أٍب١ٍخ ٠ّىٓ ا٨ػزّبك ػ١ٍٙب فٟ ِشبهوخ اٌّؼوفخ، ٚاٌلهاٍخ اٌؾب١ٌخ 

ٖ ا٢هاء رشبهن أ٠ؼبً ثّٕبلشخ ٘نٖ ا٨ٍجم١بد ِٓ ف٩ي ا٨ػزّبك ػٍٝ ٘ن

 إٌظو٠خ ٚاٌزطج١م١خ اٌغل٠لح اٌّزؼٍمخ ثٙنٖ اٌّزغ١واد.

رؼل اٌّؼوفخ عٛ٘و أػّبي اٌغبِؼبد ثشىً ػبَ ِٕٚٙب األهًُخ انزطجُقُخ:  - ة

اٌغبِؼبد ا١ّٕ١ٌخ ثّب رٍّىٗ ِٓ ثواِظ رؼ١ّ١ٍخ ِٚواوي ثؾض١خ رؼل ِظلهاً 

ٌٍّؼوفخ، ٌٚزؾم١ك كٚه٘ب فٟ ٔشو اٌّؼوفخ ٠غت أْ رووي اكاهح اٌغبِؼبد 

ػٍٝ اٌؼٛاًِ اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رَُٙ فٟ رؾم١ك ٔشو ِٚشبهوخ اٌّؼوفخ، ٚمٌه 

ء شجىبد ػًّ ِزطٛهح ِٚزشؼجخ رَزٕل ػٍٝ اٌضمخ ث١ٓ ِٕزَجٟ ِٓ ف٩ي ثٕب

اٌغبِؼخ ٚاٌزٟ رّىُٕٙ ِٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚٔمٍٙب ث١ٓ اٌزقظظبد 

( لَُ رزىوه 143اٌّزّبصٍخ ٚاٌزٟ ثٍغذ فٟ اٌغبِؼبد ا١ّٕ١ٌخ اٌؾى١ِٛخ اٌٝ ) 

( لَُ فٟ اٌزقظظبد ا٦َٔب١ٔخ ٚاٌزطج١م١خ، ٚلل ثٍغ ػلك 036ٌزظً اٌٝ )

%( ِٓ اعّبٌٟ ا٤لَبَ 00.3( لَّبً ثَٕجخ )00قظظبد اٌزطج١م١خ )اٌز

( لَّبً، ث١ّٕب ثٍغ اعّبٌٟ اٌزقظظبد ا٦َٔب١ٔخ 333ٚرزىوه ٌزظً اٌٝ )

(، 641%( ِٓ اعّبٌٟ ا٤لَبَ رزىوه ٌزظً اٌٝ )00.6( لَّبً ثَٕجخ )07)
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ا٤ِو اٌنٞ ٍٛف ٠ئكٞ اٌٝ رطٛه اٌمبث١ٍبد اٌّؼوف١خ ٌلٞ ِٕزَجٟ ٘نٖ 

 ِؼبد ٚى٠بكح اِىبٔبرُٙ فٟ ٔشبؽ ا٤ثلاع.اٌغب

 

 انجسء انثبٍَ : اإلطبرانُظرٌ نهذراضخ

 أوالً: انثقخ:

(Bakker et al 2006: 598) ػوفذ كهاٍخ
 

اٌضمخ ػٍٝ أٔٙب "اٌزٛلغ  ، 

ا٠٦غبثٟ ػٓ وْٛ اٌشقض اٌّمبثً ٌٓ ٠زظوف ِٓ ف٩ي ا٤ٌفبظ، ٚا٤فؼبي، أٚ 

 اٌمواهاد، ثشىً غ١و ِمجٛي". 

(63: 3416)شؾبرٗ، ٠ٚوٜ 
(vi)

. أْ اٌضمخ رؼجو ػٓ "كهعخ ػب١ٌخ ِٓ 

ِظلال١خ رٛلؼبد ا٤فواك ثؼؼُٙ أٚ رٛلؼبد ا٤فواك ِٓ إٌّظّبد فٟ اٌّؾ١ؾ 

ا٨عزّبػٟ، ٚرىْٛ ٘نٖ اٌزٛلؼبد ِورجطخ ثبٌمٛا١ٔٓ ا٨عزّبػ١خ ٚا٤ف٩ل١خ 

 ا٤ٍبٍٟ ٌؾ١برُٙ".  ٌٍّغزّغ اٌزٟ رؾلك فُّٙٙ

اٌضمخ ػٍٝ أٔٙب "اٍزؼلاك أػؼبء ( Tsai et al, 2014: 14) ٠ٚؼوف

إٌّظّخ ٤ْ ٠ىٛٔٛا ػوػخ ٌزظوفبد آفو٠ٓ ٨ػزمبكُ٘ فٟ اؽَبُٔٙ، ٚوفبءرُٙ 

 ٚٔيا٘زُٙ". 

٩٠ٚؽع ِٓ اٌزؼو٠فبد اٌّؼوٚػخ أْ اٌضمخ رؼل ارغب٘بً أٚ ِٛلفبً ٠زقنٖ 

اٌفوك اٌٛاصك ؽ١بي اٌّٛصٛق ثٗ، ٌٙنا فبْ اٌضمخ ػبكح ِب رؾًّ ػٕظو اٌّقبؽوح اٌزٟ 

رىْٛ ػٕل رؼبًِ ا٤فواك ِغ ثؼؼُٙ اٌجؼغ ف١لهن أؽًل ُِٕٙ أْ اٌفؼً أٚ اٌؼًّ 

ْ ٘نا اٌشؼٛه لل ٠ورل ػٍٝ أفواك اٌنٞ ٠مَٛ ثٗ ا٢فو ٠ئصو ٍٍجبً ػ١ٍٗ، ػٍٝ أ

اٌغّبػخ مٚٞ اٌؼ٩لبد ا٨رظب١ٌخ فٟ اٌشجىخ ا٨عزّبػ١خ ثؤْ ٕ٘بن فطواً ِب 

١ٍٕؼىٌ ػٍٝ ا٤ػؼبء ثَجت فؼً أؽل ُِٕٙ، ٚثبٌزبٌٟ ٠ّىٓ ٌٍجبؽش أْ ٠ؼوف 

"حبنخ َفطُخ رصف يُم انفرد أو َسعزه نقجىل اِخرٍَ ثُبء عهً اٌضمخ أٔٙب 

 حى َىاَب وضهىكُبد اِخرٍَ".رىقعبره اإلَجبثُخ َ
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 ثبًَُب: يشبركخ انًعرفخ:

ا٨٘زّبَ ثبكاهح اٌّؼوفخ أطجؼ ِٓ أٍٚغ ا٤فىبه ا٦كاه٠خ أزشبهاً فٟ وً 

ا٤ٚلبد، ٚوغٙل ِىًّ ٌٙنا ا٨٘زّبَ ثلأ اٌزٛعٗ ٔؾٛ ِشبهوخ اٌّؼوفخ اٌزٟ رؼل 

ُ٘ ٌزط٠ٛو ثؾَت ٚعٙٗ ٔظو ٘ئ٨ء اٌىزبة ٚاٌجبؽض١ٓ اٌؾغو ا٤ٍبً ٚاٌّىْٛ ا٤

اكاهح اٌّؼوفخ، ٚفٟ ٘نا اٌغيء ٠زٕبٚي اٌجبؽش ِشبهوخ اٌّؼوفخ ِٓ ف٩ي ِٕبلشخ 

 اٌغٛأت ا٢ر١خ:

 ِفَٙٛ ِشبهوخ اٌّؼوفخ. -1

 أثؼبك ِشبهوخ اٌّؼوفخ. -3

 أ١ّ٘خ ِشبهوخ اٌّؼوفخ. -6

 يفهىو يشبركخ انًعرفخ: -1

 (Wah et al, 2007: 29)أشبه 
(vii)

اٌٝ أْ ِشبهوخ اٌّؼوفخ وّفَٙٛ 

"اٌزفبػ٩د اٌطٛػ١خ ث١ٓ اٌغٙبد اٌفبػٍخ اٌجشو٠خ )ِٓ ف٩ي( اؽبه ػًّ رؼٕٟ 

ِشزون ٌٍّٕظّبد ٠زؼّٓ اٌمٛا١ٔٓ، ٚاٌّؼب١٠و ا٤ف٩ل١خ، ٚا٤ٌٍ اٌٍَٛو١خ، 

ٚاٌؼبكاد، ٚعٛ٘و ٘نٖ اٌزفبػ٩د ث١ٓ ا٤ؽواف اٌّشبهوخ ٟ٘ اٌّؼوفخ". ٩٠ؽع 

خ اٌّؼوفخ ِٓ ؽ١ش أْ ٘نا اٌزؼو٠ف ٠لػُ ػ٩لخ هأً اٌّبي ا٨عزّبػٟ ثّشبهو

 روو١يٖ ػٍٝ كٚه اٌزفبػ٩د ا٨عزّبػ١خ وشوؽ َِجك فٟ ٘نٖ اٌؼ١ٍّخ.

(Lin, 2007: 136)٨ٚ ٠قزٍف اٌزؼو٠ف اٌنٞ للِٗ 
 (viii)

ػٓ اٌزؼو٠ف  

اٌَبثك ِٓ ؽ١ش رؤو١لٖ ػٍٝ أ١ّ٘خ اٌزفبػً ا٨عزّبػٟ ٤غواع ِشبهوخ اٌّؼوفخ 

ً ا٨عزّبػٟ اٌزٟ ِٓ ف٩ٌٙب ؽ١ش ٠ؼوف ِشبهوخ اٌّؼوفخ ػٍٝ أٔٙب "صمبفخ اٌزفبػ

 ٠زُ رجبكي اٌّؼوفخ، ٚاٌقجوح، ٚاٌّٙبهح ث١ٓ ا٤فواك فٟ ا٦كاهاد ٚإٌّظّخ وىً". 

