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

 :عدادإ
 صهيب عبد اللطيف العماوي  

 إشراف:
 محمود أبو جمعة  الدكتور

 المخلص
وك األداء على سللتوليد المعرفة والغير مباشر ثر المباشر إلى بيان األهدفت هذه الدراسة 

البنوك حيث تم جمع البيانات من ، السببي/األثر الوصفي المنهجأتبعت هذه الدراسة و ، االبتكاري 

( 213( استبانة، وتم استرجاع )241) من خالل استبانة، تم توزيعها التجارية األردنية في عمان

 . SPSS23استخدم برنامج التحليل االحصائي تم استبانة صالحه للقياس، 

فة تقوم بتأسيس توليد المعر  البنوك التجارية األردنية في عمانأظهرت نتائج الدراسة أن 

وسلوك األداء االبتكاري ورأس المال النفسي، وأظهرت النتائج أيضَا أن هناك عالقة قوية بين 

األداء  على سلوكهناك أثر مباشر لتوليد المعرفة المتغيرات الثالثة. وأخيرًا تظهر النتائج أن 

لبنوك وقد أوصت الدراسة أنه ينبغي ل. سيرأس المال النفمن خالل غير مباشر وأيضاَ أثر االبتكاري، 

ؤثر على ورأس المال النفسي ألنها تعمان االهتمام أكثر بعمليات توليد المعرفة  األردنية فيالتجارية 

 .سلوك األداء االبتكاري 

 الكلمات المفتاحية: توليد المعرفة، رأس المال النفسي، 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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 : خلفية الدراسةالفصل األول
  ةالمقدم :2-2

 تؤثرقوى كالتوجه نحو االقتصاد المعرفي  برزمع التغيرات الحالية والتيارات الفكرية المعاصرة 

 ما تزايدمنحو الموارد الالمادية )الموارد المعرفية(  منظور االقتصادياتوتحول  العالمي،على االقتصاد 

 ل هذه التغيراتض يللمنظمات ف االستمرارية والتميزو  ،والبقاء مصدرا للثروة، حتى أصبحتاالهتمام بها 

(Gupta & Singh, 2014). 

 فال ،تلك الموارد المعرفيةعلى قائمة تجد المنظمات نفسها في بيئة العمل المعاصرة لذلك 

ناً وبدرجة المنظمات أصبح مرهو  فتميز ا،تميزهيكفي خفض التكلفة أو تحسين جزئي للخدمات من أجل 

 وبالتالي أصبح ،وانتاجها هاخدمات ابتكارفي المعرفة، واستخدامها ها لتلك كبيرة على قدراتها في توليد

تعد عملية توليد المعرفة وعليه  (.2111)الغالبي،  المنظماتتميز وتقدم في  عملية مهمةالمعرفة  وليدت

لى ع المنظماتتساعد و  جديدة،معارف ابتكار إدارة المعرفة فهي تساهم في  من أهم وأبرز عمليات

وذلك  ،كما تساعدهم على إبراز مهاراتهم العالية ،معارف األفراد لديها وإثراء الفكري،إثراء رأس مالها 

ن تكوين مخزو  توليدها وهذا من أجللآليات  تطوير وأيضاً  من خالل البحث عن الطرق واألساليب

 (.2113 )سميرة،معرفي يساعدها في تحقيق أهدافها 

، عن في األداء ابتكاري سلوك  على استقطاب أفراد ذوي  المنظماتتعمل فمن أجل ذلك، 

، ةد المعرفمخزون معرفي كبير يساهم في عملية تولي طريق اختيار وانتقاء أفضل الموارد البشرية لتوفير

 مميزين فرادأعلى توفير  وإنما يعتمد ،يعتمد على مجرد القوى العاملة بها ال المنظماتلذا فإن مستقبل 

ومن أجل توفير أفراد مبتكرين ينبغي على المنظمات  (.2111، والعجلة)بحر  أداء مهامهم فيومبتكرين 

 مالالحديثة التي تتبنى المفاهيم الحديثة كالرأس المال النفسي  ةاإلدار التحول من اإلدارة التقليدية إلى 
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، فالتحديات التي توجهها المنظمة القائمة على توليد المعرفة البد لها المبتكر فعال في األداء أثرله 

فجير طاقاتهم تمن أجل بالرأس المال النفسي كمنح العاملين الثقة وتحفيز المسؤولية لديهم  االهتماممن 

العديد من  ساهملقد و (. 2116، وبلقرع امنة التي تظهر من خالل سلوكهم في االبتكار )مكيدالك

ا أكدته وهذا مالمال النفسي  والرأسوكذلك األداء  من خالل عملياتها إدارة المعرفة دراسةالباحثين في 

أن عملية توليد المعرفة من أهم  منهم، وباعتباركل واحد من الدراسات والبحوث عن أهمية  الكثير

اقاته يعد اللبنة األولى الستثمار ط االبتكاري ذات السلوك  الشخص اكتشافوإن  المعرفة، عمليات إدارة

 (.3102 . )سميرة،اإلبداعية وتوجيهها في المسار الصحيح

 رفةوعملية توليد المع االبتكاري األداء  سلوك كل من باختبارولهذا سوف تقوم هذه الدراسة 

 الوسيط ورالد تناولت دراسة توجد أنه ال هذه الدراسة علم باإلضافة إلى حدود، كمتغيرين محل الدراسة

لوك األداء توليد المعرفة على س بيان أثر في الشخصية بأبعاده األربع كأحد الموارد النفسي المال لرأس

 .االبتكاري 

 : أهمية الدراسة 2-1
المعرفة أهمية كبيرة في خلق قيمة للمنظمة، وتحسين قدراتها اإلبداعية وتحسين أدائها، لتوليد 

هو و من الدراسات أن رفع اإلنتاجية يأتي من استخدام المعرفة،  واوضحت العديد وجذب العمالء لها،

 :منالرئيسي لتحقيق الميزة التنافسية، وعليه تستمد الدراسة أهميتها  المحرك

األداء و  المعرفة،التي تتمثل في توليد  هالمبحوثأهمية المتغيرات : النظرية ةاألهمي: والً أ

، ورأس المال النفسي بوصفهم من المتغيرات المعاصرة في األدب اإلداري وبحثهما سيؤدي االبتكاري 

 لتنافسية.اإلى إفادة البنوك التجارية األردنية في عمان، والتي هي محل الدراسة ودورها في تعزيز الميزة 

 زيادةو عالم المعرفة، ويساهم في إثراء المعلومات،  إلى جديداً  القيام بمثل هذه الدراسة سوف يضيف وأن  
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في  جديدع المكتبة بمرج تزودالبحث العلمي والمساهمة في  تطوروقد يساهم في  البحثية ىالمعرفة لد

 .مجال البحث العلمي

 بين باطيةاالرت العالقة نتائج أهمية تتركز في: للدراسة والتطبيقية العملية األهمية: اً ثاني

ي عمان فالبنوك التجارية األردنية  في القرار لمتخذي األهمية بتوضيح تسمح التي متغيرات الدراسة

بتحديد  حيسم بما ارتباطا األضعف حتى أو ارتباطا واألقوى  أثر األكثر الدراسة وتحديد الجوانب محل

 تجعلس والتي إليها ستتوصل التي النتائجباإلضافة إلى أن  .بها االهتمام زيادة يتوجب التي الجوانب

ء توليد المعرفة على األدا أثر أهمية يدركالدراسة  البنوك التجارية األردنية محل في القرار مركز

 .التنافسي التميز لتحقيق االبتكاري من خالل الرأس المال النفسي كسبيل

 : أهداف الدراسة2-3
 :يهذه الدراسة إلى التعرف إلى ما يل تسعى

 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. -

 سي.المال النفورأس ناسب يوضح مفهوم توليد المعرفة واألداء االبتكاري تقديم إطار نظري م -

بيان أثر غير مباشر توليد المعرفة على سلوك األداء االبتكاري من خالل رأس المال النفسي من  -

 البنوك التجارية األردنية.وجهة نظر 

 ة األردنية.البنوك التجاريبيان أثر مباشر توليد المعرفة على سلوك األداء االبتكاري من وجهة نظر  -

توليد  عاليةف في البنوك التجارية في عمان لبيانتقديم االقتراحات والتوصيات ألصحاب القرار  -

 المعرفة على سلوك األداء االبتكاري وأهمية الرأس المال النفسي كوسيط بينهما.
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 مشكلة الدراسة: 2-4
البشري فهو الوسيلة التي تحقق بها أهدافها، لذا تعمل تلك  لألداءالمنظمات اهتماما كبيرا  لدى

المنظمات اليوم على تطبيق مداخل ومناهج فكرية كتوليد المعرفة، وسلوكية كسلوك األداء االبتكاري 

من أجل تطوير وتحسين أدائها البشري، وأيضًا لم تهمل الجانب النفسي كرأس المال النفسي اإليجابي 

 الجانب الفكري والسلوكي لألفراد. لكونه أساس في تقدم

استخدما فيها سلوك األداء االبتكاري كمتغير  ,Berraies & Chaher) 2114)في دراسة 

ا الباحثان في اليابان، وذكر  شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمستقل، حيث شملت هذه الدراسة 

 ل القطاعات األخرى، باألخص البالدسيكون من المثير لالهتمام التوسيع في هذا البحث ليشمأنه 

العربية، باإلضافة إلى ذلك، فإن إجراء دراسة تجريبية على عينة أكبر من شأنه أن يزيد من احتمال 

، استخدما فيها القيادة كتغير مستقل، Gupta & Singh (2114) في دراسةوكذلك  .تعميم النتائج

وسلوك األداء االبتكاري كمتغير تابع، ورأس المال النفسي كمتغير وسيط، وذكرا أن هناك حاجة إلى 

مزيد من األبحاث حول المتغيرات التي تؤثر على سلوك األداء االبتكاري، والتحقق منها من خالل 

ستقبلية الختبار صالحية بناء الرأس المال النفسي دراسات مستقبلية، باإلضافة إلى عمل دراسات م

لعنصر أن البنوك في عملياتها تعتمد على ا وفقًا لبعض الزيارات االستكشافية، تبينلمنظمات أخرى. 

ورأس المال  ،االبتكاري البشري، إذا البد لها من تطبيق الجوانب الثالث توليد المعرفة وسلوك األداء 

جود األردني( من أجل االستطالع على و  والكويتيميدانية للبنك )العربي ال زيارةال فمن خاللالنفسي، 

 في هذه الدراسة. الجوانب الثالث لدى البنوك المذكورة

عف ، ضللبنوك الميدانية اجابات في الزيارةعلى واطالع ما سبق  من خالل تتضح المشكلة

ؤثر على ي في عمان على توليد المعرفة وتشكيل رأس المال معرفي حقيقي البنوك المذكورةقدرة إدارات 
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عملي، شكل ب الرأس المال النفسي في إداراتهاعدم استغالل ، باإلضافة إلى االبتكاري تقدم سلوك أدائها 

 .ى األخر تلك المتغيرات في البنوك مستوى  اكتشافالعمل على  تم

من جهة اخرى تكمن مشكلة باإلضافة إلى، أن هذه الدراسة لم يسبق أن تم البحث فيها، 

( على سلوك جميعوالت، االستيعابو ، التجسيدو ، التنشئة االجتماعيةتوليد المعرفة )أثر الدراسة إلى بيان 

خالل  من األفكار()تحديد المشكلة، والبحث عن المعلومات، وتوليد األفكار، وترويج  األداء االبتكاري 

 التجارية البنوك، والمرونة( كمتغير وسيط في التفاؤلرأس المال النفسي )الكفاءة الذاتية، واألمل، و 

 في عمان.األردنية 

 : أسئلة الدراسة 2-5
 :واستنادا إلى المشكلة الرئيسية أعاله، تم تحديد األسئلة التالية

 ب، والتجميع(، واالستيعاوالتجسيدالتنشئة االجتماعية، )هل هناك أثر مباشر لتوليد المعرفة  .1

 البنوك التجارية األردنية في عمان؟على سلوك األداء االبتكاري في 

 بناء على مكونات توليد المعرفة، يتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

دنية في البنوك التجارية األر على سلوك األداء االبتكاري في لتنشئة االجتماعية هل هناك أثر ل .1.1

 عمان؟

 ؟البنوك التجارية األردنية في عمانهل هناك أثر للتجسيد على سلوك األداء االبتكاري في  .1.2

 ؟ مانالبنوك التجارية األردنية في عهل هناك أثر لالستيعاب على سلوك األداء االبتكاري في  .1.3

  ؟البنوك التجارية األردنية في عمانسلوك األداء االبتكاري في على لتجميع هل هناك أثر ل .1.4

على رأس  ، واالستيعاب، والتجميع(والتجسيدالتنشئة االجتماعية، )هل يوجد أثر لتوليد المعرفة  .1

 البنوك التجارية األردنية في عمان؟المال النفسي في 
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لوك على س)الكفاءة الذاتية، واألمل، والتفاؤل، والمرونة( أثر لرأس المال النفسي يوجد هل  .2

 البنوك التجارية األردنية في عمان؟األداء االبتكاري في 

من خالل رأس المال  أثر غير مباشر لتوليد المعرفة على سلوك األداء االبتكاري يوجد هل  .3

 البنوك التجارية األردنية في عمان؟النفسي كمتغير وسيط في 

 هذه األسئلة من خالل تطوير الفرضيات التالية.سيم اجابة 

 : فرضيات الدراسة 2-6
 االلية لإلجابة على أسئلة الدراسة: تتم اعماد الفرضيا

01H : التنشئة االجتماعية، والتجسيد، واالستيعاب، )ال يوجد أثر مباشر لتوليد المعرفة

 .(α≤0.05)البنوك التجارية األردنية في عمان، عند على سلوك األداء االبتكاري في والتجميع( 

 بناء على مكونات توليد المعرفة، يتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

01.1H : ارية البنوك التجال يوجد أثر للتنشئة االجتماعية على سلوك األداء االبتكاري في

 .(α≤0.05)عند ، األردنية في عمان

01.2H : ي البنوك التجارية األردنية فال يوجد أثر للتجسيد على سلوك األداء االبتكاري في

 .(α≤0.05)عمان، عند 

             01.3H : ة في البنوك التجارية األردنيال يوجد أثر لالستيعاب على سلوك األداء االبتكاري في
 .(α≤0.05)، عند عمان

01.4H : ي البنوك التجارية األردنية فال يوجد أثر للتجميع على سلوك األداء االبتكاري في

 .(α≤0.05)عند ، عمان

02H : لى عالتنشئة االجتماعية، والتجسيد، واالستيعاب، والتجميع( )ال يوجد أثر لتوليد المعرفة

 .(α≤0.05)البنوك التجارية األردنية في عمان، عند رأس المال النفسي في 
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03H : لى سلوك ع)الكفاءة الذاتية، واألمل، والتفاؤل، والمرونة( ال يوجد أثر لرأس المال النفسي

 .(α≤0.05)البنوك التجارية األردنية في عمان، عند األداء االبتكاري في 

40H من خالل رأس المال  : ال يوجد أثر غير مباشر لتوليد المعرفة على سلوك األداء االبتكاري

 (α≤0.05)النفسي كمتغير وسيط في البنوك التجارية األردنية في عمان، عند 

 الدراسة:نموذج أ: 2-7
 الباحث ( نموذج الدراسة من إعداد2-2شكل )
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 & Li & Kao Yuan, 2008; Berraies): المتغير المستقل النموذج من إعداد وفقًا للمصادر التالية:: المصادر
Chaher, 2014) ،األداء االبتكاري  : سلوكالمتغير التابع(Gupta & Singh, 2014; Gupta & Singh, 

 .(;Gupta & Singh, 2014) Harms & Luthans, 2012المال النفسي  : رأسالمتغير الوسيط .(2015
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 لمصطلحات الدراسة: اإلجرائيةالتعريفات : 2-8
 rocess Preation C Knowledgeمستقل عملية توليد المعرفة / متغير 

توليد المعرفة يمكن أن تعرف على أنها هي عملية مستمرة في اكتساب أو شراء أو تعلم معارف 

أو عملية جديدة على مستوى عاِل من األداء،  أو األفكار أو البيانات جديدة لتوليد خدمة أو منتج

 من خالل مشاركة جماعات العمل واألفراد.

