أثر عمليات توليد المعرفة على سلوك األداء االبتكاري :الدور
الوسيط لرأس المال النفسي في البنوك التجارية األردنية

The Impact of Knowledge Creation Process on Creative
Performance Behavior: The Mediating Role of
Psychological Capital in Jordanian Commercial Banks
إعداد الطالب
صهيب عبد اللطيف العماوي
إشراف
الدكتور محمود أبو جمعة
رسالة مقدمة استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في أدارة االعمال
قسم ادارة االعمال
كلية االعمال
جامعة الشرق االوسط
حزيران1028 ،

ب

التفويض

ج

قرار لجنة المناقشة

د

الشكر والتقدير
الحمد هلل دائما وابدا،
في هذا المقام ال أملك سوى الشكر الجزيل إلى هللا وحده ثم إلى كل من شارك معي في إتمام هذا
العمل.
وأخص بالذكر الدكتور محمود أبو جمعة ،الذي أشرف على هذه الرسالة بإرشاداته ،ثم إلى الدكتور
أحمد على صالح وما منح من وقت وجهد وعلم وسعة صدر ،لهم األثر األكبر في إنجازها ،جزاهم
هللا عني خير جزاء.
كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة ،وباألخص
الدكتور الفاضل عبد العزيز الشرباتي.
كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من شجعني ودعمني ووقف إلى جانبي إلتمام هذا العمل ،والى كل
من سهل لي في إنجاز هذه الرسالة.
ج از هللا الجميع خير الجزاء وبارك جهودهم إنه سميع قريب مجيب الدعاء.
الباحث صهيب العماوي

ه

اإلهداء
أهدي ثمرة جهدي إلى،
سيد البشرية محمد عليه أفضل الصالة وأتم التسليم
إلى قدوتي األولى ،ونبراسي الذي ينير دربي ،إلى من أعطاني ولم يزل يعطيني بال حدود ،إلى من
رفعت رأسي عالياً افتخا اًر به  .....أبي العزيز
إلى التي رآني قلبها قبل عينيها ،وحضنتني احشاؤها قبل يديها ،إلى شجرتي التي ال تذبل ،إلى
الظل الذي آوى أليه في كل حين  ....أمي الحبيبة
حفظها هللا
من دعمتني بقلبها الحنون  ...إلى زوجتي الغالية
أهلي وعزوتي ،أصحابي وأصدقائي ،وكل من دعمني ووقف إلى جانبي وعلمني
الباحث :صهيب العماوي

و

فهرس المحتويات
العنوان  .....................................................................................أ
التفويض  ....................................................................................ب
قرار لجنة المناقشة  ...........................................................................ج
الشكر والتقدير  ...............................................................................د
اإلهداء  .....................................................................................ه
فهرس المحتويات  .............................................................................و
قائمة الجداول ................................................................................ط
قائمة األشكال ................................................................................ك
قائمة الملحقات  ...............................................................................ل
المخلص باللغة العربية  .......................................................................م
الملخص باللغة اإلنجليزية  ....................................................................ن
الفصل األول :خلفية الدراسة 1 ..................................................................
 :1-1المقدمة 1 ...............................................................................
 :2-1أهمية الد ارسة2 ..........................................................................
 :3-1أهداف الدراسة3 .........................................................................
 :4-1مشكلة الدراسة 4 .........................................................................
 :5-1أسئلة الدراسة 5 ..........................................................................
 :6-1فرضيات الدراسة 6 ......................................................................
 :7-1أنموذج الدراسة7 ....................................................................... :
 :8-1التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة9 ............................................... :
 :9-1حدود الدراسة11 ....................................................................... :
 :11-1محددات الدراسة 11 ...................................................................

ز

الفصل الثاني :األدب النظري والدراسات السابقة 12 .............................................
 :1-2التمهيد 12 ..............................................................................
 :2-2األدب النظري 12 .......................................................................
المحور األول :توليد المعرفة 12 ................................................................
المحور الثاني :سلوك األداء االبتكاري21 .......................................................
أبعاد سلوك األداء االبتكاري 23 ................................................................
المحور الثالث :رأس المال النفسي 24 ..........................................................
 :2-2الدراسات السابقة 31 ....................................................................
الفصل الثالث 45 ..............................................................................
المنهجية واإلجراءات 45 .......................................................................
 1-3المقدمة 45 ..............................................................................
 :2-3منهج الدراسة 45 ........................................................................
 :3-3مجتمع الدراسة 45 ......................................................................
 :4-3عينة الدراسة ووحدة التحليل46 ......................................................... :
 :5-3مصادر البيانات 46 .....................................................................
 :7-3تحليل الدراسة44 ...................................................................... :
 :4-3صدق أداة الدراسة44 .................................................................. :
 :9-3التحليل الديموغرافي 49 .................................................................
الفصل الرابع 52 ...............................................................................
تحليل النتائج 52 ...............................................................................
 :1-4المقدمة 52 .............................................................................
 :2-4التحليل االحصائي الوصفي 52 ..........................................................
أوالً :وصف متغيرات الدراسة 53 ................................................................

ح

ثانياً :العالقات بين المتغيرات 63 ...............................................................
 :3-4تحليل فرضيات الدراسة 64 ..............................................................
الفصل الخامس 71 ............................................................................
مناقشة النتائج والفرضيات 71 ..................................................................
 :1.5المقدمة 71 ..............................................................................
 :2.5مناقشة النتائج الوصفية لمتغيرات الدراسة71 ..............................................
 :3-5نتائج العالقة بين المتغيرات 75 ..........................................................
 :4-5نتائج فرضيات الدراسة 75 ...............................................................
 :5-5التوصيات 77 ...........................................................................
المراجع 79 ....................................................................................
المراجع العربية 79 .............................................................................
المراجع األجنبية 42 ............................................................................
المالحق 49 ...................................................................................
الملحق رقم ( :)1قائمة بأسماء محكمي أداة الدراسة (االستبانة( 49 ..............................
الملحق ( :)2أداة الدراسة 91 ...................................................................

ط

قائمة الجداول
رقم الفصل –

محتوى الجدول

رقم الجدول

الصفحة

1-3

البنوك التجارية األردنية

44

2-3

معامل ثبات االتساق الداخلي كرونباخ الفا لالستبانة بمجاالتها

47

3-3

التوزيع الديموغرافي لعينة الدراسة

44

1-4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت توليد المعرفة مرتبة تنازليا

51

2-4
3-4
4-4
5-4
6-4
7-4
4-4
9-4
11-4
11-4
12-4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير التنشئة االجتماعية
مرتبة تنازليا
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير التجسيد مرتبة تنازليا
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير االستيعاب مرتبة
تنازليا
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير التجميع مرتبة تنازليا
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت سلوك االداء االبتكاري
مرتبة تنازليا
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير تحديد المشكلة مرتبة
تنازليا
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير البحث عن معلومات
مرتبة تنازليا
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير توليد االفكار مرتبة

تنازليا

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير ترويج االفكار مرتبة
تنازليا
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت رأس المال النفسي مرتبة
تنازليا
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير الكفاءة الذاتية مرتبة

تنازليا

51
52
53
53
54
55
56
56
57
54
54

13-4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير األمل مرتبة تنازليا

59

14-4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير التفاؤل مرتبة تنازليا

61

15-4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير المرونة مرتبة تنازليا

61

16-4
17-4
14-4

نتائج مصفوفة ارتباط بيرسون لمتغيرات الدراسة

61

معامالت االرتباط الخطي بين المتغيرات المستقلة

62

تحليل االنحدار المتعدد لمعرفة أثر توليد المعرفة بمتغيراته على سلوك األداء

االبتكاري بمتغيراته في البنوك التجارية األردنية في عمان

63

ي

رقم الفصل –

محتوى الجدول

رقم الجدول
19-4
21-4
21-4

تحليل االنحدار المتعدد لمعرفة أثر توليد المعرفة بمتغيراته على رأس المال

النفسي بمتغيراته في البنوك التجارية األردنية في عمان

تحليل االنحدار المتعدد لمعرفة أثر رأس المال النفسي بمتغيراته على سلوك

األداء االبتكاري بمتغيراته في البنوك التجارية األردنية في عمان

تحليل االنحدار ألثر غير مباشر لتوليد المعرفة على سلوك األداء االبتكاري من
خالل رأس المال النفسي

الصفحة
65
66
67

ك

قائمة األشكال
رقم الفصل – رقم الشكل

المحتوى

الصفحة

1-1

نموذج الدراسة

7

ل

قائمة الملحقات
المحتوى

الرقم

الصفحة

1

قائمة بأسماء محكمي أداة الدراسة (االستبانة(

44

2

أداة الدراسة (االستبانة)

49

م

أثر عمليات توليد المعرفة على سلوك األداء االبتكاري :الدور الوسيط لرأس المال
النفسي في البنوك التجارية األردنية
إعداد:

صهيب عبد اللطيف العماوي
إشراف:

الدكتور محمود أبو جمعة
المخلص
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أظهرت نتائج الدراسة أن البنوك التجارية األردنية في عمان تقوم بتأسيس توليد المعرفة
وسلوك األداء االبتكاري ورأس المال النفسي ،وأظهرت النتائج أيضاَ أن هناك عالقة قوية بين
المتغيرات الثالثة .وأخي اًر تظهر النتائج أن هناك أثر مباشر لتوليد المعرفة على سلوك األداء
االبتكاري ،وأيضاَ أثر غير مباشر من خالل رأس المال النفسي .وقد أوصت الدراسة أنه ينبغي للبنوك
التجارية األردنية في عمان االهتمام أكثر بعمليات توليد المعرفة ورأس المال النفسي ألنها تؤثر على
سلوك األداء االبتكاري.
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Abstract

This study aims to show the direct and indirect impact of knowledge creation
variables on creative performance behavior. This study uses a descriptive and cause/effect
analysis method. Data collected from Jordanian commercial banking in Amman through
a questionnaire. Out of (240) distributed questionnaires, only (213) were suitable for
further analysis, then coded against SPSS23.
The results of the study show that Jordanian commercial banks are implementing
knowledge creation, psychological capital and creative performance behavior. Results
also show that there are strong among the three variables. Finally, results show that there
is an effect for knowledge creation on creative performance behavior directly, also
indirectly through psychological capital. The study recommends that Jordanian
commercial banks in Amman should pay more attention to knowledge creation and
psychological capital, because they affect creative performance behavior.
Keywords: Knowledge Creation, Psychological Capital and Creative Performance
Behaviors.
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الفصل األول :خلفية الدراسة
 :2-2المقدمة
مع التغيرات الحالية والتيارات الفكرية المعاصرة برز التوجه نحو االقتصاد المعرفي كقوى تؤثر
على االقتصاد العالمي ،وتحول منظور االقتصاديات نحو الموارد الالمادية (الموارد المعرفية) مما تزايد
االهتمام بها حتى أصبحت مصد ار للثروة ،والبقاء ،واالستم اررية والتميز للمنظمات في ضل هذه التغيرات
(.)Gupta & Singh, 2014
لذلك تجد المنظمات نفسها في بيئة العمل المعاصرة قائمة على تلك الموارد المعرفية ،فال
يكفي خفض التكلفة أو تحسين جزئي للخدمات من أجل تميزها ،فتميز المنظمات أصبح مرهوناً وبدرجة
كبيرة على قدراتها في توليدها لتلك المعرفة ،واستخدامها في ابتكار خدماتها وانتاجها ،وبالتالي أصبح
توليد المعرفة عملية مهمة في تميز وتقدم المنظمات (الغالبي .)2111 ،وعليه تعد عملية توليد المعرفة
من أهم وأبرز عمليات إدارة المعرفة فهي تساهم في ابتكار معارف جديدة ،وتساعد المنظمات على
إثراء رأس مالها الفكري ،وإثراء معارف األفراد لديها ،كما تساعدهم على إبراز مهاراتهم العالية ،وذلك
من خالل البحث عن الطرق واألساليب وأيضاً تطوير آليات لتوليدها وهذا من أجل تكوين مخزون
معرفي يساعدها في تحقيق أهدافها (سميرة.)2113 ،
فمن أجل ذلك ،تعمل المنظمات على استقطاب أفراد ذوي سلوك ابتكاري في األداء ،عن
طريق اختيار وانتقاء أفضل الموارد البشرية لتوفير مخزون معرفي كبير يساهم في عملية توليد المعرفة،
لذا فإن مستقبل المنظمات ال يعتمد على مجرد القوى العاملة بها ،وإنما يعتمد على توفير أفراد مميزين
ومبتكرين في أداء مهامهم (بحر والعجلة .)2111 ،ومن أجل توفير أفراد مبتكرين ينبغي على المنظمات
التحول من اإلدارة التقليدية إلى اإلدارة الحديثة التي تتبنى المفاهيم الحديثة كالرأس المال النفسي لما

2

له أثر فعال في األداء المبتكر ،فالتحديات التي توجهها المنظمة القائمة على توليد المعرفة البد لها
من االهتمام بالرأس المال النفسي كمنح العاملين الثقة وتحفيز المسؤولية لديهم من أجل تفجير طاقاتهم
الكامنة التي تظهر من خالل سلوكهم في االبتكار (مكيد وبلقرع .)2116 ،ولقد ساهم العديد من
الباحثين في دراسة إدارة المعرفة من خالل عملياتها وكذلك األداء والرأس المال النفسي وهذا ما أكدته
الكثير من الدراسات والبحوث عن أهمية كل واحد منهم ،وباعتبار أن عملية توليد المعرفة من أهم
عمليات إدارة المعرفة ،وإن اكتشاف الشخص ذات السلوك االبتكاري يعد اللبنة األولى الستثمار طاقاته
اإلبداعية وتوجيهها في المسار الصحيح( .سميرة.)3102 ،
ولهذا سوف تقوم هذه الدراسة باختبار كل من سلوك األداء االبتكاري وعملية توليد المعرفة
كمتغيرين محل الدراسة ،باإلضافة إلى حدود علم هذه الدراسة أنه ال توجد دراسة تناولت الدور الوسيط
لرأس المال النفسي بأبعاده األربع كأحد الموارد الشخصية في بيان أثر توليد المعرفة على سلوك األداء
االبتكاري.

 :1-2أهمية الدراسة
لتوليد المعرفة أهمية كبيرة في خلق قيمة للمنظمة ،وتحسين قدراتها اإلبداعية وتحسين أدائها،
وجذب العمالء لها ،واوضحت العديد من الدراسات أن رفع اإلنتاجية يأتي من استخدام المعرفة ،وهو
المحرك الرئيسي لتحقيق الميزة التنافسية ،وعليه تستمد الدراسة أهميتها من:
أوالً :األهمية النظرية :أهمية المتغيرات المبحوثه التي تتمثل في توليد المعرفة ،واألداء
االبتكاري ،ورأس المال النفسي بوصفهم من المتغيرات المعاصرة في األدب اإلداري وبحثهما سيؤدي
إلى إفادة البنوك التجارية األردنية في عمان ،والتي هي محل الدراسة ودورها في تعزيز الميزة التنافسية.
وأن القيام بمثل هذه الدراسة سوف يضيف جديداً إلى عالم المعرفة ،ويساهم في إثراء المعلومات ،وزيادة
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المعرفة لدى البحثية وقد يساهم في تطور البحث العلمي والمساهمة في تزود المكتبة بمرجع جديد في
مجال البحث العلمي.
ثانياً :األهمية العملية والتطبيقية للدراسة :تتركز في أهمية نتائج العالقة االرتباطية بين
متغيرات الدراسة التي تسمح بتوضيح األهمية لمتخذي القرار في البنوك التجارية األردنية في عمان
محل الدراسة وتحديد الجوانب األكثر أثر واألقوى ارتباطا أو حتى األضعف ارتباطا بما يسمح بتحديد
الجوانب التي يتوجب زيادة االهتمام بها .باإلضافة إلى أن النتائج التي ستتوصل إليها والتي ستجعل
مركز القرار في البنوك التجارية األردنية محل الدراسة يدرك أهمية أثر توليد المعرفة على األداء
االبتكاري من خالل الرأس المال النفسي كسبيل لتحقيق التميز التنافسي.

 :3-2أهداف الدراسة
تسعى هذه الدراسة إلى التعرف إلى ما يلي:
 تحديد مستوى توليد المعرفة لدى البنوك التجارية األردنية في عمان. تحديد مستوى سلوك األداء االبتكاري لدى البنوك التجارية األردنية في عمان. تحديد مستوى رأس المال النفسي لدى البنوك التجارية األردنية في عمان. تقديم إطار نظري مناسب يوضح مفهوم توليد المعرفة واألداء االبتكاري ورأس المال النفسي. بيان أثر غير مباشر توليد المعرفة على سلوك األداء االبتكاري من خالل رأس المال النفسي منوجهة نظر البنوك التجارية األردنية.
 بيان أثر مباشر توليد المعرفة على سلوك األداء االبتكاري من وجهة نظر البنوك التجارية األردنية. تقديم االقتراحات والتوصيات ألصحاب القرار في البنوك التجارية في عمان لبيان فعالية توليدالمعرفة على سلوك األداء االبتكاري وأهمية الرأس المال النفسي كوسيط بينهما.
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 :4-2مشكلة الدراسة
لدى المنظمات اهتماما كبي ار لألداء البشري فهو الوسيلة التي تحقق بها أهدافها ،لذا تعمل تلك
المنظمات اليوم على تطبيق مداخل ومناهج فكرية كتوليد المعرفة ،وسلوكية كسلوك األداء االبتكاري
من أجل تطوير وتحسين أدائها البشري ،وأيضاً لم تهمل الجانب النفسي كرأس المال النفسي اإليجابي
لكونه أساس في تقدم الجانب الفكري والسلوكي لألفراد.
في دراسة ( (Berraies & Chaher, 2114استخدما فيها سلوك األداء االبتكاري كمتغير
وذكر الباحثان
ا
مستقل ،حيث شملت هذه الدراسة شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في اليابان،
أنه سيكون من المثير لالهتمام التوسيع في هذا البحث ليشمل القطاعات األخرى ،باألخص البالد
العربية ،باإلضافة إلى ذلك ،فإن إجراء دراسة تجريبية على عينة أكبر من شأنه أن يزيد من احتمال
تعميم النتائج .وكذلك في دراسة ( ،Gupta & Singh )2114استخدما فيها القيادة كتغير مستقل،
وسلوك األداء االبتكاري كمتغير تابع ،ورأس المال النفسي كمتغير وسيط ،وذك ار أن هناك حاجة إلى
مزيد من األبحاث حول المتغيرات التي تؤثر على سلوك األداء االبتكاري ،والتحقق منها من خالل
دراسات مستقبلية ،باإلضافة إلى عمل دراسات مستقبلية الختبار صالحية بناء الرأس المال النفسي
لمنظمات أخرى .وفقاً لبعض الزيارات االستكشافية ،تبين أن البنوك في عملياتها تعتمد على العنصر
البشري ،إذا البد لها من تطبيق الجوانب الثالث توليد المعرفة وسلوك األداء االبتكاري ،ورأس المال
النفسي ،فمن خالل الزيارة الميدانية للبنك (العربي والكويتي األردني) من أجل االستطالع على وجود
الجوانب الثالث لدى البنوك المذكورة في هذه الدراسة.
تتضح المشكلة من خالل ما سبق واطالع على اجابات في الزيارة الميدانية للبنوك ،ضعف
قدرة إدارات البنوك المذكورة في عمان على توليد المعرفة وتشكيل رأس المال معرفي حقيقي يؤثر على
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تقدم سلوك أدائها االبتكاري ،باإلضافة إلى عدم استغالل الرأس المال النفسي في إداراتها بشكل عملي،
تم العمل على اكتشاف مستوى تلك المتغيرات في البنوك األخرى.
باإلضافة إلى ،أن هذه الدراسة لم يسبق أن تم البحث فيها ،من جهة اخرى تكمن مشكلة
الدراسة إلى بيان أثر توليد المعرفة (التنشئة االجتماعية ،والتجسيد ،واالستيعاب ،والتجميع) على سلوك
األداء االبتكاري (تحديد المشكلة ،والبحث عن المعلومات ،وتوليد األفكار ،وترويج األفكار) من خالل
رأس المال النفسي (الكفاءة الذاتية ،واألمل ،والتفاؤل ،والمرونة) كمتغير وسيط في البنوك التجارية
األردنية في عمان.

 :5-2أسئلة الدراسة
واستنادا إلى المشكلة الرئيسية أعاله ،تم تحديد األسئلة التالية:
 .1هل هناك أثر مباشر لتوليد المعرفة (التنشئة االجتماعية ،والتجسيد ،واالستيعاب ،والتجميع)
على سلوك األداء االبتكاري في البنوك التجارية األردنية في عمان؟
بناء على مكونات توليد المعرفة ،يتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
 .1.1هل هناك أثر للتنشئة االجتماعية على سلوك األداء االبتكاري في البنوك التجارية األردنية في
عمان؟
 .1.2هل هناك أثر للتجسيد على سلوك األداء االبتكاري في البنوك التجارية األردنية في عمان؟
 .1.3هل هناك أثر لالستيعاب على سلوك األداء االبتكاري في البنوك التجارية األردنية في عمان؟
 .1.4هل هناك أثر للتجميع على سلوك األداء االبتكاري في البنوك التجارية األردنية في عمان؟
.1

هل يوجد أثر لتوليد المعرفة (التنشئة االجتماعية ،والتجسيد ،واالستيعاب ،والتجميع) على رأس

المال النفسي في البنوك التجارية األردنية في عمان؟
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.2

هل يوجد أثر لرأس المال النفسي (الكفاءة الذاتية ،واألمل ،والتفاؤل ،والمرونة) على سلوك

األداء االبتكاري في البنوك التجارية األردنية في عمان؟
.3

هل يوجد أثر غير مباشر لتوليد المعرفة على سلوك األداء االبتكاري من خالل رأس المال

النفسي كمتغير وسيط في البنوك التجارية األردنية في عمان؟
سيم اجابة هذه األسئلة من خالل تطوير الفرضيات التالية.