ٚفٟ اٌج١ئخ اٌؼوث١خ ٌُ ٠قوط ِفَٙٛ ِشبهوخ اٌّؼوفخ ػٓ مٌه ا٦ؽبه 

( 63: 3413ف١وٜ )ا٤غب، ٚأثٛ اٌق١و، 
(ix)

أْ ِشبهوخ اٌّؼوفخ ٟ٘ "اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ 

بٍُ ٚرشبهن اٌّؼوفخ اٌظو٠ؾخ ِٓ ف٩ي رشبهن فٟ اٌٛصبئك ٠غوٞ ِٓ ف٩ٌٙب رم

ٚاٌج١بٔبد ِٓ ف٩ي اٌزفبػً ث١ٓ اٌّٛظف١ٓ ػجو اٌٍمبءاد ٚاٌجو٠ل ا٦ٌىزوٟٚٔ ٚغ١و 

 مٌه، أِب اٌّؼوفخ اٌؼ١ّٕخ ِٓ ف٩ي اٌزله٠ت ٚاٌزفبػً ا٨عزّبػٟ اٌّجبشو". 
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( 30: 3416ٚلل أشبه )ػٍٟ، 

(x)
اٌٝ أْ ِشبهوخ اٌّؼوفخ رؼٕٟ "رٛى٠غ  

اٌّؼبهف، ٚرمبٍّٙب، ٚٔمٍٙب، ٚٔشو٘ب، ِٚشبهوزٙب ِٓ شقض ٢فو، ؽ١ش رز١ؼ 

ِشبهوخ اٌّؼوفخ اٍزفبكح أوجو ِٓ اٌّٛاهك اٌن١ٕ٘خ اٌّزبؽخ، ٚرٛفو اِىب١ٔخ أفؼً 

٩ٌثزىبه ٚاٌزطٛه فٟ ا٦ثلاع". ٠زج١ٓ ِٓ ٘نا اٌزؼو٠ف أْ ِشبهوخ اٌّؼوفخ رزؼّٓ 

 و اٌزفى١و ٚاٌفُٙ ٚاٌزف١َو ٚاٍزقلاَ اٌّؼوفخ ٚفك ١ٍبلٙب اٌقبص.     ػٕبط

 ٚٚفمبً ٌّب ٍجك ِٓ رؼو٠فبد ٌّشبهوخ اٌّؼوفخ ٠َزٕزظ اٌجبؽش ِب ٠ٍٟ:

  ٟػ١ٍّخ ِشبهوخ اٌّؼوفخ رزؼّٓ اٌجؾش ػٓ اٌّؼوفخ فٟ أِبوٓ رٛاعل٘ب ف

د أٔؾبء إٌّظّخ، ٚرزؼّٓ أ٠ؼب ِشبهوخ ا٤فواك ٌٍّؼوفخ ١ٌٌٚ اٌزٛط١ب

ثٕبًء ػٍٝ اٌّؼوفخ، ٚأْ ٠زُ اوزَبة اٌّؼوفخ ِٓ لجً اٌّزٍم١ٓ ٌٙب ٨ٍزقلاِٙب 

 ٌّظٍؾخ إٌّظّخ ٔفَٙب.

  اٌّشبهوخ ثبٌّؼوفخ رؼٕٟ اٌزؾ٠ًٛ اٌفؼبي ٌٍّؼوفخ، ثّؼٕٝ أْ ِٓ ٠ٍّه

اٌّؼوفخ ٠ىْٛ لبكهاً ٚهاغجبً فٟ ِشبهوزٙب ِغ ا٢فو٠ٓ، فمل رىْٛ اٌّؼوفخ 

ّبػبد أٚ ا٤لَبَ أٚ إٌّظّبد ا٨ أْ ٚعٛك ِٛعٛكح  ػٕل ا٤فواك أٚ اٌغ

 اٌّؼوفخ فٟ ِىبْ ِب ٨ ٠ؼٕٟ مٌه أْ ٕ٘بن ِشبهوخ ٌٍّؼوفخ.

  اٌّؾٛه اٌوئ١ٌ ٌّشبهوخ اٌّؼوفخ ٘ٛ اٌؼٕظو اٌجشوٞ ٌنٌه فز١ًَٙ ِشبهوخ

اٌّؼوفخ ث١ٓ ا٤فواك ٌٓ ٠مزظو ػٍٝ رط٠ٛو رطج١مبد رىٌٕٛٛع١خ فمؾ، ثً 

 بػً ا٨عزّبػٟ ث١ٓ ا٤فواك.ٍٛف رؼزّل أ٠ؼب ػٍٝ صمبفخ اٌزف

  ِشبهوخ اٌّؼوفخ ١ٌَذ ػ١ٍّخ أزشبه رٍمبئٟ ثً ٟ٘ ػ١ٍّخ ِٕظّخ ٚرؾزبط

اٌٝ رقط١ؾ َِزّو ٚرؼزّل ػٍٝ ِلٜ فجوح ا٤شقبص اٌّشبهوْٛ ف١ٙب، 

ٚأزشبه اٌّؼوفخ ٨ ٠ؼٕٟ اٍزَٕبؿ ربَ ٌٍّؼوفخ ثً ٠زغبٚى مٌه ٔؾٛ اثزىبه 

 ٚرى٠ٛٓ ِؼوفخ عل٠لح.

 ٍجك ٠ّىٓ ٌٍجبؽش أْ ٠ؼوف ِشبهوخ اٌّؼوفخ ثؤٔٙب  ٚرؤ١ٍَبً ػٍٝ ِب

"اٌؼ١ٍّخ اٌزٕظ١ّ١خ اٌٙبكفخ اٌٝ رٛظ١ف اٌطوق ٚا٤ٍب١ٌت ِٓ أعً رؾف١ي 

اٌزفبػً ا٨عزّبػٟ ث١ٓ ا٤فواك ٌز١ًَٙ رجبكي ٚٔشو، ٚرلاٚي ِقزٍف أٔٛاع 

ا٤فواك ٚاٌغّبػبد كافً ٚفبهط إٌّظّخ، ٌزؤ١ِٓ ٚؽً  اٌّؼوفخ، ث١ٓ
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اٌَّبػلح فٟ رؾم١ك ا٤٘لاف اٌزٕظ١ّ١خ، ٚاٌٛطٛي اٌٝ ِشبوً لبئّخ، ٚ

 ِؼبهف عل٠لح"

 أثعبد يشبركخ انًعرفخ: -2

أشبه اٌىزبة ٚاٌجبؽضْٛ اٌٝ أٔٛاع ػل٠لٖ ِٓ اٌّؼوفخ ٠واك ِشبهوزٙب، ؽ١ش 

رقزٍف أٔٛاع اٌّؼوفخ رجؼبً ٨فز٩ف ِظبكه٘ب ٚآ١ٌخ اٌّشبهوخ ف١ٙب ٚاٌغب٠خ ِٓ 

( 30: 3416رطج١مٙب ٚأ٘لافٙب، ٚفٟ ٘نا اٌظلك أشبه )اٌىج١َٟ، 
(xi)

اٌٝ أٔٗ ػٍٝ 

ٌّؼوفخ فٕٙبن ارفبق وج١و ث١ٓ اٌوغُ ِٓ أْ ٕ٘بن فَّخ ٚػشوْٚ ٔٛع ِٓ أٔٛاع ا

اٌجبؽض١ٓ ٚاٌىزبة ػٍٝ أْ اٌّؼوفخ ِٓ إٌّظٛه اٌضٕبئٟ )اٌّؼوفخ اٌؼ١ّٕخ، 

ٚاٌّؼوفخ اٌظو٠ؾخ( ٘ٛ اٌزظ١ٕف ا٤هعؼ ٚ٘ٛ ِب ٍززٕبٌٚٗ اٌلهاٍخ اٌؾب١ٌخ ٚػٍٝ 

 إٌؾٛ اٌزبٌٟ:

 انًعرفخ انضًُُخ:

 (Jasimuddin, Klein & Connell, 2005: 103)٠نوو وً ِٓ 
(xii)

( أٚي ِٓ طٕف اٌّؼوفخ اٌٝ ِؼوفخ ػ١ّٕخ، Bolanyiأْ اٌؼبٌُ إٌٙغبهٞ )

ِٚؼوفخ طو٠ؾخ، ٚأٚي ِٓ اٍزقلَ ِظطٍؼ اٌّؼوفخ اٌؼ١ّٕخ أٚ اٌىبِٕخ ِٓ 

 We Know More than)ف٩ي ػجبهرٗ إٔب ٔؼوف أوضو ِّب ٠ّىٕٕب أْ ٔزؾلس 

We Can Tell). 

( 3413/3416ٚأٚػؼ )شبهِب، ٚآفوْٚ، 
(xiii)

( رٍٛغ Nonakaأْ )

( ١ٌش١و اٌٝ أْ اٌّؼوفخ اٌؼ١ّٕخ ٟ٘ اٌّؼوفخ ا٤ط١ٍخ اٌزٟ Bolanyiفٟ ػًّ )

٠ّزٍىٙب اٌفوك ف١ّب ٠زؼٍك ثّفَٙٛ ِؼ١ٓ، ِٚٓ اٌظؼت رم١ٕٓ ٘نٖ اٌّؼوفخ، ػٍٝ 

اٌوغُ ِٓ أْ اٌّؼوفخ ٔشبؽ َِزّو ٠ٕؼىٌ ػٍٝ ا٤فؼبي ا٨ أٔٗ ٨ ٠ّىٓ ط١بغخ 

 اٌّؼوفخ اٌؼ١ّٕخ ثٌَٙٛخ. 