 التنشئة االجتماعية، والتجسيد، واالستيعاب، والتجميع()ويمكن قياسها في المنظمات من خالل 

معرفة ضمنية مثل هي عملية االشتراك في الخبرات من أجل إيجاد : التنشئة االجتماعية

 العقلية والمهارات الفنية المشتركة،النماذج 

ظاهرية  مفاهيم ومن ثم تحويلها إلىالضمنية هي عملية تحديد لفظي للمعرفة : التجسيدو  

 من خالل الحوار الجماعي أو الكتابة، 

أداء  من خالل تكرا ر إلى المعرفة ضمنية الظاهرةمن المعرفة  هي عملية تحويل :االستيعابو

 ، الصريحة مستوعبة مثل المعرفة الضمنية تصبح المعرفةلالمهمة 

 ظاهرة المتوفرة مع معارف ظاهرة ترتبط بأغراضلمعرفة عملية تنظيم منهجية لوهي : التجميعو

 يحتوي على نشاطات المنظمة. العمل داخل المنظمة وتكون بشكل جديد كدليل اإلجراءات أو كتاب

 Performance Behaviors Creativeتابع األداء االبتكاري / متغير  سلوك

سلوك األداء االبتكاري على انه جهود مبتذلة لرؤى ابتكارية منتظمة ومترابطة مع بعضها في  هو

 ويمكن قياس سلوك األداء االبتكاري ، مفيدةليتم تحويل تلك الرؤى إلى منتجات وخدمات أداء الفرد 

  األفكار، وترويج األفكار(:)تحديد المشكلة، والبحث عن المعلومات، وتوليد  خالل من
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القدرة على إدراك المشكالت والعناصر الضعيفة في العمل، وأوجه القصور في : تحديد المشكلة

 األداء، من اجل حلها، 

بالمشكلة، وهي مرحلة حضانة  ودمجها: هي عملية جمع المعلومات عن معلومات والبحث

، من أجل التحقق من جودة سلوك األداء لدى الفرد، المعلومات وتصحيحها وإعادة تشكيل المعرفة فيها

 الجديد لمشكلة معينة،  الحل او الجديدة االبتكارية الفكرة ظهور وتوقع : الهامتوليد األفكار

 اقناع األخرين بالفكرة التي تم توليدها.ترويج األفكار: و

 Capital Psychologicalالنفسي رأس المال 

)الكفاءة  من خالل المطورة لدى الفرد ويقاس رأس المال النفسيلمعايير النفسية اإليجابية ا تلك هي
 : الذاتية، واألمل، والتفاؤل، والمرونة(

 عادية.ال المهام غير فيللنجاح  الضروريةالجهود  لبذلوهي امتالك الفرد الثقة  الكفاءة الذاتية

اإلصرار والسعي لتحقيق األهداف، او تغير المسار عند الضرورة بغية تحقيق النجاح.   هو واألمل 

 هو توقع األفضل للحاضر والمستقبل.  التفاؤلو 

 وهي قدرة التأقلم على المحن أثناء سعيه لتحقيق األهداف. والمرونة

 حدود الدراسة:: 2-9
 -الى: تنقسم حدود الدراسة الحالية 

 في العاصمة عمان. البنوك التجارية األردنية :المكانيةالحدود  -

 .2114وحتى نهاية الفصل الثاني في  ،2117 في بداية :الزمانيةالحدود  -

 .ة عمانفي العاصم البنوك التجارية األردنيةفي  اإلدارة العليا واإلدارة الوسطى :البشريةالحدود  -

شئة التن من خالل أبعاد:توليد المعرفة المتغير المستقل  اعتمدت هذه الدراسة :العلميةالحدود  -

 .التجميع، و االستيعاب، و التجسيد، و االجتماعية
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 والبحث عنتحديد المشكلة،  :من خالل أبعاد االبتكاري األداء  سلوكالتابع  المتغيرواعتمدت 

 .المعلومات، وتوليد األفكار، وترويج األفكار

الكفاءة الذاتية،  :من خالل أبعاد النفسيرأس المال  أنها اعتمدت متغير وسيطباإلضافة إلى  

 .في البنوك التجارية األردنية في عمانكمتغير وسيط  والمرونةواألمل، والتفاؤل، 

 : محددات الدراسة2-20
ري توليد المعرفة على سلوك األداء االبتكا العنوان لنفسصعوبة الحصول على دراسات سابقة من  -

  .من خالل رأس المال النفسي

تحتوي بيانات عينة الدراسة المراكز الوظيفية )رئيس مجلس اإلدارة، ونائب رئيس مجلس اإلدارة( لم  -

 لصعوبة الوصول لهذين المركزين.

مها على تعمييصعب ، لذلك المصرفية المؤسساتأن نتيجة هذه الدراسة سوف تعكس تصورات  -

 .بسبب االختالفات االجتماعية والثقافية المؤسساتجميع 
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 االدب النظري والدراسات السابقة :الثانيالفصل 

 التمهيد: 1-2
عات الموضو  إيضاحالحالية من خالل  للدراسةيشتمل هذا الفصل على إعداد الجانب النظري 

، االبتكاري ألداء ا سلوكتوليد المعرفة، و ذات الصلة بموضوع الدراسة ومتغيراتها، والتي تتمثل بكل من 

ثر عمليات أكل من المفاهيم المتعلقة بهذه المتغيرات وبيان أهمية  توضيحتم ، حيث ورأس المال النفسي

وره في وبشكل خاص د األداء االبتكاري: الدور الوسيط لرأس المال النفسي سلوكتوليد المعرفة على 

 البنوك التجارية االردنية. 

الجزء الثاني من هذا الفصل على مراجعة للدراسات السابقة المتعلقة  يحتوي من ناحية اخرى، 

 ،األداء االبتكاري: الدور الوسيط لرأس المال النفسي سلوكثر عمليات توليد المعرفة على أبموضوع 

 وتوضيح الدور العلمي في الدراسة الحالية وما يميزها عن الدراسات السابقة.

 النظري  األدب :1-1
لمعرفة، توليد ا تتمثل في كل منثالث محاور رئيسية الجانب النظري للدراسة على  يتضمن

 ، ورأس المال النفسي، ويمكن تلخيصها على النحو االتي:االبتكاري األداء  سلوكو 

 المعرفة  األول: توليدالمحور 
تسعى ، و لها في السوق  للمنظمات من اجل االستمراريةبتكار الجديد حاجة ماسة الإن اإلبداع وا

المنظمات لتطوير مواقعها في المنافسة لتحقيق أهدافها أيًا كانت هذه األهداف ربحية أو غير تلك 

 على الخبراء والمفكرين لتعظيم رأس المال، فربحية سواًء عن طريق استقطاب أو شراء أو االستحواذ

لمعارف الجديدة بتكار وتوليد االفكري لهذه المنظمات، وبالتالي إشراك هذه العقول في مسيرة التطوير واال

 .(2117 الحارثي،) التي تقود المنظمة إلى عالم الريادة في مجالها
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 وليد المعرفة مفهوم ت
أن أول ظهور لظااهرة تولياد المعرفاة كاان في إدارة المعرفاة عنادما الح  بعض البااحثين يرى 

ميع ج الناجحة هي تلك التي تولد باستمرار معارف جديدة وتوزعها على نطاق واسع في المنظماتأن 

 .(Memon, 2015) أنحاء المنظمة وتجسدها في التكنولوجيات والمنتجات الجديدة

ويتم ذلااااك من خالل  المعرفااااة،ن توليااااد المعرفااااة يعني إبااااداع يرى أ عاااادد من الكتااااابعنااااد و 

العمل وجماعات الداعمة لتوليد رأس مال معرفي جديد في وممارسااات جديدة تساااهم في  فيمشاااركة ال

القدرة على ب المنظمةتعريف المشااكالت وإيجاد الحلول الجديدة لها بصااورة ابتكارية مسااتمرة، كما تزود 

التفوق في اإلنجاز وتحقيق مكانة سااااااااااوقية عالية في مساااااااااااحات مختلفة وهذا يعزز ضاااااااااارورة فهم أن 

 رفة واالبتكار عملية مزدوجة ذات اتجاهين فالمعرفة مصدر لالبتكار واالبتكار عندما يعود يصبحالمع

 (.2114 ،عليان)مصدرة لمعرفة جديدة 

الي، )غز  ، يعرفكونهاااا من ظواهر إدارة المعرفاااة قبااال التطرق إلى تعريفااااات توليااااد المعرفااااة

الممارسااات التي تسااتخدمها المنظمة في ( إدارة المعرفة بانها عمليات منهجية أو مجموعة من 2116

تحديد وانشااااااااااء وتساااااااااجيل وتخزين وتمثيل وتوزيع المعارف ألغراض التوعية والتعلم في ساااااااااائر أجزاء 

 المنظمة.

الل خ تنشأ منالمعرفة أنها عبارة عن إبداع معرفي ( توليد 2112العلي وآخرون، عرف )حيث 

توليد رأس مال معرفي جديد في قضايا وممارسات جديدة الداعمة ل العمليات األفراد في المنظمةمشاركة 

 .تساهم في تعريف المشكالت وإيجاد الحلول الجديدة لها بصورة ابتكارية مستمرة

 يتمو  الضمنية والظاهرة، المعرفة بين التفاعل عن ( أنها عبارة2113، عبد العالبينما عرفها )

 نواعأ مختلف المنظمة لتأمين داخل وتكوينها واشتقاقها جديدة، معرفة إيجاد على العمل خاللها من
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 ليالتوالتح بالرسومات المعرفي األفراد في الحقل تعنى التي اإلدارية القرارات لصالح المعرفة

 .والتطوير والبحث والتعلم التعليم من خالل ذلك ويتم الوثائق، إدارة ووسائل واالتصاالت

ة وبيئأنها عملية دمج بين تفاعل المنظمة مع األفراد  ,.Ayuso, et. al( 2111)بينما عرفها 

، أو بين البيئة الداخلية للمنظمة وبيئة السوق، وأنه يمكن الحصول على المعرفة من البعد السوق 

 الداخلي والخارجي للمنظمة.

بأنها عملية مسااتمرة من خاللها  تأن توليد المعرفة ظاهرة جماعية وقد عرف أخرون وجدو أما

يتم التغلب على القيود الفردية المفروضااااااااااااااة من قبل المعلومات والخبرات السااااااااااااااائدة من خالل تحقيق 

 .(Siadat et. al,. 2112منظور جديد، ومالحظة جديدة للبيئة والمعرفة الجديدة )

د المعرفة وذلك ألنها تسااااااااااااااعتعد عملية توليد المعرفة العملية األكثر أهمية من عمليات إدارة 

المنظمة على تحقيق ميزتها التنافسااااااااااية، حيث يقاس نجاح المنظمة من الناحية المعرفية بقدرتها على 

 (.2113استمرارية توليد المعرفة )الهمشري، 

اص واكتشااف وشاراء وامتص اساتحواذمجموعة العمليات التي تشاتمل على  أيضاًا بانها وتعني

صااااااااااااااين ومراكز المعرفة المعرفة من مصااااااااااااااادرها المختلفة كالخبراء والمختوابتكار واكتساااااااااااااااب وخلق 

ويفترض أن المعرفة يتم إنشااااااااااؤها من خالل التفاعل ، وقواعد البيانات والوثائقالعمالء و والمنافساااااااااون 

 . (2114عرابة، و  )زرقون  المتكرر أو الدوري بين المعرفة الضمنية والصريحة

توليد المعرفة بأنها دورة تحويل المعرفة داخل المنظمة ( عملية 2111) جرادات وآخرون  يعرف

معرفة ضمنية إلى ضمنية، أو من معرفة ضمنية إلى صريحة، أو من معرفة صريحة إلى صريحة،  من

أو من معرفة صريحة إلى ضمنية؛ وتتضمن دورة تحويل المعرفة عمليات تنشئة، وتجسيد، وربط، 
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ا من شكل آلخر، لالستفادة منها، ومشاركتها بين األفراد المعرفة على التوالي، وذلك بهدف تحويله

 داخل منظمة األعمال.

ي األنشاااااطة التي تساااااعى المنظمة من خاللها إلى إيجاد المعرفة وتكوينها والحصاااااول عليها ه

. وتقوم عملية توليد المعرفة (2115ري، الغويفيها المعرفة الصاااااريحة الضااااامنية ) من مصاااااادرها، بما

والفكرة  (.2115 ،الناصاااار) الموجودالمحتوى المعرفي  اسااااتبدالمعرفي جديد أو  محتوى على تطوير 

الرئيساااية لتوليد المعرفة هي عملية التحويل بين المعرفة الضااامنية والمعرفة الصاااريحة وتحويل المعرفة 

 .(Vick, et. al., 2015) من المستوى الفردي إلى المستوى الجماعي

تم بموجبها ي واألفعال التيالمعرفة هي الممارسااااااااات  توليدفإن  وفقًا لتعريفات السااااااااابقة،

 ة،المنظمالموجودة في المنظمة والتي تردها من خارج  والصااااااريحة( )الضاااااامنيةتزاوج المعارف 

 جديدة.اإلنتاج معارف 

أن تولياد وإنشاااااااااااااااء المعرفاة في المنظماة تتم من خالل العملياات االجتمااعية والتعاونية 

مسااااااااااااااتنادة إلى وظاائف اإلدراك والتعلم الاذاتي والجماااعي والتفااعال المسااااااااااااااتمر ماا بين المعرفااة 

على  عرفت(، والتي Ba)الضااامنية والصاااريحة في بيئات توليد المعرفة والتي أطلق عليها بيئة 

الصاااريحة و المساااتخدمة لتطوير المعرفة كحوار متواصااال ما بين المعرفة الضااامنية أنها: العملية 

 (.2111وآخرون،  جرادات)

حتى تتمكن المنظمة من توفير البيئة المناسااااااااابة لتوليد المعارف الجديدة يجب أن توفر 

 (2114، وعرابة زرقون ) لاااااوفقٌا  التالية:العناصر 

 األفراداالتصال والتفاعل الفعال بين  -

 الشفافية وتقليل الحواجز.  -
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 التكامل بين الخبرات. -

التجميع، و  التجسااااااايد،و ، التنشااااااائة االجتماعية وهي:تم تحديد أربعة مراحل لتوليد المعرفة ولقد 

 األربعة.  Baوالتي تتم تباعا في بيئات  واالستيعاب

 ديناميكيوالتفاعل الالتي تتم فيها عمليات توالد المعرفة وتشااااااكل األصااااااول المعرفية  Baبيئة  

نموا حلزونيا في معارف المنظمة عندما تنتقل  والصاااااريحة محدثةالمساااااتمر ما بين المعرفة الضااااامنية 

مكن تعريفة على أنه المكان أو الفضاااااااااااااااء ي والمنظمة( المجموعة،، )الفردختلف المسااااااااااااااتويات مبين 

التعاون، فتتحول  يهاويتم فترتبط هذه البيئة بمرحلة التجساااااااااااايد لتوليد المعرفة  علي لتوليد المعرفةالتفا

  (.2111 ،وآخرون )جرادات  مشتركةمفاهيم ومصطلحات  والخبرات إلىفيها المهارات 

 مبادئ توليد المعرفة

مان وإدارتها لضاااااااإن المبدأ األسااااااااساااااااي لمفهوم توليد المعرفة هو أنه ينبغي مشااااااااركة المعرفة 

 .كفاءة وفعالية األداء مع توليد معرفة جديدة في التدفق المستمر

 (Memon, 2015) وفقًا ل التالية:أن توليد المعرفة الجديدة يمكن أن يضم المراحل الخمسة 

 المشاركة األولية في المعرفة، الخبرات، المهارات والممارسات بين أعضاء الفرق داخل  .1

 المؤسسة. 