 :6-2فرضيات الدراسة
تم اعماد الفرضيات االلية لإلجابة على أسئلة الدراسة:
 :H01ال يوجد أثر مباشر لتوليد المعرفة (التنشئة االجتماعية ،والتجسيد ،واالستيعاب،
والتجميع) على سلوك األداء االبتكاري في البنوك التجارية األردنية في عمان ،عند ).(α≤0.05
بناء على مكونات توليد المعرفة ،يتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
 :H01.1ال يوجد أثر للتنشئة االجتماعية على سلوك األداء االبتكاري في البنوك التجارية
األردنية في عمان ،عند ).(α≤0.05
 :H01.2ال يوجد أثر للتجسيد على سلوك األداء االبتكاري في البنوك التجارية األردنية في
عمان ،عند ).(α≤0.05
 :H01.3ال يوجد أثر لالستيعاب على سلوك األداء االبتكاري في البنوك التجارية األردنية في
عمان ،عند ).(α≤0.05
 :H01.4ال يوجد أثر للتجميع على سلوك األداء االبتكاري في البنوك التجارية األردنية في
عمان ،عند ).(α≤0.05
 :H02ال يوجد أثر لتوليد المعرفة (التنشئة االجتماعية ،والتجسيد ،واالستيعاب ،والتجميع) على
رأس المال النفسي في البنوك التجارية األردنية في عمان ،عند ).(α≤0.05

7

 :H03ال يوجد أثر لرأس المال النفسي (الكفاءة الذاتية ،واألمل ،والتفاؤل ،والمرونة) على سلوك
األداء االبتكاري في البنوك التجارية األردنية في عمان ،عند ).(α≤0.05
 :H04ال يوجد أثر غير مباشر لتوليد المعرفة على سلوك األداء االبتكاري من خالل رأس المال
النفسي كمتغير وسيط في البنوك التجارية األردنية في عمان ،عند )(α≤0.05

 :7-2أنموذج الدراسة:
شكل ( )2-2نموذج الدراسة من إعداد الباحث

المتغير المستقل
توليد المعرفة
التنشئة االجتماعية

المتغير التابع

H0.1

سلوك األداء االبتكاري

H0.1.1
H0.1.2

تحديد المشكلة

H0.1.3

توليد األفكار

التجسيد

االستيعاب
الجميع

البحث عن المعلومات
ترويج األفكار

H0.1.4

المتغير الوسيط
رأس المال النفسي

الكفاءة الذاتية
األمل

التفاؤل
المرونة
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المصادر :النموذج من إعداد وفقاً للمصادر التالية :المتغير المستقل(Li & Kao Yuan, 2008; Berraies & :
) ،Chaher, 2014المتغير التابع :سلوك األداء االبتكاري (Gupta & Singh, 2014; Gupta & Singh,
) .2015المتغير الوسيط :رأس المال النفسي ).)Harms & Luthans, 2012; Gupta & Singh, 2014
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 :8-2التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة:
عملية توليد المعرفة  /متغير مستقل Knowledge Creation Process
توليد المعرفة يمكن أن تعرف على أنها هي عملية مستمرة في اكتساب أو شراء أو تعلم معارف
أو األفكار أو البيانات جديدة لتوليد خدمة أو منتج أو عملية جديدة على مستوى ِ
عال من األداء،
من خالل مشاركة جماعات العمل واألفراد.
ويمكن قياسها في المنظمات من خالل (التنشئة االجتماعية ،والتجسيد ،واالستيعاب ،والتجميع)
التنشئة االجتماعية :هي عملية االشتراك في الخبرات من أجل إيجاد معرفة ضمنية مثل
النماذج العقلية والمهارات الفنية المشتركة،
والتجسيد :هي عملية تحديد لفظي للمعرفة الضمنية ومن ثم تحويلها إلى مفاهيم ظاهرية
من خالل الحوار الجماعي أو الكتابة،
واالستيعاب :هي عملية تحويل من المعرفة الظاهرة إلى المعرفة ضمنية من خالل تك ار ر أداء
المهمة لتصبح المعرفة الصريحة مستوعبة مثل المعرفة الضمنية،
والتجميع :وهي عملية تنظيم منهجية للمعرفة ظاهرة المتوفرة مع معارف ظاهرة ترتبط بأغراض
العمل داخل المنظمة وتكون بشكل جديد كدليل اإلجراءات أو كتاب يحتوي على نشاطات المنظمة.
سلوك األداء االبتكاري  /متغير تابع Creative Performance Behaviors
هو سلوك األداء االبتكاري على انه جهود مبتذلة لرؤى ابتكارية منتظمة ومترابطة مع بعضها في
أداء الفرد ليتم تحويل تلك الرؤى إلى منتجات وخدمات مفيدة ،ويمكن قياس سلوك األداء االبتكاري
من خالل (تحديد المشكلة ،والبحث عن المعلومات ،وتوليد األفكار ،وترويج األفكار):
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تحديد المشكلة :القدرة على إدراك المشكالت والعناصر الضعيفة في العمل ،وأوجه القصور في
األداء ،من اجل حلها،
والبحث عن معلومات :هي عملية جمع المعلومات ودمجها بالمشكلة ،وهي مرحلة حضانة
المعلومات وتصحيحها وإعادة تشكيل المعرفة فيها ،من أجل التحقق من جودة سلوك األداء لدى الفرد،
توليد األفكار :الهام وتوقع ظهور الفكرة االبتكارية الجديدة او الحل الجديد لمشكلة معينة،
وترويج األفكار :اقناع األخرين بالفكرة التي تم توليدها.
رأس المال النفسي Psychological Capital
هي تلك المعايير النفسية اإليجابية المطورة لدى الفرد ويقاس رأس المال النفسي من خالل (الكفاءة
الذاتية ،واألمل ،والتفاؤل ،والمرونة):
الكفاءة الذاتية وهي امتالك الفرد الثقة لبذل الجهود الضرورية للنجاح في المهام غير العادية.
واألمل هو اإلصرار والسعي لتحقيق األهداف ،او تغير المسار عند الضرورة بغية تحقيق النجاح.
والتفاؤل هو توقع األفضل للحاضر والمستقبل.
والمرونة وهي قدرة التأقلم على المحن أثناء سعيه لتحقيق األهداف.

 :9-2حدود الدراسة:
تنقسم حدود الدراسة الحالية الى- :
 الحدود المكانية :البنوك التجارية األردنية في العاصمة عمان. -الحدود الزمانية :في بداية  ،2117وحتى نهاية الفصل الثاني في .2114

 الحدود البشرية :اإلدارة العليا واإلدارة الوسطى في البنوك التجارية األردنية في العاصمة عمان. الحدود العلمية :اعتمدت هذه الدراسة المتغير المستقل توليد المعرفة من خالل أبعاد :التنشئةاالجتماعية ،والتجسيد ،واالستيعاب ،والتجميع.
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واعتمدت المتغير التابع سلوك األداء االبتكاري من خالل أبعاد :تحديد المشكلة ،والبحث عن
المعلومات ،وتوليد األفكار ،وترويج األفكار.
باإلضافة إلى أنها اعتمدت متغير وسيط رأس المال النفسي من خالل أبعاد :الكفاءة الذاتية،
واألمل ،والتفاؤل ،والمرونة كمتغير وسيط في البنوك التجارية األردنية في عمان.

 :20-2محددات الدراسة
 صعوبة الحصول على دراسات سابقة من لنفس العنوان توليد المعرفة على سلوك األداء االبتكاريمن خالل رأس المال النفسي.
 لم تحتوي بيانات عينة الدراسة المراكز الوظيفية (رئيس مجلس اإلدارة ،ونائب رئيس مجلس اإلدارة)لصعوبة الوصول لهذين المركزين.
 أن نتيجة هذه الدراسة سوف تعكس تصورات المؤسسات المصرفية ،لذلك يصعب تعميمها علىجميع المؤسسات بسبب االختالفات االجتماعية والثقافية.
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الفصل الثاني :االدب النظري والدراسات السابقة
 :2-1التمهيد
يشتمل هذا الفصل على إعداد الجانب النظري للدراسة الحالية من خالل إيضاح الموضوعات
ذات الصلة بموضوع الدراسة ومتغيراتها ،والتي تتمثل بكل من توليد المعرفة ،وسلوك األداء االبتكاري،
ورأس المال النفسي ،حيث تم توضيح كل من المفاهيم المتعلقة بهذه المتغيرات وبيان أهمية أثر عمليات
توليد المعرفة على سلوك األداء االبتكاري :الدور الوسيط لرأس المال النفسي وبشكل خاص دوره في
البنوك التجارية االردنية.
من ناحية اخرى ،يحتوي الجزء الثاني من هذا الفصل على مراجعة للدراسات السابقة المتعلقة
بموضوع أثر عمليات توليد المعرفة على سلوك األداء االبتكاري :الدور الوسيط لرأس المال النفسي،
وتوضيح الدور العلمي في الدراسة الحالية وما يميزها عن الدراسات السابقة.

 :1-1األدب النظري
يتضمن الجانب النظري للدراسة على ثالث محاور رئيسية تتمثل في كل من توليد المعرفة،
وسلوك األداء االبتكاري ،ورأس المال النفسي ،ويمكن تلخيصها على النحو االتي:

المحور األول :توليد المعرفة
إن اإلبداع واالبتكار الجديد حاجة ماسة للمنظمات من اجل االستم اررية لها في السوق ،وتسعى
تلك المنظمات لتطوير مواقعها في المنافسة لتحقيق أهدافها أياً كانت هذه األهداف ربحية أو غير
اء عن طريق استقطاب أو شراء أو االستحواذ ،فعلى الخبراء والمفكرين لتعظيم رأس المال
ربحية سو ً
الفكري لهذه المنظمات ،وبالتالي إشراك هذه العقول في مسيرة التطوير واالبتكار وتوليد المعارف الجديدة
التي تقود المنظمة إلى عالم الريادة في مجالها (الحارثي،

.)2117
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مفهوم توليد المعرفة
يرى بعض البااحثين أن أول ظهور لظااهرة تولياد المعرفاة كاان في إدارة المعرفاة عنادما الح
أن المنظمات الناجحة هي تلك التي تولد باستمرار معارف جديدة وتوزعها على نطاق واسع في جميع
أنحاء المنظمة وتجسدها في التكنولوجيات والمنتجات الجديدة (.)Memon, 2015
وعن ااد ع اادد من الكت اااب يرى أن تولي ااد المعرف ااة يعني إب ااداع المعرف ااة ،ويتم ذل ااك من خالل
المشاااركة في العمل وجماعات الداعمة لتوليد رأس مال معرفي جديد في وممارسااات جديدة تساااهم في
تعريف المشااكالت وإيجاد الحلول الجديدة لها بصااورة ابتكارية مسااتمرة ،كما تزود المنظمة بالقدرة على
التفوق في اإلنجاز وتحقيق مكانة سا ا ا ا ااوقية عالية في مسا ا ا ا اااحات مختلفة وهذا يعزز ضا ا ا ا اارورة فهم أن
المعرفة واالبتكار عملية مزدوجة ذات اتجاهين فالمعرفة مصدر لالبتكار واالبتكار عندما يعود يصبح
مصدرة لمعرفة جديدة (عليان.)2114 ،
قب اال التطرق إلى تعريف ااات تولي ااد المعرف ااة كونه ااا من ظواهر إدارة المعرف ااة ،يعرف (غزالي،
 )2116إدارة المعرفة بانها عمليات منهجية أو مجموعة من الممارسااات التي تسااتخدمها المنظمة في
تحديد وانشا ا ا اااء وتسا ا ا ااجيل وتخزين وتمثيل وتوزيع المعارف ألغراض التوعية والتعلم في سا ا ا ااائر أجزاء
المنظمة.
حيث عرف (العلي وآخرون )2112 ،توليد المعرفة أنها عبارة عن إبداع معرفي تنشأ من خالل
مشاركة األفراد في المنظمة العمليات الداعمة لتوليد رأس مال معرفي جديد في قضايا وممارسات جديدة
تساهم في تعريف المشكالت وإيجاد الحلول الجديدة لها بصورة ابتكارية مستمرة.
بينما عرفها (عبد العال )2113 ،أنها عبارة عن التفاعل بين المعرفة الضمنية والظاهرة ،ويتم
من خاللها العمل على إيجاد معرفة جديدة ،واشتقاقها وتكوينها داخل المنظمة لتأمين مختلف أنواع
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المعرفة لصالح الق اررات اإلدارية التي تعنى األفراد في الحقل المعرفي بالرسومات والتحليالت

واالتصاالت ووسائل إدارة الوثائق ،ويتم ذلك من خالل التعليم والتعلم والبحث والتطوير.
بينما عرفها ( Ayuso, et. al., )2111أنها عملية دمج بين تفاعل المنظمة مع األفراد وبيئة
السوق ،أو بين البيئة الداخلية للمنظمة وبيئة السوق ،وأنه يمكن الحصول على المعرفة من البعد
الداخلي والخارجي للمنظمة.
أما أخرون وجدو أن توليد المعرفة ظاهرة جماعية وقد عرفت بأنها عملية مسااتمرة من خاللها
يتم التغلب على القيود الفردية المفروض ا ا ا ا ا ااة من قبل المعلومات والخبرات الس ا ا ا ا ا ااائدة من خالل تحقيق
منظور جديد ،ومالحظة جديدة للبيئة والمعرفة الجديدة (.)Siadat et. al., 2112
تعد عملية توليد المعرفة العملية األكثر أهمية من عمليات إدارة المعرفة وذلك ألنها تس ا ا ا ا ا اااعد
المنظمة على تحقيق ميزتها التنافس ا ا ا ااية ،حيث يقاس نجاح المنظمة من الناحية المعرفية بقدرتها على
استم اررية توليد المعرفة (الهمشري.)2113 ،
وتعني أيضااً بانها مجموعة العمليات التي تشاتمل على اساتحواذ واكتشااف وشاراء وامتصاص
وابتكار واكتسا ا ا ا ا ا اااب وخلق المعرفة من مصا ا ا ا ا ا ااادرها المختلفة كالخبراء والمختصا ا ا ا ا ا ااين ومراكز المعرفة
والمنافسا ا ا ااون والعمالء وقواعد البيانات والوثائق ،ويفترض أن المعرفة يتم إنشا ا ا اااؤها من خالل التفاعل
المتكرر أو الدوري بين المعرفة الضمنية والصريحة (زرقون وعرابة.)2114 ،
يعرف جرادات وآخرون ( )2111عملية توليد المعرفة بأنها دورة تحويل المعرفة داخل المنظمة
من معرفة ضمنية إلى ضمنية ،أو من معرفة ضمنية إلى صريحة ،أو من معرفة صريحة إلى صريحة،
أو من معرفة صريحة إلى ضمنية؛ وتتضمن دورة تحويل المعرفة عمليات تنشئة ،وتجسيد ،وربط،
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المعرفة على التوالي ،وذلك بهدف تحويلها من شكل آلخر ،لالستفادة منها ،ومشاركتها بين األفراد
داخل منظمة األعمال.
هي األنشا ااطة التي تسا ااعى المنظمة من خاللها إلى إيجاد المعرفة وتكوينها والحصا ااول عليها
من مص ا ااادرها ،بما فيها المعرفة الصا ا اريحة الض ا اامنية (الغويري .)2115 ،وتقوم عملية توليد المعرفة
على تطوير محتوى معرفي جديد أو اسا ااتبدال المحتوى المعرفي الموجود (الناصا اار .)2115 ،والفكرة
الرئيسااية لتوليد المعرفة هي عملية التحويل بين المعرفة الضاامنية والمعرفة الص اريحة وتحويل المعرفة
من المستوى الفردي إلى المستوى الجماعي ).(Vick, et. al., 2015

وفقاً لتعريفات الس ا ا ااابقة ،فإن توليد المعرفة هي الممارس ا ا ااات واألفعال التي يتم بموجبها
تزاوج المعارف (الضا ا اامنية والص ا ا اريحة) الموجودة في المنظمة والتي تردها من خارج المنظمة،
اإلنتاج معارف جديدة.
أن تولياد وإنش ا ا ا ا ا اااء المعرفاة في المنظماة تتم من خالل العملياات االجتمااعية والتعاونية
مس ا ا ا ا ا ااتنادة إلى وظاائف اإلدراك والتعلم الاذاتي والجماااعي والتفااعال المس ا ا ا ا ا ااتمر ماا بين المعرفااة
الض اامنية والصا اريحة في بيئات توليد المعرفة والتي أطلق عليها بيئة ( ،)Baوالتي عرفت على
أنها :العملية المسااتخدمة لتطوير المعرفة كحوار متواصاال ما بين المعرفة الضاامنية والص اريحة
(جرادات وآخرون.)2111 ،
حتى تتمكن المنظمة من توفير البيئة المناس ا ا ا اابة لتوليد المعارف الجديدة يجب أن توفر
العناصر التالية :وفقاٌ لا ا ا (زرقون وعرابة)2114 ،
 االتصال والتفاعل الفعال بين األفراد -الشفافية وتقليل الحواجز.
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 التكامل بين الخبرات.ولقد تم تحديد أربعة مراحل لتوليد المعرفة وهي :التنش ا ا اائة االجتماعية ،والتجس ا ا اايد ،والتجميع،
واالستيعاب والتي تتم تباعا في بيئات  Baاألربعة.
بيئة  Baالتي تتم فيها عمليات توالد المعرفة وتشا ا ااكل األص ا ااول المعرفية والتفاعل الديناميكي
المس ا ااتمر ما بين المعرفة الض ا اامنية والصا ا اريحة محدثة نموا حلزونيا في معارف المنظمة عندما تنتقل
بين مختلف المس ا ا ا ا ا ااتويات (الفرد ،المجموعة ،والمنظمة) يمكن تعريفة على أنه المكان أو الفضاا ا ا ا ا اااء
التفاعلي لتوليد المعرفة ترتبط هذه البيئة بمرحلة التجسا ا ا ا ا اايد لتوليد المعرفة ويتم فيها التعاون ،فتتحول
فيها المهارات والخبرات إلى مفاهيم ومصطلحات مشتركة (جرادات وآخرون.)2111 ،

مبادئ توليد المعرفة
إن المبدأ األسا ا اااسا ا ااي لمفهوم توليد المعرفة هو أنه ينبغي مشا ا اااركة المعرفة وإدارتها لض ا ا امان
كفاءة وفعالية األداء مع توليد معرفة جديدة في التدفق المستمر.
أن توليد المعرفة الجديدة يمكن أن يضم المراحل الخمسة التالية :وفقاً ل)(Memon, 2015
 .1المشاركة األولية في المعرفة ،الخبرات ،المهارات والممارسات بين أعضاء الفرق داخل
المؤسسة.
 .2تطبيق مفهوم الشراكة بالمعرفة واعتماده أساسا لتوليد الخدمة والمنتوج الجديد.
 . .3ضابط تلك المفاهيم وتعميقها في مجاالت عملية مثل د ارساات السوق ،االتجاهات االقتصادية،
المقابالت البناءة ،قواعد المقارنة واستراتيجية المؤسسة.
 .4إعداد نموذج للمنتج أو الخدمة األساسية التي تقدمها المؤسسة.
 .5االرتفاع للمستوى العالمي للمعرفة من مفاهيم ونماذج وغيرها وعرضها من خالل الشبكة الخاصة
بالمؤسسة.
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معيقات توليد المعرفة
ويشير عليان ( )2114إلى وجود عوامل تعيق عملية توليد المعرفة ويصنفها ضمن تصنيفين
هما:
 -1العوائق الفردية :وتتمثال في مقاومة األفراد لتغيير الهوية الذاتية ،بحيث يتردد األفراد في قبول
الدروس واألفكار والمالحظات الجديدة.
 -2العوائق المنظميةةة :وتتمثاال هااذه العوائق فيمااا يعرف بنماااذج المنظمااة .فكاال فرد من أفراد أي
مجتمع يمتلك المعرفة الشااخصااية الخاصااة به ،التي هي جزء منها معرفة ضاامنية يصااعب شاارحها
وإيضاحها لآلخرين وإشراكهم فيها.
فنجد أن هنالك معيقات تحول دون توليد المعرفة ومنها التعاون والتشارك بالمعرفة ،وقبول
التغيير وتقبل اآلراء وعدم احتكار المعرفة كلها معيقات تحول دون توليد المعرفة في المنظمات.
وأش ا ا ا ا ااارت س ا ا ا ا ااميرة ( )2113إلى أن أنماط تحويل المعرفة حيث أن المعرفة يتم إيجادها من
خالل تفاعل بين المعرفة الضمنية والمعرفة الصريحة ويتحدد ذلك ضمن أربعة أنماط هي كالتالي:
 .1التنشئة االجتماعية :التي تتضمن تحويال من معرفة ضمنية إلى معرفة ضمنية وتسمى التطبيع
االجتماعي ،وهي عملية االشااتراك في الخبرات ومن ثم إيجاد معرفة ضاامنية مثل النماذج العقلية
والمهارات الفنية المشتركة.
 .2التجسةةةةةةيد :التي تتض ا ا ا اامن تحويال من معرفة ض ا ا ا اامنية إلى معرفة ظاهرة وتس ا ا ا اامى اإلظهار أو
اإلخراج  ،وهي عملية تحديد لفظي للمعرفة الضمنية تتحول من خاللها إلى مفاهيم ظاهرة.
 .3التجميع :التي تتضا ا اامن تحويال من المعرفة الظاهرة إلى المعرفة الظاهرة وتسا ا اامى الدمج  ،وهي
عملية التنظيم المنهجي للمفاهيم بشكل يحولها إلى نظام معرفي.
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 .4االسةتيعاب :التي تتضاامن تحويال من المعرفة الظاهرة إلى المعرفة الضاامنية ،ويرتبط ذلك بالتعلم
عن طريق إدخال الخبرات المتص ا االة بالمعرفة المش ا ااتركة والدمج ض ا اامن قواعد المعرفة الض ا اامنية

لألفراد في صورة نماذج عقلية مشتركة تصبح المعرفة أصوال قيمة.
أهمية توليد المعرفة
في مجتمع المعرفة اليوم ،فإن التحدي الرئيسي الذي تواجهه المنظمات هو رفع إنتاجية
المعرفة ،وعالوة على ذلك ،أن تقاسم كل من المعرفة الصريحة والضمنية داخل المنظمات يرتبط
جوهريا بسرعة االبتكار الجودة ،باإلضافة إلى ذلك االبتكار ،يتعين على الشركات أن تولد معرفة جديدة
والتخلي عن تلك التي عفا عليها الزمن (.)Yang & Wang, 2012
وبما ان البيئة االقتصادية اليوم تتميز وبدرجة عالية من االضطراب بسبب التغيرات التكنولوجية
السريعة وزيادة المنافسة بين المنظمات ،فإن توليد المعرفة هو مؤشر أساسي لالبتكار المستمر هو
المفتاح لمواكبة هذه التغيرات ،يتعين عليها أن تستثمر المزيد من الموارد للبحث باستمرار وخلق المعرفة
الجديدة التي قد تسمح لهم لبناء أفكار جديدة من المنتجات أو الخدمات ،أو الممارسات التنظيمية أو
اإلدارية وبالتالي يكسبها ميزة تنافسية (.)Škerlavaj et. al., 2010
من جهة اخرى تكمن أهمية توليد المعرفة في تحس ا ا ااين أداء المنظمات ،وس ا ا اارعة االساا ا ااتجابة
للتغيرات في الس ااوق ،ويص اابح األفراد أكثر قدرة على حل المش ااكالت في المنظمة ،وتؤثر أيضا ااً على
كفاااءة العمليااات التنظيميااة في عرض منتجااات جاادياادة وبااالتااالي زيااادة األرباااح والعوائااد ،ومن ثم رفع
الجانب التنافسي (عبد العال.)2113 ،
مما سبق يتضح أن توليد المعرفة ما هي إال عملية تطوير وتنمية المعرفة الموجودة للحصول
على معرفاة جاديادة لهاا عالقاة كبيرة باالمعرفاة السا ا ا ا ا ا ااابقاة ،وتكون هاذه المعرفاة الجاديادة ملبياة لحااجات
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المنظمة أو الفرد أكبر بكثير من المعرفة التي تس ا ا ا اابقها ،وهذا يدل على أن المعرفة ليس ا ا ا اات ثابتة ،بل
وإنما تتغير وتتطور وتصبح ذات فائدة وأهمية أكبر من حيث مضمونها والحاجة إليها.