( 336: 3413ٟ، ٠ٚوٜ )اٌؾبهص
(xiv)

أْ اٌّؼوفخ اٌؼ١ّٕخ ٟ٘ "ِؼوفخ 

شقظ١خ رؾزٛٞ ػٍٝ ِؼبْ كاف١ٍخ ّٚٔبمط م١ٕ٘خ ٚفجواد ٚرجظو ٚثل٠ٙخ ٚشؼٛه 

ؽلٍٟ، ٟٚ٘ ٔٛػبْ: أؽلّ٘ب رمٕٟ ٠ؼٛك اٌٝ ػّك اٌّؼوفخ، ٚاٌضبٟٔ ٌٗ ثؼل اكهاوٟ 

٠ؾزٛٞ ػٍٝ ِقطؾ مٕٟ٘ ّٚٔبمط ِٚؼزملاد ٚاكهاوبد رمٛك ا٤فواك فٟ أفؼبٌُٙ 
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ٍٍٛو١برُٙ ا١ِٛ١ٌخ". ٚفمبً ٌٙنٖ اٌوإ٠خ فبٌّؼوفخ اٌؼ١ّٕخ ٟ٘ ِؼوفخ شقظ١خ مار١خ ٚ

 رَبُ٘ فٟ رشى١ً اٌطو٠مخ اٌزٟ ٠وٜ ثٙب ا٤فواك اٌؼبٌُ ِٓ ؽٌُٛٙ. 

٠وٜ اٌجبؽش أْ ٘نا إٌٛع ِٓ اٌّؼوفخ ٠ش١و اٌٝ اٌّٙبهاد ٚا٤فىبه 

ار١خ إٌبثؼخ ِٓ اٌقبطخ ثىً فوك، ٚرؼجو ػٓ اٌّؼزملاد ٚا٨رغب٘بد ٚاٌم١ُ اٌن

رغبهة اٌفوك اٌشقظ١خ، ٚرّضً ع١ّغ ِفب١ّ٘ٗ ٚرغبهثٗ ٚفجوارٗ اٌّقزئخ، 

ٚؽبٌّب ٚاْ اٌّؼوفخ اٌؼ١ّٕخ ٟ٘ ِب ٠ىّٓ فٟ ٔفٌ اٌفوك فّٓ اٌظؼت اٌزؼبًِ 

ِؼٙب ِٚشبهوزٙب ِغ ا٢فو٠ٓ، وّب رؼل اٌّؼوفخ اٌؼ١ّٕخ أُ٘ َِز٠ٛبد اٌّؼوفخ فٟ 

رٕبف١َخ، ٌنا فبْ ػٍٝ إٌّظّخ اٌَؼٟ اٌٝ  أ٠خ ِٕظّخ ٠ّٚىٓ اٍزقلاِٙب و١ّيح

اوزَبة اٌّؼوفخ اٌؼ١ّٕخ ِٓ ِٛاهك٘ب اٌجشو٠خ ٚرؾ٠ٍٛٙب اٌٝ ِؼوفخ طو٠ؾخ ِٓ 

ف٩ي اٌزفبػ٩د ا٨عزّبػ١خ، ٚاهٍبء لٛاػل اٌضمخ ٚاٌّؼبٍِخ ثبٌّضً، ٚاٌوإ٠خ 

 اٌّشزووخ، ٚرؾف١ي ا٤فواك ػٍٝ اظٙبه ِؼبهفُٙ صُ رط٠ٛو٘ب ٚا٦فبكح ِٕٙب.

 

 انًعرفخ انصرَحخ:

((Rai, 2011: 782أٚػؼ 
 (xv)

 ,Takeuchi & Nonaka)أْ  

ػوفب اٌّؼوفخ اٌظو٠ؾخ ثؤٔٙب "اٌّؼوفخ اٌزٟ ٠ّىٓ اٌزؼج١و ػٕٙب ثبٌىٍّبد،  (2004

ٚا٤هلبَ، ٚاٌظٛه ٠ّٚىٓ اٌزشبهن ف١ٙب ِٓ ف٩ي اٌج١بٔبد، ٚاٌّوئ١بد 

ا٢فو٠ٓ". ٚفمبً ٌٙنٖ اٌوإ٠خ  ٚاٌّؼبك٨د اٌؼ١ٍّخ، ٚاٌىز١جبد ٠ٚزُ ٔمٍٙب ثٌَٙٛخ اٌٝ

فبٌّؼوفخ اٌظو٠ؾخ ٟ٘ ِؼوفخ شبئؼخ، ِٕٚزشوح، ِٚٓ اًٌَٙ اٌٛطٛي ا١ٌٙب 

 ٚاٍزقلاِٙب ِٓ لجً ا٤فواك.

٠ٚؼوف )ِووي اٌلهاٍبد ا٨ٍزوار١غ١خ ثغبِؼخ اٌٍّه ػجل اٌؼي٠ي، 

3413 :0 )
(xvi)

اٌّؼوفخ اٌظو٠ؾخ ػٍٝ أٔٙب "اٌّؼوفخ اٌزٟ ٠لهوٙب اٌفوك ع١لا، 

رّىٕٗ ِٓ رٛط١ٍٙب ٣ٌفو٠ٓ ٠ّٚىٓ ثٌَٙٛخ ٔمٍٙب ِٓ شقض ٠زمٕٙب اٌٝ  ثطو٠مخ

 شقض آفو ػٓ ؽو٠ك اٌوٍبئً اٌّىزٛثخ أٚ اٌشف١ٙخ". 

( 303: ٠ٚ3413نوو )اٌيػجٟ، ٚاٌي٠لٞ، 
(xvii)

 ,Daft)ٔم٩ً ػٓ )

أْ اٌّؼوفخ اٌظو٠ؾخ رؼٕٟ ،،اٌّؼوفخ إٌّظّخ اٌّؾلٚكح اٌّؾزٜٛ  2007:453
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اٌقبهع١خ ٌٙب، ٠ٚؼجو ػٕٙب ثبٌوٍُ ٚاٌىزبثخ، ٚاٌزؾلس، اٌزٟ رزظف ثبٌّظب٘و 

( ٠ؼوف اٌّؼوفخ اٌظو٠ؾخ ثؤٔٙب Allee, 2003ٚرز١ؼ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٔمٍٙب، ٚأْ )

،،اٌّؼوفخ اٌظب٘وح اٌزٟ ٠ّىٓ ِشبهوزٙب ِغ ا٢فو٠ٓ، ٚرزؼٍك ٘نٖ اٌّؼوفخ 

فبد ثبٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد اٌظب٘و٠خ اٌزٟ ٠ّىٓ اٌؾظٛي ػ١ٍٙب ٚرقي٠ٕٙب فٟ ٍِ

ٍٚغ٩د إٌّظّخ، ٚاٌّٛعٛكح ٚاٌّقئخ فٟ ٍغ٩د إٌّظّخ ٚاٌزٟ رزؼٍك 

ث١َبٍبد إٌّظّخ ٚاعواءارٙب ٚثواِغٙب ِٚٛاىٔبرٙب، َِٚزٕلارٙب، ٚأٌٍ ِٚؼب١٠و 

 اٌزم٠ُٛ ٚاٌزشغ١ً ِٚقزٍف اٌؼ١ٍّبد اٌٛظ١ف١خ ،،. 

٠وٜ اٌجبؽش أْ اٌّؼوفخ اٌظو٠ؾخ ٟ٘ ِؼوفخ ِٕظّخ ه١ٍّخ ٠ّىٓ 

، ٚرىْٛ لبثٍخ ٌٍّشبهوخ، ٚإٌمً، ٚاٌزؼٍُ، ٚاٌزقي٠ٓ، ٚرزظف اٌؾظٛي ػ١ٍٙب

ثبٌّظب٘و اٌقبهع١خ، رٛفو٘ب رم١ٕبد ا٨رظبي ٚاٌّؼٍِٛبد، ٠ٚؼجو ػٕٙب ثبٌىزبثخ، 

ٚاٌقجواد ٚاٌزغبهة اٌّؾفٛظخ فٟ اٌىزت ٚاٌٛصبئك، ٚرٛعل فٟ أشىبي اٌٍّى١خ 

ه٠خ، ٚاٌّؼٍِٛبد اٌفىو٠خ ِضً ثواءاد ا٨فزواع، ٚؽمٛق إٌشو، ٚا٤ٍواه اٌزغب

اٌّزؼٍمخ ثبٌيثبئٓ، ٚا٤ٍٛاق، ٚإٌّبف١َٓ، ٚا٨رظب٨د اػبفخ اٌٝ ث١بٔبد اٌّمبهٔخ 

 اٌّوعؼ١خ.

 أهًُخ يشبركخ انًعرفخ:-3

٠ّىٓ اٌمٛي أْ ا٨٘زّبَ ثّشبهوخ اٌّؼوفخ ٠جوهٖ أ١ّ٘خ اٌّؼوفخ مارٙب، 

وفخ أٔٗ ِٓ كْٚ ِشبهوخ اٌّؼ (Wah et al, 2007: 30)ٚفٟ ٘نا اٌظلك ٠وٜ 

( اٌنٞ رٛػغ ف١ٗ، ٘نا اما Black Boxرظجؼ اٌّؼوفخ ٍغ١ٕخ اٌظٕلٚق ا٤ٍٛك )

ثم١ذ اٌّؼوفخ اٌّؾجٍٛخ ِؼوفخ ؽم١مخ ؽ١ش أْ ػلٚ اٌّؼوفخ اٌّجزىوح ٘ٛ ا٨ٔغ٩ق 

 ػٍٝ ا٤فو اٌنٞ ٠ٕزظ ػٕٗ رؼط١ً وً ؽووبد إٌّٛ ٚاٌزطٛه ِٚٓ صُ ا٨ثزىبه.