 تطبيق مفهوم الشراكة بالمعرفة واعتماده أساسا لتوليد الخدمة والمنتوج الجديد.   .2

االقتصادية،  . ضابط تلك المفاهيم وتعميقها في مجاالت عملية مثل دراساات السوق، االتجاهات .3

 المقابالت البناءة، قواعد المقارنة واستراتيجية المؤسسة. 

  إعداد نموذج للمنتج أو الخدمة األساسية التي تقدمها المؤسسة.  .4

االرتفاع للمستوى العالمي للمعرفة من مفاهيم ونماذج وغيرها وعرضها من خالل الشبكة الخاصة  .5

 .بالمؤسسة
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 معيقات توليد المعرفة

 ( إلى وجود عوامل تعيق عملية توليد المعرفة ويصنفها ضمن تصنيفين2114)عليان  ويشير

 هما:

فراد في قبول يتردد األبحيث  الهوية الذاتية، : وتتمثال في مقاومة األفراد لتغييرالعوائق الفردية -1

 .الدروس واألفكار والمالحظات الجديدة

 : وتتمثاال هااذه العوائق فيمااا يعرف بنماااذج المنظمااة. فكاال فرد من أفراد أيالعوائق المنظميةةة -2 

به، التي هي جزء منها معرفة ضااامنية يصاااعب شااارحها مجتمع يمتلك المعرفة الشاااخصاااية الخاصاااة 

 .وإيضاحها لآلخرين وإشراكهم فيها

أن هنالك معيقات تحول دون توليد المعرفة ومنها التعاون والتشارك بالمعرفة، وقبول  فنجد

 التغيير وتقبل اآلراء وعدم احتكار المعرفة كلها معيقات تحول دون توليد المعرفة في المنظمات.

حيث أن المعرفة يتم إيجادها من أنماط تحويل المعرفة إلى أن  (2113)ساااااااااااميرة وأشاااااااااااارت 

 :خالل تفاعل بين المعرفة الضمنية والمعرفة الصريحة ويتحدد ذلك ضمن أربعة أنماط هي كالتالي

ى التطبيع وتسم : التي تتضمن تحويال من معرفة ضمنية إلى معرفة ضمنيةالتنشئة االجتماعية .1

عملية االشااتراك في الخبرات ومن ثم إيجاد معرفة ضاامنية مثل النماذج العقلية االجتماعي، وهي 

 .والمهارات الفنية المشتركة

التي تتضااااااااامن تحويال من معرفة ضااااااااامنية إلى معرفة ظاهرة وتسااااااااامى  اإلظهار أو  :التجسةةةةةةيد .2

 .اإلخراج ، وهي عملية تحديد لفظي للمعرفة الضمنية تتحول من خاللها إلى مفاهيم ظاهرة

التي تتضاااااامن تحويال من المعرفة الظاهرة إلى المعرفة الظاهرة وتساااااامى  الدمج ، وهي  :لتجميعا .3

  .عملية التنظيم المنهجي للمفاهيم بشكل يحولها إلى نظام معرفي
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التي تتضاامن تحويال من المعرفة الظاهرة إلى المعرفة الضاامنية، ويرتبط ذلك بالتعلم  :االسةتيعاب .4

عن طريق إدخال الخبرات المتصااااالة بالمعرفة المشاااااتركة والدمج ضااااامن قواعد المعرفة الضااااامنية 

 .لألفراد في صورة نماذج عقلية مشتركة تصبح المعرفة أصوال قيمة

 أهمية توليد المعرفة
اليوم، فإن التحدي الرئيسي الذي تواجهه المنظمات هو رفع إنتاجية في مجتمع المعرفة 

وعالوة على ذلك، أن تقاسم كل من المعرفة الصريحة والضمنية داخل المنظمات يرتبط  ،المعرفة

دة ذلك االبتكار، يتعين على الشركات أن تولد معرفة جدي جوهريا بسرعة االبتكار الجودة، باإلضافة إلى

 .(Yang & Wang, 2012والتخلي عن تلك التي عفا عليها الزمن )

لوجية بدرجة عالية من االضطراب بسبب التغيرات التكنو و  تتميزاليوم البيئة االقتصادية  وبما ان

مستمر هو ال بتكارو مؤشر أساسي لالفإن توليد المعرفة هالسريعة وزيادة المنافسة بين المنظمات، 

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 

 .(Škerlavaj et. al., 2010) وبالتالي يكسبها ميزة تنافسية اإلدارية

 وساااااااارعة االسااااااااتجابةمن جهة اخرى تكمن أهمية توليد المعرفة في تحسااااااااين أداء المنظمات، 

قدرة على حل المشاااكالت في المنظمة، وتؤثر أيضااااًا على  أكثرللتغيرات في الساااوق، ويصااابح األفراد 

جااات جاادياادة وبااالتااالي زيااادة األرباااح والعوائااد، ومن ثم رفع منت في عرضكفاااءة العمليااات التنظيميااة 

 (.2113العال،  )عبدالجانب التنافسي 

المعرفة ما هي إال عملية تطوير وتنمية المعرفة الموجودة للحصول  توليدمما سبق يتضح أن 

حااجات لعلى معرفاة جاديادة لهاا عالقاة كبيرة باالمعرفاة السااااااااااااااابقاة، وتكون هاذه المعرفاة الجاديادة ملبياة 
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المنظمة أو الفرد أكبر بكثير من المعرفة التي تسااااااااابقها، وهذا يدل على أن المعرفة ليسااااااااات ثابتة، بل 

 وإنما تتغير وتتطور وتصبح ذات فائدة وأهمية أكبر من حيث مضمونها والحاجة إليها.

 بعاد توليد المعرفة أ
فاعل بين عرفة من خالل التأن أبعاد توليد المعرفة هي نفسها الطرق التي تتم فيها توليد الم

ميرة، سالمعرفة الضمنية والمعرفة الصريحة وفقًا لثالث مستويات الفرد والجماعة والمنظمة كما ذكرها )

 في دراسته )دور توليد المعرفة في تحسين األداء البشري(، وهذه الطرق هي: (2113

التفاعل على تتمحور  العمليةهذه ( أن 2117)الحارثي وفقًا لدراسة  :التنشئة االجتماعية

الضمنية بين األفراد في المنظمة، ويكتسب األفراد المهارات بعضهم من من  المعرفي والمعلوماتي

ما في العمل الفردي، ك متأصلبعض من خالل تبادل الخبرات، والرؤية الذاتية، والحدس وكل ما هو 

ل المعرفة في تحوي يساعدر وغير ذلك، مما يتم أيضًا تبادل القيم والعواطف والمعتقدات ووجهات النظ

 الضمنية إلى معرفة ضمنية لدى أفراد التنظيم الواحد.

المعرفة الضاااااامنية الموجودة إلى معرفة ضاااااامنية جديدة من  التنشاااااائة االجتماعيةحول عملية ت

خالل تباااادل الخبرات التي تتم من خالل التفااااعااال االجتمااااعي اليومي والعملياااات الثقاااافياااة المرتبطاااة 

تبادل األفكار والخبرات في المناقشاااااااات الرسااااااامية وغير الرسااااااامية،  الجارية ويتمباألنشاااااااطة التنظيمية 

 .Sencioles et. al., 2015)) العملاء العمل والتدريب خارج وأثن لوجه،والمحادثات وجها 

في فترة التدريب  التنشااااااائة االجتماعيةأنه عادة ما تحدث عملية  وآخرون  Nonaka ووضااااااح

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 

 .(Memon, 2015)األفراد  العالمية والنماذج الذهنية والثقة المتبادلة ومشاركتها خالل التفاعل بين
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عن المعرفة الضمنية بشكل  لشرح( هذه العملية هي ا2113) ةسمير وفقًا لدراسة : التجسيد

معرفة صريحة  فتكون يفسرها لألخرين لتصبح واضحة المفهوم وبالتالي  الفرد،واضح مفهوم من قبل 

ويتم  الجماعي،لمعرفة جديدة من خالل الحوار أو التفكير  تكون أساساً بذلك  اآلخرين،مشتركة مع 

عرفة م تتجسدوثائق وغير ذلك كأن و صور، و ، ومصطلحات على شكل مفاهيم صياغتهابعد ذلك 

  وثائق معينة.خالل شخص من 

خالل تحويل  تكون هذه العملية من & Chaher, Berraies (2014) وفقاً لدراسة: االستيعاب

، برامج التدريب، والمحاكاة، والتجاربويكون ذلك على سبيل المثال  ضمنية،المعرفة الصريحة إلى 

والقراءة واستخدام الوثائق حول مهام العمل والتناوب الوظيفي هي أدوات الستيعاب المعرفة الداخلية 

لفرد لموظفين اآلخرين، يمكن لدليل إجرائي الذي يسرد التجارب الصريحة من ا، وباستخدام وغير ذلك

خلق  بدأت دوامة جديدة من وبذلك تحويل هذه المعرفة الصريحة إلى معرفة ضمنية بمجرد استيعابها

 .المعرفة

أو التجميع هي عملية  التجميعأن عملية  ,.Bihamta et. al (2112) وفقًا لدراسة: التجميع

ل أخرى صريحة متوفرة ترتبط بأغراض العمل داخ معرفةدمج المعرفة الصريحة المتوفرة مع  يتم فيها

من خالل االتصال بين  ويتم ذلك،المنظمة وتكون في شكل جديد كدليل إجراءات أو كتاب أو غير 

ات الهاتفية أو شبكات اااااالمحادثأو االجتماعات، أو الجماعات ونشر المعرفة وتداولها داخل المنظمة، 

مراقب المالي للمنظمة الذي يقوم بتوليف المعرفة الصريحة التي ال أعطي مثال ذلك،االتصاالت وغير 

 للمعرفة من معرفة صريحة إلى معرفة صريحة أخرى. نقليتم ذلك وب تم جمعها في تقرير مالي،

المرحلة األخيرة التي يتم فيها إنشاااااااااااء المعرفة الضاااااااااامنية من خالل عملية ترميز  وتعتبر هذه

اجعة وتفساااااااااير المعرفة الصاااااااااريحة ومن ثم تحويلها إلى معرفة المعرفة الصاااااااااريحة وذلك من خالل مر 

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 

ل نقل المعارف الواضاااااااحة إلى أشاااااااخاص آخرين، مما يسااااااااعدهم على تجربة الوثائق أو األدلة تساااااااه

 .(Memon, 2015)تجارب 

 المحور الثاني: سلوك األداء االبتكاري 
 والعمليات، والخدمات، والمنتجات، تصميم وتطويرتعطي المنظمات اليوم اهتماما كبيرا ب

وهذا يتحقق من  أقل وميزة تنافسية، تكلفةالتي قد تساعد الشركات على تحقيق  المبتكرة والتكنولوجيات

لى ع تركز المنظماتوالعمليات واألداء، ومن أجل تحقيق ذلك  االبتكاراالنخراط في السلوك خالل 

واإلبداع فهو الوسيلة التي تحقق بها أهدافها  االبتكارمن حيث  سلوكالاألداء البشري القائم على 

(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 

نولوجي كاالبتكاري لتواكب التطور الت األداءسلوك تبني  المنظمات اليومالقوة والضعف، لذا تحاول 

 .(2111 وتحقق لها التميز في األداء وتساهم أيضا في عملية توليد المعرفة )الغالبي،

 مفهوم سلوك األداء االبتكاري 

مجموعة من األنشطة المترابطة الغير قابلة للرصد أنها  ,.Montag, et. al( 2112)عرفها 

 ن.تفيد أصحاب المصلحة المعني مبتكرة،ويمكن مالحظتها، تحدث استجابة لمهمة معينة ذات نتائج 

 ،االداء االبتكاري أن ، وأشارا إلى جوهريةاالبتكار كقيمة  Mei & Wu (2012عرف كل من )و 

 والمنتجات، والخدمات المنافسة، هي المفتاح لكي تصبح المنظمات مبتكرة. 

الت للمشك( في دراسته هي القدرة على تقديم حلول فريدة ومميزة 2113)الشيبي بينما عرفها 

 التي قد تواجهها المنظمات وكذلك قدرتها على استغالل الفرص المتاحة.
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سلوك األداء االبتكاري هي األنشطة التي يقوم بها الموظفين فمن خالل ما سبق نجد أن 

 لتحويل المعرفة إلى منتجات جديدة وخدمات جديدة.

 أهمية سلوك األداء االبتكاري 

ليدية مثل كفاءة اإلنتاج الجيدة، الجودة العالية، وحتى أصبحت بعض مزايا المنافسة التق

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 مصدرًا رئيسيًا يقود إلى 

 .ال ونموها، كما ازداد عدد المنظمات التي أدركت أهميتهبقاء منظمات األعم

أهمية في  االبتكاري له سلوك األداءفي دراسته على أن  ,.Salman, et. al (6102) يشيرو 

دمات وتطبيق هذه األفكار في منتجات أو خ جديدة فريدة وإدخال أفكار قيمة،تحسين األفكار لتصبح ذا 

من أهم األدوات للحصول  نه واحدأباإلضافة إلى  أفضل،أو أساليب جديدة أو أداء العمليات بشكل 

  .للمنظمة والمواردعلى ميزة تنافسية في السوق اليوم، ومن جهة أخرى يعمل على توفير الوقت 

االبتكاري في كونه إنتاج ألفكار جديدة  سلوك األداءأهمية  Torokoff (6102)بينما وضح 

ومفيدة من قبل الموظف، مما يكساااااب المنظمة مناخ ابتكاري ومميز، ويسااااااعد بالمشااااااركة في صااااانع 

وأصااااااابح السااااااالوك االبتكاري عامال أسااااااااساااااااية لبقاء  القرار مما يسااااااااعد المنظمة في مواجه التحديات.

 .منظمات المختلفة

بتكاري ينقل المنظمة من األنظمة التقليدية إلى األنظمة اال سلوك األداءأن أهمية  لذلك وجد

بي احتياجات وأكثر المنظمات تل المتغيرة،الحديثة مما يجعلها أكثر تناغم مع المستجدات في بيئة السوق 

 زبائنها على الصعيد العالمي.
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 أبعاد سلوك األداء االبتكاري 
في دراسة لهما عن سلوك األداء االبتكاري أنه يقاس  Gupta & Singh( 6102)أشار كالً من 

 المعلومات، وتوليد األفكار، وترويج األفكار. والبحث عنتحديد المشكلة، بعدة متغيرات وهي 

( في دراسته أن تحديد المشكلة هي مرحلة من مراحل 2113)الرواشدة وضح : تحديد المشكلة

العمل،  في ، والتطويروالقراءة البحثوتتضمن المدة التي يقضيها الفرد في األداء االبتكاري، سلوك 

، بها اإلحساسو اإلحاطة بكافة أبعاد المشكلة  وحضور المؤتمرات والندوات وغيرها، وذلك ليتمكن من

جيًدا، لذلك يحتاج األمر إلى إيضاح وإعادة الصياغة  مدركةوغير  في البداية تكون المشاكل غير مرتبة

  .تساعد على تشجيع إنتاج أفكار تساعد على حل المشكلة يقةبطر 

أن البحث عن معلومات هي مرحلة أيضًا  كتابه( في 2117) عبوي  ذكر: البحث عن المعلومات

لى مهام في المنظمة ع واهتمامه وتفكيره، بحيث يركز الفرد جهوده االبتكاري  األداءسلوك من مراحل 

أي هي  ،البحث عن المعلومات لتلك المهام يحول ذهنه فيإذ معينة، وهنا ينخرط في مهامه اليومية 

الباطني للمبتكر، ونتيجة لهذا التفاعل تظهر األفكار  مرحلة تفاعل المعلومات والبيانات في العقل

  .المبتكرة

 يبحث عن الفرداألداء االبتكاري حيث أن  سلوكأيضًا مرحلة من مراحل  ي: هتوليد األفكار

ة تولد الفكر الجديد على شكل إنار  إذ المهامعلى ربطها وإيجاد العالقات فيما بين  ويعملالمعلومات 

كار والتي وهنا يتم العمل على توليد األف الفكرة،ذات لمعان تجعل الفرد المبتكر في حالة اكتشاف لتلك 

 (.Al-Araimi, 2012)و إنجاز مهام معينة أل االعتبار، يمكن أن تقدم حاًل للمشكلة مح

في هذه المرحلة يتم صياغة معايير لتقييم األفكار وتطبيقها التي تم توليدها خالل  :ترويج األفكار

المراحل السابقة، ومن ثم تقديمها إلى األشخاص المعينين بالتنفيذ، ويعتبر توقع وجود مصادر مقاومة 

جل إثبات أ اإلثبات وتعني إعادة العملية بكاملها من المرحلة، ويتملهذه األفكار جزًءا أساسًيا في هذه 
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وك، استجابة( من )فكر، سلالفكرة أو تعديلها أو تجربتها، أي أن الشيء المبتكر المقدم من الفرد والمتض

 كرة جديدةكفللتطبيق  ة تلك الفكرةوصالحي ةبهدف التأكد من صحته ومصداقي ختبارلاليخضع 

(Moolenaar et. al., 2010). 