أبعاد توليد المعرفة
أن أبعاد توليد المعرفة هي نفسها الطرق التي تتم فيها توليد المعرفة من خالل التفاعل بين
المعرفة الضمنية والمعرفة الصريحة وفقاً لثالث مستويات الفرد والجماعة والمنظمة كما ذكرها (سميرة،
 )2113في دراسته (دور توليد المعرفة في تحسين األداء البشري) ،وهذه الطرق هي:
التنشئة االجتماعية :وفقاً لدراسة الحارثي ( )2117أن هذه العملية تتمحور على التفاعل
المعرفي والمعلوماتي من الضمنية بين األفراد في المنظمة ،ويكتسب األفراد المهارات بعضهم من
بعض من خالل تبادل الخبرات ،والرؤية الذاتية ،والحدس وكل ما هو متأصل في العمل الفردي ،كما
يتم أيضاً تبادل القيم والعواطف والمعتقدات ووجهات النظر وغير ذلك ،مما يساعد في تحويل المعرفة
الضمنية إلى معرفة ضمنية لدى أفراد التنظيم الواحد.
تحول عملية التنشا ا اائة االجتماعية المعرفة الضا ا اامنية الموجودة إلى معرفة ضا ا اامنية جديدة من
خالل تب ااادل الخبرات التي تتم من خالل التف اااع اال االجتم اااعي اليومي والعملي ااات الثق ااافي ااة المرتبط ااة
باألنش ا ا ااطة التنظيمية الجارية ويتم تبادل األفكار والخبرات في المناقش ا ا ااات الرس ا ا اامية وغير الرس ا ا اامية،
والمحادثات وجها لوجه ،وأثناء العمل والتدريب خارج العمل (.(Sencioles et. al., 2015
ووضا ا ااح  Nonakaوآخرون أنه عادة ما تحدث عملية التنشا ا اائة االجتماعية في فترة التدريب
المهني التقلياادي وليس من خالل كتيبااات مكتوبااة أو كتااب تعليميااة وغااالبااا مااا يتم ذلااك في اجتماااعااات
غير رساامية خارج مكان العمل حيث يمكن الحصااول على المعرفة الضاامنية من خالل وجهات النظر
العالمية والنماذج الذهنية والثقة المتبادلة ومشاركتها خالل التفاعل بين األفراد ).(Memon, 2015
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التجسيد :وفقاً لدراسة سميرة ( )2113هذه العملية هي الشرح عن المعرفة الضمنية بشكل
واضح مفهوم من قبل الفرد ،وبالتالي يفسرها لألخرين لتصبح واضحة المفهوم فتكون معرفة صريحة
مشتركة مع اآلخرين ،بذلك تكون أساساً لمعرفة جديدة من خالل الحوار أو التفكير الجماعي ،ويتم
بعد ذلك صياغتها على شكل مفاهيم ومصطلحات ،وصور ،ووثائق وغير ذلك كأن تتجسد معرفة
شخص من خالل وثائق معينة.
االستيعاب :وفقاً لدراسة ) Berraies & Chaher, (2014تكون هذه العملية من خالل تحويل
المعرفة الصريحة إلى ضمنية ،ويكون ذلك على سبيل المثال برامج التدريب ،والمحاكاة ،والتجارب،
والقراءة واستخدام الوثائق حول مهام العمل والتناوب الوظيفي هي أدوات الستيعاب المعرفة الداخلية
وغير ذلك ،وباستخدام دليل إجرائي الذي يسرد التجارب الصريحة من الموظفين اآلخرين ،يمكن للفرد
تحويل هذه المعرفة الصريحة إلى معرفة ضمنية بمجرد استيعابها وبذلك بدأت دوامة جديدة من خلق
المعرفة.
التجميع :وفقاً لدراسة ( Bihamta et. al., )2112أن عملية التجميع أو التجميع هي عملية
يتم فيها دمج المعرفة الصريحة المتوفرة مع معرفة أخرى صريحة متوفرة ترتبط بأغراض العمل داخل
المنظمة وتكون في شكل جديد كدليل إجراءات أو كتاب أو غير ذلك ،ويتم من خالل االتصال بين
الجماعات ونشر المعرفة وتداولها داخل المنظمة ،أو االجتماعات ،أو المحادثا ا اات الهاتفية أو شبكات
االتصاالت وغير ذلك ،أعطي مثال المراقب المالي للمنظمة الذي يقوم بتوليف المعرفة الصريحة التي
تم جمعها في تقرير مالي ،وبذلك يتم نقل للمعرفة من معرفة صريحة إلى معرفة صريحة أخرى.
وتعتبر هذه المرحلة األخيرة التي يتم فيها إنش ا ا ا اااء المعرفة الض ا ا ا اامنية من خالل عملية ترميز
المعرفة الص ا ا ا اريحة وذلك من خالل مراجعة وتفس ا ا ا ااير المعرفة الص ا ا ا اريحة ومن ثم تحويلها إلى معرفة
ضمنية فيمكن لبرامج التدريب أن تساعد المتدربين على تعلم مهارات جديدة وفهم المزيد عن منظمتهم
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وعن أنفسهم ،من خالل قراءة الوثائق أو األدلة حول وظائفهم وعن المنظمة ،وباإلضافة إلى ذلك فإن
الوثائق أو األدلة تس ا ا ااهل نقل المعارف الواض ا ا ااحة إلى أش ا ا ااخاص آخرين ،مما يس ا ا اااعدهم على تجربة
تجارب ).(Memon, 2015

المحور الثاني :سلوك األداء االبتكاري
تعطي المنظمات اليوم اهتماما كبي ار بتصميم وتطوير والمنتجات ،والعمليات ،والخدمات،
والتكنولوجيات المبتكرة التي قد تساعد الشركات على تحقيق تكلفة أقل وميزة تنافسية ،وهذا يتحقق من
خالل االنخراط في السلوك االبتكار والعمليات واألداء ،ومن أجل تحقيق ذلك تركز المنظمات على
األداء البشري القائم على السلوك من حيث االبتكار واإلبداع فهو الوسيلة التي تحقق بها أهدافها
(.)Gupta & Singh, 2015
لذا تعمل المنظمات اليوم على تطبيق مداخل ومناهج فكرية من أجل تطوير وتحسين أدائها
البشري المنظمات األخرى ،كما تقوم إدارة الموارد البشرية أيضا بتقييم األداء وذلك للكشف عن نقاط
القوة والضعف ،لذا تحاول المنظمات اليوم تبني سلوك األداء االبتكاري لتواكب التطور التكنولوجي
وتحقق لها التميز في األداء وتساهم أيضا في عملية توليد المعرفة (الغالبي،

.)2111

مفهوم سلوك األداء االبتكاري
عرفها ( Montag, et. al., )2112أنها مجموعة من األنشطة المترابطة الغير قابلة للرصد
ويمكن مالحظتها ،تحدث استجابة لمهمة معينة ذات نتائج مبتكرة ،تفيد أصحاب المصلحة المعنين.
وعرف كل من ( Mei & Wu )2012االبتكار كقيمة جوهرية ،وأشا ار إلى أن االداء االبتكاري،
والمنتجات ،والخدمات المنافسة ،هي المفتاح لكي تصبح المنظمات مبتكرة.
بينما عرفها الشيبي ( )2113في دراسته هي القدرة على تقديم حلول فريدة ومميزة للمشكالت
التي قد تواجهها المنظمات وكذلك قدرتها على استغالل الفرص المتاحة.
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فمن خالل ما سبق نجد أن سلوك األداء االبتكاري هي األنشطة التي يقوم بها الموظفين
لتحويل المعرفة إلى منتجات جديدة وخدمات جديدة.

أهمية سلوك األداء االبتكاري
أصبحت بعض مزايا المنافسة التقليدية مثل كفاءة اإلنتاج الجيدة ،الجودة العالية ،وحتى
المرونة ،والتي كانت من العوامل الرئيسية لنجاح منظمات االعمال في العقود الماضية؛ غير كافية
للحفاظ على الميزة التنافسية في السوق ،ونتيجة لذلك؛ غدا السلوك االبتكاري مصد اًر رئيسياً يقود إلى
بقاء منظمات األعمال ونموها ،كما ازداد عدد المنظمات التي أدركت أهميته.
ويشير ( Salman, et. al., )6102في دراسته على أن سلوك األداء االبتكاري له أهمية في
تحسين األفكار لتصبح ذا قيمة ،وإدخال أفكار جديدة فريدة وتطبيق هذه األفكار في منتجات أو خدمات
أو أساليب جديدة أو أداء العمليات بشكل أفضل ،باإلضافة إلى أنه واحد من أهم األدوات للحصول
على ميزة تنافسية في السوق اليوم ،ومن جهة أخرى يعمل على توفير الوقت والموارد للمنظمة.
بينما وضح ( Torokoff )6102أهمية سلوك األداء االبتكاري في كونه إنتاج ألفكار جديدة
ومفيدة من قبل الموظف ،مما يكس ا ااب المنظمة مناخ ابتكاري ومميز ،ويس ا اااعد بالمش ا اااركة في ص ا اانع
القرار مما يسا ا اااعد المنظمة في مواجه التحديات .وأصا ا اابح السا ا االوك االبتكاري عامال أسا ا اااس ا ا ااية لبقاء
منظمات المختلفة.
لذلك وجد أن أهمية سلوك األداء االبتكاري ينقل المنظمة من األنظمة التقليدية إلى األنظمة
الحديثة مما يجعلها أكثر تناغم مع المستجدات في بيئة السوق المتغيرة ،وأكثر المنظمات تلبي احتياجات
زبائنها على الصعيد العالمي.
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أبعاد سلوك األداء االبتكاري
أشار كالً من ( Gupta & Singh )6102في دراسة لهما عن سلوك األداء االبتكاري أنه يقاس
بعدة متغيرات وهي تحديد المشكلة ،والبحث عن المعلومات ،وتوليد األفكار ،وترويج األفكار.
تحديد المشكلة :وضح الرواشدة ( )2113في دراسته أن تحديد المشكلة هي مرحلة من مراحل
سلوك األداء االبتكاري ،وتتضمن المدة التي يقضيها الفرد في البحث والقراءة ،والتطوير في العمل،
وحضور المؤتمرات والندوات وغيرها ،وذلك ليتمكن من اإلحاطة بكافة أبعاد المشكلة واإلحساس بها،
جيدا ،لذلك يحتاج األمر إلى إيضاح وإعادة الصياغة
في البداية تكون المشاكل غير مرتبة وغير مدركة ً
بطريقة تساعد على تشجيع إنتاج أفكار تساعد على حل

المشكلة.

البحث عن المعلومات :ذكر عبوي ( )2117في كتابه أن البحث عن معلومات هي مرحلة أيضاً
من مراحل سلوك األداء االبتكاري ،بحيث يركز الفرد جهوده واهتمامه وتفكيره في المنظمة على مهام
معينة ،وهنا ينخرط في مهامه اليومية إذ يحول ذهنه في البحث عن المعلومات لتلك المهام ،أي هي
مرحلة تفاعل المعلومات والبيانات في العقل الباطني للمبتكر ،ونتيجة لهذا التفاعل تظهر األفكار
المبتكرة .
توليد األفكار :هي أيضاً مرحلة من مراحل سلوك األداء االبتكاري حيث أن الفرد يبحث عن
المعلومات ويعمل على ربطها وإيجاد العالقات فيما بين المهام إذ تولد الفكر الجديد على شكل إنارة
ذات لمعان تجعل الفرد المبتكر في حالة اكتشاف لتلك الفكرة ،وهنا يتم العمل على توليد األفكار والتي
يمكن أن تقدم حالً للمشكلة محل االعتبار ،أو إنجاز مهام معينة (.)Al-Araimi, 2012
ترويج األفكار :في هذه المرحلة يتم صياغة معايير لتقييم األفكار وتطبيقها التي تم توليدها خالل
المراحل السابقة ،ومن ثم تقديمها إلى األشخاص المعينين بالتنفيذ ،ويعتبر توقع وجود مصادر مقاومة
أساسيا في هذه المرحلة ،ويتم اإلثبات وتعني إعادة العملية بكاملها من أجل إثبات
لهذه األفكار جزًءا
ً
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الفكرة أو تعديلها أو تجربتها ،أي أن الشيء المبتكر المقدم من الفرد والمتضمن (فكر ،سلوك ،استجابة)
يخضع لالختبار بهدف التأكد من صحته ومصداقية وصالحية تلك الفكرة للتطبيق كفكرة جديدة
(.)Moolenaar et. al., 2010

المحور الثالث :رأس المال النفسي
ارتبط رأس المال النفس ااي براس المال الفكري البش ااري ،حيث بدأ ظهور مص ااطلح رأس المال
النفسااي بهدف التركيز على الساامات اإليجابية لألفراد ،فالمصااطلح أساااسااا يشااير إلى أن األفراد لديهم
صفات إيجابية تدعم أدائهم بشكل ينعكس على قدرة الفرد في مواجهة التحديات بما يوجهه إلى صحة
نفسية جيدة.
ال يوجد هناك تعريف محدد لرأس المال النفس ا ا ا ااي في األدبيات ذات الص ا ا ا االة ،مع ذلك حاول
المنظرون والباحثون التوصل إلى مفاهيم عدة منها:
ويش ااير ( Avey et. al., )2111إلى أن الدالئل العلمية المقدمة تظهر كيف أن أبعاد رأس
المال النفس ا ا ا ااي المتمثلة ب (الكفاءة الذاتية ،والتفاؤل ،واألمل ،والمرونة أو الرجوعية) يمكن أن تطور
وتدار لألثر في نتائج األداء المرغوب في مجاالت اإلنتاجية ،وخدمة الزبون.
ويصفه ( Caza et. al., )2111أنه نظام يتكون من أربعة مكونات هي (األمل ،والتفاؤل،
والكفاااءة الااذاتيااة ،والمرونااة)  ،وهو يجسا ا ا ا ا ا ااد ميول الفرد ألن يكون محفزة تجاااه انجاااز الهاادف ،وإدراك
المسا ا ا ا ا ااار لتحقيقه ،واإليمان بالنجاح في الوصا ا ا ا ا ااول إليه ،والتعافي من العقبات التي تظهر في طريق
تحقيقه .وان التكامل بين األمل ،والكفاءة الذاتية ،والمرونة ،والتفاؤل هو البناء األس ا اااس ا ااي لرأس المال
النفسي.
يعرف الكرداوي ( )2113رأس المال النفسا ا ااي أنه مجموعة من المشا ا اااعر اإليجابية النفسا ا ااية
التي يش ا ااعر بها الفرد في المنظمة فتجعله يشاا ااعر باألمل في تحقيق أهدافه ،والتفاؤل بش ا ااأن مساا ااتقبله
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الوظيفي ،وزيادة كفاءته الذاتية والتكيف ،وسرعة عودته إلى حالته الطبيعية في حال تعرضه ألزمات،
مع القيام بما يكلف به من مهام بنجاح.
فقد تم تعريفه بأنه الس اامات الش ااخص ااية التي تحدد إنتاجية الفرد بش ااكل ش ااخص ااي سا ايكولوجيا
( ،)Garg & Singh, 2114وتش اامل هذه ص ااورة واحدة لديها عن أنفس ااهم ،ومواقف العمل ،والتوجه
األخالقي ،والنهج العام للحياة .ويعد رأس المال النفس ا ا ا ااي المكون المعرفي والحالة النفس ا ا ا ااية االيجابية
تشمل األمل والكفاءة والمرونة والتفاؤل (.)Van- Wyk, 6104
بينمااا عرفهااا الباااحثااان الش ا ا ا ا ا ا اربيني وعوض ( )2116بااأنهااا الموارد والقاادرات اإليجااابيااة التي
تمتلكها المنظمة والمتمثلة بالحالة اإليجابية للعاملين ،والتي تتميز بثقة العامل في قدراته ،وقدراته على
تحقيق أهدافه بأكثر من وسا اايلة ،وتفاؤله بالمسا ااتقبل وما يحمله من عدم تأكد ،وقدرته على العودة من
األزمات واألحداث التي يمر بها .

أهمية رأس المال النفسي
اثبتت الدراسات األهمية الكبيرة لرأس المال النفسي على سلوكيات األفراد في بيئة العمل عبر
اتجاهات كثيرة منها األداء ،والمناخ التنظيمي اإليجابي ،والتعاون ،والس ا ا ا ا ا ااعادة في العمل ،والس ا ا ا ا ا االوك
اإليجابي ،والتغير التنظيمي اإليجابي ،وااللتزام التنظيمي ،والرضا الوظيفي.
حيث أكدت دراسة ( Jan & Ali )2114أن لرأس المال النفسي دور في تخفيف مستوى
التوتر والضغوط لدى األفراد ،وتخفيف مستوى االحتراق الوظيفين وبالتالي الحد من األثار المترتبة
على التكاليف اإلضافية التي تتكبدها المنظمات ،كونه أحد أهم العوامل التي يمكنها رفع مستوى
اإلنتاجية ،ودعم القدرة التنافسية.
ويحقق رأس المال النفس ا ا ا ااي نتائج ايجابية في تطوير الموارد البشا ا ا ا ارية وإدارة األداء ،يزيد من
سعي األفراد العاملين نحو تحقيق األهداف التنظيمية ،وتحقيق الحد األقصى من مصالحهم الخاصة،
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فضا ااال عن تحسا ااين تماسا ااك الفريق والتعاون ،وتحسا ااين األداء التنظيمي مثل زيادة اإلنتاجية ،وخدمة
أفضا اال للزبون ،واالحتفاظ بحق الموظف ،وهذا يشا ااير إلى الحاجة لرأس المال النفسا ااي في المشا اااركة
بالعمل وتدريب المديرين التنفيذيين (.)Caza et. al., 2111
فمن خالل ذلك أن لرأس المال النفسي أثره الفعال على األداء الداخلي والخارجي للمنظمة
حيث أن األفراد يمتلكون الدافعية والثقة الكبيرة في قدراتهم على انجاز ،وكذلك رضا العميل .باإلضافة
لما له منافع تفوق المنافع التي يمكن التوصل إليها من خالل كل بعد من األبعاد األربعة لرأس المال
النفسي على حدة ،حيث إن العالقة بين تلك األبعاد تعطي نوعا من المؤازرة لبعضها البعض عندما
تتجمع معا ومن ثم تفوق المنافع الناتجة عن ذلك.

أبعاد رأس المال النفسي
أن أبعاد رأس المال النفسي له أثر إيجابي على األداء الداخلي في المنظمة ،حيث أن األفراد
الذين لديهم أمل يكون لديهم دافعية وثقة كبيرة في قدراتهم على انجاز بالمهام بإيجابية وخلق طرق
بديلة عند مواجهة التحديات مما ينتج عنه أداء مرتفع ،أن وجود رأس المال النفسي لدى القيادة له
أثر إيجابي معنوي على األداء المالي ورضاء العمالء (.)Pet.erson et. al., 2011
ولقد أشارت عدة دراسات عربية وأجنبية أن رأس المال النفسي يمك قياسه من خالل يقاس
(الكفاءة الذاتية ،واألمل ،والتفاؤل ،والمرونة) ،ومن هذه الدراسات دراسة ()Gupta & Singh, 2014
ودراسة ) ،(Harms & Luthans, 2012ودراسة (البردان )2117 ،ودراسة (المغربي والكردي،
.)2116
الكفاءة الذاتية :عرف عالم النفس ال مشهور  Albertالكفاءة الذاتية على أنها إدراك الفرد
أو اعتقاده بقدرته على أداء مهمة معينة بنجاح  ،وتم نقل هذه المفهوم إلى العلوم اإلدارية وتم تعريفه
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على أنها ثقة األفراد في قدراتهم على إدارة دافعيتهم والموارد المعرفية في تنفيذ مهام محددة بنجاح في
ضل بيئة معينة ).(Bandura, 2012
وتلعب الكفاءة الذاتية دو ار تأثيريا بالغ األهمية في بقية المكونات األخرى لرأس المال النفسااي
اإليجااابي ،تتمثاال في كيفيااة إدراك األفراد لألحااداث وترجمتهااا ،حيااث أن األفراد من ذوي المسا ا ا ا ا ا ااتوى
العاالي للكفااءة يمتلكون إدراك باإمكاانياة قهر التحادياات فعنادماا تكون الكفااءة الاذاتياة للفرد عاالية فإنه
س ا ا ا اايكون ناجحا ويقدم جهدا ثابتا على أسا ا ا ا اااس ذلك أما إذا اعتقد الفرد بأنه لن يكون ناجحا وبغض
النظر عن الجهد المبذول تجاه تحقيق النجاح س ا ا اايتراجع وهكذا فإن الكفاءة الذاتية تس ا ا ااهم في تحديد
مستوى أداء الفرد (.)Avey, et. Al., 2111
األمل :يتمثل في قدرة الفرد على إيجاد طرائق ووسائل للوصول إلى أهدافه التي يتطلع إليها
من خالل تملكه لنفسية إيجابية وبشكل مثابر يجعله يفكر بأكثر من طريقة للوصول ألهدافه في حال
فشل أيا منها (.)Walke & Javidan, 2013
ويعد كال من المسارات  pathsوالتوكيل  Agencyمن المكونات الرئيسية لبعد األمل
( )Quisenberry, 2115فالمسارات ليس مجرد تحديد األهداف الرئيسية واألهداف الفرعية ولكن هي
تساعد على إيجاد طرائق فرعية للوصول لألهداف المرجوة ( )Cole, 2117أما التوكيل يدل على
متابعة القيام بالنتيجة المرجوة وإتمامها بشكل فعال (.)Corner, 2015
تحدث ( Avey, et. al., (2111في دراسة لهم أن األمل هو تحفيز الفرد لذاته من خالل
قوة وطاقة التفكير بأنه يمتلك قدرات في خلق طرق تمكنه من انجاز أهدافه في العمل ،وهكذا يتضح
أن األمل يتضمن ثالثة اتجاهات رئيسية وهي القدرة ،الطرق واألهداف ،إذ يتمثل اتجاه القدرة في اإلرادة
في تحقيق األهداف ،أما خلق الطرق فهي المسارات البديلة في بلوغ األهداف ،أما األهداف هي
احتياجات الفرد في العمل.
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وتشير نظرية األمل إلى أن هناك ثالث آليات رئيسية لألمل هي :األهداف :تستمد األهداف
أهميتها من كونها تتيح لألفراد ما يحتاجون إليه من عمل وطاقة فهي ،المسارات :تشير إلى قدرة الفرد
على توليد بدائل مقبولة لتحقيق الهدف ،وتعد المسارات حاسمة إلنجاز الهدف لكونها ترتبط بالطرق
المؤدية إلى ذلك الهدف .3 ،فكرة القوة :وهو الجانب التحفيزي لنظرية األمل فبعد توليد المسارات
تظهر الحاجة إلى قوة لتبني الجهد الالزم للتحرك على طول المسار الذي تم اختياره (Bockorney,
) .2015ولذلك كله فاألمل حتما وسيلة للنجاح وإنجاز األهداف ،بأنه توجد عالقة وطيدة بين أمل
الشخص وتحفيزه بالتميز في عمله وأداؤه بشكل مبدع.
التفاؤل :عرف س ا ا ا اايلجمان  Seligmanالتفاؤل خالل وص ا ا ا اافه للمتفائلين بأنهم أولئك األفراد
الذين يتساامون باالسااتقرار الداخلي وقد اعتبره أساااس رأس المال النفسااي اإليجابي الرتباطه إيجابيا مع
األحداث المسا ا ااتقبلية التي تشا ا اامل المشا ا اااعر اإليجابية والتحفيز بوجود تقييم واقعي لتلك األحداث عن
مدى إمكانية حدوثها مما يزيد من فاعلية الشخص وأملة (.)Seligman ،2011
والتفاؤل هو أيضاً درجة امتالك األفراد لحصيلة من توقعات حول النتائج اإليجابية ،بحيث
إنهم يعتقدون أن األشياء الجيدة سوف تحدث لهم فيما يتعلق بعملهم ،وبلغة أخرى يمكن وصف التفاؤل
من خالل النمط التجسيدي اإليجابي للفرد ،فاألفراد المتفائلون يميلون لجعل األحداث اإليجابية مستمرة
نتيجة لعوامل ذاتية ،بينما األحداث السلبية ناتجة هي أحداثا مؤقتة  ،وأن األفراد المتفائلين لديهم توقعات
إيجابية حول مخرجات األحداث ،مع إيمانهم بقدراتهم على تحقيق النجاح في عدة مجاالت ،والثبات
واالستم اررية  ،وعند تعرضهم للفشل يقومون بمواجهة ذلك الفشل من خالل العديد من التحفيزات الغير
منتهية ).(Schmitt et. al., 2013
ويتميز التفاؤل بأنه يسااتند إلى موضااع خارجي عالي الساايطرة فالشااخص ذو موضااع الس ايطرة
يظهر درجة عالية من التفاؤل بش ا ااأن احتمال نجاحه في كال من األحداث المس ا ااتقبلية واآلنية وينبغي
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هناا أن نميز ماا بين التفااؤل والتفاؤل المبالغ فيه وهو ما يعرف بالثقة الزائدة فاالختالف ال يقتصا ا ا ا ا ا اار
على نتائجهما فحسب بل في خصائصهما أيضا (.)Bockorney،2015
المرونة :يشير هذا المصطلح إلى القدرة على التأقلم أو إعادة التوازن للعودة إلى الحالة
الطبيعية عند مواجه الفرد بمشكالت في العمل ،حيث تدعم المرونة الفرد بعد االستسالم والقدرة على
مواجه المشاكل والعقبات ،فهي ميزة كبيرة لمن يمتلك تلك القدرة ،فهو التكيف اإليجابي الذي يظهر
على الفرد أثناء تعرضه للمعوقات في تحقيق األهداف ،وأن األشخاص الذين يتمتعون بالمرونة
يمتلكون سمات مشتركة وهي :القبول الراسخ للواقع ،اإليمان العميق بقدراته ،القدرة على التكيف مع
التغيرات الهامة (.)Rego, et. al., 2012

فهي تمثاال قاادرة الفرد على إعااادة التوازن في أدائااه بعااد النكس ا ا ا ا ا ا ااات والعقبااات التي يواجههااا
( .)Bockorney, 2115وترتبط المرونة بش ااكل أس اااس ااي بالتغير فهي قدرة الفرد على مواكبة كل ما
هو مستجد من تغيرات مفاجئة أو غير مفاجئة (.)Corner،2015
وتأسايساا على ذلك فالمرونة تعني عملية تكيفية مضافة لإلدراك الواضح للحقيقة والتي تسمح
باسا ا ااتجابات عقالنية وفاعلة للظروف المحيطة وميل للبحث أو إضا ا اافاء معنى للحوادث بما يتيح بناء
جسور تمتد من الشدائد التي يتم مواجهتها في الحاضر إلى مستقبل مبني بأفضل شكل.
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 :1-1الدراسات السابقة
اشتمل هذا الجزء من الدراسة على دراسات تم بحثها بالسنوات السابقة ،حيث ارتبطت عناوين
هذه الدراسات بالدراسة الحالية ،باإلضافة تم االستعانة بهذه الدراسات في دعم مشكلة الدراسة الحالية،
وبناء أنموذجها ،وبناء اإلطار النظري ،وتطوير أداة الدراسة االستبيان ،ومقارنة نتائج الدراسة الحالية
ببعض نتائج هذه الدراسات .سيتم عرض الدراسات السابقة من األحدث.
دراسة البردان ( )1027بعنوان" :دور رأس المال النفسي كمتغير وسيط في العالقة بين القيادة
األصيلة واالرتباط بالعمل دراسة ميدانية" .الهدف من هذه الدراسة هي تحليل العالقة المباشرة والغير
مباشرة بين القيادة األصيلة واالرتباط بالعمل من خالل رأس المال النفسي كمتغير وسيط في المستشفيات
التعليمية محل الدراسة ،وذلك بالتطبيق على األطباء وأعضاء هيئة التمريض ،وقد تناولت الدراسة
الميدانية دور رأس المال النفسي كمتغير وسيط في العالقة بين القيادة األصيلة واالرتباط بالعمل من
خالل إعداد قائمة استقصاء وتوزيعها على عينية  356فرد من األطباء وأعضاء هيئة التمريض وبلغت
االستبانات الصالحة  ،265وقد تم اجراء التحليل االحصائي من خالل عدد من االختبارات االحصائية
المناسبة ،وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أهمها وجود عالقة طردية ذات داللة
إحصائية بين القيادة األصيلة ٍ
وكل من رأس المال النفسي واالرتباط بالعمل ،ووجود عالقة طردية ذات
داللة إحصائية بين رأس المال النفسي واالرتباط بالعمل ،وكذلك وجود عالقة غير مباشرة ذات داللة
إحصائية بين القيادة األصيلة واالرتباط بالعمل من خالل رأس المال النفسي كمتغير وسيط بشكل كلي،
أي أن رأس المال النفسي كمتغير وسيط يدعم العالقة بين القيادة األصيلة واالرتباط

بالعمل.