 (Yang & Farn, 2009: 211)٠ؼ١ف 
(xviii)

ؼوفخ ٨ ٠ّىٓ أْ أْ اٌّ

رقٍك ل١ّخ كْٚ ِشبهوخ ٌٙب ٚ٘نا اٌزؾلٞ ا٤ُ٘ ث١ٓ أػؼبء اٌزٕظ١ُ ٌي٠بكح ل١ّخ 

اٍزقلاَ اٌّؼوفخ. ٚأْ أشبء اكاهح اٌّؼوفخ رُ ِٓ أعً كػُ رجبكي ِٚشبهوخ 

 اٌّؼوفخ.   
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 (Demirel et al 2011: 1062)٠ٛػؼ 

(xix)
أْ أ١ّ٘خ ِشبهوخ اٌّؼوفخ 

رظٙو ػٍٝ َِز١٠ٛٓ ّ٘ب: اٌَّزٜٛ اٌفوكٞ، َِٚزٜٛ إٌّظّخ، فؼٍٝ اٌَّزٜٛ 

اٌفوكٞ ٠زؼؼ أْ ؽم١مخ ِشبهوخ اٌّؼوفخ رىّٓ فٟ رجبكي ٚأزبط ِؼوفخ عل٠لح، 

ٚ٘نا ٠ٌٛل ل١ّخ رٕظ١ّ١خ ٌٍّٕظّخ، ٚثبٌٕظو اٌٝ ٘نٖ اٌؾم١مخ فؤٔٗ ٠غت ػٍٝ ِل٠وٞ 

اك ػٍٝ ِشبهوخ ِؼبهفُٙ ِٓ ف٩ي ٔظُ اٌّىبفآد ٚاٌؾٛافي، إٌّظّبد رؾف١ي ا٤فو

ٚاشؼبهُ٘ ثؼلَ فملأُٙ ٌٍٍَطخ ٚ٘نا ٠قٍك ل١ّخ شقظ١خ ٥ٌفواك، ٠َٚبُ٘ فٟ 

 رؾ١َٓ اٌؼ٩لخ ث١ٓ ا٦كاهح ٚا٤فواك ٚرؾ١َٓ أكائُٙ. 

( 00: ٠ٚ3413ؼ١ف )ٍٍّبْ، 
(xx)

أْ ِشبهوخ اٌّؼوفخ ري٠ل ِٓ فجوح 

٢فو٠ٓ، ثب٦ػبفخ اٌٝ أْ ِشبهوخ اٌّؼوفخ ٍٛف اٌفوك ػٓ ؽو٠ك ٔمً فجواد ا

رمًٍ ِٓ فغٛح ا٦كهان ٌلٜ اٌفوك، ؽ١ش رؾلس ٘نٖ اٌفغٛح ث١ٓ ِب ٠ؼوف اٌفوك 

ٚث١ٓ ِب ٠لهن أٔٗ ٠ؼوف، ِٚٓ صُ فبْ ِشبهوخ اٌّؼوفخ رؼٍُ اٌفوك ثبٌٕمض 

اٌؾبطً ٌل٠ٗ، أٚ وُ ٠ؼوف ؽزٝ ٠شبهن فٟ ِؼوفزٗ، فؼ٩ ػٓ مٌه فبْ ٘نٖ 

 ُ اٌفوك فٓ ا٨رظبي ثب٢فو٠ٓ ٚرّٕٟ ٘نٖ اٌّٙبهح ٌل٠ٗ ثظٛهح َِزّوح.اٌؼ١ٍّخ رؼٍ

وَري انجبحث أٌ انًُظًبد ويُهب انجبيعبد رًزهك يعرفخ يزعهقخ ثإداررهب، 

وعًهُبرهب، وانًُظًخ انقبدرح عهً رحقُق يشبركخ أفضم نهًعرفخ ثٍُ يىظفُهب 

 ضىف رحقق انزبنٍ:

 فخ ا٤فواك ا٢فو٠ٓ، ٚ٘نا رئكٞ ِشبهوخ اٌّؼوفخ ِٓ هفغ َِزٜٛ ِؼو

ثلٚهٖ ١ٍَُٙ فٟ رؾٛي إٌّظّخ اٌٝ ِغزّغ ٌٍّؼوفخ، ٚرىْٛ ٌٙب للهح 

رىب١ٍِخ ػٍٝ ر١َٕك أٔشطخ إٌّظّخ اٌّقزٍفخ فٟ ارغبٖ رؾم١ك أ٘لافٙب، ِّب 

٠ؼيى ِٓ للهرٙب ػٍٝ فٍك اٌم١ّخ ِٓ اٌّؼوفخ اٌزٟ رؼل ٔزبعب ٌٙب ِٚلٜ 

 َِبّ٘زٙب فٟ فٍك اٌم١ّخ اٌّؼبفخ.

 بط اٌغبِؼبد اٌٝ ِشبهوخ ِؼبهفٙب ٌزٕف١ن ػ١ٍّبد رط٠ٛو فلِبرٙب رؾز

اٌزؼ١ّ١ٍخ، ٚاٌّغزّؼ١خ، ٚاٌجؾض١خ ٚاٌٛطٛي ِٓ ف٩ي ٘نٖ اٌّشبهوخ اٌٝ 

 اٌَّز٠ٛبد اٌؼب١ٌّخ.
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  ٛاْ ِشبهوخ اٌّؼوفخ ٚأزبعٙب ٘ٛ اٌّجوه ا٤ٍبً ٌٛعٛك اٌغبِؼخ، فؼؼ

شو أثؾبصخ ٠ٚملَ ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ِٓ ف٩ي ػٍّٗ وجبؽش ٠طٛه اٌّؼوفخ ٠ٕٚ

ِٛػٛػبد ِز١ّيح فٟ اٌّئرّواد، ٠َٚؼٝ ٌٕمً ِؼبهفخ ِٓ ف٩ي اٌىزت، 

 ٚا٤ثؾبس، ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب.

  اْ ِشبهوخ اٌّؼوفخ ثشىً ١ٍٍُ ٠ٕزظ ػٕٙب رؾ١َٓ للهح اٌؼب١ٍِٓ ػٍٝ ارقبم

لواهاد ١ِٛ٠خ ثشىً أفؼً، ؽ١ش ١ٍزُ لؼبء ٚلذ ألً فٟ عّغ اٌّؼٍِٛبد 

 ٚٚلذ أوجو فٟ ا٦ثلاع  ػٕل اٌزطج١ك.  

 

 ثبنثًب: رحهُم انعالقخ ثٍُ انثقخ ويشبركخ انًعرفخ:

 (Chiu et al, 2006: 1877)أشبه 
(xxi)

اٌٝ أْ ٚعٛك اٌضمخ ث١ٓ 

ا٤ؽواف اٌّقزٍفخ رغؼٍُٙ أوضو اٍزؼلاكاً ٩ٌٔقواؽ فٟ اٌؼًّ اٌزؼبٟٚٔ، ٚأْ اٌضمخ 

 اٌشقظ١خ ِّٙخ ٌفوق اٌؼًّ ٚإٌّظّبد ٌقٍك ِٕبؿ ا٠غبثٟ ٌّشبهوخ اٌّؼوفخ. 

 Aslam et al, 2013: 31)ٚػّٓ ٘نا ا١ٌَبق ٔٛ٘ذ كهاٍخ )
(xxii)

اٌٝ 

أْ أػؼبء اٌشجىخ ػٕلِب ٠ضمْٛ فٟ ثؼؼُٙ اٌجؼغ ١ٍىْٛٔٛ أوضو اٍزؼلاكاً 

ٌٍزؼبْٚ ِٚشبهوخ اٌّؼوفخ؛ ٤ْ اٌشؼٛه ثبٌضمخ ٍٛف ٠جؼل اٌقٛف ِٓ اٌزؼوع 

٩ٌٍزغ٩ي ِٓ لجً ا٤ػؼبء ا٢فو٠ٓ ٘نا ِٓ عبٔت، ِٚٓ عبٔت آفو فّشبهوخ 

اٌّظلال١خ ث١ٓ أػؼبء اٌّؼوفخ ٍٛف رَٕل اٌضمخ؛ ٤ْ رجبكي اٌّؼوفخ ١ٍي٠ل ِٓ 

 اٌشجىخ، وّب أْ اٌضمخ ٍزقٍك لٛاػل ٚػٛاثؾ ٌٍٍَٛن اٌّمجٛي ث١ٓ ا٤ػؼبء. 

ػٍٝ أْ   (Monavvarian et al, 2013: 832)ػ٩ٚح ػٍٝ مٌه ٠ئول

اٌضمخ ػبًِ ُِٙ ٚهئ١ٌ ٌّشبهوخ اٌّؼوفخ فبٌؼ٩لخ ث١ٓ ا٤فواك ػٕلِب رجٕٝ ػٍٝ 

ٍزّبع، ٚا٨ٍز١ؼبة، ٚاٌّشبهوخ، ٍٚٛف اٌضمخ ١ٍىْٛ ا٤فواك أوضو اٍزؼلاكاً ٩ٌ

 ٠ىْٛٔٛ أوضو اٍزؼلاك ٌزمل٠ُ اٌّؼوفخ ا٤فؼً. 