 المحور الثالث: رأس المال النفسي
 دأ ظهور مصاااطلح  رأس المالبارتبط رأس المال النفساااي براس المال الفكري البشاااري، حيث 

ديهم فالمصااطلح أساااسااا يشااير إلى أن األفراد ل لألفراد،النفسااي  بهدف التركيز على الساامات اإليجابية 

ة حصفات إيجابية تدعم أدائهم بشكل ينعكس على قدرة الفرد في مواجهة التحديات بما يوجهه إلى ص

 نفسية جيدة.

يوجد هناك تعريف محدد لرأس المال النفساااااااااي في األدبيات ذات الصااااااااالة، مع ذلك حاول  ال

  منها:صل إلى مفاهيم عدة المنظرون والباحثون التو 

إلى أن الدالئل العلمية المقدمة تظهر كيف أن أبعاد رأس  ,.Avey et. al (2111) ويشاااير

الذاتية، والتفاؤل، واألمل، والمرونة أو الرجوعية( يمكن أن تطور  )الكفاءة المال النفساااااااااي المتمثلة ب

 في نتائج األداء المرغوب في مجاالت اإلنتاجية، وخدمة الزبون.  ثروتدار لأل

أنه نظام يتكون من أربعة مكونات هي )األمل، والتفاؤل،  ,.Caza et. al (2111) ويصفه

وهو يجساااااااااااااااد ميول الفرد ألن يكون محفزة تجاااه انجاااز الهاادف، وإدراك  ،والمرونااة( والكفاااءة الااذاتيااة، 

المسااااااااااااار لتحقيقه، واإليمان بالنجاح في الوصااااااااااااول إليه، والتعافي من العقبات التي تظهر في طريق 

تحقيقه. وان التكامل بين األمل، والكفاءة الذاتية، والمرونة، والتفاؤل هو البناء األسااااااساااااي لرأس المال 

 .النفسي

المال النفسااااااي أنه مجموعة من المشاااااااعر اإليجابية النفساااااااية  رأس( 2113)الكرداوي يعرف 

التي يشااااااعر بها الفرد في المنظمة فتجعله يشااااااعر باألمل في تحقيق أهدافه، والتفاؤل بشااااااأن مسااااااتقبله 
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، تالوظيفي، وزيادة كفاءته الذاتية والتكيف، وسرعة عودته إلى حالته الطبيعية في حال تعرضه ألزما

 مع القيام بما يكلف به من مهام بنجاح.

يكولوجيا ساااا شاااخصااايبشااااكل  الفردإنتاجية بأنه السااامات الشاااخصاااية التي تحدد  تم تعريفهفقد 

(2114 Singh,  &Garg وتشاااامل هذه صااااورة واحدة لديها عن أنفسااااهم، ومواقف العمل، والتوجه ،)

المكون المعرفي والحالة النفساااااااااية االيجابية يعد رأس المال النفساااااااااي و  .األخالقي، والنهج العام للحياة

  (.Van- Wyk, 6104تشمل األمل والكفاءة والمرونة والتفاؤل )

يجااابيااة التي الموارد والقاادرات اإل بااأنهااا  (2116) الشااااااااااااااربيني وعوض بينمااا عرفهااا الباااحثااان

 في قدراته، وقدراته على والتي تتميز بثقة العامل تمتلكها المنظمة والمتمثلة بالحالة اإليجابية للعاملين،

تحقيق أهدافه بأكثر من وسااااايلة، وتفاؤله بالمساااااتقبل وما يحمله من عدم تأكد، وقدرته على العودة من 

 األزمات واألحداث التي يمر بها .

  النفسيأهمية رأس المال 

بر عثبتت الدراسات األهمية الكبيرة لرأس المال النفسي على سلوكيات األفراد في بيئة العمل ا

اتجاهات كثيرة منها األداء، والمناخ التنظيمي اإليجابي، والتعاون، والساااااااااااااعادة في العمل، والسااااااااااااالوك 

 .اإليجابي، والتغير التنظيمي اإليجابي، وااللتزام التنظيمي، والرضا الوظيفي

أن لرأس المال النفسي دور في تخفيف مستوى  Jan & Ali (2114) دراسةحيث أكدت 

ار المترتبة الحد من األث الوظيفين وبالتاليالتوتر والضغوط لدى األفراد، وتخفيف مستوى االحتراق 

المنظمات، كونه أحد أهم العوامل التي يمكنها رفع مستوى  تكبدهاتعلى التكاليف اإلضافية التي 

 .اإلنتاجية، ودعم القدرة التنافسية

زيد من ي، رأس المال النفساااااااااي نتائج ايجابية في تطوير الموارد البشااااااااارية وإدارة األداء يحققو 

سعي األفراد العاملين نحو تحقيق األهداف التنظيمية، وتحقيق الحد األقصى من مصالحهم الخاصة، 
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خدمة و تحساااااين األداء التنظيمي مثل زيادة اإلنتاجية، و  والتعاون،فضاااااال عن تحساااااين تماساااااك الفريق 

أفضااااال للزبون، واالحتفاظ بحق الموظف، وهذا يشاااااير إلى الحاجة لرأس المال النفساااااي في المشااااااركة 

 .(Caza et. al,. 2111) بالعمل وتدريب المديرين التنفيذيين

أن لرأس المال النفسي أثره الفعال على األداء الداخلي والخارجي للمنظمة  فمن خالل ذلك

باإلضافة . ، وكذلك رضا العميلكبيرة في قدراتهم على انجازالثقة الدافعية و يمتلكون الحيث أن األفراد 

منافع تفوق المنافع التي يمكن التوصل إليها من خالل كل بعد من األبعاد األربعة لرأس المال  لما له

تلك األبعاد تعطي نوعا من المؤازرة لبعضها البعض عندما  بينإن العالقة  حيثالنفسي على حدة، 

 مع معا ومن ثم تفوق المنافع الناتجة عن ذلك. تتج

 أبعاد رأس المال النفسي 

ألفراد أن اإيجابي على األداء الداخلي في المنظمة، حيث  أثرأن أبعاد رأس المال النفسي له 

 خلق طرق و الذين لديهم أمل يكون لديهم دافعية وثقة كبيرة في قدراتهم على انجاز بالمهام بإيجابية 

عند مواجهة التحديات مما ينتج عنه أداء مرتفع، أن وجود رأس المال النفسي لدى القيادة له  بديلة

 (.Pet.erson et. al., 2011إيجابي معنوي على األداء المالي ورضاء العمالء ) أثر

قاس ييمك قياسه من خالل لقد أشارت عدة دراسات عربية وأجنبية أن رأس المال النفسي و 

 (Gupta & Singh, 2014) الذاتية، واألمل، والتفاؤل، والمرونة(، ومن هذه الدراسات دراسة)الكفاءة 

 ،والكردي ودراسة )المغربي( 2117 ،)البردانودراسة  ،(Harms & Luthans, 2012)ودراسة 

2116.) 

الفرد الذاتية على أنها  إدراك  الكفاءة Albert ال مشهور عالم النفسعرف : الكفاءة الذاتية

بقدرته على أداء مهمة معينة بنجاح ، وتم نقل هذه المفهوم إلى العلوم اإلدارية وتم تعريفه  اعتقادهأو 
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جاح في المعرفية في تنفيذ مهام محددة بنوالموارد على أنها ثقة األفراد في قدراتهم على إدارة دافعيتهم 

 .(Bandura, 2012) ضل بيئة معينة

يريا بالغ األهمية في بقية المكونات األخرى لرأس المال النفساااي وتلعب الكفاءة الذاتية دورا تأث

ى األفراد من ذوي المسااااااااااااااتو  أن وترجمتهااا، حيااثاإليجااابي، تتمثاال في كيفيااة إدراك األفراد لألحااداث 

العاالي للكفااءة يمتلكون إدراك باإمكاانياة قهر التحادياات فعنادماا تكون الكفااءة الاذاتياة للفرد عاالية فإنه 

ساااااااااايكون ناجحا ويقدم جهدا ثابتا على أساااااااااااس ذلك أما إذا اعتقد الفرد بأنه لن يكون ناجحا وبغض 

يد هكذا فإن الكفاءة الذاتية تسااااااااهم في تحدالنظر عن الجهد المبذول تجاه تحقيق النجاح ساااااااايتراجع و 

  (.,.Avey, et. Al 2111)مستوى أداء الفرد 

يتمثل في قدرة الفرد على إيجاد طرائق ووسائل للوصول إلى أهدافه التي يتطلع إليها األمل: 

هدافه في حال أل للوصولمن خالل تملكه لنفسية إيجابية وبشكل مثابر يجعله يفكر بأكثر من طريقة 

 (. Javidan, 2013&Walke فشل أيا منها )

  من المكونات الرئيسية لبعد األمل Agency  والتوكيل  pathsويعد كال من المسارات 

(2115 ,Quisenberry فالمسارات ليس مجرد تحديد األهداف الرئيسية واألهداف الفرعية ولكن هي )

( أما التوكيل يدل على Cole, 2117) هداف المرجوةتساعد على إيجاد طرائق فرعية للوصول لأل

 (. Corner,2015 متابعة القيام بالنتيجة المرجوة وإتمامها بشكل فعال )

في دراسة لهم أن األمل هو تحفيز الفرد لذاته من خالل  ,.Avey, et. al )2111) تحدث

ضح من انجاز أهدافه في العمل، وهكذا يت طرق تمكنهقوة وطاقة التفكير بأنه يمتلك قدرات في خلق 

اإلرادة  ، إذ يتمثل اتجاه القدرة فيواألهدافالطرق  القدرة،رئيسية وهي  تثالثة اتجاهاأن األمل يتضمن 

 األهداف هيأما  األهداف،في تحقيق األهداف، أما خلق الطرق فهي المسارات البديلة في بلوغ 

 احتياجات الفرد في العمل. 
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اف : تستمد األهد: األهدافهية األمل إلى أن هناك ثالث آليات رئيسية لألمل وتشير نظري

درة الفرد : تشير إلى قالمسارات ،أهميتها من كونها تتيح لألفراد ما يحتاجون إليه من عمل وطاقة فهي

بالطرق  بطترت هاوتعد المسارات حاسمة إلنجاز الهدف لكون الهدف،على توليد بدائل مقبولة لتحقيق 

وهو الجانب التحفيزي لنظرية األمل فبعد توليد المسارات  القوة: ةفكر  .3، المؤدية إلى ذلك الهدف

 ,Bockorney) تظهر الحاجة إلى قوة لتبني الجهد الالزم للتحرك على طول المسار الذي تم اختياره

بأنه توجد عالقة وطيدة بين أمل  األهداف،ولذلك كله فاألمل حتما وسيلة للنجاح وإنجاز  .(2015

 الشخص وتحفيزه بالتميز في عمله وأداؤه بشكل مبدع. 

التفاؤل خالل وصاااااااااافه للمتفائلين بأنهم أولئك األفراد  Seligmanعرف ساااااااااايلجمان : التفاؤل

الداخلي وقد اعتبره أساااس رأس المال النفسااي اإليجابي الرتباطه إيجابيا مع  باالسااتقرارالذين يتساامون 

األحداث المسااااااتقبلية التي تشاااااامل المشاااااااعر اإليجابية والتحفيز بوجود تقييم واقعي لتلك األحداث عن 

 .( Seligman،2011)مدى إمكانية حدوثها مما يزيد من فاعلية الشخص وأملة 

 حيثبدرجة امتالك األفراد لحصيلة من توقعات حول النتائج اإليجابية،  أيضاً  هو التفاؤلو 

يعتقدون أن األشياء الجيدة سوف تحدث لهم فيما يتعلق بعملهم، وبلغة أخرى يمكن وصف التفاؤل  إنهم

ي اإليجابي للفرد، فاألفراد المتفائلون يميلون لجعل األحداث اإليجابية مستمرة التجسيدمن خالل النمط 

ديهم توقعات األفراد المتفائلين ل أنو  جة لعوامل ذاتية، بينما األحداث السلبية ناتجة هي أحداثا مؤقتة ،نتي

إيجابية حول مخرجات األحداث، مع إيمانهم بقدراتهم على تحقيق النجاح في عدة مجاالت، والثبات 

يزات الغير ديد من التحفتعرضهم للفشل يقومون بمواجهة ذلك الفشل من خالل الع، وعند  واالستمرارية

  (Schmitt et. al., 2013). ةيمنته

يطرة الشااخص ذو موضااع الساافإلى موضااع خارجي عالي الساايطرة  ويتميز التفاؤل بأنه يسااتند  

درجة عالية من التفاؤل بشااااااأن احتمال نجاحه في كال من األحداث المسااااااتقبلية واآلنية وينبغي  يظهر
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هناا أن نميز ماا بين التفااؤل والتفاؤل المبالغ فيه وهو ما يعرف بالثقة الزائدة فاالختالف ال يقتصاااااااااااااار 

 .(Bockorney،2015)على نتائجهما فحسب بل في خصائصهما أيضا 

يشير هذا المصطلح إلى القدرة على التأقلم أو إعادة التوازن للعودة إلى الحالة  المرونة:

الطبيعية عند مواجه الفرد بمشكالت في العمل، حيث تدعم المرونة الفرد بعد االستسالم والقدرة على 

 رمواجه المشاكل والعقبات، فهي ميزة كبيرة لمن يمتلك تلك القدرة، فهو التكيف اإليجابي الذي يظه

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 

 (.Rego, et. al., 2012)التغيرات الهامة 

بعااد النكسااااااااااااااااات والعقباااات التي يواجههاااا في أدائااه الفرد على إعاااادة التوازن  قااادرةتمثااال فهي 

(2115 ,Bockorney.) وترتبط المرونة بشاااكل أسااااساااي بالتغير فهي قدرة الفرد على مواكبة كل ما 

 (.Corner،2015)غير مفاجئة  هو مستجد من تغيرات مفاجئة أو

التي تسمح و  وتأسايساا على ذلك فالمرونة تعني عملية تكيفية مضافة لإلدراك الواضح للحقيقة  

باسااااااتجابات عقالنية وفاعلة للظروف المحيطة وميل للبحث أو إضاااااافاء معنى للحوادث بما يتيح بناء 

 .جسور تمتد من الشدائد التي يتم مواجهتها في الحاضر إلى مستقبل مبني بأفضل شكل
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 الدراسات السابقة :1-1
عناوين  ارتبطتدراسات تم بحثها بالسنوات السابقة، حيث اشتمل هذا الجزء من الدراسة على 

، باإلضافة تم االستعانة بهذه الدراسات في دعم مشكلة الدراسة الحالية، الدراسة الحاليةبهذه الدراسات 

النظري، وتطوير أداة الدراسة االستبيان، ومقارنة نتائج الدراسة الحالية  اإلطاروبناء  وبناء أنموذجها،