دراسة الحارثي ( )1027بعنوان" :توليةةةةةد المعرفةةةةةةةةةةةةة في شركة االتصاالت السعودية :دراسةةةةةةةةةةةةة
استكشافية" .هدفت الدراسة إلى فحص عملية توليد المعرفة في الشركات السعودية عن طريق استخدام
نموذج نوناكا وتاكوشي وتحديداً في شركة االتصاالت السعودية .واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي
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المسحي كمنهج للدراسة ،وكانت االستبانة هي أداة للدراسة وقد تضمنت خمسة محاور رئيسية هي
محور التنشئة االجتماعية ،التجسيد ،التجميع ،اإلدخال ومحور توليد المعرفة .وتم توزيع االستبانة
إلكترونياً وإرسال الرابط بالبريد اإللكتروني عبر مركز الرسائل في الشركة ألفراد المجتمع الذين يمثلون
ثالث فئات في اإلدارة العليا لشركة االتصاالت السعودية ،وهي :نائب رئيس ،مدير عام ومدير إدارة،
وكانت االستجابة بعدد ( )133مفردة من إجمالي مجتمع الدراسة البالغ ( )391مفردة .وكانت أهم
النتائج التي توصلت إليها الدراسة :وجود دعم لتبادل المعرفة الضمنية بين األفراد ،هناك حاجة لدعم
توثيق المعارف الضمنية لدى األفراد ،وجود دعم لدمج المعارف الصريحة مع معارف أخرى صريحة
متوفرة ومرتبطة بأغراض العمل ،وجود دعم لتحويل المعارف الصريحة إلى ضمنية ونجاح الشركة في
توليد المعرفة.
دراسةةةةةةةةةةةةةة ( Rehman (2017بةةةعةةةنةةةوان “Impact of Psychological Capital on
” ،Occupational Burnout and Performance of Faculty Membersهدف الدراسة
معرفة العالقة المتبادلة بين رأس المال النفسا ا ااي اإليجابي واإلرهاق المهني بين أعضا ا اااء هيئة التدريس
المنتس ا ا اابين لمؤسا ا ا اس ا ا ااات التدريب التقني والمهني .حيث تم توزيع اس ا ا ااتبانة ( )242من أعض ا ا اااء هيئة
التدريس من ( )17مؤسا ا ا اساا ا ااة فنية من مقاطعة البنجاب في الباكس ا ا ااتان .وأظهرت نتائج الد ارسا ا ا ااة أن
اإلرهاق المهني يرتبط بشكل كبير بأداء هيئة التدريس بالمعاهد الفنية وأن رأس المال النفسي يدير هذه
العالقة ،كما أظهرت النتائج أن الس اامات الش ااخص ااية لرأس المال النفس ااي هو محدد أس اااس ااي لنض ااوب
أساسيا من معايير االختيار وعملية
العمل واألداء بين أعضاء هيئة التدريس .لذلك ،يجب اعتباره جزًءا
ً
تقييم الوظائف .هذا أمر مهم ،ألن رأس المال النفسا ا ا ا ااي يقلل من األثر الضا ا ا ا ااار لإلرهاق المهني على
نتائج األداء.
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دراسةةة ( Rehman )2016بعنوان“Does Internal and External Research and :
?Development Affect Innovation of Small and Medium-Sized Enterprise
” Evidence from India and Pakistanهادفت إلى معرفة تأثير البحث والتطوير الداخلي
والخارجي على أداء االبتكار للمشااروعات الصااغيرة والمتوسااطة .أجريت الد ارسااة في الهند وباكس اتان،
وقد اس ااتخدمت المنهج التحليلي الوص اافي ،حيث تكونت العينة من المش ااروعات الص ااغيرة والمتوس ااطة
التي بلغ عددها ( )3492منشااأة هندية ،و ( )696منشااأة باكسااتانية .وقد توصاالت نتائج الد ارسااة إلى
أن البحث والتطوير الداخلي والخارجي هي عوامل تؤثر بشكل كبير على تعزيز االبتكار في المشاريع
الصغيرة والمتوسطة ،ذلك أن العوامل الداخلية ش ملت التطوير في عمليات اإلنتاج ،وتمثلت العوامل
الخارجية في البحث عن لموارد االقتصا ا ااادية ،وأوضا ا ااحت نتائج الد ارسا ا ااة أن العالقة سا ا االبية بين حجم
المنشااأة وإنتاج االبتكارات ،ذلك أن المشااروعات الصااغيرة والمتوسااطة تعاني من قيود ومحددات تحول
دون السا اايطرة على عوامل البيئة الخارجية في تحقيق االبتكار ،وبذلك لجأت إلى تطوير عوامل البيئة
الداخلية وتوليد ابتكارات في اإلنتاج وعملياته وفي األداء الداخلي .وأوص ا ا ا ا اات الد ارس ا ا ا ا ااة بأهمية اتباع
الشركات استراتيجيات فعالة التحسين العوامل الخارجية والداخلية على أنشطة االبتكار لديها.
دراسةةةةة ( Corner )5102بعنوان“Exploring the reliability and validity of research :
instruments to examine secondary school principals` authentic leadership

” behavior and psychological capitalهدفت هذه الد ارس ا ا ا ا ااة لقياس راس المال النفس ا ا ا ا ااي مع
القيادة األصا اايلة ان كانت العالقة بينهم صا ااالحة وموثوق بها ومناسا اابة في مجال التعليم ،كانت عينة
الدراسة من مديري المدارس الثانوية في أريزونا حجم عينة االستبيان للقيادة األصيلة هي  147وحجة
العينة الراس المال النفس ااي هو .149كانت أداة جمع البيانات عن طريق ارس ااال رابط الكتروني للبريد
االلكتروني الخاص بالمش اااركين االنتقال بهم إلى اس ااتبيان يوجد به األس اائلة .النتائج التي تم التوص اال
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اليهاا في هاذه الاد ارسا ا ا ا ا ا ااة امكاانية تعزيز المهارات المدربة من الفعالية الذاتية ،والوعي الذاتي ،واألمل،
والتفااؤل ،والمرونااة ،والش ا ا ا ا ا ا افااافيااة ،والمعااالجااة المتوازنااة في مااديري الماادارس لقيااادة أكثر فعااالياة باااتجاااه
التغيير االيجابي .تم االسا ااتفادة من هذه الد ارسا ااة بالتعمق بأبعاد رأس المال النفسا ااي أكثر وعالقته مع
القيادة.
دراسة ( Bockorny )5102بعنوان“Psychological capital, courage, and :
” .entrepreneurial successهدفت هذه الدراسة إلى التحقيق في بعض الموارد النفسية التي
ممكن ان تتنبأ بنجاح المشاريع (بقاء المشروع ،والنمو الموظف ،ونمو الدخل ،والرضا عن الحياة)،
هناك  3مساهمات ساهمت بها هذه الدراسة بشكل فريد من نوعه :اوال :العالقة بين راس المال النفسي
والشجاعة ومختلف ابعاد نجاح المشروع ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خالل نموذج بين راس
المال النفسي وابعاد نجاح المشروع وتوسطه الشجاعة .ثانيا :اختبار التفاعل بين الشجاعة وراس المال
النفسي يتوقع تباين اضافي ألبعاد نجاح المشاريع غير االثار الرئيسية .ثالثا :اختبار ان كانت الشجاعة
بعد خامس االبعاد راس المال النفسي .هذه الدراسة تمت في جنوب داکوتا على حجم عينة يساوي
 152تم جمع البيانات عن طريق ارسال رسائل للمشاركين تحتوي الرسالة على رابط الكتروني تتواجد
به استبانة ألسئلة ولضمان استكمال االسئلة تم وضع جائزة لكل مشارك يكمل االستبانة كاملة قيمتها
 . $11كانت نتائج هذه الدراسة أن راس المال النفسي يتنبأ بنمو الموظف ،والرضا عن الحياة .راس
المال النفسي كان مؤش اًر لنمو الدخل.
دراسة ( Singh & Gupta )1025بعنوان“Leadership and Creative Performance :
Behaviors in R&D Laboratories: Examining the Mediating Role of
” .Justice Perceptionsالهدف من هذه الدراسة هو إيجاد العالقة بين القيادة وسلوك األداء
االبتكاري وكذلك تصورات العدالة كدور وسيط لهذه العالقة في مختبرات البحث والتطوير .تم جمع
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البيانات باستخدام المسح من خالل استبيان مكون من  442باحث يعملون في  11مختب ار للبحث
والتطوير في الهند .كان  SEMتستخدم الختبار العالقات المفترضة بين متغيرات الدراسة .ونتائج
الدراسة أدلت على وجود عالقة غير المباشرة بين القيادة وسلوك األداء االبتكاري في وجود تصورات
العدالة توسط جزئيا .تقدم الدراسة نموذج عملية لالبتكار مما يربط القيادة بسلوك األداء االبتكاري من
خالل تصورات العدالة للموظفين.
دراسة ) Qin, et. al., (2014بعنوان“External Knowledge Acquisition and :
Innovation Performance: The Roles of Intra-firm Communication and
” Innovation Incentivesهدفت الدراسة إلى اكتشاف العالقة المعقدة بين اكتساب المعرفة
الخارجية وابتكارات الشركة ولكنها فشلت في معرفة اآللية بجانب هذه العالقة .وتستند الدراسة على
منظور أن المعرفة الخارجية يجب إدخالها إلى المنظمات من خالل الممارسات الداخلية ،والتعرف
على تأثير اتصال المعلومات وحوافز االبتكار في تحويل اكتساب المعرفة الخارجية إلى ابتكار للشركة.
وفي منهجية الدراسة تم أخذ العينة والبيانات للبحث من الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم في مجال
التصنيع ،تقنية المعلومات وصناعة الخدمات من خالل رابط منظمات الصناعة للفترة من أبريل إلى
يوليو عام  2111م في الصين ،وتم جمع البيانات من خالل استبيان وزع على مدراء ( )449شركة.
وأشارت النتائج إلى :أن الممارسات التنظيمية تلعب دو ار معقدا في العالقة بين اكتساب المعرفة
الخارجية واالبتكار .واالتصاالت الداخلية في الشركة وحوافز االبتكار هي جزء ال يتج أز من الممارسات
التنظيمية ،وأن األثر اإليجابي الكتساب المعرفة الخارجية في ابتكارات الشركات يتوسط جزئيا بين
االتصاالت في الشركة وسياسة حوافز االبتكار.
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دراسة ( Berraies & Chaher )1024بعنوان“Knowledge Creation Process :
and Firms’ Innovation Performance: Mediating Effect of Organizational
” .Learningالهدف من هذه الدراسة هو إيجاد العالقة بين توليد المعرفة و األداء االبتكاري
للشركات وتم استخدام التعلم التنظيمي كدور وسيط إلثبات هذه العالقة ،وتم عمل هذه الدراسة على
شركات تابعة لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تونس ،وتم تطوير نموذج للدراسة يلخص
العالقات بين هذه المتغيرات  ،تم جمع البيانات باستخدام المسح من خالل استبيان مكون من 214
يعملون في عدة شركات تابعة لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،ثم خضعت البيانات للتحليل
االحصائي باستخدام  ، AMOSوكانت النتائج أن لتوليد المعرفة اثر غير مباشر على األداء
االبتكاري لقطاع االتصاالت التونسي ،وأن التعلم التنظيمي له دور في تأثر توليد المعرفة على األداء
االبتكاري .
دراسة ( Singh & Gupta )1024بعنوان“Psychological capital as a mediator :
of the relationship between leadership and creative performance
” .behaviors: empirical evidence from the Indian R&D sectorالهدف من هذه
الدراسة هو إيجاد العالقة بين القيادة وسلوك األداء االبتكاري ورأس المال النفسي كدور وسيط لهذه
العالقة في مختبرات البحث والتطوير .تم جمع البيانات باستخدام المسح من خالل استبيان مكون من
 496باحث يعملون في  11مختب ار للبحث والتطوير في الهند .كان  SEMتستخدم الختبار العالقات
المفترضة بين متغيرات الدراسة ،واظهرت النتائج أن رأس المال النفسي يتوسط تماما العالقة بين القيادة
واإلبداع سلوك األداء ،وأن قادة البحث والتطوير الذين يظهرون السلوك اإليجابية هم أكثر مساعدة في
تطوير قدراتهم النفسية اإليجابية المرؤوسين ،وأن الموظفين الذين يعانون من رأس المال النفسي العالي
تشارك في سلوك إبداعية أكبر ،وتحسين فرص إنتاج ونتائج مبتكرة.
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دراسةةةةةةةةةةةةة ( Raja & Wei )2014بعنوان“Relationship between innovation, :
Quality practices and firm performance: A study of service sector firms
” in Pakistanهدفت الد ارسا ااة إلى معرفة العالقة بين االبتكار وممارسا ااات الجودة وأداء الشا ااركات
في قطاع الخدمات في باكسا ا ا ا ااتان .وتناقن الد ارسا ا ا ا ااة أنواعا مختلفة من الممارسا ا ا ا ااات التي تعزز بيئة
االبتكار في قطاع الخدمات . EFQMوكذلك تقيم ممارسا ا ا ااات الجودة القائمة على النموذج األوروبي
للتميز وقد تم تصميم استبيان لقياس العالقة بين االبتكار وممارسات الجودة وأداء الشركة وتم توزيعها
على عينة مكونة من  157ش ااركة في قطاع الخدمات التي تقدم أنواع مختلفة من الخدمات .وأظهرت
النتائج أن االبتكارات االدارية والتنظيمية لها أثر ايجابي واضا ا ا ا ا ااح في تحسا ا ا ا ا ااين مسا ا ا ا ا ااتوى األداء في
الش ا ا ا ا ااركات التي تطبق ممارس ا ا ا ا ااات الجودة الش ا ا ا ا اااملة ،وأظهرت النتائج وجود عالقة إيجابية بين أداء
الشركات واالداء االبتكاري.
دراسة ( Maimone & Sinclair )2014عنوان“Dancing in the lark: creativity :
” knowledge creation and (emergent) organizational changeهدفت الدراسة
إلى توفير إطار لفهم أفضل للعالقة بين اإلبداع وتوليد المعرفة ،والتغيير التنظيمي ،تحديد العناصر
الرئيسية على المستوى الفردي والجماعي التي يمكن أن تسهم في تطوير المساحات التنظيمية التي
تشجع مناخ اإلبداع وتوليد المعرفة كشرط مسبق للتغيير الناشئة والمساهمة في تطوير نهج متعدد
المنظور لإلبداع وتوليد المعرفة في منظمات القرن الحادي والعشرين ،وتبدأ الورقة باستعراض نظريات
التغيير غير الخطية الناشئة وعمليات توليد المعرفة المتصلة بالتغير ،ويستخدم استعارة الرقص
الستكشاف العالقة بين التغيير الطارئ وتوليد المعرفة ومشاركتها ،ويحدد العوامل الرئيسية التي قد
تؤثر على هذه العالقة .على الرغم من أن األدب األكاديمي يقدم بالفعل بعض األدلة حول الدور
والمركزية للتغيير التلقائي ،توفر هذه الورقة نهجا منهجية ومتعدد المنظورات لفهم وإدارة الخصائص
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االجتماعية والثقافية والفردية للتغيير التنظيمي من القاعدة إلى القمة ،مع التركيز على الجوانب األساسية

لإلبداع وتوليد المعرفة.
دراسة الرواشدة ( )1023بعنوان" :أثر ممارسة اإلدارة بالتجوال على السلوك اإلبداعي في شركة
البوتاس العربية" .هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر ممارسة اإلدارة بالتجوال على السلوك اإلبداعي في
شركة البوتاس العربية ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير أداة الدراسة -االستبانة -وتم توزيعها على
ائيا من العاملين في شركة البوتاس العربية ،وبلغ
عينة الدراسة البالغة ( )634مبحوثًا اختيرت عشو ً
عدد االستبانات المستردة والقابلة للتحليل ( )574استبانة ،لتشكل ما نسبته ( )%47.5من االستبانات
الموزعة .وقد تم استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) (SPSS, v .16في معالجة البيانات وقد
تم استخدام اإلحصاء الوصفي واإلحصاء االستداللي .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن
مستوى كل من ممارسة اإلدارة بالتجوال والسلوك االبداعي جاءت بدرجة مرتفعة ،وجود أثر ألبعاد
اإلدارة بالتجوال في السلوك اإلبداعي ،وأن أبعاد اإلدارة بالتجوال تفسر ما مقداره ( )% 53من التباين
في السلوك

اإلبداعي.

دراسة سميرة ( )1023بعنوان" :دور توليد المعرفة في تحسين األداء البشري :دراسة حالة مركز
البحث العلمي والتقني" .تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور توليد المعرفة في تحسين األداء البشري في
مركز البحث العلمي والتقني ببسكرة الجزائر؛ تم جمع المعلومات من خالل توزيع استبيان

CRSTRA

للمناطق الجافة عمر البرناوي على عينة قصدية من الباحثين الدائمين خالل السداسي الثاني من سنة
 ، 2113وبعد المعالجة والتحليل توصلت الدراسة إلى وجود عالقة قوية بين توليد المعرفة وتحسين
األداء البشري  SPSSببرنامج  14.1بنسبة  ،%63باإلضافة إلى أن مركز البحث يعمل على تشارك
المعرفة وال يعمل على تخريج المعرفة ،تجميعها وإدخالها ،كما أن باحثي المركز راضين بشكل عام
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عن أدائهم؛ اقترحت الدراسة تدعيم التشارك المعرفي من خالل تدعيم نشاطات المشاركة والتفاعل
االجتماعي بين األفراد ،وتشجيع التعلم المستمر وزيادة الخبرة ،مع وضع معايير جديدة لتقييم األداء
من أجل زيادة رضا

الباحثين.