اٌٝ ا٨ػزمبك ثؤْ اٌضمخ ٟ٘ عٛ٘و  (Tsai et al, 2014: 14)وّب ٠ن٘ت 

ِشبهوخ اٌّؼوفخ ؽ١ش أْ اٌضمخ ١ٍزُ ثٕبإ٘ب ث١ٓ أػؼبء اٌزٕظ١ُ ِٓ ف٩ي 
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ِّٙبً ٩ٌػزّبك ػ١ٍٙب  اٌزفبػ٩د اٌّزىوهح ِغ ثؼؼُٙ اٌجؼغ ٍٚزىْٛ ػب٩ًِ 

 ٌزؾم١ك ا٤٘لاف ٚإٌزبئظ اٌزٕظ١ّ١خ، 

ٚثٕبًء ػٍٝ ِب ٍجك فبٌجبؽش ٠زٛلغ أْ اٌضمخ ٍزىْٛ ػبًِ ُِٙ فٟ ١ٍبق 

ِشبهوخ اٌّؼوفخ فٟ اٌشجىخ ا٨عزّبػ١خ ا٤وبك١ّ٠خ؛ ٤ْ أػؼبء اٌشجىخ ١ٍىْٛٔٛ 

 ضمخ.  أوضو اٍزؼلاك ٌّشبهوخ ِؼبهفُٙ اما أكهوٛا أْ ا٢فو٠ٓ عل٠وْٚ ثبٌ

 

 انجسء انثبنث: يُهجُخ انذراضخ

 أوالً: أضهىة انذراضخ:

رُ ا٨ػزّبك فٟ اٌلهاٍخ ػٍٝ إٌّٙظ اٌٛطفٟ اٌزؾ١ٍٍٟ اٌنٞ ٠ٙزُ ثلهاٍخ 

اٌظب٘وح ٚرؾ١ٍٍٙب ٌٍٛطٛي اٌٟ ا٨ٍزٕزبعبد اٌلل١مخ ؽٛي اٌظب٘وح ٚرف١َو٘ب ، 

ٌٍج١بٔبد، ٠ّٚىٓ ٌٚزؾم١ك أ٘لاف اٌلهاٍخ رُ ا٨ػزّبك ػٍٝ ِظله٠ٓ أٍب١١ٍٓ 

 رٛػ١ؾّٙب وّب ٠ٍٟ:

اٌّظبكه اٌضب٠ٛٔخ: اػزّل اٌجبؽش فٟ رى٠ٛٓ ا٦ؽبه إٌظوٞ ػٍٝ اٌىزت  -1

اٌؼوث١خ ٚاٌلهاٍبد اٌؼوث١خ ٚا٤عٕج١خ، ٚاٌلٚه٠بد ٚا٤ثؾبس اٌؼ١ٍّخ، 

اٌّٛعٛكح فٟ اٌغبِؼبد، أٚ ِٕشٛهح ػجو ا٦ٔزؤذ ٚاٌزٟ رٕبٌٚذ ِٛػٛع 

 اٌلهاٍخ أٚ ثؼغ عٛأجٙب.

كه ا١ٌٚ٤خ: ٌمل لبَ اٌجبؽش ثبٍزمظبء ا٤هاء ؽٛي ِٛػٛع اٌلهاٍخ، اٌّظب -3

ٚأػزّل فٟ مٌه ػٍٝ لبئّخ اٍزمظبء طّّذ ٌٙنا اٌغوع ِٛعٙخ ٌّفوكاد 

ػ١ٕخ اٌلهاٍخ فٟ اٌغبِؼبد ا١ّٕ١ٌخ ٚمٌه ٨فزجبه طؾخ اٌفوع اٌقبص 

 ثبٌلهاٍخ.

 ثبًَُب: يجزًع وعُُخ انذراضخ:

  يجزًع انذراضخ: -1

اٌلهاٍخ ِٓ أػؼبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ ِٚؼب١ُٔٚٙ، فٟ ص٩س ٠زىْٛ ِغزّغ 

عبِؼبد ؽى١ِٛخ ١ّٕ٠خ ٟ٘ )عبِؼخ طٕؼبء، ٚعبِؼخ ؽؼوِٛد، ٚعبِؼخ 

 ػّواْ( ٚافز١به ٘نٖ اٌغبِؼبد ثٕبًء ػٍٝ ػلح اػزجبهاد ٟ٘:

 ( اٌّغزّغ اٌىٍٟ ٌٍغبِؼبد اٌؾى١ِٛخ ا١ّٕ١ٌخ. 64رّضً ٘نٖ اٌغبِؼبد ِٓ )% 
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  رؼل عبِؼخ طٕؼبء أوجو اٌغبِؼبد ا١ّٕ١ٌخ ِٓ ؽ١ش أػلاك أػؼبء ١٘ئخ

اٌزله٠ٌ، ٚأػلاك اٌط٩ة اٌٍّزؾم١ٓ ثٙب، فٟ ؽ١ٓ رّضً عبِؼخ ؽؼوِٛد 

عبِؼبد اٌّؾبفظبد اٌغٕٛث١خ، ف١ّب رّضً عبِؼخ ػّواْ اٌغبِؼبد إٌبشئخ 

 ؽل٠ضب، وّب رقلَ ٘نٖ اٌغبِؼخ ِٕبؽك ٔبئ١خ. 

 اٌؼل٠ل ِٓ اٌقلِبد فٟ إٌّبؽك اٌزٟ رزّٕٟ ا١ٌٙب  ل١بَ ٘نٖ اٌغبِؼبد ثؤكاء

ٍٛاء ػٍٝ طؼ١ل إٌّطمخ اٌّووي٠خ أٚ ِٕبؽك أفوٜ ؽ١ش رزٛىع ثؼغ 

اٌى١ٍبد اٌزبثؼخ ٌٙنٖ اٌغبِؼبد فٟ ِؾبفظبد أٚ ِٕبؽك أفوٜ، ٚاٌغلٚي 

 اٌزبٌٟ ٠ٛػؼ رٛى٠غ ِغزّغ اٌلهاٍخ ٚفمبً ١ٌَّّبرُٙ اٌٛظ١ف١خ ثىً عبِؼخ.

 (1علٚي هلُ )

 ِغزّغ اٌلهاٍخ  فٟ وً عبِؼخ رٛى٠غ

 أعضبء هُئخ انزذرَص انجبيعخ

 2114 جبيعخ صُعبء

 775 جبيعخ حضريىد

 217 جبيعخ عًراٌ

 3106 اإلجًبنٍ

 انًصذر: يٍ إعذاد انجبحث فٍ ضىء ثُبَبد انذراضخ انًُذاَُخ

 عُُخ انذراضخ: -2

رُ رؾل٠ل ػ١ٕخ اؽزّب١ٌخ ِٓ ِغزّغ اٌجؾش، ؽ١ش رُ افز١به ػ١ٕخ ؽجم١خ 

ػشٛائ١خ ٚمٌه  ٔظوا ٌزجب٠ٓ ِغزّغ اٌلهاٍخ ٚإٌبرظ ػٓ أزّبء أػؼبء ١٘ئخ 

اٌزله٠ٌ اٌٝ ص٩س عبِؼبد ِقزٍفخ، ٚونٌه أزّبئُٙ اٌٝ و١ٍبد ِقزٍفخ كافً ٘نٖ 

زمبكَ ٌّفوكاد ِغزّغ اٌغبِؼبد، ٚافز٩ف ِئ٩٘رُٙ، ٚٚعٛك اؽبه وبًِ ٚغ١و ِ

اٌلهاٍخ، ؽ١ش رٛعل ٍغ٩د ثؤٍّبء ٚػٕب٠ٚٓ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌغبِؼبد اٌض٩س ٚلل 

رُ رؾل٠ل ؽغُ اٌؼ١ٕخ ثٕبًء ػٍٝ اٌغلاٚي ا٦ؽظبئ١خ ٚاٌزٟ ثٍغ ؽغّٙب ٤ػؼبء ١٘ئخ 

% َِٚزٜٛ 00( ٚثلهعخ صمخ 6403( ٌّغزّغ كهاٍخ ٠زىْٛ ِٓ )603اٌزله٠ٌ)
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( 3-0وّب ٠ٛػؼ اٌغلٚي هلُ )، (031: 3443 %، )١ٍىبهاْ،0ِؼ٠ٕٛخ للهح 

رٛى٠غ اٌؼ١ٕخ ػٍٝ اٌغبِؼبد ِؾً اٌلهاٍخ ٚفمبً ٤ٍٍٛة اٌزٛى٠غ اٌّزٕبٍت، ٚونٌه 

 اٌّٛىػخ ٚاٌّؼبكح اٌٝ اٌجبؽش ٚاٌظبٌؾخ ٌٍزؾ١ًٍ: ػلك ا٨ٍزّبهاد

 (3علٚي هلُ )

رفظ٩١د ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ٚفمبً ٤ٍٍٛة اٌزٛى٠غ اٌّزٕبٍت ٚػلك لٛائُ ا٨ٍزمظبء 

 اٌّٛىػخ ٚاٌّؼبكح اٌٝ اٌجبؽش ٚاٌظبٌؾخ ٌٍزؾ١ًٍ

 انجبيعخ
 انًجزًع

 انعُُخ

عذد قىائى 

االضزقصبء 

 انًىزعخ

عذد قىائى 

االضزقصبء 

انًعبدح 

وانصبنحخ 

 نهزحهُم

 َطجخ عذد َطجخ عذد

جبيعخ 

 صُعبء
2114 66 232 232 146 64 

جبيعخ 

 حضريىد
775 25 66 66 72 64 

جبيعخ 

 عًراٌ
217 7 24 24 24 100 

 %71 244 342 342 %111 3106 إجًبنٍ

 انًصذر: يٍ إعذاد انجبحث فٍ ضىء ثُبَبد انذراضخ انًُذاَُخ      

 

 انذراضخ:ثبنثًبً: أداح 

رُ اػلاك اٍزّبهح اٍزج١بْ ؽٛي ِزغ١واد اٌلهاٍخ ، ٚلل رىْٛ ا٨ٍزج١بْ 

 ِٓ اٌّؾبٚه اٌزب١ٌخ:
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( فمواد ٚلل اػزّلد اٌلهاٍخ اٌؾب١ٌخ ػٍٝ 14: اٌضمخ ٠ٚزىْٛ ِٓ )انجسء األول -1

( ٠ٛػؼ 6ػلك ِٓ اٌلهاٍبد اٌَبثمخ فٟ رظ١ُّ ٘نا اٌغيء ٚاٌغلٚي ا٨رٟ هلُ )

 مٌه.