 سيتم عرض الدراسات السابقة من األحدث. ج هذه الدراسات.ببعض نتائ

 القيادة بين العالقة في وسيط كمتغير النفسي المال رأس دور": ( بعنوان1027)البردان دراسة 

الهدف من هذه الدراسة هي تحليل العالقة المباشرة والغير . ميدانية" دراسة بالعمل واالرتباط األصيلة

مباشرة بين القيادة األصيلة واالرتباط بالعمل من خالل رأس المال النفسي كمتغير وسيط في المستشفيات 

راسة وقد تناولت الدض، التمري هيئة وأعضاء األطباء على بالتطبيق وذلكالتعليمية محل الدراسة، 

عمل من القيادة األصيلة واالرتباط بال وسيط في العالقة بين كمتغيرالميدانية دور رأس المال النفسي 

فرد من األطباء وأعضاء هيئة التمريض وبلغت  356 عينيةخالل إعداد قائمة استقصاء وتوزيعها على 

من خالل عدد من االختبارات االحصائية ، وقد تم اجراء التحليل االحصائي 265االستبانات الصالحة 

النتائج كان من أهمها وجود عالقة طردية ذات داللة  منعدد  إلىالمناسبة، وقد خلصت الدراسة 

إحصائية بين القيادة األصيلة وكٍل من رأس المال النفسي واالرتباط بالعمل، ووجود عالقة طردية ذات 

باط بالعمل، وكذلك وجود عالقة غير مباشرة ذات داللة داللة إحصائية بين رأس المال النفسي واالرت

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

دراسةةةةةةةةةةةةة  لسعودية:ا المعرفةةةةةةةةةةةةة في شركة االتصاالت"توليةةةةةد  ( بعنوان:1027) الحارثي دراسة

هدفت الدراسة إلى فحص عملية توليد المعرفة في الشركات السعودية عن طريق استخدام . استكشافية"

 فيالمنهج الوصت الدراسة وتحديدًا في شركة االتصاالت السعودية. واستخدم نموذج نوناكا وتاكوشي
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هي أداة للدراسة وقد تضمنت خمسة محاور رئيسية هي  االستبانةالمسحي كمنهج للدراسة، وكانت 

اإلدخال ومحور توليد المعرفة. وتم توزيع االستبانة  التجميع،، التجسيد، التنشئة االجتماعيةمحور 

إلكترونيًا وإرسال الرابط بالبريد اإللكتروني عبر مركز الرسائل في الشركة ألفراد المجتمع الذين يمثلون 

 دارة،إوهي: نائب رئيس، مدير عام ومدير  السعودية،ثالث فئات في اإلدارة العليا لشركة االتصاالت 

وكانت أهم  ( مفردة.391( مفردة من إجمالي مجتمع الدراسة البالغ )133بعدد ) وكانت االستجابة

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 

ة ومرتبطة بأغراض العمل، وجود دعم لتحويل المعارف الصريحة إلى ضمنية ونجاح الشركة في متوفر 

 توليد المعرفة.

 Impact of Psychological Capital on“بةةةعةةةنةةةوان  Rehman 2017))دراسةةةةةةةةةةةةةة 

Occupational Burnout and Performance of Faculty Members”،  الدراسة هدف

العالقة المتبادلة بين رأس المال النفسااااااي اإليجابي واإلرهاق المهني بين أعضاااااااء هيئة التدريس معرفة 

من أعضاااااااااء هيئة  (242حيث تم توزيع اسااااااااتبانة )المنتسااااااابين لمؤسااااااااساااااااات التدريب التقني والمهني. 

أظهرت نتائج الدراسااااااااة أن و باكسااااااااتان. ال فيمؤسااااااااسااااااااة فنية من مقاطعة البنجاب  (17) التدريس من

المهني يرتبط بشكل كبير بأداء هيئة التدريس بالمعاهد الفنية وأن رأس المال النفسي يدير هذه  رهاقاإل

الساااامات الشااااخصااااية لرأس المال النفسااااي هو محدد أساااااسااااي لنضااااوب ، كما أظهرت النتائج أن العالقة

يار وعملية االختيجب اعتباره جزًءا أساسًيا من معايير  لذلك،العمل واألداء بين أعضاء هيئة التدريس. 

ألن رأس المال النفسااااااااااي يقلل من األثر الضااااااااااار لإلرهاق المهني على  مهم،تقييم الوظائف. هذا أمر 

 نتائج األداء. 
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 Does Internal and External Research and“بعنوان:  Rehman( 2016) دراسةةة

Development Affect Innovation of Small and Medium-Sized Enterprise? 

Evidence from India and Pakistan” إلى معرفة تأثير البحث والتطوير الداخلي  تهادف

تان، في الهند وباكسااا. أجريت الدراساااة والخارجي على أداء االبتكار للمشاااروعات الصاااغيرة والمتوساااطة

وقد اساااتخدمت المنهج التحليلي الوصااافي، حيث تكونت العينة من المشااااروعات الصاااغيرة والمتوسااااطة 

( منشااأة باكسااتانية. وقد توصاالت نتائج الدراسااة إلى 696( منشااأة هندية، و )3492التي بلغ عددها )

المشاريع  زيز االبتكار فيأن البحث والتطوير الداخلي والخارجي هي عوامل تؤثر بشكل كبير على تع

الصغيرة والمتوسطة، ذلك أن العوامل الداخلية ش ملت التطوير في عمليات اإلنتاج، وتمثلت العوامل 

الخارجية في البحث عن لموارد االقتصااااااادية، وأوضااااااحت نتائج الدراسااااااة أن العالقة ساااااالبية بين حجم 

لمتوسااطة تعاني من قيود ومحددات تحول المنشااأة وإنتاج االبتكارات، ذلك أن المشااروعات الصااغيرة وا

دون الساااايطرة على عوامل البيئة الخارجية في تحقيق االبتكار، وبذلك لجأت إلى تطوير عوامل البيئة 

الداخلية وتوليد ابتكارات في اإلنتاج وعملياته وفي األداء الداخلي. وأوصاااااااااااات الدراسااااااااااااة بأهمية اتباع 

 امل الخارجية والداخلية على أنشطة االبتكار لديها.الشركات استراتيجيات فعالة التحسين العو 

 Exploring the reliability and validity of research“ بعنوان: Corner (5102) دراسةةةةة

instruments to examine secondary school principals` authentic leadership 

”behavior and psychological capital  لقياس راس المال النفسااااااااااااي مع هدفت هذه الدراسااااااااااااة

العالقة بينهم صاااااالحة وموثوق بها ومناسااااابة في مجال التعليم، كانت عينة  القيادة األصااااايلة ان كانت

وحجة  147الدراسة من مديري المدارس الثانوية في أريزونا حجم عينة االستبيان للقيادة األصيلة هي 

لبيانات عن طريق ارساااال رابط الكتروني للبريد .كانت أداة جمع ا149العينة الراس المال النفساااي هو 

االلكتروني الخاص بالمشااااركين االنتقال بهم إلى اساااتبيان يوجد به األسااائلة. النتائج التي تم التوصااال 
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اليهاا في هاذه الادراسااااااااااااااة امكاانية تعزيز المهارات المدربة من الفعالية الذاتية، والوعي الذاتي، واألمل، 

فااافيااة، والمعااالجااة المتوازنااة في مااديري الماادارس لقيااادة أكثر فعااالياة باااتجاااه والتفااؤل، والمرونااة، والشاااااااااااااا

وعالقته مع  أكثرمن هذه الدراسااااة بالتعمق بأبعاد رأس المال النفسااااي  تم االسااااتفادةالتغيير االيجابي. 

 .القيادة

 Psychological capital, courage, and“ بعنوان: Bockorny( 5102) دراسة

entrepreneurial success”. دفت هذه الدراسة إلى التحقيق في بعض الموارد النفسية التي ه

بقاء المشروع، والنمو الموظف، ونمو الدخل، والرضا عن الحياة(، )ممكن ان تتنبأ بنجاح المشاريع 

ي العالقة بين راس المال النفس اوال: نوعه:مساهمات ساهمت بها هذه الدراسة بشكل فريد من  3هناك 

ومختلف ابعاد نجاح المشروع، بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خالل نموذج بين راس  والشجاعة

الشجاعة. ثانيا: اختبار التفاعل بين الشجاعة وراس المال  وتوسطهالمال النفسي وابعاد نجاح المشروع 

ار ان كانت الشجاعة اختب ثالثا:نجاح المشاريع غير االثار الرئيسية.  ألبعادالنفسي يتوقع تباين اضافي 

بعد خامس االبعاد راس المال النفسي. هذه الدراسة تمت في جنوب داکوتا على حجم عينة يساوي 

تم جمع البيانات عن طريق ارسال رسائل للمشاركين تحتوي الرسالة على رابط الكتروني تتواجد  152

يمتها مشارك يكمل االستبانة كاملة قولضمان استكمال االسئلة تم وضع جائزة لكل  ألسئلةبه استبانة 

. كانت نتائج هذه الدراسة أن راس المال النفسي يتنبأ بنمو الموظف، والرضا عن الحياة. راس 11$

 .كان مؤشرًا لنمو الدخل المال النفسي

 Leadership and Creative Performance“:بعنوان Gupta &Singh ( 1025) دراسة

Behaviors in R&D Laboratories: Examining the Mediating Role of     

.Justice Perceptions”  بين القيادة وسلوك األداء  إيجاد العالقةالهدف من هذه الدراسة هو

تم جمع  .وكذلك تصورات العدالة كدور وسيط لهذه العالقة في مختبرات البحث والتطوير االبتكاري 
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مختبرا للبحث  11في  باحث يعملون  442من خالل استبيان مكون  المسح منالبيانات باستخدام 

ونتائج  .تستخدم الختبار العالقات المفترضة بين متغيرات الدراسة SEMوالتطوير في الهند. كان 

صورات توجود في  االبتكاري المباشرة بين القيادة وسلوك األداء  عالقة غيرأدلت على وجود  الدراسة

 اري مناالبتكمما يربط القيادة بسلوك األداء  لالبتكارتقدم الدراسة نموذج عملية  .العدالة توسط جزئيا

 خالل تصورات العدالة للموظفين.

 External Knowledge Acquisition and“: بعنوان  Qin, et. al., (2014)دراسة

Innovation Performance: The Roles of Intra-firm Communication and 

Innovation Incentives”  هدفت 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 

ثير اتصال المعلومات وحوافز االبتكار في تحويل اكتساب المعرفة الخارجية إلى ابتكار للشركة. على تأ

وفي منهجية الدراسة تم أخذ العينة والبيانات للبحث من الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم في مجال 

يل إلى ن أبر التصنيع، تقنية المعلومات وصناعة الخدمات من خالل رابط منظمات الصناعة للفترة م

( شركة. 449م في الصين، وتم جمع البيانات من خالل استبيان وزع على مدراء )2111يوليو عام 

وأشارت النتائج إلى: أن الممارسات التنظيمية تلعب دورا معقدا في العالقة بين اكتساب المعرفة 

لممارسات زء ال يتجزأ من االخارجية واالبتكار. واالتصاالت الداخلية في الشركة وحوافز االبتكار هي ج

اإليجابي الكتساب المعرفة الخارجية في ابتكارات الشركات يتوسط جزئيا بين  ثرالتنظيمية، وأن األ

 االتصاالت في الشركة وسياسة حوافز االبتكار.
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 Knowledge Creation Process“ بعنوان: Berraies & Chaher (1024) دراسة

and Firms’ Innovation Performance: Mediating Effect of Organizational 

Learning” .االبتكاري العالقة بين توليد المعرفة و األداء  الهدف من هذه الدراسة هو إيجاد 

للشركات وتم استخدام التعلم التنظيمي كدور وسيط إلثبات هذه العالقة، وتم عمل هذه الدراسة على 

لخص ي تابعة لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تونس، وتم تطوير نموذج للدراسةشركات 

 214 من خالل استبيان مكون من العالقات بين هذه المتغيرات ، تم جمع البيانات باستخدام المسح

 ليعملون في عدة شركات تابعة لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ثم خضعت البيانات للتحلي

، وكانت النتائج أن لتوليد المعرفة اثر غير مباشر على األداء  AMOS مباستخدا االحصائي

التونسي، وأن التعلم التنظيمي له دور في تأثر توليد المعرفة على األداء  االتصاالتلقطاع  االبتكاري 

 . االبتكاري 

 Psychological capital as a mediator“ بعنوان: Gupta  &Singh( 1024) دراسة

of the relationship between leadership and creative performance 

behaviors: empirical evidence from the Indian R&D sector” . الهدف من هذه

 ورأس المال النفسي كدور وسيط لهذه االبتكاري بين القيادة وسلوك األداء  إيجاد العالقةالدراسة هو 

ن مخالل استبيان مكون  المسح منتم جمع البيانات باستخدام  والتطوير.العالقة في مختبرات البحث 

تستخدم الختبار العالقات  SEMمختبرا للبحث والتطوير في الهند. كان  11في  باحث يعملون  496

القيادة  رأس المال النفسي يتوسط تماما العالقة بينن أالمفترضة بين متغيرات الدراسة، واظهرت النتائج 

قادة البحث والتطوير الذين يظهرون السلوك اإليجابية هم أكثر مساعدة في األداء، وأن واإلبداع سلوك 

ي العالي الذين يعانون من رأس المال النفس ، وأن الموظفينتطوير قدراتهم النفسية اإليجابية المرؤوسين

 .مبتكرة ونتائجبداعية أكبر، وتحسين فرص إنتاج تشارك في سلوك إ
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 ,Relationship between innovation“: نبعنوا Raja & Wei( 2014) دراسةةةةةةةةةةةةة

Quality practices and firm performance: A study of service sector firms 

in Pakistan” بين االبتكار وممارسااااات الجودة وأداء الشااااركات  إلى معرفة العالقة الدراسااااة هدفت

في قطاع الخدمات في باكساااااااااااتان. وتناقن الدراساااااااااااة أنواعا مختلفة من الممارساااااااااااات التي تعزز بيئة 

. وكذلك تقيم ممارساااااااااات الجودة القائمة على النموذج األوروبي EFQM االبتكار في قطاع الخدمات

 هايعبين االبتكار وممارسات الجودة وأداء الشركة وتم توز  للتميز وقد تم تصميم استبيان لقياس العالقة

أظهرت شاااركة في قطاع الخدمات التي تقدم أنواع مختلفة من الخدمات. و  157على عينة مكونة من 

ايجابي واضااااااااااااح في تحساااااااااااااين مساااااااااااااتوى األداء في  أثرالنتائج أن االبتكارات االدارية والتنظيمية لها 

، وأظهرت النتائج وجود عالقة إيجابية بين أداء ودة الشاااااااااااااملةالشااااااااااااركات التي تطبق ممارسااااااااااااات الج

 الشركات واالداء االبتكاري.