دراسة ) Pástor (2013بعنوان:

“Knowledge creation and knowledge

” acquisition in the ict industry in slovakiaهدفت الدراسة إلى تقييم تجريبي لعمليتي
خلق المعرفة واكتسابها على المستوى اإلقليمي في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
في سلوفاكيا .واستخدم منهج د ارسة الحالة والمنهج النوعي لمناقشة التطور واالبتكار في اقتصاد المعرفة
للمنطقة .واستخدم في الجزء األول من الدراسة تحليل البيانات اإلقليمية المتوفرة من مكتب اإلحصاء
اإلقليمي ومعهد المعلوماتية واالحصاء ومجلة االقتصاد السلوفاكية وأخبار االقتصاد اليومية .وفي الجزء
الثاني من الدراسة تم تحليل المعلومات والبيانات األولية عن جوانب خلق المعرفة واكتسابها .وتم اختيار
خبراء محترفين ممن عملوا سنوات طويلة في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلوم ا ا ا ااات من الذين
تقلدوا مناصب علي ا ا ااا في الشرك ا ا ا ااات السلوفاكية أو العالميا ااة التي لها ا ااا ف ا ااروع في منطقتي
) (Bratislavaو) ،(Košiceوتمت مقابلة ( )11خبراء في كل مدينة إضافة إلى مقابلة ممثلين عن
مناطق تتمتع بحكم ذاتي وجمعيات تكنولوجيا المعلومات ومؤسسات عاملة في مجال الحكومة ودعم
االبتكار .وأشارت النتائج إلى :نجاح صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عملية توليد
واكتساب المعرفة وتوطينها في منطقتي ) (Bratislavaو).(Košice
دراسة ) ،Prado, et. al., (2013بعنوان“Creation of Knowledge in Now ،
” .Provider of Telecommunications Services: A Case Studyهدفت الدراسة
إلى تحديد وتحليل كيفية إنشاء المعرفة في شركات االتصاالت ،واستخدم في هذه الدراسة مسح نظري
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لألدبيات المتوفرة وتحليل البيانات المتوفرة ،ومسح عملي بدراسة حالة لشركة (الوكالة الوطنية
لالتصاالت) التي تقدم خدمات في مجال االتصاالت السلكية والالسلكية في الب ارزيل .وتم دراسة توليد
المعرفة باستخدام نموذج نوناكا وتاكوشي ودراسة األنشطة األربعة للنموذج .وتم توزيع عدد ()33
استبانة تم توزيعها للبحث في قوة المبيعات للخدمات ،وأجريت ( )6مقابالت شبة منتظمة مع المدراء
والمنسقين والمشرفين على فرق المبيعات .وأشارت نتائج الدراسة إلى :أن مزود الخدمة يقوم بعمل
االجتماعات لتبادل الخبرة بين البائعين ،تقوم التنشئة االجتماعية بتوفير بيئة جيدة لتبادل األفكار
وبالتالي خلق المعرفة ،تقدر الشركة الموظفين أصحاب الخبرة غالبا وتكون نتائج ذلك داخليا ،توفر
الشركة عادة كتيبات عن االستفسارات المتعلقة بالمنتجات واألسواق وشركات المبيعات لخدمات
الشركات غالبا ما يوفرون كميات مناسبة من المعرفة المنقولة والالزمة لتنفيذ األنشطة.
دراسة ( Leal, et. al., )2013بعنوان“Knowledge Management and the :
”،Effectiveness of Innovation Outcomes: The Role of Cultural Barriers
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين إدارة المعرفة ( )KMوالمخرجات الفعالة اإلدارة
االبتكار في القطاع الصحي في اسبانيا .باإلضافة إلى التعرف على دور العوائق الثقافية في األثر
على هذه المتغيرات .حيث تكونت عينة الدراسة من ( )993مستشفى من القطاعين الخاص والحكومي،
ثر داال
حيث وزعت االستبانات لجمع البيانات ،وأظهرت نتائج الدراسة بأن العوائق الثقافية تؤثر أ ا
إحصائيا على األهداف التنظيمية الموضوعة مسبقا ،كما أظهرت النتائج بأن الفشل في إزالة العوائق
الثقافية يمكن أن يؤثر على عملية الحصول على توليد المعرفة وتشخيص المعرفة بشكل جيد ،وهذا
بالتالي يؤدي إلى تهديد الفرص المستقبلية في تطوير المعرفة وتوزيعها.
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دراسةةةة ( Siadat et. al., )2013بعنوان“Knowledge creation in universities :
” and some related factors.هدفت الد ارسا ا ااة إلى تقديم صا ا ااورة نظرية لمفهوم توليد المعرفة
ومن ثم التحقيق في اآلثار المترتبة عليها من متغيرات مثل رأس المال االجتماعي والثقافة التنظيمية،
تضا اامنت هذه الد ارسا ااة أعضا اااء هيئة التدريس بجامعة أصا اافهان (إيران) ل  476حالة ،ومن بين هذه
الحاالت ،تم اختيار  142حالة ،وقد اساا ا ااتخدم المسا ا ا ااح كوسا ا ا اايلة البحث واسا ا ا ااتخدم االسا ا ا ااتبيان لجمع
البيانات ،تم اساتخدام ارتباط بيرساون واالنحدار متعدد المتغيرات .وقد أظهرت الدراسة نتائج أهمها أن
رأس الم ااال االجتم اااعي والثق اااف ااة التنظيمي ااة لهم ااا أثر مفي ااد على تولي ااد المعرف ااة ،وأظهر التحلي اال أن
المتغيرات المسااتقلة المذكورة أعاله يمكن أن تحدد  36في المائة من آثار المتغير التابع .وقد أوصاات
الد ارس ا ا ااة بأنه إذا أردنا أن يكون لدينا توليد للمعرفة في الجامعات ،يجب أن نش ا ا ااارك المعرفة لدينا مع
بعضنا البعض ،واستيعابها كثقافة عامة لتوليد المعرفة.
دراسة ( Harms & Luthans )1021بعنوان“Measuring implicit psychological :
constructs in organizational behavior: An example using psychological
” .capitalالهدف من هذه الدراسة هو بيان أثر الرأس المال النفسي على السلوك التنظيمي في
الشركات الصناعية ،ومجتمع الدراسة الشركات الصناعية ،وتم تطوع من قبل أفراد بوظائف مختلفة
يعملون في القطاع الصناعي بمختلف الشركات في الواليات المتحدة األمريكية ،واستخدم نهج استبيان
لجمع البيانات ،بحيث تضمن تحليل البيانات على  274استبيان صالحة ،التي تقيس أثر رأس المال
النفسي على السلوك التنظيمي لتلك الشركات ،واستخدم التحليل الكمي للبيانات .وأظهرت النتائج أن
لرأس المال النفسي أثر على السلوك التنظيمي بحيث أنه يعزز من قيمة السلوك التنظيمي ،وأن له
أثر كبير في فهم الهياكل التنظيمية للشركات في القطاع الصناعي في الواليات المتحدة األمريكية.
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دراسة ( Saulais & Ermine )1021بعنوان:

“Creativity and knowledge

” .managementهدفت هذه الدراسة إلى شرح وإظهار الصلة بين إدارة المعرفة واالبداع ،حيث تم
توزيع استبانة على العاملين في شركة في شركة تاليس) )Thales Groupفي فرنسا ،وأظهرت النتائج
وجود عالقة قوية بين وجود االبداع واالدارة المعرفية ،كما أظهرت الدراسة أثر كل من اكتساب المعرفة
وتوليدها على االبداع في الشركة ،وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة سنوات الخبرة والجنس.
 دراسة ( Al-Araimi )1021بعنوان“The Relationship between the Full Range :of Leadership Styles and Employees’ Creative Performance in Civil
”Service Organizations: A Field Study of Omani Civil Service Managers
الهدف من هذه الدراسة هو دراسة مدى ممارسة مدراء الخدمة المدنية العمانيين ألسلوب القيادة الكاملة
في األثر على األداء االبتكاري للموظفين .وقد تم استخدام قطاع الخدمة المدنية العماني كدراسة حالة،
وحددت الدراسة ستة أهداف أتاحت األساس لبنية الدراسة وطريقة صياغة أسئلتها البحثية .واعتمدت
الدراسة نهجا مختلطا في البحث عن طريق الجمع بين استبيانات المسح وبين المقابالت شبه المنظمة .
وقد تم استخدام تقنية التثليث هذه لتمكين تحقيق أكثر دقة والسماح بالتغطية المتعمقة للقضايا التي تم
فحصها .تم اعتماد طريقة أخذ العينات العشوائي وتطبيقها على مجموعتي المديرين والموظفين .وقد
بلغ إجمالي حجم عينة المديرين  269مشاركا ،في حين بلغت عينة العاملين  371مشاركا .وباإلضافة
إلى ذلك ،أجريت  15مقابلة شبه منظمة الستكمال النتائج الكمية .وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن
المديرين العمانيين يؤدون أساليب القيادة التحويلية والمعامالت .وبفحص العالقة ،تؤكد الدراسة وجود
عالقة إحصائية ذات داللة إحصائية بين استخدام المديرين ألساليب القيادة التحويلية والمعامالت وأداء
الموظفين االبتكاري من وجهة نظر المديرين والموظفين .وتكشف النتائج أيضا أن المديرين العمانيين
ناد ار ما يمارسون أسلوب القيادة السلبي المتجنب ،وأن هذا النمط ال يسهم في األداء االبتكاري للموظفين
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وأخيرا ،ساهمت هذه الدراسة في المعرفة حول العديد من المجاالت للباحثين الذين يرغبون في التحقيق
في العالقة بين القيادة واالبتكار.
دراسة ( Akhavan & Brown )2011بعنوان“Social networks and knowledge :
” .creation in the built environment: a case studyهدفت هذه الدراسة إلى مناقشة جدوى
تحليل الشبكات االجتماعية كأداة لفهم عملية توليد المعرفة من خالل التواصل بين أعضاء الفريق في
صناعة البناء والتشييد ،وتقوم دراسة الحالة بالتحقيق في الشبكات في فريق مشروع واحد في التخطيط
والهندسة واالستشارات لشركة هندسة متعددة لجنسيات مقرها في المملكة المتحدة ،حيث توظف 5511
شخص فيمن جميع أنحاء العالم .ويستند البحث على دراسة مسحية من خالل اإلنترنت مع دراسة
نوعية لفريق المشروع .وقد أظهرت الدراسة نتائج أهمها وجود مشكلة في المشروع ليس بسبب فشل
واسع النطاق في الشبكات االجتماعية ،ولكن فشل بسبب معزولة واحد أو اثنين من الشبكات الفرعية
للموظفين .وأظهرت النتائج المسحية أن ضعف المقدرة على توليد معرفة جديدة مما كان له أثر كبير
على أداء المشروع ككل ،سبب هذا الضعف عدم وجود ثقافة تعاونية عبر التخصصات.
دراسة ( Li & Kao Yuan )2008بعنوان“The Mediating Effect of Knowledge :

” .Orientation and Firm Performance Creation on Entrepreneurialالهدف من هذه
الدراسة هو اكتشاف دور توليد المعرفة في بيان أثر توجه ريادة األعمال على أداء الشركات استناداً
إلى نظرية  ،Nonakaومجتمع الدراسة الشركات التابعة لمعهد تايوان لألوراق المالية والعقود اآلجلة،
وتم اختيار الشركات التي تأسست منذ  11سنوات ،استخدمنا نهج استبيان لجمع البيانات ،بحيث تم
توزيع  594من خالل البريد ،والوارد منها  ،172واستخدم التحليل الكمي للبيانات .وأظهرت النتائج أن
لتوجه الريادي عالقة األداء الراسخ توسطه عملية توليد المعرفة ،بما في ذلك التنشئة االجتماعية،
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التجسيد ،التجميع ،واالستيعاب ،وتستخدم نمذجة المعادلة الهيكلية الختبار نماذج القياس والنماذج
الهيكلية مع بيانات المسح .وتشير النتائج إلى ضرورة النظر في عملية خلق المعرفة كوسيط في العالقة
بين التوجه الريادي واألداء الراسخ للمنظمات ذات المشاريع الجديدة.

ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
تتميز هذه الدراسة من خالل التطرق ألهم القضايا واألبعاد المرتبطة بها والتي ظهرت في
اآلونة األخيرة ضمن إدارة المعرفة ،وقد تم التطرق لها لعدد قليل من الباحثين في العالم العربي وهي
توليد المعرفة وسلوك األداء االبتكاري ورأس المال النفسي.
في هذه الدراسة تم تسلط الضوء على معرفة متغيرات الدراسة وارتباطهما مع بعضهما ومحاولة
إثارة العالقة بين توليد المعرفة وسلوك األداء االبتكاري من جهة ،وإثارة تلك العالقة ولكن من خالل
وسيط وهو رأس المال النفسي من جهة أخرى ،حيث لم يسبق ألي دراسة بأن استخدمت هذه المتغيرات
مع بعضها.
كما قدمت هذه الدراسة جملة من األسباب الموضوعية الكامنة وراء اختيار هذا الموضوع،
إلى جانب التطرق إلى األهمية التي يتم اكتسبها من خالل هذه الدراسة ،واألهداف التي توصلت لها
والتساؤالت التي أثارتها إشكالية هذه الدراسة.
كما تميز هذه الدراسة أنها حاولت اإلحاطة بمختلف المفاهيم التي ترتبط بمتغير توليد المعرفة
وسلوك األداء االبتكاري ورأس المال النفسي من أجل إيجاد عالقة قوية بين هذه المفاهيم مع بعضها
البعض ،وحيث أصبحوا يلقوا بضاللهم في الدراسات الحديثة في عالم اإلدارة.
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من جهة أخرى تميزت هذه الدراسة ،لكونها استعرضت فرضيات تسعى إلى اختبارها ميدانياً
بغية الوصول إلى نتائج واقعية تبين عالقة توليد المعرفة وسلوك األداء االبتكاري ورأس المال النفسي
مع بعضهما البعض ،ومدى أثرهما على بعضهما.
باإلضافة إلى تميز هذه الدراسة بالمجتمع الذي تم دراسة األثر علية وهو قطاع البنوك
التجارية األردنية في عمان ،حيث أنه لم يتم تطبيق مثل هذه الدراسة بمتغيراتها على القطاع المصرفي.

45

الفصل الثالث
المنهجية واإلجراءات
 2-3المقدمة
يبين هذا الفصل المنهجية التي تتبعها هذه الدراسة من أجل بيان أثر توليد المعرفة على سلوك
األداء االبتكاري من خالل رأس المال النفسي ،حيث عرض مجتمع الدراسة ،وعينتها ،باإلضافة إلى
أهم متغيرات الدراسة ،والمعالجات االحصائية التي تم استخدامها ،وأدوات الدراسة والمصادر التي تم
االعتماد عليها للحصول على المعلومات.

 :1-3منهج الدراسة
تعتبر هذه الدراسة ميدانية واتبعت المنهج الوصفي السببي ،حيث أنها تقيس أثر تطبيق توليد
المعرفة بمتغيراتها على سلوك األداء االبتكاري بمتغيراته من خالل رأس المال النفسي كوسيط في
البنوك التجارية األردنية ،وتم استخدام االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات والتي تم بنائها اعتماداً
على الدراسات السابقة وتطويرها بمساعدة لجنة التحكيم .ثم تم جمع البيانات وتدقيقها وترميزها وادخالها
على برنامج  SPSSحيث تم فحص التوزيع الطبيعي والصدق والثبات ثم العالقة بين المتغيرات وأخي اًر
استخدام االنحدار المتعدد لفحص األثر.

 :3-3مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة جميع البنوك التجارية االردنية في العاصمة عمان والبالغ عددهم ()13
بنك (جمعية البنوك في األردن ،)2116 ,وسوف يتم مسح جميع البنوك التجارية األردنية في عمان
وهذا ينفي الحاجة إلى اخيار عينة.
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جدول ( :)2 – 3البنوك التجارية األردنية (المصدر :جمعية البنوك في األردن)1026،
التسلسل

رقم البنك

الرمز الحرفي

اسم البنك

1

111002

JOKB

البنك األردني الكويتي

2

111003

JCBK

البنك التجاري األردني

3

111004

THBK

بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

4

111005

AJIB

بنك االستثمار العربي األردني

5

111007

UBSI

بنك االتحاد

6

111009

ABCO

بنك المؤسسة العربية المصرفية (األردن)

7

111014

INVB

البنك االستثماري

8

111017

EXFB

بنك المال األردني

9

111020

SGBJ

بنك سوسيته جنرال (األردن)

10

111021

CABK

بنك القاهرة عمان

11

111022

BOJX

بنك األردن

12

111033

AHLI

البنك األهلي األردني

13

113023

ARBK

البنك العربي

 :4-3عينة الدراسة ووحدة التحليل:
وحيث أن هذه الدراسة سوف تستهدف جميع البنوك التجارية فال داعي للعينة .بينما وحدة
التحليل تشمل المديرين العاملين في هؤالء البنوك وعددهم ( )3243فرداً ،وفقاً لجدول ( )1-3يبين
اسماء البنوك التجارية في عمان التي طبقت عليها الدراسة.

 :5-3مصادر البيانات
اعتمدت الدراسة في جمع البيانات على المصادر

اآلتية:

 المصادر الثانوية :تم االعتماد على الكتب والدوريات والمراجع والرسائل الجامعية والمقاالت التيتناولت موضوع الدراسة بشكل مباشر وغير مباشر وذلك للوقوف على األسس العلمية الحديثة المرتبطة
بدراسة موضوع البحث ،والتي ساعدت في بناء اإلطار النظري

للدراسة.

 المصادر األولية :تم االعتماد على المصادر األولية في جمع البيانات من خالل تطوير استبانة خاصةلهذا الغرض ،وباالعتماد على ما أورده الكتاب والباحثون بخصوص توليد المعرفة ومقاييسها (التنشئة
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االجتماعية ،والتجسيد ،واالستيعاب ،والتجميع) مثل ) .(Berraies & Chaher, 2014أما سلوك
األداء االبتكاري وقياسه (تحديد المشكلة ،والبحث عن المعلومات ،وتوليد األفكار ،وترويج األفكار)
واالعتماد على دراسة ) ،(Gupta & Singh, 2015بينما رأس المال النفسي وقياسه (الكفاءة الذاتية،
واألمل ،والتفاؤل ،والمرونة) تم االعتماد على دراسة (.)Harms & Luthans, 2012
 :6-3أداة الدراسة (االستبانة)
تم تطوير استبانة مكونة من جزئيين:
 الجزء االول :هو الخصائص الديموغرافية والتي تقوم على النوع االجتماعي ،العمر ،سنواتالخبرة ،المؤهل العلمي ،المركز الوظيفي ،المستوى

اإلداري.

الجزء الثاني :الجزء الثاني :ويتكون من ثالث محاور كاالتي:
 .1المتغير المستقل (توليد المعرفة) ويتكون من (التنشئة االجتماعية ،والتجسيد ،واالستيعاب،
والتجميع) ويقاس من خالل  21فقرة.
 .2المتغير التابع (سلوك األداء االبتكاري) ويتكون من (تحديد المشكلة ،والبحث عن المعلومات،
وتوليد األفكار ،وترويج األفكار) ويقاس من خالل  21فقرة.
 .3المتغير الوسيط (رأس المال النفسي) ويتكون من (الكفاءة الذاتية ،واألمل ،والتفاؤل ،والمرونة)
ويقاس من خالل  21فقرة.
وتم قياس جميع المتغيرات من خالل مقياس ليكرت الخماسي الذي يتكون من خمس نقاط،
والتي تتراوح من ( 1غير أوافق بشدة) إلى ( 5موافق بشدة) المستخدمة طوال

االستبيان.

غير موافق بشدة

غير موافق

أتفق إلى حد ما

موافق

موافق بشدة

1

2

3

4

5
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 :7-3تحليل الدراسة:
في هذه الدراسة تم اختيار مجتمع الدراسة كامل وهذا ينفي الحاجة إلى عينة .بينما تتكون
وحدة التحليل من المديرين العاملين في البنوك التجارية في العاصمة عمان ( )346فردًا (Sekaran
)& Bougie 2010,:295تتناسب مع عدد المديرين والعاملين في االدارة العليا والوسطى في البنوك
التجارية االردنية ،وعدد المستجيبين لها ( )213مستجيب.

 :8-3صدق أداة الدراسة:
صدق المحتوى :تم التأكد من صدق المحتوى من خالل مراجعة األدب النظري السابق مثل
الكتب والدوريات والمراجع والرسائل الجامعية والمقاالت.
الصةةدق الظاهري :تم عرض أداة الد ارسااة بشااكلها األولي واساائلتها وفرضااياتها للمشاارف على
الد ارسااة ،وذلك لمناقشااتها ومراجعة فقراتها ،ثم تم عرضااها على مجموعة من األساااتذة المختصااين في
جامعة الش ا اارق األوس ا ااط ،وبعض الجامعات األردنية األخرى لتحكيمها ،وهم الذوات المش ا ااار إليهم في
الملحق ( ،)1وذلك ألجل التأكد من تغطيتها لجوانب الموضاوع الرئيساي ،فضاالً عن سالمة محتواها،
ووضوحها ،مع األخذ بجميع التعديالت المدونة.
ثبات أداة الدراسة (االستبانة):
تم إجراء اختبار مدى االتس ا ا ا ا اااق الداخلي ،لفقرات أداة الد ارس ا ا ا ا ااة ،من خالل حس ا ا ا ا اااب معامل
كرونباااخ ألفااا ( ،)Cronbach alpha Coefficientحيااث أن أسا ا ا ا ا ا االوب كرونباااخ ألفااا ،يعتمااد على
اتس ا ا ا اااق أداء الفرد من فقرة إلى أخرى ،وهو يش ا ا ا ااير إلى قوة االرتباط والتماس ا ا ا ااك بين فقرات المقياس،
إضا ا ا ا ا ا ااافاة لاذلاك فاإن معاامل ألفا يزود بتقدير جيد للثبات .وعلى الرغم من عدم وجود قواعد قياسا ا ا ا ا ا ااية
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بخصا ا ا ااوص القيم المناسا ا ا اابة لمعامل كرونباخ ألفا لكن من الناحية التطبيقية يعد )(Alpha ≥ 1.61
معقوال في البحوث المتعلقة في اإلدارة والعلوم اإلنسانية.
الجدول رقم ( )1-3معامل ثبات االتساق الداخلي كرونباخ الفا لالستبانة بمجاالتها
المتغيرات

عدد الفقرات

معامل كرونباخ ألفا

األبعاد

التنشئة االجتماعية

5

1.41

التجسيد

5

1.44

االستيعاب

5

1.44

التجميع

5

1.41

تحديد المشكلة

5

1.92

البحث عن المعلومات

5

1.44

توليد األفكار

5

1.46

ترويج األفكار

5

1.44

الكفاءة الذاتية

5

1.46

األمل

5

1.91

التفاؤل

5

1.65

المرونة

5

1.42

61

1.94

توليد المعرفة

سلوك األداء االبتكاري

رأس المال النفسي

األداة ككل

يظهر من الجدول الساابق أن معامالت كرونباخ ألفا لمجاالت الدراسة تراوحت بين (-1.92
 )1.65كان أعالها لمجال تحديد المشكلة  ،وأدناها لمجال التفاؤل  ،وبلغ معامل كرونباخ الفا لألداة
ككل ()1.94؛ وجميع معامالت الثبات مرتفعة ومقبولة ألغراض الد ارس ااة ،حيث يعتبر معامل الثبات
(كرونباخ الفا) مقبول إذا زاد عن (.)1.61

 :9-3التحليل الديموغرافي
 بالنسا ا اابة لمتغيا ا اار النةةةةةةةوا االجتمةةةةةةةاعي ،نالح ا ا ا أن الا ا ااذكور ها ا اام األعلا ا ااى تك ا ا ا ار اًر والا ا ااذي بلا ا ااغ( )156بنس ا اابة مئوي ا ااة ( ،)%73.2بينم ا ااا االن ا اااث ه ا اام األق ا اال تكا ا ا ار اًر وال ا ااذي بل ا ااغ ( )57بنس ا اابة
مئوية (.)%26.4
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جدول ( :)3- 3التوزيع الديموغرافي لعينة الدراسة
المتغيرات
النوا االجتماعي

العمر

المؤهل العلمي

سنوات الخبرة

المركز الوظيفي

الفئة

التكرار النسبة المئوية

ذكر

156

73.2

انثى

57

26.8

المجموا

213

100.0

 31سنة فأقل

92

43.2

 35 – 31سنة

66

31.0

 39 – 36سنة

37

17.4

 41سنة فأكثر

18

8.5

المجموا

213

100.0

بكالوريوس

153

71.8

ماجستير

42

19.7

دكتوراه

18

8.5

المجموا

213

100.0

 5سنوات فاقل

65

30.5

 11 – 6سنوات

38

17.8

 15 – 11سنة

101

47.4

 16سنة فأكثر

9

4.2

المجموا

213

100.0

مدير

9

4.2

مساعد مدير

68

31.9

رئيس قسم

63

29.6

مدير فرا

73

34.3

المجموا

213

100.0

كما ويظهر من الجدول:
 بالنسا ا اابة لمتغيا ا اار النةةةةةةةوا االجتمةةةةةةةاعي ،نالح ا ا ا أن الا ا ااذكور ها ا اام األعلا ا ااى تك ا ا ا ار اًر والا ا ااذي بلا ا ااغ( )156بنس ا اابة مئوي ا ااة ( ،)%73.2بينم ا ااا االن ا اااث ه ا اام األق ا اال تكا ا ا ار اًر وال ا ااذي بل ا ااغ ( )57بنس ا اابة
مئوية (.)%26.4
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 بالنس ا ا اابة لمتغي ا ا اار العمةةةةةةةر ،نالحا ا ا ا أن الع ا ا اااملين ال ا ا ااذين اعم ا ا ااارهم م ا ا اان ( 31س ا ا اانة فأق ا ا اال) ه ا ا ااماألعلا ا ااى تك ا ا ا ار اًر والا ا ااذي بلا ا ااغ ( )92بنسا ا اابة مئويا ا ااة ( ،)%43.2بينما ا ااا الا ا ااذين اعما ا ااارهم تت ا ا اراوح با ا ااين
( 41سنة فأكثر) هم األقل تك ار اًر والذي بلغ ( )14بنسبة مئوية (.)%4.5
 بالنسا اابة لمتغيا اار المسةةةةتوى التعليمةةةةي ،نالح ا ا أن عينا ااة الد ارسا ااة جميعها ااا حاصا االة علا ااى شا ااهادةعلا ا ااى شا ا ااهادة بكا ا ااالوريوس وماجسا ا ااتير ودكتا ا ااوراه ،حيا ا ااث بلا ا ااغ أن العينا ا ااة الحاصا ا االين علا ا ااى شا ا ااهادة
بك ا ااالوريوس ه ا اام األعل ا ااى تكا ا ا ار اًر وال ا ااذي بل ا ااغ ( )153بنس ا اابة مئوي ا ااة ( ،)%71.4بينم ا ااا الحاص ا االين
على الدكتوراه هم األقل تك ار اًر والذي بلغ ( )14بنسبة مئوية (.)%4.5
 بالنسا ا اابة لمتغيا ا اار سةةةةةةةنوات الخبةةةةةةةرة ،نالح ا ا ا أن العينا ا ااة التا ا ااي خب ا ا ارتهم ( 15 – 11سا ا اانة) ها ا ااماألعل ا ااى تكا ا ا ار اًر وال ا ااذي بل ا ااغ ( )111بنس ا اابة مئوي ا ااة ( ،)%47.4بينم ا ااا ال ا ااذين خبا ا ارتهم تتا ا اراوح ب ا ااين
( 16سنة فأكثر) هم األقل تك ار اًر والذي بلغ ( )9بنسبة مئوية (.)%4.2
 أما ااا متغيا اار المركةةةةز الةةةةوظيفي ،نالح ا ا أن العينا ااة التا ااي تحتا اال مركا ااز (ما اادير فا اارع) ها اام األعلا ااىتك ا ا ار اًر والا ااذي بلا ااغ ( )73بنسا اابة مئويا ااة ( ،)%34.3بينما ااا الا ااذين بمركا ااز (ما اادير) ها اام األقا اال تك ا ا ار اًر
والذي بلغ ( )9بنسبة مئوية (.)%4.2
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الفصل الرابع
تحليل النتائج
 :2-4المقدمة
يتضمن هذا الفصل نتائج الدراسة التي هدفت إلى التعرف إلى أثر عمليات توليد المعرفة على
سلوك األداء االبتكاري :الدور الوسيط لرأس المال النفسي في البنوك التجارية األردنية ،وسيتم عرض
النتائج باالعتماد على فرضيات الدراسة.
لإلجابة على أسئلة الدراسة وفحص فرضياتها تم استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي والتحليلي
وذلك باستخدام الرزمة اإلحصائية ( ،)SPSS. v23ولوصف خصائص عينة الدراسة والتعرف على
مستوى تطبيق متغيرات الدراسة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ،تم استخدام التكرار والنسب المئوية
والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،واختبارات االنحدار المتعدد.