 (6علٚي هلُ )

 ِم١بً اٌضمخ ٚاٌلهاٍبد اٌزٟ ؽجمذ اٌّم١بً ٚل١ّخ أٌفب ووٚٔجبؿ فٟ ٘نٖ اٌلهاٍبد

 انًقُبش
انذراضبد انزٍ 

 طجقذ انًقُبش

قًُخ أنفب كروَجبخ فٍ 

انذراضبد انزٍ طجقذ 

 انًقُبش

 انعجبراد

(Chiu et al, 

2006) 

(2013 (Aslam 

et al, 
1.64 

1-5 
(Yilmaz & 

Hunt 2001) 

(Tsai et al, 

2014) 
0.76 

(Chiu et al, 

2006) 

(2013 (Aslam 

et al, 
0.74 

10-6 

(Perugini et al, 2003) 0.83 

 انًصذر : يٍ إعذاد انجبحث فٍ ضىء يب ورد نذي انذراضبد انطبثقخ.

 

فموح( ِٛىػخ ػٍٝ ِشبهوخ  13: ِشبهوخ اٌّؼوفخ ٠ٚزىْٛ ِٓ )انجسء انثبٍَ -3

( فمواد ٌىً ِغبي ٚلل 3اٌظو٠ؾخ ٚثٛالغ )اٌّؼوفخ اٌؼ١ّٕخ ِٚشبهوخ اٌّؼوفخ 

اػزّلد اٌلهاٍخ اٌؾب١ٌخ ػٍٝ ػلك ِٓ اٌلهاٍبد اٌَبثمخ فٟ رظ١ُّ ٘نا اٌغيء 

 ( ٠ٛػؼ مٌه.0ٚاٌغلٚي ا٨رٟ هلُ )

 

  



              

033 
 

كلية التجارة  –جامعة قناة السويس 

 سماعيليةاإٌل

 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
 2017لرابعالعدد املحق                              المجلد الثامن                                     

 ........."دراسة ميدانية بالتطبيق   أثر الثقة بين أعضاء هيئة التدريس على مشاركة المعرفة
 عبدالناصر عبدالرحمن ناصر سودان

 
 (0علٚي هلُ )

ِم١بً أثؼبك ِشبهوخ اٌّؼوفخ ٚاٌلهاٍبد اٌزٟ ؽجمذ اٌّم١بً ٚل١ّخ أٌفب ووٚٔجبؿ 

 فٟ ٘نٖ اٌلهاٍبد

 انًقُبش انجعذ
انذراضبد انزٍ طجقذ 

 انًقُبش

قًُخ أنفب 

كروَجبخ فٍ 

انذراضبد 

انزٍ طجقذ 

 انًقُبش

 انعجبراد

انًعرفخ 

 انضًُُخ

(Lee, 2001) 
(Zhang et al, 

2014) 
0.90 

1-6 

(Subramaniam & 

Venkatraman, 

2001) 

(Pérez-Luño, et 

al, 2011) 
1.70 

(Bock et al, 2005) 
(Yang & Farn, 

2009) 
0.87 

انًعرفخ 

 انصرَحخ

(Lee, 2001) 
(Zhang et al, 

2014) 
0.78 

7-12 

(Bock et al, 2005) 
(Jiacheng et al, 

2010) 
0.89 

 انًصذر : يٍ إعذاد انجبحث فٍ ضىء يب ورد نذي انذراضبد انطبثقخ.

 راثًعب: أضبنُت انزحهُم اإلحصبئٍ:

ا٨ٍزؼبٔخ ثبٌؾبٍت ا٢ٌٟ رُ رفو٠غ ٚرؾ١ًٍ ا٨ٍزج١بْ ِٓ ف٩ي ٌمل 

٦عواء اٌزؾ١ًٍ ا٦ؽظبئٟ إٌّبٍت ٌزؾ١ًٍ  (SPSS)ٚثب٨ػزّبك ػٍٝ ثؤبِظ

رُ اٍزقلاَ ا٤ٍب١ٌت ا٦ؽظبئ١خ اٌج١بٔبد ٨ٚفزجبه طؾخ فوع اٌلهاٍخ ، ٚلل 

 اٌزب١ٌخ :

أٍب١ٌت ا٦ؽظبء اٌٛطفٟ، ِضً اٌّزٍٛطبد اٌؾَبث١خ، ٚا٨ٔؾوافبد  -1

 .اٌلهاٍخ ِٓ ف٩ي اٌج١بٔبد اٌزٟ رُ عّؼٙبٌزٛط١ف ِزغ١واد اٌّؼ١به٠خ 
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رؾ١ًٍ ا٨ٔؾلاه اٌقطٟ اٌج١َؾ ٌّؼوفخ اٌؼ٩لخ ا٨رغب١٘خ "رؤص١و" ِزغ١و   -3

ٚاؽل َِزمً ػٍٝ ِزغ١و ٚاؽل ربثغ ، ٚافزجبه ِلٜ اٌزؤص١و ثبٍزقلاَ ِؼبًِ 

Rاٌزؾل٠ل "
2

 "، ٚثبٍزقلاَ اؽظبئ١خ )د(.

 

 جبر انفرضانجسء انراثع : انزحهُم اإلحصبئٍ وَزبئج إخز

 : انزحهُم اإلحصبئٍ انىصفٍ نُزبئج انذراضخ انًُذاَُخ: أوالً 

 رحهُم فقراد انثقخ    -أ

 (5جذول رقى )

 ، نهثقخاألهًُخ انُطجُخ، وانًزىضطبد انحطبثُخ، واالَحرافبد انًعُبرَخ

 انعجبرح و
انىضظ 

 انحطبثٍ

االَحراف 

 انًعُبرٌ

األهًُخ 

 انُطجُخ

رررُت 

 األهًُخ

1 

اٍزؼلاك ٌّشبهوخ ٌلٞ 

اٌّؼوفخ ِغ أػؼبء اٌشجىخ 

ا٨عزّبػ١خ ا٤وبك١ّ٠خ كْٚ 

 فٛف ِٓ ل١بُِٙ ثبٍزغ٩ٌٟ.

6.37 4.301 77.0 6 

2 

أشؼو ثؤٕٔب أػؼبء اٌشجىخ 

ا٨عزّبػ١خ ا٤وبك١ّ٠خ 

طبكل١ٓ فٟ اٌزؼبًِ ِغ 

 ثؼؼٕب اٌجؼغ.

6.03 4.070 74.0 0 

3 
أػزمل أْ أػؼبء اٌشجىخ 

 ا٨عزّبػ١خ ا٤وبك١ّ٠خ

 عل٠وْٚ ثبٌضمخ.

6.70 4.363 70 3 

4 

فٟ اٌشجىخ ا٨عزّبػ١خ 

ا٤وبك١ّ٠خ ٔفٟ ثٛػٛكٔب رغبٖ 

ثؼؼٕب اٌجؼغ )ف١ّب ٠زؼٍك 

 ثؤِٛه اٌؼًّ(.

6.31 4.361 73.3 7 
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5 

ٚاصك ثؤٕٟٔ ٠ّىٓ أْ أشبهن 

أػؼبء اٌشجىخ ا٨عزّبػ١خ 

ا٤وبك١ّ٠خ طؼٛثبد اٌؼًّ 

 اٌزٟ رٛاعٕٟٙ.

6.37 4.013 77.0 0 

6 

ٚى٩ِئٟ ٌل٠ٕب ػ٩لبد أٔب 

رزَُ ثبٌّؼبٍِخ ثبٌّضً، ؽ١ش 

ٔشؼو ثبٌزياَ لٛٞ رغبٖ 

 ثؼؼٕب اٌجؼغ.

6.33 4.033 77.3 0 

7 

ػٕلِب ٠ملَ ٌٟ ى١ٍِٟ 

ِؼوٚفبً أشؼو أٟٔ ٍِيَ 

ثزؤك٠زٗ ٌٗ )ف١ّب ٠زؼٍك ثؤِٛه 

 اٌؼًّ(.

0.14 4.030 33 3 

6 
ػٕلِب أؽٍغ ى١ٍِٟ ثّب 

أػوف فؤٔب أػٛي ػ١ٍٗ أْ 

 ٠ؼوف. ٠قجؤٟ ثّب

6.06 1.113 33.3 14 

0 
أػوف أْ ٕ٘بن أػؼبء فٟ 

اٌغبِؼخ ٍبػلٟٚٔ، ٌنٌه ِٓ 

 ا٦ٔظبف َِبػلح ا٢فو٠ٓ.

0.33 4.331 30.3 1 

11 

ِشبهوزٟ ٌٍّؼوفخ ِغ 

أػؼبء اٌشجىخ ا٨عزّبػ١خ 

ا٤وبك١ّ٠خ رغؼٍٕٟ ػٍٝ ٠م١ٓ 

أُٔٙ ٍٛف ٠شبهوٕٟٛٔ 

 ِؼبهفُٙ ػٕلِب أؽزبط ا١ٌٙب.