 Dancing in the lark: creativity“: عنوان Maimone & Sinclair( 2014) دراسة

knowledge creation and (emergent) organizational change”  هدفت 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 

متعدد  لمساهمة في تطوير نهجتشجع مناخ اإلبداع وتوليد المعرفة كشرط مسبق للتغيير الناشئة وا

المنظور لإلبداع وتوليد المعرفة في منظمات القرن الحادي والعشرين، وتبدأ الورقة باستعراض نظريات 

 المعرفة المتصلة بالتغير، ويستخدم استعارة الرقص توليدالتغيير غير الخطية الناشئة وعمليات 

ي قد فة ومشاركتها، ويحدد العوامل الرئيسية التالستكشاف العالقة بين التغيير الطارئ وتوليد المعر 

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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ية لتغيير التنظيمي من القاعدة إلى القمة، مع التركيز على الجوانب األساساالجتماعية والثقافية والفردية ل

 .لإلبداع وتوليد المعرفة

شركة  في اإلبداعي( بعنوان: "أثر ممارسة اإلدارة بالتجوال على السلوك 1023)الرواشدة دراسة 

إلبداعي في ا السلوك هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر ممارسة اإلدارة بالتجوال على. البوتاس العربية"

وزيعها على وتم ت-االستبانة -الدراسة  شركة البوتاس العربية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير أداة 

عشوائًيا من العاملين في شركة البوتاس العربية، وبلغ  ( مبحوًثا اختيرت634)عينة الدراسة البالغة 

( من االستبانات %47.5استبانة، لتشكل ما نسبته )( 574)والقابلة للتحليل  عدد االستبانات المستردة

البيانات وقد  في معالجة (SPSS, v .16) وقد تم استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية .الموزعة

ة أن التي توصلت إليها الدراس تم استخدام اإلحصاء الوصفي واإلحصاء االستداللي. ومن أهم النتائج

 وجود أثر ألبعاد، مرتفعة ارة بالتجوال والسلوك االبداعي جاءت بدرجةمستوى كل من ممارسة اإلد

( من التباين % 53بالتجوال تفسر ما مقداره ) اإلدارة بالتجوال في السلوك اإلبداعي، وأن أبعاد اإلدارة

 .اإلبداعيفي السلوك 

دراسة حالة مركز دور توليد المعرفة في تحسين األداء البشري: " بعنوان:( 1023)سميرة دراسة 

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور توليد المعرفة في تحسين األداء البشري في  البحث العلمي والتقني".

 CRSTRA الجزائر؛ تم جمع المعلومات من خالل توزيع استبيان مركز البحث العلمي والتقني ببسكرة

نة ائمين خالل السداسي الثاني من سللمناطق الجافة عمر البرناوي على عينة قصدية من الباحثين الد

، وبعد المعالجة والتحليل توصلت الدراسة إلى وجود عالقة قوية بين توليد المعرفة وتحسين  2113

، باإلضافة إلى أن مركز البحث يعمل على تشارك %63بنسبة  14.1ببرنامج  SPSS األداء البشري 

لها، كما أن باحثي المركز راضين بشكل عام المعرفة وال يعمل على تخريج المعرفة، تجميعها وإدخا
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اقترحت الدراسة تدعيم التشارك المعرفي من خالل تدعيم نشاطات المشاركة والتفاعل  عن أدائهم؛

األفراد، وتشجيع التعلم المستمر وزيادة الخبرة، مع وضع معايير جديدة لتقييم األداء  االجتماعي بين

 .من أجل زيادة رضا الباحثين

 Knowledge creation and knowledge“بعنوان:  Pástor (2013) دراسة

acquisition in the ict industry in slovakia”  هدفت الدراسة إلى تقييم تجريبي لعمليتي

خلق المعرفة واكتسابها على المستوى اإلقليمي في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

ة سة الحالة والمنهج النوعي لمناقشة التطور واالبتكار في اقتصاد المعرففي سلوفاكيا. واستخدم منهج درا

للمنطقة. واستخدم في الجزء األول من الدراسة تحليل البيانات اإلقليمية المتوفرة من مكتب اإلحصاء 

 ءاإلقليمي ومعهد المعلوماتية واالحصاء ومجلة االقتصاد السلوفاكية وأخبار االقتصاد اليومية. وفي الجز 

الثاني من الدراسة تم تحليل المعلومات والبيانات األولية عن جوانب خلق المعرفة واكتسابها. وتم اختيار 

محترفين ممن عملوا سنوات طويلة في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماااااااااات من الذين خبراء 

 ي لهااااااا فاااااروع في منطقتيلميااااة التتقلدوا مناصب علياااااااا في الشركاااااااااات السلوفاكية أو العا

(Bratislava)  و(Košice)( خبراء في كل مدينة إضافة إلى مقابلة ممثلين عن 11، وتمت مقابلة )

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 

 .(Košice)و  (Bratislava)ينها في منطقتي واكتساب المعرفة وتوط

 Creation of Knowledge in Now“، بعنوان ،,.Prado, et. al (2013) دراسة

Provider of Telecommunications Services: A Case Study”  . هدفت 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 

اسة توليد ي البرازيل. وتم در لالتصاالت( التي تقدم خدمات في مجال االتصاالت السلكية والالسلكية ف

( 33المعرفة باستخدام نموذج نوناكا وتاكوشي ودراسة األنشطة األربعة للنموذج. وتم توزيع عدد )

( مقابالت شبة منتظمة مع المدراء 6استبانة تم توزيعها للبحث في قوة المبيعات للخدمات، وأجريت )

ئج الدراسة إلى: أن مزود الخدمة يقوم بعمل والمنسقين والمشرفين على فرق المبيعات. وأشارت نتا

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 

ارات المتعلقة بالمنتجات واألسواق وشركات المبيعات لخدمات الشركة عادة كتيبات عن االستفس

 الشركات غالبا ما يوفرون كميات مناسبة من المعرفة المنقولة والالزمة لتنفيذ األنشطة.

 Knowledge Management and the“بعنوان:  ,.Leal, et. al (2013)دراسة 

Effectiveness of Innovation Outcomes: The Role of Cultural Barriers” ،

( والمخرجات الفعالة اإلدارة KMهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين إدارة المعرفة )

 ثراالبتكار في القطاع الصحي في اسبانيا. باإلضافة إلى التعرف على دور العوائق الثقافية في األ

( مستشفى من القطاعين الخاص والحكومي، 993على هذه المتغيرات. حيث تكونت عينة الدراسة من )

داال  اثر أحيث وزعت االستبانات لجمع البيانات، وأظهرت نتائج الدراسة بأن العوائق الثقافية تؤثر 

الة العوائق إز على األهداف التنظيمية الموضوعة مسبقا، كما أظهرت النتائج بأن الفشل في  اإحصائي

، وهذا وتشخيص المعرفة بشكل جيدتوليد المعرفة الثقافية يمكن أن يؤثر على عملية الحصول على 

 بالتالي يؤدي إلى تهديد الفرص المستقبلية في تطوير المعرفة وتوزيعها. 
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 Knowledge creation in universities“: نبعنوا ,.Siadat et. al( 2013) دراسةةةة 

and some related factors.” ة المعرف توليدالدراسااااااة إلى تقديم صااااااورة نظرية لمفهوم  هدفت

 لتنظيمية،اومن ثم التحقيق في اآلثار المترتبة عليها من متغيرات مثل رأس المال االجتماعي والثقافة 

ومن بين هذه  حالة، 476تضاااامنت هذه الدراسااااة أعضاااااء هيئة التدريس بجامعة أصاااافهان )إيران( ل 

حالة، وقد اسااااااااتخدم المسااااااااح كوساااااااايلة البحث واسااااااااتخدم االسااااااااتبيان لجمع  142الحاالت، تم اختيار 

واالنحدار متعدد المتغيرات. وقد أظهرت الدراسة نتائج أهمها أن  البيانات، تم اساتخدام ارتباط بيرساون 

 عرفاااة، وأظهر التحليااال أنمفياااد على تولياااد الم أثررأس الماااال االجتمااااعي والثقاااافاااة التنظيمياااة لهماااا 

في المائة من آثار المتغير التابع. وقد أوصاات  36المتغيرات المسااتقلة المذكورة أعاله يمكن أن تحدد 

الدراساااااااة بأنه إذا أردنا أن يكون لدينا توليد للمعرفة في الجامعات، يجب أن نشاااااااارك المعرفة لدينا مع 

 عرفة.بعضنا البعض، واستيعابها كثقافة عامة لتوليد الم

 Measuring implicit psychological“بعنوان:  Harms & Luthans (1021)دراسة 

constructs in organizational behavior: An example using psychological 

capital”.  السلوك التنظيمي في على الرأس المال النفسي الهدف من هذه الدراسة هو بيان أثر

الصناعية، وتم تطوع من قبل أفراد بوظائف مختلفة ، ومجتمع الدراسة الشركات الصناعيةالشركات 

هج استبيان نيعملون في القطاع الصناعي بمختلف الشركات في الواليات المتحدة األمريكية، واستخدم 

استبيان صالحة، التي تقيس أثر رأس المال  274تضمن تحليل البيانات على لجمع البيانات، بحيث 

رت النتائج أن . وأظهواستخدم التحليل الكمي للبياناتالنفسي على السلوك التنظيمي لتلك الشركات، 

على السلوك التنظيمي بحيث أنه يعزز من قيمة السلوك التنظيمي، وأن له  أثرلرأس المال النفسي 

 ي فهم الهياكل التنظيمية للشركات في القطاع الصناعي في الواليات المتحدة األمريكية.أثر كبير ف
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 Creativity and knowledge“: بعنوان Saulais & Ermine( 1021) دراسة

management”. م واالبداع، حيث ت هدفت هذه الدراسة إلى شرح وإظهار الصلة بين إدارة المعرفة

في فرنسا، وأظهرت النتائج  ((Thales Groupفي شركة تاليس توزيع استبانة على العاملين في شركة

وجود عالقة قوية بين وجود االبداع واالدارة المعرفية، كما أظهرت الدراسة أثر كل من اكتساب المعرفة 

  نس.الخبرة والج داللة سنواتق ذات وتوليدها على االبداع في الشركة، وأظهرت النتائج وجود فرو 

 The Relationship between the Full Range“ بعنوان: Al-Araimi( 1021) دراسة -

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 

وقد تم استخدام قطاع الخدمة المدنية العماني كدراسة حالة،  .للموظفين االبتكاري على األداء  ثرفي األ

واعتمدت  .البحثية أسئلتهاوحددت الدراسة ستة أهداف أتاحت األساس لبنية الدراسة وطريقة صياغة 

 .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 

وقد  .وتطبيقها على مجموعتي المديرين والموظفين تم اعتماد طريقة أخذ العينات العشوائي .فحصها

وباإلضافة . مشاركا 371مشاركا، في حين بلغت عينة العاملين  269بلغ إجمالي حجم عينة المديرين 

وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن  .مقابلة شبه منظمة الستكمال النتائج الكمية 15إلى ذلك، أجريت 

وبفحص العالقة، تؤكد الدراسة وجود  .لقيادة التحويلية والمعامالتالمديرين العمانيين يؤدون أساليب ا

عالقة إحصائية ذات داللة إحصائية بين استخدام المديرين ألساليب القيادة التحويلية والمعامالت وأداء 

يين وتكشف النتائج أيضا أن المديرين العمان من وجهة نظر المديرين والموظفين. االبتكاري الموظفين 

للموظفين  ي االبتكار ، وأن هذا النمط ال يسهم في األداء السلبي المتجنبما يمارسون أسلوب القيادة نادرا 
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وأخيرا، ساهمت هذه الدراسة في المعرفة حول العديد من المجاالت للباحثين الذين يرغبون في التحقيق 

 .واالبتكارفي العالقة بين القيادة 

 Social networks and knowledge“ بعنوان: Akhavan & Brown (2011) دراسة

creation in the built environment: a case study” . هدفت 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 

 5511لجنسيات مقرها في المملكة المتحدة، حيث توظف  والهندسة واالستشارات لشركة هندسة متعددة

جميع أنحاء العالم. ويستند البحث على دراسة مسحية من خالل اإلنترنت مع دراسة  فيمنشخص 

نوعية لفريق المشروع. وقد أظهرت الدراسة نتائج أهمها وجود مشكلة في المشروع ليس بسبب فشل 

رعية واحد أو اثنين من الشبكات الف معزولةن فشل بسبب واسع النطاق في الشبكات االجتماعية، ولك

كبير  أثر له وأظهرت النتائج المسحية أن ضعف المقدرة على توليد معرفة جديدة مما كان للموظفين.

 .عدم وجود ثقافة تعاونية عبر التخصصات الضعفعلى أداء المشروع ككل، سبب هذا 

 The Mediating Effect of Knowledge“ بعنوان: Li & Kao Yuan (2008) دراسة

Creation on Entrepreneurial” Orientation and Firm Performance . الهدف من هذه

بيان أثر توجه ريادة األعمال على أداء الشركات استنادًا  المعرفة فيالدراسة هو اكتشاف دور توليد 

 آلجلة،امعهد تايوان لألوراق المالية والعقود ، ومجتمع الدراسة الشركات التابعة لNonakaإلى نظرية 

سنوات، استخدمنا نهج استبيان لجمع البيانات، بحيث تم  11وتم اختيار الشركات التي تأسست منذ 

، واستخدم التحليل الكمي للبيانات. وأظهرت النتائج أن 172والوارد منها  البريد،من خالل  594توزيع 

، ماعيةالتنشئة االجتالمعرفة، بما في ذلك  توليداسخ توسطه عملية لتوجه الريادي عالقة األداء الر 
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وتستخدم نمذجة المعادلة الهيكلية الختبار نماذج القياس والنماذج ، االستيعاب، و التجميع، التجسيد

وتشير النتائج إلى ضرورة النظر في عملية خلق المعرفة كوسيط في العالقة  .الهيكلية مع بيانات المسح

  للمنظمات ذات المشاريع الجديدة. الراسخبين التوجه الريادي واألداء 

  :ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

في رت ظه بها والتيتتميز هذه الدراسة من خالل التطرق ألهم القضايا واألبعاد المرتبطة 

هي و اآلونة األخيرة ضمن إدارة المعرفة، وقد تم التطرق لها لعدد قليل من الباحثين في العالم العربي 

 .توليد المعرفة وسلوك األداء االبتكاري ورأس المال النفسي

تسلط الضوء على معرفة متغيرات الدراسة وارتباطهما مع بعضهما ومحاولة في هذه الدراسة تم 

ة بين توليد المعرفة وسلوك األداء االبتكاري من جهة، وإثارة تلك العالقة ولكن من خالل إثارة العالق

وسيط وهو رأس المال النفسي من جهة أخرى، حيث لم يسبق ألي دراسة بأن استخدمت هذه المتغيرات 

 مع بعضها.

الموضوع، كما قدمت هذه الدراسة جملة من األسباب الموضوعية الكامنة وراء اختيار هذا  

لها  ، واألهداف التي توصلتتم اكتسبها من خالل هذه الدراسةإلى جانب التطرق إلى األهمية التي ي

 .الدراسةالتساؤالت التي أثارتها إشكالية هذه و 

كما تميز هذه الدراسة أنها حاولت اإلحاطة بمختلف المفاهيم التي ترتبط بمتغير توليد المعرفة 

رأس المال النفسي من أجل إيجاد عالقة قوية بين هذه المفاهيم مع بعضها وسلوك األداء االبتكاري و 

 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 ميدانيًا 

بغية الوصول إلى نتائج واقعية تبين عالقة توليد المعرفة وسلوك األداء االبتكاري ورأس المال النفسي 

 .هما على بعضهماأثر مع بعضهما البعض، ومدى 

ك قطاع البنو الذي تم دراسة األثر علية وهو مجتمع تميز هذه الدراسة بال باإلضافة إلى 

 .في عمان، حيث أنه لم يتم تطبيق مثل هذه الدراسة بمتغيراتها على القطاع المصرفي التجارية األردنية
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 الثالثالفصل 
 واإلجراءات المنهجية

 المقدمة 3-2
رفة على سلوك المعمن أجل بيان أثر توليد  الدراسةتتبعها هذه يبين هذا الفصل المنهجية التي 

ة إلى ضافإلمجتمع الدراسة، وعينتها، با عرضحيث  ،األداء االبتكاري من خالل رأس المال النفسي

م تأهم متغيرات الدراسة، والمعالجات االحصائية التي تم استخدامها، وأدوات الدراسة والمصادر التي 

 .عليها للحصول على المعلومات االعتماد

 منهج الدراسة: 3-1

، حيث أنها تقيس أثر تطبيق توليد السببي الوصفي المنهجتعتبر هذه الدراسة ميدانية واتبعت 

المعرفة بمتغيراتها على سلوك األداء االبتكاري بمتغيراته من خالل رأس المال النفسي كوسيط في 

بنائها اعتمادًا  ماالستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات والتي ت وتم استخدامالبنوك التجارية األردنية، 

ا بمساعدة لجنة التحكيم. ثم تم جمع البيانات وتدقيقها وترميزها وادخاله السابقة وتطويرها الدراساتعلى 

 وأخيراً  اتر تم فحص التوزيع الطبيعي والصدق والثبات ثم العالقة بين المتغي حيث SPSS على برنامج

 .المتعدد لفحص األثر استخدام االنحدار

 الدراسة مجتمع : 3-3

( 13) والبالغ عددهمفي العاصمة عمان البنوك التجارية االردنية  جميعيتكون مجتمع الدراسة 

 األردنية في عمان التجارية ، وسوف يتم مسح جميع البنوك(2116 ,جمعية البنوك في األردن) بنك

 وهذا ينفي الحاجة إلى اخيار عينة.
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 (1026،جمعية البنوك في األردنالمصدر: ) البنوك التجارية األردنية :(2 – 3جدول )
 اسم البنك الرمز الحرفي رقم البنك التسلسل

1 111002 JOKB البنك األردني الكويتي 

2 111003 JCBK البنك التجاري األردني 

3 111004 THBK بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 

4 111005 AJIB  العربي األردني االستثماربنك 

5 111007 UBSI  االتحادبنك 

6 111009 ABCO  (ن)األردبنك المؤسسة العربية المصرفية 
7 111014 INVB  االستثماري البنك 

8 111017 EXFB بنك المال األردني 

9 111020 SGBJ  األردنبنك سوسيته جنرال() 
10 111021 CABK بنك القاهرة عمان 

11 111022 BOJX بنك األردن 
12 111033 AHLI البنك األهلي األردني 

13 113023 ARBK البنك العربي 

 ووحدة التحليل: عينة الدراسة: 3-4
ة فال داعي للعينة. بينما وحد البنوك التجارية جميعوحيث أن هذه الدراسة سوف تستهدف 

( يبين 1-3جدول )وفقًا ل ( فردًا،3243عددهم )التحليل تشمل المديرين العاملين في هؤالء البنوك و 

 اسماء البنوك التجارية في عمان التي طبقت عليها الدراسة.