 :1-4التحليل االحصائي الوصفي
تم استخدم االحصاء الوصفي من أجل وصف عينة الدارسة من خالل المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية واألهمية والتريب ،وسوف نصنف األهمية بناء على المعيار التالي:

حيث تم استخراج المدى لكل من المستويات الثالثة وهي (منخفض ،متوسط ،ومرتفع) ،كما يلي:
 المستوى المنخفض إذا بلغ الوسط الحسابي من  1إلى أقل من 2.33
 المستوى المتوسط إذا بلغ الوسط الحسابي من  2.33إلى أقل من 3.66
 المستوى المرتفع إذا بلغ الوسط الحسابي من  3.66لغاية 5.11
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أوالً :وصف متغيرات الدراسة

المتغير األول :توليد المعرفة :لوصف مجاالت المتغير االول (توليد المعرفة) تم حساب المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجاالت ككل ،والجدول ( )1-4يبين ذلك.
الجدول رقم ( )2-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت توليد المعرفة مرتبة تنازليا
الوسط الحسابي االنحراف المعياري رتبة الوسط االهمية النسبية

المجال
التنشئة االجتماعية

3.56

1.862

1

متوسطة

التجميع

3.53

1.662

2

متوسطة

االستيعاب

3.37

1.020

3

متوسطة

التجسيد

2.99

1.991

4

متوسطة

توليد المعرفة ككل

3.36

1.821

---

متوسطة

يظهر الجدول رقم ( )1-4أن المتوسا ا ا ا ااطات للمتغيرات الفرعية لتوليد المعرفة تقع بين 2.99
و 3.56وانحراف معياري يقع بين  1.66و ،1.12وهذا يعني أن هناك ش ا ا ا اابة اتفاق على متوس ا ا ا ااطة
لجميع المتغيرات الفرعية .بينما قيمة المتوس ا ااط الحس ا ااابي  3.36بانحراف معياري  ،1.42وهذا يعني
أن هناك اتفاق على أهمية متوسطة لتوليد المعرفة.
-2

التنشئة االجتماعية

الجدول رقم ( )1-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير التنشئة االجتماعية مرتبة تنازليا
الرقم
1
2
3

الةفةقةرة
تدعم إدارة البنك االجتماعات لمناقشة القضايا
المتعلقة في تطوير األداء بشكل مستمر.

تحرص إدارة البنك على توجيه الموظفين للطرق
الصحيحة في أداء األعمال بشكل دوري.

تتبنى إدارة البنك خطط للتدوير الوظيفي عبر
اإلدارات المختلفة سنوياً.

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.92

0.97

3.87

0.896

3.47

1.101

الرتبة
1
2
3

األهمية
َّ

النسبية
مرتفعة
مرتفعة

متوسطة

5

تشجع إدارة البنك فرق العمل الجماعي.

3.44

1.307

4

متوسطة

4

تشجع إدارة البنك األنشطة االجتماعية.

3.08

1.418

5

متوسطة

3.56

1.862

المعدل الةعةام

متوسطة
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يظهر من الجدول ( )2-4أن المتوسااطات الحسااابية لفقرات متغير التنشاائة االجتماعية تراوحت
بين ( ،)3.92-3.14وأن االنحراف المعياري يقع بين ( ،)1.414-1.97وهذا يعني أن هناك ش ا اابة
اتفاق على متوسااطة لجميع الفقرات متغير التنشاائة االجتماعية ،بينما قيمة المتوسااط الحسااابي 3.56
بانحراف المعياري  ،1.462وهذا يعني أن هناك اتفاق على أهمية متوس ا ا ا ااطة لفقرات متغير التنش ا ا ا اائة
االجتماعية.
 -1التجسيد
الجدول رقم ( )3-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير التجسيد مرتبة تنازليا
الرقم

تعتمد إدارة البنك سياسات دعم األفكار اإلبداعية بين

7

الموظفين.
تدعم إدارة البنك المقترحات اإلبداعية الجماعية لدى

6

موظفيه.

20
9
8

الةفةقةرة

تتبادل إدارة البنك األفكار المختلفة مع أصحاب المصالح

اثناء اتخاذ القرار.

تحفز إدارة البنك الموظفين على تقديم المبادرات لتحسين
مستويات اإلدارة.
تشارك إدارة البنك الموظفين في اتخاذ القرار.
المعدل الةعةام

الوسط

االنحراف

الحسابي المعياري

الرتبة

األهمية
َّ

النسبية

3.17

1.167

1

متوسطة

3.16

1.301

2

متوسطة

3.04

1.191

3

متوسطة

3.11

1.137

4

متوسطة

2.57

1.21

5

متوسطة

2.99

1.991

---

متوسطة

يظهر من الجدول ( )3-4أن المتوس ا ا ا ا ااطات الحس ا ا ا ا ااابية لفقرات متغير التجس ا ا ا ا اايد تراوحت بين
( ،)2.75-3.17وأن االنحراف المعياااري يقع بين ( ،)1.21-1.167وهااذا يعني أن هناااك ش ا ا ا ا ا ا ابااة
اتفاق على متوسا ااطة لجميع الفقرات متغير التجسا اايد ،بينما قيمة المتوسا ااط الحسا ااابي  2.99بانحراف
المعياري  ،1.991وهذا يعني أن هناك اتفاق على أهمية متوسطة لفقرات متغير التجسيد.
 -3االستيعاب
يظهر من الجدول ( )4-4أن المتوسطات الحسابية لفقرات متغير االستيعاب تراوحت بين
( ،)3.14-3.66وأن االنحراف المعياري يقع بين (.)1.247-1.12
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الجدول رقم ( )4-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير االستيعاب مرتبة تنازليا
الرقم
24
22
21
23
25

الةفةقةرة
تعمل إدارة البنك على دمج المعارف والمهارات
الجديدة بكامل اإلدارات.

تتيح إدارة البنك نظام اتصال تفاعلي بين اإلدارة
والموظفين.
تستخدم إدارة البنك التعزيز اإليجابي لتعزيز
األفكار الجديدة لدى الموظفين.

تشكل إدارة البنك فرق عمل خاصة لدراسة
األفكار الجديدة.

تشارك إدارة البنك الرؤيا مع الموظفين.
المعدل الةعةام

االنحراف

الوسط

الحسابي

المعياري

الرتبة

األهمية
َّ

النسبية

3.66

1.12

1

متوسطة

3.52

1.348

2

متوسطة

3.42

1.128

3

متوسطة

3.17

1.311

4

متوسطة

3.08

1.247

5

متوسطة

3.37

1.020

متوسطة

وهذا يعني أن هناك شا ا ا ا اابة اتفاق على متوساا ا ا ااطة لجميع الفقرات متغير االس ا ا ا ااتيعاب ،بينما قيمة
المتوسط الحسابي  3.37بانحراف المعياري  ،1.121وهذا يعني أن هناك اتفاق على أهمية متوسطة
لفقرات متغير االستيعاب.
 -4التجميع
الجدول رقم ( )5-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير التجميع مرتبة تنازليا
الرقم
29
10
28
26
27

الةفةقةرة
توثق إدارة البنك الخدمات التي يقدمها.
تعمل إدارة البنك على ببناء قواعد سلوكية وأدائية خاصة

بخبراتها ،ويتم توصيلها للمستفيدين.

تستفيد إدارة البنك من البحوث المنشورة والتقارير لتطوير
سياسته وأهدافه.
تجمع إدارة البنك المعرفة للمستفيدين مثل (الموظفين،
العمالء ،الموردين وشركات دعم وغيرهم).
تنظم إدارة البنك المعرفة للمستفيدين مثل (الموظفين،
العمالء ،الموردين وشركات دعم وغيرهم).
المعدل الةعةام

الوسط

االنحراف

الحسابي المعياري

الرتبة

األهمية
َّ

النسبية

4.04

0.689

1

مرتفعة

3.69

0.798

2

مرتفعة

3.56

0.87

3

متوسطة

3.23

1.012

4

متوسطة

3.14

1.072

5

متوسطة

3.53

1.662

----

متوسطة

56

يظهر من الجاادول ( )5-4أن المتوس ا ا ا ا ا ا اطااات الحسا ا ا ا ا ا ااابيااة لفقرات متغير التجميع تراوحاات بين
( ،)3.14-4.14وأن االنحراف المعياري يقع بين ( ،)1.172-1.649وهذا يعني أن هناك شا ا ا ا ا ا اابة
اتفاق على متوس ا ااطة لجميع الفقرات متغير التجميع ،بينما قيمة المتوس ا ااط الحس ا ااابي  3.53بانحراف
المعياري  ،1.662وهذا يعني أن هناك اتفاق على أهمية متوس ااطة لفقرات متغير التجميع في البنوك
التجارية األردنية في عمان.
المتغير الثاني :سلوك االداء االبتكاري
لوصف المتغير الثاني (سلوك االداء االبتكاري) تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية للمجاالت ككل ،والجدول ( )6-4يبين ذلك.
الجدول رقم ( )6-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت سلوك االداء االبتكاري مرتبة تنازليا
المجال

الوسط الحسابي االنحراف المعياري رتبة الوسط االهمية النسبية

البحث عن المعلومات

3.65

1.833

1

متوسطة

ترويج األفكار

3.57

1.867

2

متوسطة

توليد األفكار

3.49

1.889

3

متوسطة

تحديد المشكلة

3.43

1.993

4

متوسطة

سلوك االداء االبتكاري ككل

3.54

1.823

---

متوسطة

يظهر الجدول رقم ( )6-4أن المتوس ا ا ا ااطات للمتغيرات الفرعية س ا ا ا االوك األداء االبتكاري تقع بين
 3.65و 3.43وانحراف معياري يقع بين  1.433و ،1.993وهذا يعني أن هناك ش ا ا ا اابة اتفاق على
متوس ااطة لجميع المتغيرات الفرعية .بينما قيمة المتوس ااط الحس ااابي  3.54بانحراف معياري ،1.423
وهذا يعني أن هناك اتفاق على أهمية متوس ااطة لس االوك األداء االبتكاري في البنوك التجارية األردنية
في عمان.
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 -2تحديد المشكلة
الجدول رقم ( )7-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير تحديد المشكلة مرتبة تنازليا
الةفةقةرة

الرقم

تحرص إدارة البنك على معرفة العناصر الضعيفة بين

15

األقسام.

تحرص إدارة البنك على إتاحة فرصة تشخيص المشكلة

12

للموظفين بهدف إيجاد الحل لها.
يتم تدريب الموظفين على إدارة المشكالت المعقدة في

11

عملهم.
تحرص إدارة البنك على معرفة أوجه القصور في أداء

14

الموظفين.
يتم التفاعل مع المشكالت بشكل موضوعي بهدف كشف

13

المسببات لهذه المشكلة.
المعدل الةعةام

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

األهمية
َّ

النسبية

3.57

1.198

1

متوسطة

3.51

1.102

2

متوسطة

3.44

1.167

3

متوسطة

3.44

1.214

4

متوسطة

3.21

1.062

5

متوسطة

3.43

1.993

---

متوسطة

يظهر من الجدول ( )7-4أن المتوس ا ااطات الحس ا ااابية لفقرات متغير تحديد المشا ا ااكلة تراوحت
بين ( ،)3.21-3.57وأن االنحراف المعياري يقع بين ( ،)1.162-1.194وهذا يعني أن هناك شبة
اتفاق على متوس ا ا ااطة لجميع الفقرات متغير تحديد المش ا ا ااكلة ،بينما قيمة المتوس ا ا ااط الحس ا ا ااابي 3.43
باانحراف المعيااري  ،1.993وهاذا يعني أن هنااك اتفااق على أهمياة متوس ا ا ا ا ا ا اطاة لفقرات متغير تحاديد
المشكلة.
 -1البحث عن معلومات
 -3يظهر من الجدول ( )4-4أن المتوسا ااطات الحس ا ااابية لفقرات متغير البحث عن المعلومات
تراوحاات بين ( ،)3.34-3.43وأن االنحراف المعياااري يقع بين ( ،)1.141-1.414وهااذا
يعني أن هناك تراوح في االتفاق على متوسا ا ا ا ا ا ااطة ومرتفعة لجميع الفقرات متغير البحث عن
المعلومات ،بينما قيمة المتوسااط الحسااابي  3.65بانحراف المعياري  ،1.433وهذا يعني أن
هناك تراوح في االتفاق على متوسطة ومرتفعة لفقرات متغير البحث عن المعلومات.
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الجدول رقم ( )8-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير البحث عن معلومات مرتبة تنازليا

الرقم
16
17
18
30
19

الةفةقةرة
استشير مجموعة واسعة من األشخاص للحصول
على معلومات أثناء حل المشكلة.
تجوالي في العمل يمكنني من اكتشاف نقاط القوة
والضعف أثناء سير العمل.
تجوالي في العمل يمكنني من تزويد الموظفين في
البنك بالمعلومات المهمة حول المشكلة.
استخدم مصادر متعددة من المعلومات من اجل
حل المشكلة.
أقضي وقتا طويال في البحث عن المعلومات ذات

الصلة عند حل المشكلة.

المعدل الةعةام

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

األهمية
َّ

النسبية

3.83

0.814

1

مرتفعة

3.81

0.968

2

مرتفعة

3.73

0.956

3

مرتفعة

3.52

1.143

4

متوسطة

3.38

1.141

5

متوسطة

3.65

1.833

--

متوسطة

-3توليد االفكار
الجدول رقم ( )9-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير توليد االفكار مرتبة تنازليا
الرقم
32
31
34
35
33

الةفةقةرة
أبذل قصارى جهدي لتبني األفكار الجديدة في
العمل.
أقوم بتنفيذ أي فكرة جديدة في قسمي في البنك.
أعمل على توليد عدد من الحلول البديلة لنفس
المشكلة قبل أن اختار الحل النهائي.
اتبع أساليب جديدة في حل المشكالت.
يتم األخذ باألفكار الجديدة بسرعة في البنك الذي

اعمل به.

المعدل الةعةام

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

األهمية
َّ

النسبية

3.73

1.081

1

مرتفعة

3.65

1.282

2

متوسطة

3.52

0.822

3

متوسطة

3.44

1.02

4

متوسطة

3.14

1.261

5

متوسطة

3.49

1.889

---

متوسطة

يظهر من الجدول ( )9-4أن المتوسااطات الحسااابية لفقرات متغير توليد األفكار تراوحت بين
( ،)3.14-3.73وأن االنحراف المعيااري يقع بين ( ،)1.261-1.141وهاذا يعني أن هناك شا ا ا ا ا ا اابة
اتفاق على متوسا ا ا ا ا ااطة لجميع الفقرات متغير توليد األفكار ،بينما قيمة المتوسا ا ا ا ا ااط الحسا ا ا ا ا ااابي 3.49
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بااانحراف المعياااري  ،1.449وهااذا يعني أن هناااك اتفاااق على أهميااة متوس ا ا ا ا ا ا اطااة لفقرات متغير توليااد
األفكار.
-4ترويج االفكار
الجدول رقم ( )20-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير ترويج االفكار مرتبة تنازليا
الرقم
36
40
37
39
38

الةفةقةرة
أبذل جهدي ألقناع األخرين بأهمية األفكار
الجديدة.
أختبر األفكار الجديدة لضمان صالحيتها.
أعمل على تحويل األفكار المبتكرة إلى
تطبيقات مفيدة.
أساند كل ما هو جديد في سبيل تطوير
وتحسيت العمل.
أشارك في جعل العمالء متحمسين لألفكار

المبتكرة.

المعدل الةعةام

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

األهمية
َّ

النسبية

3.69

1.086

1

مرتفعة

3.64

0.969

2

متوسطة

3.61

0.963

3

متوسطة

3.52

1.135

4

متوسطة

3.39

1.139

5

متوسطة

3.57

1.867

--

متوسطة

يظهر من الجدول ( )11-4أن المتوس ا ااطات الحس ا ااابية لفقرات متغير ترويج األفكار تراوحت
بين ( ،)3.39-3.69وأن االنحراف المعياري يقع بين ( ،)1.139-1.146وهذا يعني أن هناك شبة
اتفاق على متوسا ا ا ا ااطة لجميع الفقرات متغير ترويج األفكار ،بينما قيمة المتوسا ا ا ا ااط الحسا ا ا ا ااابي 3.57
باانحراف المعيااري  ،1.467وهاذا يعني أن هناااك اتفااق على أهمياة متوس ا ا ا ا ا ا اطاة لفقرات متغير ترويج
األفكار.
المتغير الثالث :رأس المال النفسي
لوصف مجاالت المتغير الثالث (رأس المال النفسي) تم حساب المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية للمجاالت ككل ،والجدول ( )11-4يبين ذلك.

60
الجدول رقم ( )22-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت رأس المال النفسي مرتبة تنازليا

الوسط الحسابي االنحراف المعياري رتبة الوسط االهمية النسبية

المجال
الكفاءة الذاتية

4.00

1.706

1

مرتفعة

األمل

3.91

1.816

2

مرتفعة

المرونة

3.88

1.712

3

مرتفعة

التفاؤل

3.66

1.617

4

متوسطة

رأس المال النفسي ككل

3.87

1.640

---

مرتفعة

يظهر الجدول رقم ( )11-4أن المتوسطات للمتغيرات الفرعية لرأس المال النفسي تقع بين
 4.11و 3.66وانحراف معياري يقع بين  1.716و ،1.617وهذا يعني أن هناك شبة اتفاق على
مرتفعة لجميع المتغيرات الفرعية .بينما قيمة المتوسط الحسابي  3.47بانحراف معياري  ،1.641وهذا
يعني أن هناك اتفاق على أهمية مرتفعة لرأس المال النفسي.
 -2الكفاءة الذاتية
الجدول رقم ( )21-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير الكفاءة الذاتية مرتبة تنازليا
الرقم
42
41
44
43
45

الةفةقةرة
أقوم بتأدية المهام الجديدة بكل ثقة.
أتعامل مع مختلف سلوكيات العمالء دون
تمييز.
أثق بأنني أستطيع تعلم أشياء جديدة تسهم في
تطوير أنظمة العمل.
أتمكن من عرض مقترحاتي حول المهام غير

العادية دون تردد.

أشعر بالثقة بأنني أستطيع تحقيق أهداف

عملي.

المعدل الةعةام

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

األهمية
َّ

النسبية

4.18

0.758

1

مرتفعة

4.18

0.911

2

مرتفعة

4.11

0.877

3

مرتفعة

3.83

0.865

4

مرتفعة

3.83

1.001

5

مرتفعة

4.00

1.706

---

مرتفعة

يظهر من الجدول ( )12-4أن المتوسطات الحسابية لفقرات متغير الكفاءة الذاتية تراوحت
بين ( ،)3.43-4.14وأن االنحراف المعياري يقع بين ( ،)1.111-1.754وهذا يعني أن هناك شبة
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اتفاق على مرتفعة لجميع الفقرات متغير الكفاءة الذاتية ،بينما قيمة المتوسط الحسابي  4.11بانحراف
المعياري  ،1.716وهذا يعني أن هناك اتفاق على أهمية مرتفعة لفقرات متغير الكفاءة الذاتية.
 -1األمل
الجدول رقم ( )23-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير األمل مرتبة تنازليا
االنحراف

الحسابي

المعياري

األهمية
َّ

النسبية

في الوقت الحالي أعمل بنشاط على تحقيق أهداف عملي.

4.06

0.95

مرتفعة

أتابع مشكالت العمل باستمرار وأثابر في اكتشاف

4.05

0.802

مرتفعة

لدي إرادة عالية باتجاه تحقيق األهداف إذ يوجد أسلوب

3.92

0.97

مرتفعة

إذا كان تقييم أدائي أقل من الهدف المتوقع ،أحاول أن

3.83

0.963

مرتفعة

أمتلك عدة طرق لتحقيق أهداف العمل.

3.69

1.04

مرتفعة

3.91

1.816

مرتفعة

الرتبة الرقم
1

48

2

47

3

46

4

50

5

49

الةفةقةرة

مسبباتها.
باإلقناع.

أجد الطرق لتحسين العمل والقيام باألفضل.

المعدل الةعةام

الوسط

يظهر من الجدول ( )13-4أن المتوسطات الحسابية لفقرات متغير األمل تراوحت بين
( ،)3.69-4.16وأن االنحراف المعياري يقع بين ( ،)1.139-1.146وهذا يعني أن هناك شبة اتفاق
على مرتفعة لجميع الفقرات متغير األمل ،بينما قيمة المتوسط الحسابي  3.91بانحراف المعياري
 ،1.416وهذا يعني أن هناك اتفاق على أهمية مرتفعة لفقرات متغير األمل.
-3التفاؤل
يظهر من الجدول ( )14-4أن المتوسطات الحسابية لفقرات متغير التفاؤل تراوحت بين
( ،)3.27-3.79وأن االنحراف المعياري يقع بين ( ،)1.946-1.113وهذا يعني أن هناك شبة اتفاق
على مرتفعة لجميع الفقرات متغير التفاؤل ،بينما قيمة المتوسط الحسابي  3.66بانحراف المعياري
 ،1.617وهذا يعني أن هناك اتفاق على أهمية مرتفعة لفقرات متغير التفاؤل.
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الجدول رقم ( )24-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير التفاؤل مرتبة تنازليا
الحسابي

االنحراف
المعياري

األهمية
َّ

لدي قدرة على التعامل مع حاالت العمل غير المؤكدة.

3.79

1.013

مرتفعة

أتعامل مع خيبة األمل في األهداف التي فشلت بتحقيقها

3.77

0.984

مرتفعة

3.76

1.071

مرتفعة

0.894

مرتفعة
متوسطة
مرتفعة

الرتبة الرقم

الوسط

الةفةقةرة

1

54

2

55

3

53

أنا مستعد دائما لمواجهة الصعوبات في العمل.