6.33 4.300 73.0 3 

  73.0 4.013 6.33 اعّبٌٟ اٌضمخ

ِٓ اػلاك اٌجبؽش فٟ ػٛء ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ ا٦ؽظبئٟ ٌج١بٔبد اٌلهاٍخ اٌّظله:  

 ا١ٌّلا١ٔخ.                                  
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 ( ٠زؼؼ ا٢رٟ:3-0ِٓ ف٩ي لواءح ث١بٔبد اٌغلٚي اٌَبثك هلُ )

 ( ٓ0.33( ٚ)6.06رزواٚػ ل١ُ ِزٍٛطبد ثؼل اٌؼ٩لبد ث١)  ِب ٠ش١و ٛ٘ٚ

ثشىً ػبَ اٌٝ رٛافو ِئشواد ثؼل اٌضمخ فٟ اٌغبِؼبد ا١ّٕ١ٌخ ِؾً اٌزطج١ك 

ثشىً َٔجٟ وّب ػىَذ ٘نٖ إٌزبئظ ٚعٛك ِؾب٨ٚد ٌلٜ أػؼبء ١٘ئخ 

اٌزله٠ٌ فٟ اٌغبِؼبد ا١ّٕ١ٌخ ِؾً اٌزطج١ك ٌجٕبء أٌٍ اٌضمخ، ٚثشىً ػبَ 

أٔٗ ٌُ ٠ظً اٌٝ كهعٗ عبء اٌٍٛؾ اٌؾَبثٟ ٌٙنا اٌجؼل فٟ كهعخ اٌزٛافو ا٨ 

اٌزٛافو اٌىج١و ٔز١غخ ثؼغ اٌّّبهٍبد اٌٍَج١خ ِٕٚٙب ِب ٠زؼؼ فٟ اٌؼجبهح 

( اٌزٟ أشبهد اٌٝ ٚعٛك ٔٛع ِٓ ا٤ٔب١ٔخ ٌلٜ اٌجؼغ فٟ ػلَ 13هلُ )

اٌّؼبٍِخ ثبٌّضً، ٚ٘نا ٠ش١و اٌٝ رؾم١ك ِظبٌؼ شقظ١خ ػٍٝ ؽَبة 

 مخ.ا٢فو٠ٓ، ا٨ أٔٙب ١ٌَذ ثبٌؾغُ اٌنٞ ٠ؼ١ك ثٕبء اٌض

  ٓرش١و ل١ُ ا٨ٔؾواف اٌّؼ١بهٞ ٌؼجبهاد اٌضمخ اٌٝ ٚعٛك لله ِٓ ا٨رفبق ث١

أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ فٟ اكهاوُٙ ٌٙنا اٌّزغ١و، ٚثبٍزضٕبء ػجبهح )ػٕلِب 

أؽٍغ ى١ٍِٟ ثّب أػوف فؤٔب أػٛي ػ١ٍٗ أْ ٠قجؤٟ ثّب ٠ؼوف( اٌزٟ عبء 

جب٠ٓ ٌلٜ أػؼبء ( ِّب ٠لي ػٍٝ ٚعٛك ر1ا٨ٔؾواف اٌّؼ١بهٞ ٌٙب أوجو ِٓ )

 ١٘ئخ اٌزله٠ٌ فٟ ِب ٠زؼٍك ثٙنٖ اٌؼجبهح. 

 رحهُم فقراد يشبركخ انًعرفخ  -ة

 (6جذول رقى )

األوضبط انحطبثُخ واالَحرافبد انًعُبرَخ، واألهًُخ انُطجُخ نعجبراد 

 يشبركخ انًعرفخ

 انعجبرح و
انىضظ 
 انحطبثٍ

االَحراف 
 انًعُبرٌ

األهًُخ 
 انُطجُخ

رررُت 
 األهًُخ

1 

أكهن رّبِبً 
أ١ّ٘خ 

ِشبهوخ 
ِؼوفزٟ ِغ 

ى٩ِئٟ 
ٌزؾ١َٓ 

0.37 4.373 30.0 1 
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اعواءاد 
اٌؼًّ فٟ 
 عبِؼزٟ.

3 

ػٕلِب أفىو/ 
أرؾلس ػٓ 
ِشبهوخ 

ِؼبهفٟ ِغ 
ى٩ِئٟ فٟ 

عبِؼزٟ 
أوْٛ 

ِزؾٌّ 
 ٌٍّشبهوخ.

0.40 4.303 34.3 3 

6 

أٍؼٝ كائّبً 
ٔؾٛ 

ا٨ٍزفبكح 
 ِٓ

اٌّؼبهف 
اٌزٟ ٠ّزٍىٙب 

اٌي٩ِء 
ِٚشبهوزٙب 

 ِؼُٙ.

0.10 4.730 36.3 6 

0 

أٔب ػٍٝ 
اٍزؼلاك 
ٌّشبهوخ 

ِؼبهفٟ فٟ 
ٍج١ً ؽً 
اٌّشبوً 
ثٕبًء ػٍٝ 

ؽٍت ى٩ِء 
آفو٠ٓ فٟ 
 اٌغبِؼخ.

0.30 4.733 30 3 

 0 33.3 4.760 0.11أؽوص  0
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ػٍٝ 

ا٨ٔزّبء 
ٌّغّٛػخ 
ِؼوف١خ 
رؼب١ٔٚخ 

رّىٓ ِٓ 
اٌزفبػً 

ا٨عزّبػٟ 
ِغ اٌي٩ِء 
ِٚشبهوخ 
اٌّؼوفخ 

 ِؼُٙ.

3 

أؽبٚي 
ِشبهوخ 

فجوارٟ ِٓ 
اٌزؼٍُ أٚ 

اٌزله٠ت ِغ 
ى٩ِء فٟ 
عبِؼزٟ 

ثشىً أوضو 
 فبػ١ٍخ.

0.47 4.340 31.0 0 

اعّبٌٟ ػجبهاد 
ِشبهوخ اٌّؼوفخ 

 اٌؼ١ّٕخ
0.100 4.041 36.1  

 ٠زجـــغ

 (6ربثع جذول رقى )

 انعجبرح و
انىضظ 
 انحطبثٍ

االَحراف 
 انًعُبرٌ

األهًُخ 
 انُطجُخ

رررُت 
 األهًُخ

7 
٠ّىٕٕٟ أْ 

اشبهن 
رمبه٠و 
ػٍّٟ 

6.36 4.046 73.3 6 
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ٚاٌٛصبئك 

اٌو١ٍّخ ِغ 
ى٩ِئٟ لله 

 ا٦ِىبْ.

3 

أٍؼٝ كائّبً 
ٌؾؼٛه 

اٌّئرّواد 
ٚٚهُ 

اٌؼًّ اٌزٟ 
رؼمل كافً 
اٌغبِؼخ 
 ٚفبهعٙب.

6.33 4.033 77.3 3 

0 

٨ أعل 
طؼٛثخ فٟ 
اٌٛطٛي 

اٌٝ 
اٌّؼٍِٛبد 

اٌزٟ 
اؽزبعٙب فٟ 

 ػٍّٟ.

6.10 1.133 33.3 3 

14 

أشبهن 
اٌّؼبهف 
ٚإٌّبمط 

اٌزٟ ٚفورٙب 
ٌٟ اٌغبِؼخ 
ٚأطجؾذ 
ثبٌَٕجخ ٌٟ 

أطٛي 
ٚاػؾخ 

)لبكه ػٍٝ 
فّٙٙب 

 ٚاٌؼًّ ثٙب(.

6.76 4.331 70.3 0 
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11 

أٔب ٚى٩ِئٟ 
ٔزشبهن 
اٌّؼوفخ 
اٌّزؼٍمخ 

ثؼٍّٕب ٚاٌزٟ 
ؽظٍٕب 

ػ١ٍٙب ِٓ 
ف٩ي 

)اٌّغ٩د 
ٚإٌّشٛهاد 
 ٚاٌىزت،...(.

6.30 4.307 76.3 0 

13 

أشبهن 
ى٩ِئٟ 
رغبهة 

اٌغبِؼخ ) 
لظض 
إٌغبػ 

ٚاٌفشً ػٍٝ 
ؽل ٍٛاء( 
٩ٌٍزفبكح 

ِٕٙب 
 َِزمج٩ً.

6.33 4.041 77.3 1 

اعّبٌٟ ػجبهاد 
ِشبهوخ اٌّؼوفخ 

 اٌظو٠ؾخ
6.33 4.000 76.7  

اعّبٌٟ ػجبهاد 
 ِشبهوخ اٌّؼوفخ

6.03 4.030 73.0  

اٌزؾ١ًٍ ا٦ؽظبئٟ ٌج١بٔبد اٌلهاٍخ ِٓ اػلاك اٌجبؽش فٟ ػٛء ٔزبئظ اٌّظله: 

 ا١ٌّلا١ٔخ.
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 ( ا٢رٟ:3رٛػؼ ث١بٔبد اٌغلٚي اٌَبثك هلُ )

 ( ٓ0.37( ٚ)0.40رزواٚػ ل١ُ ِزٍٛطبد ِشبهوخ اٌّؼوفخ اٌؼ١ّٕخ ث١ )

ٚ٘ٛ ِب ٠ش١و ثشىً ػبَ اٌٝ اكهان أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ١ّ٘٤خ ِشبهوخ 

أْ ل١ُ ِزٍٛطبد ِشبهوخ ِؼبهفُٙ اٌؼ١ّٕخ، ٚهغجزُٙ فٟ مٌه، وّب ٩٠ؽع 

( ٟٚ٘ ل١ُ ِٕقفؼخ ٔٛػب 6.33( اٌٝ )6.10اٌّؼوفخ اٌظو٠ؾخ وبٔذ ِٓ )

ِب ؽ١ش ٩٠ؽع أْ ٕ٘بن ٔٛػبً ِٓ اٌظؼٛثخ فٟ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد 

 اٌزٟ ٠ؾزبعٙب ػؼٛ ١٘ئخ اٌزله٠ٌ فٟ ػٍّٗ.