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

 التي والمقاالت الجامعية والرسائل والمراجع والدوريات الكتب على تم االعتماد :الثانوية المصادر -

المرتبطة  الحديثة العلمية األسس على للوقوف وذلك مباشر وغير مباشر بشكل الدراسة تناولت موضوع

 .للدراسة النظري  اإلطار بناء في ساعدت والتي البحث، موضوع بدراسة

خاصة  استبانةتطوير خالل  من البيانات جمع في األولية المصادر على االعتماد تم :األولية المصادر -

التنشئة ) اومقاييسه توليد المعرفة بخصوص والباحثون  الك تاب أورده ما على وباالعتماد الغرض، لهذا

https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_public&Itemid=28&member_info=111002
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_public&Itemid=28&security_report=111002
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_public&Itemid=28&member_info=111002
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_public&Itemid=28&member_info=111003
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_public&Itemid=28&security_report=111003
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_public&Itemid=28&member_info=111003
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_public&Itemid=28&member_info=111004
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_public&Itemid=28&security_report=111004
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_public&Itemid=28&member_info=111004
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_public&Itemid=28&member_info=111005
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_public&Itemid=28&security_report=111005
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_public&Itemid=28&member_info=111005
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_public&Itemid=28&member_info=111007
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_public&Itemid=28&security_report=111007
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_public&Itemid=28&member_info=111007
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_public&Itemid=28&member_info=111009
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_public&Itemid=28&security_report=111009
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_public&Itemid=28&member_info=111009
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_public&Itemid=28&member_info=111014
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_public&Itemid=28&security_report=111014
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_public&Itemid=28&member_info=111014
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_public&Itemid=28&member_info=111017
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_public&Itemid=28&security_report=111017
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_public&Itemid=28&member_info=111017
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_public&Itemid=28&member_info=111020
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_public&Itemid=28&security_report=111020
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_public&Itemid=28&member_info=111020
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_public&Itemid=28&member_info=111021
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_public&Itemid=28&security_report=111021
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_public&Itemid=28&member_info=111021
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_public&Itemid=28&member_info=111022
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_public&Itemid=28&security_report=111022
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_public&Itemid=28&member_info=111022
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_public&Itemid=28&member_info=111033
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_public&Itemid=28&security_report=111033
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_public&Itemid=28&member_info=111033
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_public&Itemid=28&member_info=113023
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_public&Itemid=28&security_report=113023
https://www.sdc.com.jo/arabic/index.php?option=com_public&Itemid=28&member_info=113023
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 سلوك . أما(Berraies & Chaher, 2014)( مثل التجميعو ، االستيعابو ، التجسيدو ، االجتماعية

( ألفكاراالمعلومات، وتوليد األفكار، وترويج  والبحث عنتحديد المشكلة، ) وقياسه االبتكاري األداء 

، الكفاءة الذاتيةوقياسه ) بينما رأس المال النفسي، (Gupta & Singh, 2015)على دراسة  واالعتماد

 .(Harms & Luthans, 2012) االعتماد على دراسة تم، والمرونة( التفاؤلواألمل، و 

 )االستبانة( الدراسة أداة: 3-6

 :نجزئيياستبانة مكونة من  تم تطوير

 ، العمر، سنواتالنوع االجتماعيالتي تقوم على و الديموغرافية  هو الخصائص :الجزء االول -

 .، المركز الوظيفي، المستوى اإلداري المؤهل العلميالخبرة، 

 من ثالث محاور كاالتي:: ويتكون الجزء الثاني :الجزء الثاني

التنشئة االجتماعية، والتجسيد، واالستيعاب، )المتغير المستقل )توليد المعرفة( ويتكون من  .1

 فقرة.   21ويقاس من خالل  (والتجميع

تحديد المشكلة، والبحث عن المعلومات، )المتغير التابع )سلوك األداء االبتكاري( ويتكون من  .2

 فقرة.   21ويقاس من خالل  (اروتوليد األفكار، وترويج األفك

ونة( ألمل، والتفاؤل، والمر الكفاءة الذاتية، وا) كون منتالمتغير الوسيط )رأس المال النفسي( وي .3

 فقرة.  21ويقاس من خالل 

 ،من خمس نقاطالخماسي الذي يتكون قياس جميع المتغيرات من خالل مقياس ليكرت  وتم

  .طوال االستبيان بشدة( المستخدمة موافق) 5 إلىأوافق بشدة(  غير) 1 والتي تتراوح من

 غير موافق بشدة غير موافق أتفق إلى حد ما موافق موافق بشدة
5 4 3 2 1 
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 تحليل الدراسة:: 3-7
كامل وهذا ينفي الحاجة إلى عينة. بينما تتكون الدراسة  مجتمعفي هذه الدراسة تم اختيار 

 Sekaran) ( فرداً 346)وحدة التحليل من المديرين العاملين في البنوك التجارية في العاصمة عمان 

& Bougie 2010,:295) البنوك  فيفي االدارة العليا والوسطى  مع عدد المديرين والعاملين تتناسب

 ( مستجيب.213المستجيبين لها )التجارية االردنية، وعدد 

 صدق أداة الدراسة:: 3-8

 مثل تم التأكد من صدق المحتوى من خالل مراجعة األدب النظري السابق :صدق المحتوى 

 .والمقاالت الجامعية والرسائل والمراجع والدوريات الكتب

ف على لمشااار وفرضاااياتها لواسااائلتها تم عرض أداة الدراساااة بشاااكلها األولي : هري االصةةدق الظ

وذلك لمناقشااتها ومراجعة فقراتها، ثم تم عرضااها على مجموعة من األساااتذة المختصااين في الدراسااة، 

جامعة الشااااارق األوساااااط، وبعض الجامعات األردنية األخرى لتحكيمها، وهم الذوات المشاااااار إليهم في 

اها، ن سالمة محتو (، وذلك ألجل التأكد من تغطيتها لجوانب الموضاوع الرئيساي، فضااًل ع1الملحق )

 ووضوحها، مع األخذ بجميع التعديالت المدونة. 

 ثبات أداة الدراسة )االستبانة(:

إجراء اختبار مدى االتساااااااااااااق الداخلي، لفقرات أداة الدراسااااااااااااة، من خالل حساااااااااااااب معامل تم 

لفااا، يعتمااد على أ(، حيااث أن أساااااااااااااالوب كرونباااخ Cronbach alpha Coefficientكرونباااخ ألفااا )

اتسااااااااااق أداء الفرد من فقرة إلى أخرى، وهو يشاااااااااير إلى قوة االرتباط والتماساااااااااك بين فقرات المقياس، 

إضااااااااااااااافاة لاذلاك فاإن معاامل ألفا يزود بتقدير جيد للثبات. وعلى الرغم من عدم وجود قواعد قياسااااااااااااااية 
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 Alpha) ≤ 1.61(يعد بخصااااااااوص القيم المناساااااااابة لمعامل كرونباخ ألفا لكن من الناحية التطبيقية 

 اإلنسانية.معقوال في البحوث المتعلقة في اإلدارة والعلوم 

كرونباخ الفا لالستبانة بمجاالتها الداخلي االتساق( معامل ثبات 1-3)رقم الجدول   
 معامل كرونباخ ألفا عدد الفقرات المتغيرات األبعاد

 توليد المعرفة

 1.41 5 التنشئة االجتماعية
 1.44 5 التجسيد
 1.44 5 االستيعاب
 1.41 5 التجميع

 
 سلوك األداء االبتكاري 

 1.92 5 تحديد المشكلة
 1.44 5 البحث عن المعلومات

 1.46 5 توليد األفكار
 1.44 5 ترويج األفكار

 رأس المال النفسي

 1.46 5 الكفاءة الذاتية
 1.91 5 األمل
 1.65 5 التفاؤل
 1.42 5 المرونة

 1.94 61  األداة ككل 

-1.92تراوحت بين ) الدراسةأن معامالت كرونباخ ألفا لمجاالت  الساابقيظهر من الجدول 

 ألداة ل ، وبلغ معامل كرونباخ الفا التفاؤل ، وأدناها لمجال  تحديد المشكلة( كان أعالها لمجال  1.65

 حيث يعتبر معامل الثبات الدراسااااة،؛ وجميع معامالت الثبات مرتفعة ومقبولة ألغراض (1.94) ككل

 .(1.61)كرونباخ الفا( مقبول إذا زاد عن )

 : التحليل الديموغرافي3-9

األعلاااااااى تكااااااارارًا والاااااااذي بلاااااااغ هااااااام  الاااااااذكورنالحااااااا  أن  ،النةةةةةةةوا االجتمةةةةةةةاعيبالنسااااااابة لمتغيااااااار  -

( بنساااااابة 57هاااااام األقاااااال تكااااارارًا والااااااذي بلااااااغ )االنااااااث بينمااااااا  ،(%73.2)( بنسااااابة مئويااااااة 156)

 (.%26.4) مئوية
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 (: التوزيع الديموغرافي لعينة الدراسة3- 3جدول )
 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغيرات

 النوا االجتماعي
 73.2 156 ذكر
 26.8 57 انثى

 100.0 213 المجموا

 العمر

 43.2 92 سنة فأقل 31
 31.0 66 سنة 35 – 31
 17.4 37 سنة 39 – 36
 8.5 18 سنة فأكثر 41

 100.0 213 المجموا

 المؤهل العلمي

 71.8 153 بكالوريوس
 19.7 42 ماجستير
 8.5 18 دكتوراه
 100.0 213 المجموا

 سنوات الخبرة

 30.5 65 سنوات فاقل 5
 17.8 38 سنوات 11 – 6

 47.4 101 سنة 15 – 11
 4.2 9 فأكثرسنة  16

 100.0 213 المجموا

 المركز الوظيفي

 4.2 9 مدير
 31.9 68 مساعد مدير
 29.6 63 رئيس قسم
 34.3 73 مدير فرا
 100.0 213 المجموا

 :الجدول يظهر منكما و 

األعلاااااااى تكااااااارارًا والاااااااذي بلاااااااغ هااااااام  الاااااااذكورنالحااااااا  أن  ،النةةةةةةةوا االجتمةةةةةةةاعيبالنسااااااابة لمتغيااااااار  -

( بنساااااابة 57هاااااام األقاااااال تكااااارارًا والااااااذي بلااااااغ )االنااااااث بينمااااااا  ،(%73.2)( بنسااااابة مئويااااااة 156)

 (.%26.4مئوية )
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سااااااانة فأقااااااال( هااااااام  31مااااااان ) اعماااااااارهمالاااااااذين العااااااااملين نالحااااااا  أن  ،العمةةةةةةةربالنسااااااابة لمتغيااااااار  -

اعمااااااارهم تتااااااراوح بااااااين بينمااااااا الااااااذين  ،(%43.2) مئويااااااة ( بنساااااابة92األعلااااااى تكاااااارارًا والااااااذي بلااااااغ )

 .(%4.5( بنسبة مئوية )14هم األقل تكرارًا والذي بلغ )( سنة فأكثر 41)

عينااااة الدراسااااة جميعهااااا حاصاااالة علااااى شااااهادة نالحاااا  أن  ،المسةةةةتوى التعليمةةةةيبالنساااابة لمتغياااار  -

وماجسااااااتير ودكتااااااوراه، حيااااااث بلااااااغ أن العينااااااة الحاصاااااالين علااااااى شااااااهادة  بكااااااالوريوس شااااااهادة علااااااى

بينمااااااا الحاصاااااالين  ،(%71.4مئويااااااة ) ( بنساااااابة153هاااااام األعلااااااى تكاااااارارًا والااااااذي بلااااااغ ) بكااااااالوريوس

 (.%4.5( بنسبة مئوية )14هم األقل تكرارًا والذي بلغ ) الدكتوراه على 

هااااااام  (سااااااانة 15 – 11التاااااااي خبااااااارتهم ) العيناااااااةنالحااااااا  أن  ،سةةةةةةةنوات الخبةةةةةةةرةبالنسااااااابة لمتغيااااااار  -

الااااااذين خباااااارتهم تتااااااراوح بااااااين بينمااااااا  ،(%47.4مئويااااااة ) ( بنساااااابة111األعلااااااى تكاااااارارًا والااااااذي بلااااااغ )

 (.%4.2بنسبة مئوية ) (9هم األقل تكرارًا والذي بلغ ) (فأكثرسنة  16)

هاااام األعلااااى التااااي تحتاااال مركااااز )ماااادير فاااارع(  العينااااةنالحاااا  أن  المركةةةةز الةةةةوظيفي،أمااااا متغياااار  -

هاااام األقاااال تكاااارارًا ( الااااذين بمركااااز )ماااادير بينمااااا ،(%34.3مئويااااة ) ( بنساااابة73تكاااارارًا والااااذي بلااااغ )

 (.%4.2( بنسبة مئوية )9والذي بلغ )
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 الرابعالفصل 
 تحليل النتائج

 المقدمة: 4-2
رفة على ثر عمليات توليد المعأ يتضمن هذا الفصل نتائج الدراسة التي هدفت إلى التعرف إلى

يتم عرض وس ،في البنوك التجارية األردنية األداء االبتكاري: الدور الوسيط لرأس المال النفسي سلوك

 ة.النتائج باالعتماد على فرضيات الدراس

 وفحص فرضياتها تم استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي والتحليلي الدراسةلإلجابة على أسئلة 

 والتعرف على الدراسةولوصف خصائص عينة  ،(SPSS. v23) وذلك باستخدام الرزمة اإلحصائية

المئوية  نسبوال التكرار، تم استخدام الدراسةعينة  أفرادمن وجهة نظر  الدراسة متغيراتمستوى تطبيق 

 .االنحدار المتعدد واختبارات، واالنحرافات المعياريةوالمتوسطات الحسابية 

  التحليل االحصائي الوصفي: 4-1
المتوسطات الحسابية من خالل  ةالدارس االحصاء الوصفي من أجل وصف عينةاستخدم تم 