4

52

أشعر أن العمل الصعب هو أساس النجاح.

3.74

5

51

أتوقع األفضل في العمل عندما تكون األمور غير

3.27

0.946

3.66

1.617

بتفاؤل.

مستقرة.

المعدل الةعةام

النسبية

-4المرونة
الجدول رقم ( )25-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير المرونة مرتبة تنازليا
الرقم
60
56
58
59
57

الةفةقةرة
ابذل جهد في توسيع عالقاتي الوظيفية خارج

حدود البنك الذي أعمل به.

أمتلك القدرة على إدارة الصعوبات بطريقة أو
بأخرى.
أعمل بجهد مثابر للتقليل من المشاعر السلبية.
أتعامل مع فشلي في المهام بتكرار المحاولة
والعمل من جديد.
أستطيع التعامل مع جميع سلوكيات الموظفين
في البنك.
المعدل الةعةام

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة

األهمية
َّ

النسبية

4.05

0.857

1

مرتفعة

3.96

0.9

2

مرتفعة

3.87

0.842

3

مرتفعة

3.83

1.12

4

مرتفعة

3.71

0.952

5

مرتفعة

3.88

1.712

مرتفعة

يظهر من الجدول ( )15-4أن المتوسطات الحسابية لفقرات متغير المرونة تراوحت بين
( ،)3.69-4.16وأن االنحراف المعياري يقع بين ( ،)1.139-1.146وهذا يعني أن هناك شبة اتفاق
على مرتفعة لجميع الفقرات متغير المرونة ،بينما قيمة المتوسط الحسابي  3.91بانحراف المعياري
 ،1.416وهذا يعني أن هناك اتفاق على أهمية مرتفعة لفقرات متغير المرونة.
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ثاني ًا :العالقات بين المتغيرات

من أجل فحص العالقة بين متغيرات الدراسة الفرعية والرئيسية تم استخدام مصفوفة ارتباط

بيرسون وكذلك بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة ومتغيرات الوسيط على النحو اآلتي :يظهر
الجدول ( )16-4أن العالقة ما بين متغيرات توليد المعرفة قوية إلى قوية جدا ،حيث أن  rتقع ما بين
 .1.714و 1.473كما يظهر الجدول أن العالقة ما بين متغيرات سلوك األداء االبتكاري قوية إلى
قوية جدا ،حيث أن  rتقع ما بين  1.614و.1.461
جدول ( )26-4نتائج مصفوفة ارتباط بيرسون لمتغيرات الدراسة
No.

المتغيرات

1

التنشئة
االجتماعية

2

التجسيد

3

االستيعاب

4

التجميع

5

توليد المعرفة

6

تحديد المشكلة

7

البحث عن
المعلومات

8

توليد األفكار

9

ترويج األفكار

11

االداء
االبتكاري

 11الكفاءة الذاتية
12

األمل

13

التفاؤل

14

المرونة

15

رأس المال
النفسي

1

**.873
.000
**.854
.000
**.704
.000
**.934
.000
**.749
.000
**.837
.000
**.819
.000
**.718
.000
**.848
.000
**.615
.000
**.737
.000
**.594
.000
**.459
.000
**.675
.000

2

**.834
.000
**.787
.000
**.949
.000
**.746
.000
**.749
.000
**.816
.000
**.757
.000
**.834
.000
**.551
.000
**.714
.000
**.581
.000
**.469
.000
**.650
.000

4

3

6

5

8

7

10

9

12

11

13

14

11

**

.778
.000
**.944
.000
**.775
.000
**.817
.000
**.789
.000
**.770
.000
**.856
.000
**.613
.000
**.823
.000
**.633
.000
**.552
.000
**.738
.000

**

.866
.000
**.729
.000
**.636
.000
**.654
.000
**.604
.000
**.717
.000
**.626
.000
**.806
.000
**.648
.000
**.596
.000
**.752
.000

**.810
.000
**.828
.000
**.839
.000
**.778
.000
**.885
.000
**.645
.000
**.828
.000
**.659
.000
**.554
.000
**.754
.000

**

.743
.000
**.848
.000
**.736
.000
**.912
.000
**.503
.000
**.843
.000
**.694
.000
**.745
.000
**.782
.000

**

.816
.000
**.757
.000
**.897
.000
**.671
.000
**.768
.000
**.641
.000
**.457
.000
**.711
.000

**

.860
.000
**.958
.000
**.643
.000
**.813
.000
**.723
.000
**.727
.000
**.813
.000

**

.909
.000
**.519
.000
**.733
.000
**.625
.000
**.555
.000
**.682
.000

**

.632
.000
**.861
.000
**.731
.000
**.683
.000
**.815
.000

**

.720
.000
**.772
.000
**.636
.000
**.868
.000

**

.829
.000
**.753
.000
**.926
.000

**.741
.000
**.924
.000

**.872
.000

** ذو داللة إحصائية إذا كانت  * ،0.02 ≤ sigذو داللة إحصائية إذا كانت .0.05 ≤ sig

ويظهر الجدول أن العالقة ما بين متغيرات رأس المال النفسي متوسطة إلى قوية جداً ،حيث أن r
تقع ما بين  1.457و ،1.461باإلضافة إلى أن عالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة
قوية إلى قوية جدا ،حيث أن rتقع ما بين  1.717و ،1.959وأن العالقة بين المتغيرات المستقلة
والمتغيرات التابعة ومتغيرات الوسيط قوية إلى قوية جداً ،حيث أن rتقع ما بين  1.651و.1926.
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 :3-4تحليل فرضيات الدراسة
بعد أن تم التأكد من التوزيع الطبيعي ،والصدق والثبات والعالقات بين المتغيرات سوف يتم التأكد أيضا
من التالي :اختبار االرتباط الخطي ))Multi-Collinearity

يمثل الجدول ( )17-4مقياس أثر االرتباط بين المتغيرات المستقلة على زيادة تباين معامل
المتغير المستقل ( ،)VIFوكما هو مبين في الجدول أن قيمة  VIFلمتغيرات النموذج تشير إلى عدم
تأثر أي منها بمشكلة التعدد الخطي .Index Condition
جدول رقم ( )27-4معامالت االرتباط الخطي بين المتغيرات المستقلة
األبعاد

توليد المعرفة

المتغيرات

Collinearity
Tolerance VIF

التنشئة االجتماعية 5.494

1.182

التجسيد

5.714

1.175

االستيعاب

4.907

1.204

التجميع

3.071

1.326

Durbin-Watson

2.631

يبين الجدول ( )17-4استخدام االرتباط الخطي  Multicollinearityالختبار فرض عدم
وجود ارتباط عالي بين المتغيرات المستقلة حيث تم عمل اختبار معامل تضخم التباين ( )VIFواختبار
التباين المسموح با  Toleranceلكل متغير حيث يجب أال يتجاوز معامل التضخم عدا القيمة ()11
و Toleranceأن يكون أكبر من ( )1.15حيث أن معظمها لم تتجاوز هذا الحد .وبما أن قيمة دربن
واتسن  2.631 Durbin Watsonقريبة من  2فتعتبر األخطاء عشوائية وليست مقصودة ،وهذا يعبر
مقبول للدراسة.
الفرضية الرئيسة األولى:
 :H01ال يوجد أثر مباشر لتوليد المعرفة (التنشئة االجتماعية ،والتجسيد ،واالستيعاب،
والتجميع) على سلوك األداء االبتكاري في البنوك التجارية األردنية في عمان ،عند ).(α≤0.05
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تم اختبار الفرضية الرئيسية من خالل استخدام االنحدار المتعدد كاالتي:
جدول ( )18-4تحليل االنحدار المتعدد لمعرفة أثر توليد المعرفة بمتغيراتها على سلوك األداء االبتكاري بمتغيراته
في البنوك التجارية األردنية في عمان

االرتباط

المتغير

معامل

االنحدار
β

t

الداللة

1.290

3.946

1.000

1.233

3.109

1.002

االستيعاب

1.400

5.765

1.000

التجميع

1.017

1.318

1.751

r

المستقل

التحديد
R2

F

مستوى
الداللة

معامل

مستوى

Sig.*F

التنشئة

االجتماعية
التجسيد

1.000b 202.305 1.796 1.892a

Sig.*t

الحد

الثابت

1.808

T-tabulated=1.960

يوضح الجدول ( )18-4أن هناك عالقة بين توليد المعرفة وسلوك األداء االبتكاري ،حيث
أن  rتساوي ( )1.492مما يدل على ارتباط قوي بينهما .وحيث أن معامل التحديد  R2يساوي
( ،)1.796وهذا يعني أن التغاير في سلوك األداء االبتكاري ناتج عن  %79.6من التغيرات في توليد
المعرفة في البنوك التجارية األردنية في عمان ،حيث ).(R2=0.796, F=202.305, Sig.=0.000
وهذا يعني أن هناك أثر لتوليد المعرفة على سلوك األداء االبتكاري .وبناء على ذلك نرفض الفرضية
الصرفية ونقبل الفرضية البديلة والتي تنص على :يوجد أثر مباشر لتوليد المعرفة (التنشئة االجتماعية،
والتجسيد ،واالستيعاب ،والتجميع) على سلوك األداء االبتكاري في البنوك التجارية األردنية في عمان،
عند ).(α≤0.05
بناء على مكونات توليد المعرفة ،يتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
 :H01.1ال يوجد أثر للتنشئة االجتماعية على سلوك األداء االبتكاري في البنوك التجارية
األردنية في عمان ،عند ).(α≤0.05
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يظهر الجدول ( )18-4أنه يوجد أثر للتنشئة االجتماعية على سلوك األداء االبتكاري ،حيث
) .(β=0.290, t=3.946, Sig.=0.000وبناء على ذلك نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة
والتي تنص على أنه يوجد أثر للتنشئة االجتماعية على سلوك األداء االبتكاري في البنوك التجارية
األردنية في عمان ،عند ).(α≤0.05
 :H01.2ال يوجد أثر للتجسيد على سلوك األداء االبتكاري في البنوك التجارية األردنية في
عمان ،عند ).(α≤0.05
يظهر الجدول ( )18-4أنه يوجد أثر للتجسيد على سلوك األداء االبتكاري ،حيث
) .(β=0.233, t=3.109, Sig.=0.002وبناء على ذلك نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة
والتي تنص على أنه ال يوجد أثر للتجسيد االجتماعية على سلوك األداء االبتكاري في البنوك التجارية
األردنية في عمان ،عند ).(α≤0.05
 :H01.3ال يوجد أثر لالستيعاب على سلوك األداء االبتكاري في البنوك التجارية األردنية في
عمان ،عند ).(α≤0.05
يظهر الجدول ( )18-4أنه يوجد أثر لالستيعاب على سلوك األداء االبتكاري ،حيث
) .(β=0.400, t=5.765 Sig.=0.751وبناء على ذلك نقبل فرضية العدم والتي تنص على أنه ال
يوجد أثر لالستيعاب االجتماعية على سلوك األداء االبتكاري في البنوك التجارية األردنية في عمان،
عند ).(α≤0.05
 :H01.4ال يوجد أثر للتجميع على سلوك األداء االبتكاري في البنوك التجارية األردنية في
عمان ،عند ).(α≤0.05
يظهر الجدول ( )18-4أنه ال يوجد أثر للتوحيد على سلوك األداء االبتكاري ،حيث
) .(β=0.017, t=0.318 Sig.=0.751وبناء على نقبل فرضية العدم والتي تنص على أنه ال يوجد
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أثر لالستيعاب االجتماعية على سلوك األداء االبتكاري في البنوك التجارية األردنية في عمان ،عند
).(α≤0.05
الفرضية الرئيسية الثانية:
 :H02ال يوجد أثر لتوليد المعرفة (التنشئة االجتماعية ،والتجسيد ،واالستيعاب ،والتجميع)
على رأس المال النفسي في البنوك التجارية األردنية في عمان ،عند ).(α≤0.05
جدول ( )29-4تحليل االنحدار المتعدد لمعرفة أثر توليد المعرفة بمتغيراتها على رأس المال النفسي بمتغيراته في البنوك
التجارية األردنية في عمان

المتغير المستقل

االرتباط
r

معامل

التحديد
R

مستوى

F

2

معامل

الداللة االنحدار
β
Sig.*F

التنشئة

مستوى

t

الداللة

Sig.*t

.235

2.405

-

-

.242

2.421

االستيعاب

.340

3.672

.000

التجميع

.512

6.992

.000

االجتماعية
التجسيد

.798a

.637

91.279

.000b

الحد

الثابت

.017
.016

1.245

يوضح الجدول ( )29-4أن هناك عالقة بين توليد المعرفة ورأس المال النفسي ،حيث أن  rتساوي

( )1.749مما يدل على ارتباط قوي بينهما .وحيث أن معامل التحديد  R2يساوي ( ،)1.637وهذا
يعني أن التغاير في رأس المال النفسي ناتج عن  %63.7من التغيرات في توليد المعرفة في البنوك
التجارية األردنية في عمان ،حيث ) .(R2=0.798, F=91.279, Sig.=0.000وهذا يعني أن هناك
أثر لتوليد المعرفة على رأس المال النفسي .وبناء على ذلك نرفض الفرضية الصرفية ونقبل الفرضية
البديلة والتي تنص على أنه يوجد أثر لتوليد المعرفة (التنشئة االجتماعية ،والتجسيد ،واالستيعاب،
والتجميع) على رأس المال النفسي في البنوك التجارية األردنية في عمان ،عند ).(α≤0.05
الفرضية الرئيسة الثالثة:
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 :H03ال يوجد أثر لرأس المال النفسي (الكفاءة الذاتية ،واألمل ،والتفاؤل ،والمرونة) على سلوك
األداء االبتكاري في البنوك التجارية األردنية في عمان ،عند ).(α≤0.05
جدول ( )10-4تحليل االنحدار المتعدد لمعرفة أثر رأس المال النفسي بمتغيراته على سلوك األداء االبتكاري
بمتغيراته في البنوك التجارية األردنية في عمان

المتغير

االرتباط

المستقل

r

معامل

التحديد

مستوى

F

R2

الداللة االنحدار
β
Sig.*F

الكفاءة الذاتية
األمل
التفاؤل

.863a

.744

المرونة

151.474

معامل

.000b

t

مستوى
الداللة

Sig.*t

.001

.020

.984

.784

11.414

.000

.027

.372

.710

.072

1.274

.204

الحد
الثابت

-.015

يوضح الجدول ( )10-4أن هناك عالقة بين رأس المال النفسي وسلوك األداء االبتكار،
حيث أن  rتساوي ( )1.463مما يدل على ارتباط قوي بينهما .وحيث أن معامل التحديد  R2يساوي
( ،)1.744وهذا يعني أن التغاير في رأس المال النفسي ناتج عن  %74.4من التغيرات في سلوك
األداء االبتكار في البنوك التجارية األردنية في عمان ،حيث (R2=0.798, F=91.279,
) .Sig.=0.000وهذا يعني أن هناك أثر لرأس المال النفسي على سلوك األداء االبتكار .وبناء على
ذلك نرفض الفرضية الصرفية ونقبل الفرضية البديلة والتي تنص على أنه يوجد أثر لرأس المال النفسي
(الكفاءة الذاتية ،واألمل ،والتفاؤل ،والمرونة) على سلوك األداء االبتكاري في البنوك التجارية األردنية
في عمان ،عند ).(α≤0.05
الفرضية الرئيسية الرابعة:
 :H04ال يوجد أثر غير مباشر لتوليد المعرفة على سلوك األداء االبتكاري من خالل رأس
المال النفسي كمتغير وسيط في البنوك التجارية األردنية في عمان ،عند ).(α≤0.05
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يبين جدول ( )21-4أن قيمة  rالمتعددة  1.792وهذا يعني وجود عالقة غير مباشرة بين
المتغير المستقل والتابع من خالل رأس المال النفسي.
جدول ( )12-4تحليل االنحدار ألثر غير مباشر لتوليد المعرفة على سلوك األداء االبتكاري من خالل رأس المال
النفسي

Sig.

F

Adjusted R2

R2

Multiple r

.000

355.726

0.626

0.628

0.792

Psychology

وحي ا ا ااث أن  R2تس ا ا اااوي  1.624ف ا ا ااأن التغ ا ا اااير ف ا ا ااي عملي ا ا ااات تولي ا ا ااد المعرف ا ا ااة ي ا ا ااؤثر عل ا ا ااى
التغا ا اااير فا ا ااي سا ا االوك األداء االبتكا ا اااري بوجا ا ااود رأس الما ا ااال النفسا ا ااي بقيما ا ااة  .%62.4وبنا ا اااء علا ا ااى
ذلا ااك ن ا ارفض فرضا ااية العا اادم ونقبا اال بالفرضا ااية البديلا ااة والتا ااي تا اانص علا ااى :يوجا ااد أثا اار غيا اار مباشا اار
لتوليا ااد المعرفا ااة علا ااى سا االوك األداء االبتكا اااري ما اان خا ااالل رأس الما ااال النفسا ااي كمتغيا اار وسا اايط فا ااي
البنوك التجارية األردنية في عمان ،عند ).(α≤0.05
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والفرضيات
 :2.5المقدمة
بعد عملية التحليل الذي تم في الفصل الرابع لمتغيرات الدراسة واختبار الفرضيات ،في هذا
الفصل سيتم اإلجابة على األسئلة المطروحة في الفصل األول وعرض لجميع النتائج التي تم التوصل
اليها في هذه الدراسة ،ووفقاً لهذه النتائج قدمت عدد من التوصيات والمقترحات.

 :1.5مناقشة النتائج الوصفية لمتغيرات الدراسة
أظهرت نتائج الدراسة أن توليد المعرفة في البنوك التجارية األردنية في عمان متوسطة النسبة،
حيث أن البنك يهتم بالمرتبة األولى على التنشئة االجتماعية من حيث عملية االشتراك في الخبرات
من أجل إيجاد معرفة ضمنية مثل النماذج العقلية والمهارات الفنية المشتركة ،وفي المرتبة الثانية مجال
التجميع من حيث عملية تنظيم منهجية المعرفة الظاهرة المتوفرة مع معارف ظاهرة ترتبط بأغراض
العمل داخل البنك ،وتالها مجال االستيعاب من حيث عملية تحويل من المعرفة الظاهرة إلى المعرفة
ضمنية في البنك في المرتبة الثالثة ،واخيرا ،مجال التجسيد من حيث عملية التحديد اللفظي للمعرفة
الضمنية ومن ثم تحويلها إلى مفاهيم ظاهرية في البنك في المرتبة الرابعة واألخيرة.
فيما يلي مناقشة المحاور الفرعية لتوليد المعرفة حسب األكثر أهمية.
المرتبة األولى :التنشئة االجتماعية :وجد أن التنشئة االجتماعية حصلت على المرتبة األولى في
نتائج الدراسة من حيث األهمية ،ألن أدارة البنك تدعم تدعم االجتماعات لمناقشة القضايا المتعلقة في
تطوير األداء بشكل مستمر ،وتحرص على توجيه الموظفين للطرق الصحيحة في أداء األعمال بشكل
دوري .بينما يقل اهتمامها في تتبنى خطط للتدوير الوظيفي.
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أن نسبة التنشئة االجتماعية في الدراسة الحالية متوسطة ،حيث أن هذه النسبة لم تتفق مع مع
دراسة ) )Berraies & Chaher, 2014ودراسة ) ،(Akhavan, et. al., 2012ودراسة (الحارثي،
 )2117بينما هي مرتفعة في الدراسة المذكورة.
المرتبة الثانية :التجميع :حيث أظهرت النتائج أن ممارسة عملية التجميع في البنك متوسطة ،حيث
أن إدارة البنك ذات اهتمام متوسط من حيث توثق الخدمات التي يقدمها ،وببناء قواعد سلوكية وأدائية
خاصة بخبراتها ،تجميع المعرفة للمستفيدين وتنظيمها ،والبحوث المنشورة والتقارير المستخدمة في
سياستها وأهدافها.
اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (الحارثي )2117 ،ودراسة ) )Akhavan, et. al., 2012من
حيث النسبة ،بينما لم تتفق مع نتيجة دراسة ) )Berraies & Chaher, 2014حيث أن نسبتها
منخفضة.
المرتبة الثالثة :االستيعاب :أظهرت النتائج ان استيعاب الداخلي لتوليد المعرفة في البنك تمارس
بنسبة متوسطة ،حيث أن إدارة البنك متوسط االهتمام في دمج المعارف والمهارات الجديدة بكامل
اإلدارات ،التعزيز اإليجابي لتعزيز األفكار الجديدة لدى الموظفين ،مشاركتها الرؤية مع الموظفين.
لم تتفق هذه النتيجة مع دراسة (الحارثي )2117 ،ودراسة ) )Akhavan, et. al., 2012حيث
أن النسبة مرتفعة ،بينما دراسة ) )Berraies & Chaher, 2014خالفتها أيضاً حيث أن نسبتها
منخفضة.
المرتبة الرابعة :التجسيد :أظهرت نتائج التحليل أن اهتمام إدارة البنك في دعم األفكار اإلبداعية،
والمقترحات اإلبداعية الجماعية متوسطة االهتمام ،وايضاً تبادلها األفكار المختلفة مع أصحاب المصالح
اثناء اتخاذ القرار متوسطة ،واهتمامها في تقديم المبادرات لتحسين مستويات اإلدارة متوسط.
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اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (الحارثي )2117 ،ودراسة ) (Akhavan, et. al., 2012ومع
دراسة ) Berraies & Chaher (2014حيث أن النتيجة متوسطة للدراسات المذكورة.
أظهرت الدراسة أن نتائج مستوى سلوك األداء االبتكاري يمارس بالبنوك التجارية األردنية في
عمان بنسبة متوسطة ،حيث أن اهتمامها بالمرتبة األولى البحث عن المعلومات من حيث عملية جمع
المعلومات ودمجها بالمشكلة ،وفي المرتبة الثانية مجال ترويج األفكار من حيث اقناع األخرين بالفكرة
التي تم توليدها ،وتالها مجال توليد األفكار وإدراك والعناصر الضعيفة في العمل ،وأوجه القصور في
األداء ،وتوقع ظهور الفكرة االبتكارية الجديدة او الحل الجديد لمشكلة معينة في المرتبة الثالثة ،واخيرا،
مجال تحديد المشكلة في المرتبة الرابعة واألخيرة.
فيما يلي مناقشة المحاور الفرعية لسلوك األداء االبتكاري حسب األكثر أهمية.
المرتبة األولى :البحث عن معلومات :أظهرت النتائج أن عملية البحث عن المعلومات نسبتها في
البنوك متوسطة في استخدم مصادر متعددة من المعلومات ،والوقت المستخدم في البحث عن
المعلومات ،بينما ينصب االهتمام في استشارة األشخاص للحصول على معلومات ،اكتشاف نقاط القوة
والضعف.
اتفقت هذه الدراسة بالنسبة مع ) Gupta & Singh (2014ولكنها لم تتفق مع دراسة
(الرواشدة )2113 ،حيث أن نسبة البحث عن المعلومات مرتفعة.
المرتبة الثانية :ترويج األفكار :جاء متغير ترويج األفكار في المرتبة الثانية وفقاً لنتائج الدراسة وبنسبة
متوسطة من حيث ،الجهد المبذول في اقناع األخرين باألفكار الجديدة ،والتأكد من صالحية هذه
األفكار ،وتحويله إلى تطبيقات مفيدة ،ومساندة كل ما هو جديد ،والمشاركة في األفكار المبتكرة.
اتفقت هذه النتيجة مع دراسة ( (Gupta & Singh, 2014في النسبة المتوسطة في ترويج األفكار.
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المرتبة الثالثة :توليد األفكار :أظهرت النتائج أن توليد األفكار في البنوك متوسطة من حيث بذل
الجهد في تبني األفكار الجديدة ،وتنفيذ األفكار الجديدة ،وتوليد الحلول البديلة ،واألساليب الجديدة في
حل المشكالت ،واألخذ باألفكار الجديدة.
اتفقت هذه النتيجة مع دراسة ( (Gupta & Singh, 2014في النسبة المتوسطة في توليد األفكار.
المرتبة الرابعة :تحديد المشكلة :أظهرت نتائج الدراسة ان نسبة قدرة البنك في تحديد المشكلة متوسطة،
من حيث معرفة العناصر الضعيفة بين األقسام ،إتاحة فرصة تشخيص المشكلة للموظفين ،تدريب
الموظفين على إدارة المشكالت المعقدة في عملهم ،معرفة أوجه القصور في أداء الموظفين ،بهدف
كشف المسببات لهذه

المشكلة.