  ،رش١و ل١ُ ا٨ٔؾواف اٌّؼ١بهٞ ٌؼجبهاد ِشبهوخ اٌّؼوفخ )اٌؼ١ّٕخ

ٌٝ ٚعٛك لله ِٓ ا٨رفبق ث١ٓ أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ فٟ ٚاٌظو٠ؾخ( ا

( "٨ أعل طؼٛثخ فٟ اٌٛطٛي 0اكهاوُٙ ٌٙنا اٌّزغ١و، ثبٍزضٕبء اٌؼجبهح هلُ )

اٌٝ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ اؽزبعٙب فٟ ػٍّٟ" ٚ٘نا ِٕطمٟ اٌٝ ؽل وج١و فٟ أْ 

اٌجؼغ ِٓ أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ لل ٨ ٠ٛاعٗ طؼٛثخ فٟ اٌؾظٛي ػٍٝ 

 زٟ ٠ؾزبعٙب فٟ ػٍّخ ٚاٌجؼغ ا٢فو لل ٠ٛاعٗ طؼٛثبد فٟ مٌه.اٌّؼٍِٛخ اٌ

 

 ثبًَُب: اخزجبر فرض انذراضخ:

عهً  َىجذ رأثُر يعُىٌ نهثقخ ثٍُ أعضبء هُئخ انزذرَص٠ٕٚض ػٍٝ أٔٗ 

٨ٚفزجبه ٘نا اٌفوع رُ اٍزقلاَ رؾ١ًٍ يشبركخ انًعرفخ )انضًُُخ وانصرَحخ(. 

ؽو٠مخ   Simple Linear Regression Analysisا٨ٔؾلاه اٌقطٟ اٌج١َؾ

( ٔزبئظ رؾ١ًٍ ا٨ٔؾلاه 7( ٠ٚٛػؼ اٌغلٚي هلُ ) OLSاٌّوثؼبد اٌظغوٜ )

 ( ٌٙنا اٌفوع:OLSاٌج١َؾ ؽو٠مخ اٌّوثؼبد اٌظغوٜ )
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 (7علٚي هلُ )

ٔزبئظ رؾ١ًٍ ا٨ٔؾلاه اٌقطٟ اٌج١َؾ ٌّشبهوخ اٌّؼوفخ )اٌؼ١ّٕخ، ٚاٌظو٠ؾخ،( 

 ػٍٝ اٌضمخ

 F Sig.fل١ّخ  T. Sig.t D_Wل١ّخ  R R2 Adj R2 اٌّزغ١و

اٌّؼوفخ 

 اٌؼ١ّٕخ

0.397 0.158 0.154 6.730 40444** 1.982 45.375 40444** 

اٌّؼوفخ 

 اٌظو٠ؾخ

0.496 0.246 0.243 8.882 40444** 1.911 78.892 40444** 

 : يٍ إعذاد انجبحث فٍ ضىء َزبئج انزحهُم اإلحصبئٍ نجُبَبد انذراضخ انًصذر 

 

 ( يب َهً:6اضزعراض انُزبئج انًىضحخ ثبنجذول رقى )َالحع يٍ 

 ( رش١و ِؼب٩ِد ا٨هرجبؽR ًاٌٝ ٚعٛك ػ٩لخ ا٠غبث١خ ث١ٓ اٌّزغ١و اٌَّزم )

 اٌضمخ ِٚشبهوخ اٌّؼوفخ )اٌؼ١ّٕخ، ٚاٌظو٠ؾخ(.

 ( ٠ش١و ِؼبًِ اٌزؾل٠ل اٌّؼلي(R
2

%( ِٓ اٌزجب٠ٓ 10.3اٌٝ أْ اٌضمخ ٠فَو ) 

ِٓ اٌزجب٠ٓ فٟ اٌّؼوفخ اٌظو٠ؾخ، ٠ٚش١و  %(30.3فٟ اٌّؼوفخ اٌؼ١ّٕخ، ٚ)

اٌٝ ِؼ٠ٕٛخ ٘نٖ إٌزبئظ ػٕل َِزٜٛ ك٨ٌخ  (Sig.f)ِؼبًِ عٛ٘و٠خ إٌّٛمط 

(4041.) 

  اٌم١ّخ ا٦ؽظبئ١خDurbin–Watson ( وبٔذDW=1.982)  ٌٍّؼوفخ

ٚمٌه  (DW=1.969)ٌٍّؼوفخ اٌظو٠ؾخ، ٚ (DW=1.911)اٌؼ١ّٕخ، ٚ

٨فزجبه ِشىٍخ ا٨هرجبؽ اٌنارٟ ث١ٓ ثٛالٟ ِؼبكٌخ ا٨ٔؾلاه، ِٚٓ ف٩ي 

ٚفمب ٌؼلك اٌّزغ١واد اٌَّزمٍخ اٌوعٛع اٌٝ اٌم١ُ اٌغل١ٌٚخ ٔغل أْ ٘نٖ اٌم١ُ 

(K=1( ٚكهعخ ؽو٠خ اٌقطبء )N=24 ) ٓرزواٚػ ث١ٓ اٌم١ّز١ٓ اٌغل١ٌٚز١  
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(DL 1.27- DU 1.45ؽ١ش ٠زؼؼ أٔٗ ٨ ٠ٛعل اهرجبؽ ما ) ٟرٟ ث١ٓ اٌجٛال

 ٚثبٌزبٌٟ رؾمك شوؽ اٍزقلاَ ؽو٠مخ اٌّوثؼبد اٌظغوٜ.

لجٛي اٌفوع اٌنٞ ٠ٕض ػٍٝ أٔٗ ٠ٛعل رؤص١و ِؼٕٛٞ ويًب ضجق َقزضٍ: 

 )اٌؼ١ّٕخ، ٚاٌظو٠ؾخ(.ٌٍضمخ ث١ٓ أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ػٍٝ ِشبهوخ اٌّؼوفخ

 

 انجسء انخبيص: انُزبئج وانزىصُبد

 أوالً: انُزبئج:

رج١ٓ ِٓ اٌلهاٍخ ٚعٛك رؤص١و ا٠غبثٟ ِٚؼٕٛٞ ٌٍضمخ ث١ٓ أػؼبء ١٘ئخ  -1

 اٌزله٠ٌ ػٍٝ ِشبهوخ اٌّؼوفخ فٟ اٌغبِؼبد ا١ّٕ١ٌخ ِؾً اٌلهاٍخ.

ّْ َِزٜٛ اٌضمخ ث١ٓ أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ فٟ  وّب -3 رٛطٍذ اٌلهاٍخ اٌٝ أ

 ثلا٠خ اٌّٛافمخ ٨ٚ ٠ياي ٘نا اٌَّزٜٛ ثؾبعخ اٌٝ رؼي٠ي ٌَّز٠ٛبد اٌضمخ.

ّْ ٕ٘بن َِز٠ٛبد ِمجٌٛخ ِٓ اٌوغجخ فٟ ِشبهوخ اٌّؼوفخ ٌلٜ  -6 ث١ٕذ اٌلهاٍخ أ

 أػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ فٟ اٌغبِؼبد ا١ّٕ١ٌخ ِؾً اٌلهاٍخ.

 

 راثًعب: انزىصُبد:

ا٨٘زّبَ ثجٕبء ٚرؼي٠ي ِفَٙٛ اٌضمخ اٌزٕظ١ّ١خ ٚمٌه ِٓ ف٩ي رؼي٠ي اٌغلاهح  -1

فٟ رفبػ٩رُٙ اٌلاف١ٍخ ِغ ثبٌضمخ وَّئ١ٌٛخ أف٩ل١خ ٤ػؼبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ 

ثؼؼُٙ اٌجؼغ ٚفٟ رفبػ٩رُٙ اٌقبهع١خ ِغ اٌمطبػبد اٌَّزف١لح ٚإٌظواء، 

 ثؾ١ش ٠زظوف ا٤ػؼبء ػٍٝ ٔؾٛ ٠ؾفع اٌؼمٛك ٚاٌؼٙٛك ف١ّب ث١ُٕٙ.

ػوٚهح أْ رّزٍه اٌغبِؼبد ا١ّٕ١ٌخ اكاهاد ٚاٍزوار١غ١بد ِزقظظخ رؼٕٝ  -3

اٌّقزٍفخ، ٚرٛف١و وبفخ أشىبي ثم١بكح اٌّؼوفخ ٚرط٠ٛو٘ب، ٚرٕف١ن ػ١ٍّبرٙب 

اٌلػُ اٌّبكٞ ٚاٌّؼٕٛٞ ٌٙنٖ ا٦كاهاد، ؽزٝ رزّىٓ ِٓ اٌزقط١ؾ، ٚٚػغ 

ا٨ٍزوار١غ١بد اٌزٟ رلػُ ا٨رغبٖ ا٠٦غبثٟ ٔؾٛ طٕبػخ، ٚاوزَبة ٚرط٠ٛو 

 ِٚشبهوخ اٌّؼوفخ كافً اٌغبِؼخ.

ثني ألظٝ اٌغٙٛك ٌزٛف١و أطٛي اٌّؼوفخ أِبَ ع١ّغ أٚ أوجو ػلك ِٓ  -6

اٌغبِؼبد ا١ّٕ١ٌخ ٧ٌفبكح ِٕٙب ِٚٓ مٌه رٛف١و لٕبح ٌّشبهوخ اٌّؼوفخ،  ِٕزَجٟ
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أشبء ثٛاثخ اٌىزو١ٔٚخ ٌىً عبِؼخ، رؼُ  ػلكاً ِٓ اٌجبؽض١ٓ، ٚا٦كاه١٠ٓ، 

ٚا٤وبك١١ّ٠ٓ ٌم١بكح ٚر١ًَٙ رٕف١ن ِجبكهاد اكاهح اٌّؼوفخ، ٚرشغ١غ 

١ّٕخ اٌَّزف١ل٠ٓ ِٓ ِشبهوخ اٌّؼوفخ، ثؾ١ش ٠ّىٓ رقي٠ٓ اٌّؼوفخ اٌؼ

ٚاٌظو٠ؾخ ثٌَٙٛخ ٚ ونٌه اٌٛطٛي ا١ٌٙب فٟ أٞ ٚلذ ٚٔشو٘ب ث١ٓ 

ا٤وبك١١ّ٠ٓ ٚا٦كاه١٠ٓ كافً اٌغبِؼبد ا١ّٕ١ٌخ ثشىً فبص ِٚئٍَبد 

 اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ا١ٌّٕٟ ثشىً ػبَ.
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