لم تتفق هذه النتيجة مع دراسة (الرواشدة ،)2113 ،حيث أن نسبة قدرة حل المشكالت مرتفعة،
بينما في الدراسة الحالية متوسطة ،وال كنها اتفقت مع دراسة (.(Gupta & Singh, 2014
أظهرت النتائج أن مستوى رأس المال النفسي مرتفع في البنوك التجارية األردنية في عمان
حيث أن الكفاءة الذاتية في امتالك الفرد الثقة لبذل الجهود الضرورية للنجاح في المهام غير العادية
احتلت االهتمام األول بنسبة مرتفعة ،بينما احتل األمل في اإلصرار والسعي لتحقيق األهداف المرتبة
الثانية بنسبة مرتفعة ،احتلت المرتبة الثالثة المرونة في قدرة التأقلم على المحن بنسبة مرتفعة ،أما
المرتبة األخيرة التفاؤل في توقع األفضل للمنظمة في الحاضر والمستقبل بنسبة متوسطة.
فيما يلي مناقشة المحاور الفرعية لرأس المال النفسي حسب األكثر أهمية.
المرتبة األولى :الكفاءة الذاتية :أظهرت نتائج الدراسة أن الكفاءة الذاتية لدى الموظفين في البنك
حصلت على نسبة مرتفعة من حيث تأدية المهام الجديدة بكل ثقة ،والتعامل مع مختلف العمالء دون
تميز ،تعلم أشياء جديدة تسهم التطوير ،عرض مقترحات حول المهام الغير عادية ،والثقة في تحقيق
األهداف.
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اتفقت هذه النتائج مع ( ،)Gupta & Singh, 2014و)(Sapyaprapa, et. al., 2013
في النسبة المرتفعة.
المرتبة الثانية :األمل :أظهرت نتائج التحليل أن األمل لدى الموظفين في البنك مرتفعة من حيث
العمل بنشاط على تحقيق أهداف العمل ،ومتابعة المشكالت باستمرار واكتشاف مسبباتها ،اإلرادة العالية
في تحقيق األهداف ،إيجاد الطرق البديلة في تحسين العمل.
اتفقت هذه النتائج مع ( ،)Gupta & Singh, 2014و)(Sapyaprapa, et. al., 2013
في النسبة المرتفعة ،وتعارضت مع دراسة (الدليمي )2116 ،ذات نسبة متوسطة.
المرتبة الثالثة :المرونة :أظهرت نتائج التحليل أن المرونة احتلت المرتبة الثالثة بنسبة مرتفعة من
حيث بذل الجهد في توسيع العالقات الوظيفية لدى موظفي البنك ،والقدرة على إدارة الصعوبات وبطرق
مختلفة ،القدرة على تقليل المشاعر السلبية ،تك ارر المحاولة عند الفشل في مهمة ما ،والتعامل الجيد
مع مختلف السلوكيات بين الموظفين.
اتفقت هذه النتائج مع ( ،)Gupta & Singh, 2014و)(Sapyaprapa,et. al., 2013
في النسبة المرتفعة ،وتعارضت مع دراسة (الدليمي )2116 ،ذات نسبة متوسطة.
المرتبة الرابعة :التفاؤل :ظهرت النتائج ان التفاؤل حصل على المرتبة األخيرة بنسبة متوسطة من
حيث اهتمام البنك من خالل القدرة على التعامل مع حاالت العمل غير المؤكدة ،االستعداد الدائم في
مواجه الصعوبات ،ربط النجاح بالعمل الصعب ،توقع األفضل في األمور الغير مستقرة.
تعارضت هذه النتائج مع (،)Gupta & Singh, 2014
و) (Sapyaprapa, et. al., 2013في النسبة المرتفعة ،واتفقت مع دراسة (الدليمي)2116 ،
ذات نسبة متوسطة.
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 :3-5نتائج العالقة بين المتغيرات
أظهرت النتائج العالقة ما بين متغيرات توليد المعرفة قوية إلى قوية جدا ،كما أنه النتائج العالقة
ما بين متغيرات سلوك األداء االبتكاري قوية إلى قوية جدا ،وأن العالقة ما بين متغيرات رأس المال
النفسي متوسطة إلى قوية جداً ،باإلضافة إلى أن عالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة
قوية إلى قوية جدا ،وأن العالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة ومتغيرات الوسيط قوية إلى
قوية جداً.

 :4-5نتائج فرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسة األولى:
أظهرت نتائج التحليل أن هناك عالقة بين توليد المعرفة وسلوك األداء االبتكاري ،حيث أن
يوجد ارتباط قوي بينهما .وهذا يعني أن التغاير في سلوك األداء االبتكاري ناتج من التغيرات في توليد
المعرفة في البنوك التجارية األردنية في عمان ،وهذا يعني أن هناك أثر مباشر لتوليد المعرفة (التنشئة
االجتماعية ،والتجسيد ،واالستيعاب ،والتجميع) على سلوك األداء االبتكاري في البنوك التجارية األردنية
في عمان ،عند ).(α≤0.05
وبناء على نتائج الفرضية الرئيسية ظهرت نتائج الفرضيات الفرعية على النحو التالي:
 يوجد أثر للتنشئة االجتماعية على سلوك األداء االبتكاري في البنوك التجارية األردنية في عمان،عند ).(α≤0.05
 يوجد أثر للتجسيد على سلوك األداء االبتكاري في البنوك التجارية األردنية في عمان ،عند).(α≤0.05
 يوجد أثر لالستيعاب على سلوك األداء االبتكاري في البنوك التجارية األردنية في عمان ،عند).(α≤0.05

76

 ال يوجد أثر للتجميع على سلوك األداء االبتكاري في البنوك التجارية األردنية في عمان ،عند).(α≤0.05
الفرضية الرئيسية الثانية:
أظهرت نتائج التحليل أن هناك عالقة بين توليد المعرفة ورأس المال النفسي ،حيث أنه يوجد
ارتباط قوي بينهما .وهذا يعني أن التغاير في رأس المال النفسي ينتج من التغيرات في توليد المعرفة
في البنوك التجارية األردنية في عمان ،وهذا يعني أنه يوجد أثر لتوليد المعرفة (التنشئة االجتماعية،
والتجسيد ،واالستيعاب ،والتجميع) على رأس المال النفسي في البنوك التجارية األردنية في عمان ،عند
).(α≤0.05
الفرضية الرئيسة الثالثة:
أظهرت نتائج التحليل أن هناك عالقة بين رأس المال النفسي وسلوك األداء االبتكاري ،حيث
أنه يوجد ارتباط قوي بينهما .وهذا يعني أن التغاير في رأس المال النفسي ناتج من التغيرات في سلوك
األداء االبتكاري في البنوك التجارية األردنية في عمان ،وهذا يعني أنه يوجد أثر لرأس المال النفسي
(الكفاءة الذاتية ،واألمل ،والتفاؤل ،والمرونة) على سلوك األداء االبتكاري في البنوك التجارية األردنية
في عمان ،عند ).(α≤0.05
الفرضية الرئيسية الرابعة:
أظهرت نتائج التحليل أنه يوجد عالقة غير مباشرة بين المتغير المستقل والتابع من خالل رأس
المال النفسي ،من حيث أن التغاير في عمليات توليد المعرفة يؤثر على التغاير في سلوك األداء
االبتكاري بوجود رأس المال النفسي .وهذا يعني أن هناك يوجد أثر غير مباشر لتوليد المعرفة على
سلوك األداء االبتكاري من خالل رأس المال النفسي كمتغير وسيط في البنوك التجارية األردنية في
عمان ،عند ).(α≤0.05
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 :5-5التوصيات
بعا ا ا ااد االطا ا ا ااالع علا ا ا ااى نتا ا ا ااائج الد ارسا ا ا ااة ومناقشا ا ا ااتها تا ا ا اام عا ا ا اارض عا ا ا اادد ما ا ا اان التوصا ا ا اايات
والمقترحات التي يراها مناسبه للبنوك التجارية األردنية في عمان ،للباحثين أيضاً وهي:
 ينبغ ا ااي عل ا ااى البن ا ااك االهتم ا ااام أكث ا اار ف ا ااي عملي ا ااات تولي ا ااد المعرف ا ااة م ا اان حي ا ااث عملي ا اااتاإلشا ا اراك ب ا ااالخبرات م ا اان أج ا اال إيج ا اااد معرف ا ااة ض ا اامنية مث ا اال النم ا اااذج العقلي ا ااة والمه ا ااارات
الفنية المشتركة.
 ينبغا ااي علا ااى البناااك إعا ااادة تنظااايم منهجيا ااة المعرفا ااة الظا اااهرة المتا ااوفرة ماااع معا ااارف ظا اااهرةترتبط بأغراض العمل داخل البنك.
 ينبغا ااي علا ااى البناااك إعا ااادة النظا اار فا ااي عملياااة تحويا اال م اان المعرف ااة الظا اااهرة إلاااى المعرفا ااةضمنية وتعزيزها من أجل رفع مستوى توليد المعرفة.
 التركيا ا ااز علا ا ااى عمليا ا ااات التا ا ااي تتعلا ا ااق بالتحديا ا ااد اللفظا ا ااي للمعرفا ا ااة الضا ا اامنية ما ا اان أجا ا االتحويلها إلى مفاهيم ظاهرية يستفاد منها في البنك.
 ينبغ ا ااي عل ا ااى البن ا ااك االهتم ا ااام أكث ا اار عل ا ااى س ا االوك األداء االبتك ا اااري ل ا اادى موظفي ا ااه م ا اانحيث عمليات جمع المعلومات ودمجها بالمشكلة التي تواجه البنك.
 ينبغا ااي علا ااى البنا ااك إيجا اااد طا اارق مبتك ا ارة عنا اادما يقا ااوم باقنا اااع األخ ا ارين با ااالفكرة التا ااي تا اامتوليدها.
 ينبغي على البنك تجنب التفسيرات الغير مجدية اثناء حل المشكلة. ينبغا ااي عل ا ااى البن ا ااك تعزي ا ااز إدراك العناص ا اار الضا ااعيفة ف ا ااي العم ا اال ،وأوج ا ااه القص ا ااور ف ا ااياألداء ،ما اان أجا اال ظها ااور الفك ا ارة االبتكاريا ااة الجديا اادة او الحا اال الجديا ااد لمشا ااكلة معينا ااة فا ااي
البنك.
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 يتوجب على البنك إيجاد طرق أفضل في تحديد المشاكل التي تواجهه.توصيات الدراسة المستقبلة للباحثين:
 العمل على تطوير النموذج من خالل أبعاد أخرى لمجتمع مغاير. عم ا ا اال د ارس ا ا ااة ح ا ا ااول رأس الم ا ا ااال النفس ا ا ااي كمتغي ا ا اار مس ا ا ااتقل وس ا ا االوك األداء االبتك ا ا اااريكمتغير تابع في المنظمات التعليمية.
 العم ا ا اال عل ا ا ااى تط ا ا ااوير ه ا ا ااذه الد ارس ا ا ااة ،حي ا ا ااث تش ا ا اامل الم ا ا ااوظفين الع ا ا اااملين ف ا ا ااي البن ا ا ااوكالتجارية األردنية في عمان.
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المالحق
الملحق رقم ( :)2قائمة بأسماء محكمي أداة الدراسة (االستبانة(

الرتبة

الجامعة

الرقم

االسم

.1

احمد علي صالح

أستاذ مشارك

جامعة الشرق االوسط

.2

أياد التميمي

أستاذ مشارك

جامعة البت ار

.3

نضال الصالحي

أستاذ مشارك

جامعة البت ار

.4

سمير الجبالي

أستاذ مساعد

جامعة الشرق االوسط

.5

هنادة المومني

أستاذ مساعد

جامعة البت ار

.6

غازي ابو زيتون

أستاذ مساعد

جامعة البت ار

.7

عواطف حداد

أستاذ مساعد

جامعة البت ار
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الملحق ( :)1أداة الدراسة

استبانة
إلى السيدات والسادة األفاضل
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
وبعد...
تم إجراء دراسة ميدانية بعنوان (أثر عمليات توليد المعرفة على سلوك األداء االبتكاري :الدور
الوسيط لرأس المال النفسي :دراسة ميدانية في البنوك التجارية االردنية) وذلك استكماالً لمتطلبات
الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة الشرق األوسط .ولكونكم المعنيين في
األمر مباشرة ،واألقدر من غيركم على التعامل مع فقرات هذه االستبانة ،لذا نرجو منكم قراءتها بتمعن
واإلجابة عن على فقراتها بوضع اشارة (√) الذي يعكس رأيكم لكل فقرة.
هذا وسيكون آلرائكم األثر الفعال في تطوير البحث العلمي ،والتعاون في خدمة البحث العلمي،
علماً بأن المعلومات الواردة في االستبانة هي فقط ألغراض البحث العلمي ،وسيتم التعامل معها بسرية
تامة.

إشراف

شاكرين لكم تعاونكم مع فائق االحترام و التقدير،،،

الباحث
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القسم األول :الخصائص الديموغرافية
 -2النوا االجتماعي
أنثى

ذكر
 -1العمر
 31سنة فأقل

من  35-31سنة

من  39 – 36سنة

 41سنه فأكثر

 -3المؤهل العلمي
كلية مجتمع فأقل

بكالوريوس

ماجستير

دكتو اره

 -4عدد سنوات الخبرة
 5سنوات فأقل
من  15 -11سنة

من  11-6سنة
أكثر من  16سنة

 -5المركز الوظيفي
رئيس مجلس إدارة
مدير
رئيس قسم

نائب رئيس مجلس إدارة
مساعد مدير
مدير فرع
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القسم الثاني :هيكل تطوير االستبانة
 -1أن المقياس المستخدم في فقرات االستبانة سيكون ليكرت الخماسي وسيأخذ التدريج التالي:
موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

5

4

3

2

1

رقم
الفقرة

موافق

التقييم

الفقرة

بشدة
5

موافق

محايد

4

3

غير
موافق
2

غير موافق بشدة
1

المتغير المستقل :توليد المعرفة

هي عملية مستمرة في اكتساب أو شراء أو تعلم معارف أو األفكار أو البيانات جديدة لتوليد خدمة أو منتج أو عملية
جديدة على مستوى ِ
عال من األداء ،من خالل مشاركة جماعات العمل واألفراد.
التنشئة االجتماعية :هي عملية االشتراك في الخبرات من أجل إيجاد معرفة ضمنية مثل النماذج العقلية والمهارات الفنية
المشتركة.

تدعم
.1

إدارة

البنك

االجتماعات

لمناقشة القضايا المتعلقة في تطوير

األداء بشكل مستمر.

تحرص إدارة البنك على توجيه

.2

الموظفين للطرق الصحيحة في أداء
األعمال بشكل دوري.

.3

تتبنى إدارة البنك خطط للتدوير
الوظيفي عبر اإلدارات المختلفة

سنوياً.
.4
.5

تشجع

إدارة

البنك

األنشطة

االجتماعية.

تشجع إدارة البنك فرق العمل
الجماعي.

التجسيد :هي عملية تحديد لفظي للمعرفة الضمنية ومن ثم تحويلها إلى مفاهيم ظاهرية من خالل الحوار الجماعي
أو الكتابة.

.6
.7

تدعم إدارة البنك المقترحات اإلبداعية
الجماعية لدى موظفيه.
تعتمد إدارة البنك سياسات دعم
األفكار اإلبداعية بين الموظفين.
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رقم
الفقرة
.4

موافق

التقييم

الفقرة

بشدة
5

موافق

محايد

4

3

غير
موافق
2

غير موافق بشدة
1

تشارك إدارة البنك الموظفين في

اتخاذ القرار.

تحفز إدارة البنك الموظفين على
.9

تقديم المبادرات لتحسين مستويات
اإلدارة.
تتبادل إدارة البنك األفكار المختلفة

.11

مع أصحاب المصالح اثناء اتخاذ

القرار.

االستيعاب :هي عملية تحويل من المعرفة الظاهرة إلى المعرفة ضمنية من خالل تك ار ر أداء المهمة لتصبح المعرفة
الصريحة مستوعبة مثل المعرفة الضمنية.

.11

تتيح إدارة البنك نظام اتصال تفاعلي

بين اإلدارة والموظفين.

تستخدم إدارة البنك التعزيز اإليجابي
.12

لتعزيز

األفكار

الجديدة

لدى

الموظفين.

.13
.14
.15

تشكل إدارة البنك فرق عمل خاصة
لدراسة األفكار الجديدة.

تعمل إدارة البنك على دمج المعارف
والمهارات الجديدة بكامل اإلدارات.
تشارك إدارة البنك الرؤيا مع
الموظفين.

التجميع :وهي عملية تنظيم منهجية للمعرفة ظاهرة المتوفرة مع معارف ظاهرة ترتبط بأغراض العمل داخل المنظمة

وتكون بشكل جديد كدليل اإلجراءات أو كتاب يحتوي على نشاطات المنظمة.
تجمع إدارة البنك المعرفة للمستفيدين
.16

مثل (الموظفين ،العمالء ،الموردين
وشركات دعم وغيرهم).

.17

تنظم إدارة البنك المعرفة للمستفيدين

مثل (الموظفين ،العمالء ،الموردين
وشركات دعم وغيرهم).
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رقم
الفقرة

.14

موافق

التقييم

الفقرة

بشدة
5

موافق

محايد

4

3

غير
موافق
2

غير موافق بشدة
1

تستفيد إدارة البنك من البحوث
المنشورة والتقارير لتطوير سياسته

وأهدافه.
.19

توثق إدارة البنك الخدمات التي
يقدمها.
تعمل إدارة البنك على ببناء قواعد

.21

سلوكية وأدائية خاصة بخبراتها ،ويتم

توصيلها للمستفيدين.

المتغير التابع :سلوك األداء االبتكاري

انه جهود مبتذلة لرؤى ابتكارية منتظمة ومترابطة مع بعضها في أداء الفرد ليتم تحويل تلك الرؤى إلى منتجات وخدمات

مفيدة.

تحديد المشكلة :القدرة على إدراك المشكالت والعناصر الضعيفة في العمل ،وأوجه القصور في األداء ،من اجل حلها.
.21

تحرص إدارة البنك على إتاحة فرصة

تشخيص المشكلة للموظفين بهدف
إيجاد الحل لها.

.22

يتم تدريب الموظفين على إدارة
المشكالت المعقدة في عملهم.
يتم التفاعل مع المشكالت بشكل

.23

.24
.25

موضوعي بهدف كشف المسببات
لهذه المشكلة.

تحرص إدارة البنك على معرفة أوجه
القصور في أداء الموظفين.
تحرص إدارة البنك على معرفة
العناصر الضعيفة بين األقسام.

البحث عن معلومات :هي عملية جمع المعلومات ودمجها بالمشكلة ،وهي مرحلة حضانة المعلومات وتصحيحها وإعادة

تشكيل المعرفة فيها ،من أجل التحقق من جودة سلوك األداء لدى الفرد.
استشير
.26

مجموعة

واسعة

من

األشخاص للحصول على معلومات
أثناء حل المشكلة.
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رقم
الفقرة

.27

موافق

التقييم

الفقرة

بشدة
5

موافق

محايد

4

3

تجوالي في العمل يمكنني من
اكتشاف نقاط القوة والضعف أثناء

سير العمل.
تجوالي في العمل يمكنني من تزويد
.24

الموظفين في البنك بالمعلومات
المهمة حول المشكلة.

.29

أقضي وقتا طويال في البحث عن
المعلومات ذات الصلة عند حل

المشكلة.
.31

استخدم

مصادر

متعددة

من

المعلومات من اجل حل المشكلة.

توليد األفكار :الهام وتوقع ظهور الفكرة االبتكارية الجديدة او الحل الجديد لمشكلة معينة.
.31
.32
.33

أبذل قصارى جهدي لتبني األفكار
الجديدة في العمل.
أقوم بتنفيذ أي فكرة جديدة في قسمي
في البنك.
يتم األخذ باألفكار الجديدة بسرعة
في البنك الذي اعمل به.

أعمل على توليد عدد من الحلول
.34

البديلة لنفس المشكلة قبل أن اختار
الحل النهائي.

.35

اتبع

أساليب

جديدة

في حل

المشكالت.

ترويج األفكار :اقناع األخرين بالفكرة التي تم توليدها.
.36
.37
.34

أبذل جهدي ألقناع األخرين بأهمية
األفكار الجديدة.
أعمل على تحويل األفكار المبتكرة

إلى تطبيقات مفيدة.

أشارك في جعل العمالء متحمسين
لألفكار المبتكرة.

غير
موافق
2

غير موافق بشدة
1
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رقم
الفقرة
.39
.41

الفقرة

موافق

التقييم

بشدة
5

موافق

محايد

4

3

غير
موافق
2

أساند كل ما هو جديد في سبيل

تطوير وتحسيت العمل.

أختبر األفكار الجديدة لضمان
صالحيتها.
المتغير الوسيط :الرأس المال النفسي

هي تلك المعايير النفسية اإليجابية المطورة لدى الفرد.

الكفاءة الذاتية :هي امتالك الفرد الثقة لبذل الجهود الضرورية للنجاح في المهام غير العادية.
.41
.42
.43
.44
.45

أقوم بتأدية المهام الجديدة بكل ثقة.
أتعامل مع مختلف سلوكيات العمالء

دون تمييز.

أتمكن من عرض مقترحاتي حول

المهام غير العادية دون تردد.

أثق بأنني أستطيع تعلم أشياء جديدة
تسهم في تطوير أنظمة العمل.
أشعر بالثقة بأنني أستطيع تحقيق
أهداف عملي.

األمل :هو اإلصرار والسعي لتحقيق األهداف ،او تغير المسار عند الضرورة بغية تحقيق النجاح.
.46
.47
.44
.49

لدي إرادة عالية باتجاه تحقيق
األهداف إذ يوجد أسلوب باإلقناع.
أتابع مشكالت العمل باستمرار

وأثابر في اكتشاف مسبباتها.

في الوقت الحالي أعمل بنشاط على
تحقيق أهداف عملي.

أمتلك عدة طرق لتحقيق أهداف
العمل.
إذا كان تقييم أدائي أقل من الهدف

.51

المتوقع ،أحاول أن أجد الطرق
لتحسين العمل والقيام باألفضل.

التفاؤل :هو توقع األفضل للمنظمة في الحاضر والمستقبل.
.51

أشعر أن العمل الصعب هو أساس

النجاح.

غير موافق بشدة
1
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رقم
الفقرة
.52
.53
.54
.55

الفقرة

التقييم

أتوقع األفضل في العمل عندما تكون

موافق
بشدة
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موافق

محايد
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األمور غير مستقرة.

أنا مستعد دائما لمواجهة الصعوبات
في العمل.
لدي قدرة على التعامل مع حاالت
العمل غير المؤكدة.
أتعامل مع خيبة األمل في األهداف
التي فشلت بتحقيقها بتفاؤل.

المرونة :وهي قدرة التأقلم على المحن أثناء سعي الفرد لتحقيق أهداف المنظمة.
.56
.57
.54
.59

أمتلك القدرة على إدارة الصعوبات
بطريقة أو بأخرى.
أستطيع التعامل مع جميع سلوكيات
الموظفين في البنك.

أعمل بجهد مثابر للتقليل من
المشاعر السلبية.
أتعامل مع فشلي في المهام بتكرار
المحاولة والعمل من جديد.
ابذل جهد في توسيع عالقاتي

.61

الوظيفية خارج حدود البنك الذي

أعمل به.

غير
موافق
2

غير موافق بشدة
1