 األهمية بناء على المعيار التالي: وسوف نصنف، واألهمية والتريبواالنحرافات المعيارية 
 

 

 

 :ليكما ي، (منخفض، متوسط، ومرتفع)هي و  الثالثة المستويات تم استخراج المدى لكل من حيث

  2.33إلى أقل من  1إذا بلغ الوسط الحسابي من  المنخفضالمستوى 

  3.66إلى أقل من  2.33إذا بلغ الوسط الحسابي من  المتوسطالمستوى 

  5.11لغاية  3.66إذا بلغ الوسط الحسابي من  المرتفعالمستوى 
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 أواًل: وصف متغيرات الدراسة
متوسطات حساب ال تملوصف مجاالت المتغير االول )توليد المعرفة( : توليد المعرفةالمتغير األول: 

 ( يبين ذلك. 1-4الحسابية واالنحرافات المعيارية للمجاالت ككل، والجدول )

 مرتبة تنازليا توليد المعرفةلمجاالت ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 2-4الجدول رقم )
 االهمية النسبية رتبة الوسط االنحراف المعياري  الوسط الحسابي المجال

 متوسطة 1 8621. 3.56 التنشئة االجتماعية
 متوسطة 2 6621. 3.53 التجميع

 متوسطة 3 1.020 3.37 االستيعاب
 متوسطة 4 9911. 2.99 التجسيد

 متوسطة --- 8211. 3.36 توليد المعرفة ككل
 2.99أن المتوسااااااااااطات للمتغيرات الفرعية لتوليد المعرفة تقع بين  (1-4الجدول رقم )يظهر 

، وهذا يعني أن هناك شاااااااااابة اتفاق على متوسااااااااااطة 1.12و 1.66وانحراف معياري يقع بين  3.56و

، وهذا يعني 1.42بانحراف معياري  3.36لجميع المتغيرات الفرعية. بينما قيمة المتوساااااط الحساااااابي 

 طة لتوليد المعرفة.  أن هناك اتفاق على أهمية متوس

 التنشئة االجتماعية -2

 نازليا مرتبة ت التنشئة االجتماعية( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير 1-4الجدول رقم )

 الةفةقةرة الرقم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة المعياري 

 األهميَّة
 النسبية

1 
القضايا  تدعم إدارة البنك االجتماعات لمناقشة

 0.97 3.92 المتعلقة في تطوير األداء بشكل مستمر.
1 

 مرتفعة

تحرص إدارة البنك على توجيه الموظفين للطرق  2
 الصحيحة في أداء األعمال بشكل دوري.

 مرتفعة 2 0.896 3.87

3 
تتبنى إدارة البنك خطط للتدوير الوظيفي عبر 

 1.101 3.47 اإلدارات المختلفة سنويًا.
3 

 متوسطة

 متوسطة 4 1.307 3.44 تشجع إدارة البنك فرق العمل الجماعي. 5
 متوسطة 5 1.418 3.08 تشجع إدارة البنك األنشطة االجتماعية. 4

 متوسطة 8621. 3.56 المعدل الةعةام
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راوحت ت  التنشاائة االجتماعية  متغيرأن المتوسااطات الحسااابية لفقرات  (2-4)يظهر من الجدول 

(، وهذا يعني أن هناك شااااابة 1.414-1.97وأن االنحراف المعياري يقع بين )(، 3.92-3.14بين )

 3.56ساااابي الحاتفاق على متوساااطة لجميع الفقرات متغير التنشااائة االجتماعية، بينما قيمة المتوساااط 

، وهذا يعني أن هناك اتفاق على أهمية متوساااااااااطة لفقرات متغير التنشااااااااائة 1.462المعياري  بانحراف

 االجتماعية.

 جسيدالت -1
 مرتبة تنازليا  التجسيد( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير 3-4الجدول رقم )

الوسط  الةفةقةرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 األهميَّة الرتبة المعياري 

 النسبية

7 
تعتمد إدارة البنك سياسات دعم األفكار اإلبداعية بين 

 الموظفين.
 متوسطة 1 1.167 3.17

6 
تدعم إدارة البنك المقترحات اإلبداعية الجماعية لدى 

 موظفيه.
 متوسطة 2 1.301 3.16

20 
تتبادل إدارة البنك األفكار المختلفة مع أصحاب المصالح 

 اثناء اتخاذ القرار.
 متوسطة 3 1.191 3.04

9 
تحفز إدارة البنك الموظفين على تقديم المبادرات لتحسين 

 مستويات اإلدارة.
 متوسطة 4 1.137 3.11

 متوسطة 5 1.21 2.57 تشارك إدارة البنك الموظفين في اتخاذ القرار. 8
 متوسطة --- 9911. 2.99 المعدل الةعةام

تراوحت بين   التجساااااااااااايد  متغيرأن المتوسااااااااااااطات الحسااااااااااااابية لفقرات  (3-4)يظهر من الجدول 

(، وهااذا يعني أن هناااك شاااااااااااااابااة 1.21-1.167وأن االنحراف المعياااري يقع بين )(، 3.17-2.75)

بانحراف  2.99اتفاق على متوسااااطة لجميع الفقرات متغير التجساااايد، بينما قيمة المتوسااااط الحسااااابي 

 ، وهذا يعني أن هناك اتفاق على أهمية متوسطة لفقرات متغير التجسيد.1.991المعياري 

 االستيعاب -3
تراوحت بين   االستيعاب  متغيرأن المتوسطات الحسابية لفقرات  (4-4)يظهر من الجدول 

 (.1.247-1.12وأن االنحراف المعياري يقع بين )(، 3.66-3.14)
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 مرتبة تنازليا االستيعاب( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير 4-4الجدول رقم )

الوسط  الةفةقةرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 األهميَّة الرتبة المعياري 

 النسبية

تعمل إدارة البنك على دمج المعارف والمهارات  24
 الجديدة بكامل اإلدارات.

 متوسطة 1 1.12 3.66

22 
تتيح إدارة البنك نظام اتصال تفاعلي بين اإلدارة 

 والموظفين.
 متوسطة 2 1.348 3.52

21 
تستخدم إدارة البنك التعزيز اإليجابي لتعزيز 

 األفكار الجديدة لدى الموظفين.
 متوسطة 3 1.128 3.42

تشكل إدارة البنك فرق عمل خاصة لدراسة  23
 األفكار الجديدة.

 متوسطة 4 1.311 3.17

 متوسطة 5 1.247 3.08 تشارك إدارة البنك الرؤيا مع الموظفين. 25
 متوسطة   1.020 3.37 المعدل الةعةام

ا قيمة بينم، على متوسااااااااااطة لجميع الفقرات متغير االسااااااااااتيعابوهذا يعني أن هناك شاااااااااابة اتفاق 

، وهذا يعني أن هناك اتفاق على أهمية متوسطة 1.121بانحراف المعياري  3.37المتوسط الحسابي 

 .االستيعابلفقرات متغير 

 التجميع -4
 تنازليامرتبة  التجميع( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير 5-4الجدول رقم )

الوسط  الةفةقةرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 األهميَّة الرتبة
 النسبية

 مرتفعة 1 0.689 4.04 توثق إدارة البنك الخدمات التي يقدمها. 29

تعمل إدارة البنك على ببناء قواعد سلوكية وأدائية خاصة  10
 بخبراتها، ويتم توصيلها للمستفيدين.

 مرتفعة 2 0.798 3.69

28 
تستفيد إدارة البنك من البحوث المنشورة والتقارير لتطوير 

 سياسته وأهدافه.
 متوسطة 3 0.87 3.56

26 
تجمع إدارة البنك المعرفة للمستفيدين مثل )الموظفين، 

 العمالء، الموردين وشركات دعم وغيرهم(.
 متوسطة 4 1.012 3.23

ن، )الموظفيتنظم إدارة البنك المعرفة للمستفيدين مثل  27
 العمالء، الموردين وشركات دعم وغيرهم(.

 متوسطة 5 1.072 3.14

 متوسطة ---- 6621. 3.53 المعدل الةعةام
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تراوحاات بين   التجميع  متغيرأن المتوسااااااااااااااطااات الحسااااااااااااااابيااة لفقرات  (5-4)يظهر من الجاادول 

(، وهذا يعني أن هناك شاااااااااااااابة 1.172-1.649وأن االنحراف المعياري يقع بين )(، 4.14-3.14)

بانحراف  3.53بينما قيمة المتوسااااااط الحسااااااابي  التجميع،اتفاق على متوسااااااطة لجميع الفقرات متغير 

البنوك  في ، وهذا يعني أن هناك اتفاق على أهمية متوسااااطة لفقرات متغير التجميع1.662المعياري 

 .ية في عمانالتجارية األردن

 سلوك االداء االبتكاري المتغير الثاني: 

 حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافاتتم ( سلوك االداء االبتكاري ) ثانيلوصف المتغير ال

 ( يبين ذلك. 6-4المعيارية للمجاالت ككل، والجدول )

 مرتبة تنازليا االداء االبتكاري لمجاالت سلوك ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 6-4الجدول رقم )
 االهمية النسبية رتبة الوسط االنحراف المعياري  الوسط الحسابي المجال

 متوسطة 1 8331. 3.65 البحث عن المعلومات

 متوسطة 2 8671. 3.57 ترويج األفكار

 متوسطة 3 8891. 3.49 توليد األفكار

 متوسطة 4 9931. 3.43 تحديد المشكلة

 متوسطة --- 8231. 3.54 االبتكاري ككلسلوك االداء 
أن المتوسااااااااااطات للمتغيرات الفرعية ساااااااااالوك األداء االبتكاري تقع بين  (6-4الجدول رقم )يظهر 

، وهذا يعني أن هناك شاااااااااابة اتفاق على 1.993و 1.433وانحراف معياري يقع بين  3.43و 3.65

، 1.423بانحراف معياري  3.54الحساااابي متوساااطة لجميع المتغيرات الفرعية. بينما قيمة المتوساااط 

دنية في البنوك التجارية األر  لساااالوك األداء االبتكاري وهذا يعني أن هناك اتفاق على أهمية متوسااااطة 

 .في عمان
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 المشكلةتحديد  -2
 مرتبة تنازليا تحديد المشكلة( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير 7-4الجدول رقم )

الوسط  الةفةقةرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 األهميَّة الرتبة المعياري 

 النسبية

تحرص إدارة البنك على معرفة العناصر الضعيفة بين  15
 األقسام.

 متوسطة 1 1.198 3.57

12 
تحرص إدارة البنك على إتاحة فرصة تشخيص المشكلة 

 للموظفين بهدف إيجاد الحل لها.
 متوسطة 2 1.102 3.51

11 
تدريب الموظفين على إدارة المشكالت المعقدة في يتم 

 عملهم.
 متوسطة 3 1.167 3.44

تحرص إدارة البنك على معرفة أوجه القصور في أداء  14
 الموظفين.

 متوسطة 4 1.214 3.44

13 
يتم التفاعل مع المشكالت بشكل موضوعي بهدف كشف 

 المسببات لهذه المشكلة.
 متوسطة 5 1.062 3.21

 متوسطة --- 9931. 3.43 الةعةامالمعدل 
 تراوحت  تحديد المشااااااكلة  متغيرأن المتوسااااااطات الحسااااااابية لفقرات  (7-4)يظهر من الجدول 

(، وهذا يعني أن هناك شبة 1.162-1.194وأن االنحراف المعياري يقع بين )(، 3.21-3.57بين )

 3.43، بينما قيمة المتوسااااااااط الحسااااااااابي تحديد المشااااااااكلةاتفاق على متوسااااااااطة لجميع الفقرات متغير 

تحاديد ، وهاذا يعني أن هنااك اتفااق على أهمياة متوسااااااااااااااطاة لفقرات متغير 1.993باانحراف المعيااري 

 .المشكلة

 البحث عن معلومات -1
  البحث عن المعلومات  متغيرأن المتوساااااطات الحساااااابية لفقرات  (4-4)يظهر من الجدول  -3

(، وهاااذا 1.141-1.414وأن االنحراف المعيااااري يقع بين )(، 3.34-3.43تراوحاات بين )

يعني أن هناك تراوح في االتفاق على متوسااااااااااااااطة ومرتفعة لجميع الفقرات متغير البحث عن 

، وهذا يعني أن 1.433بانحراف المعياري  3.65المعلومات، بينما قيمة المتوسااط الحسااابي 

 متغير البحث عن المعلومات.هناك تراوح في االتفاق على متوسطة ومرتفعة لفقرات 
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 مرتبة تنازليا البحث عن معلومات( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير 8-4الجدول رقم )

الوسط  الةفةقةرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 األهميَّة الرتبة المعياري 

 النسبية

استشير مجموعة واسعة من األشخاص للحصول  16
 أثناء حل المشكلة.على معلومات 

 مرتفعة 1 0.814 3.83

17 
تجوالي في العمل يمكنني من اكتشاف نقاط القوة 

 والضعف أثناء سير العمل.
 مرتفعة 2 0.968 3.81

18 
تجوالي في العمل يمكنني من تزويد الموظفين في 

 البنك بالمعلومات المهمة حول المشكلة.
 مرتفعة 3 0.956 3.73

30 
متعددة من المعلومات من اجل استخدم مصادر 
 حل المشكلة.

 متوسطة 4 1.143 3.52

أقضي وقتا طويال في البحث عن المعلومات ذات  19
 الصلة عند حل المشكلة.

 متوسطة 5 1.141 3.38

 متوسطة -- 8331. 3.65 المعدل الةعةام
  توليد االفكار-3

 مرتبة تنازليا توليد االفكار( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير 9-4الجدول رقم )

الوسط  الةفةقةرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 األهميَّة الرتبة
 النسبية

32 
أبذل قصارى جهدي لتبني األفكار الجديدة في 

 العمل.
 مرتفعة 1 1.081 3.73

 متوسطة 2 1.282 3.65 جديدة في قسمي في البنك.أقوم بتنفيذ أي فكرة  31

34 
أعمل على توليد عدد من الحلول البديلة لنفس 

 المشكلة قبل أن اختار الحل النهائي.
 متوسطة 3 0.822 3.52

 متوسطة 4 1.02 3.44 اتبع أساليب جديدة في حل المشكالت. 35

يتم األخذ باألفكار الجديدة بسرعة في البنك الذي  33
 اعمل به.

 متوسطة 5 1.261 3.14

 متوسطة --- 8891. 3.49 المعدل الةعةام
بين  تراوحت  توليد األفكار  متغيرأن المتوسااطات الحسااابية لفقرات  (9-4)يظهر من الجدول 

(، وهاذا يعني أن هناك شاااااااااااااابة 1.261-1.141وأن االنحراف المعيااري يقع بين )(، 3.73-3.14)

 3.49، بينما قيمة المتوساااااااااااااط الحساااااااااااااابي توليد األفكاراتفاق على متوساااااااااااااطة لجميع الفقرات متغير 
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توليااد ، وهااذا يعني أن هناااك اتفاااق على أهميااة متوسااااااااااااااطااة لفقرات متغير 1.449بااانحراف المعياااري 

 .األفكار

 االفكارترويج -4

 امرتبة تنازلي ترويج االفكار( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير 20-4الجدول رقم )

الوسط  الةفةقةرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 األهميَّة الرتبة
 النسبية

أبذل جهدي ألقناع األخرين بأهمية األفكار  36
 الجديدة.

 مرتفعة 1 1.086 3.69

 متوسطة 2 0.969 3.64 أختبر األفكار الجديدة لضمان صالحيتها. 40

37 
أعمل على تحويل األفكار المبتكرة إلى 

 تطبيقات مفيدة.
 متوسطة 3 0.963 3.61

أساند كل ما هو جديد في سبيل تطوير  39
 وتحسيت العمل.

 متوسطة 4 1.135 3.52

أشارك في جعل العمالء متحمسين لألفكار  38
 المبتكرة.

 متوسطة 5 1.139 3.39

 متوسطة -- 8671. 3.57 المعدل الةعةام

حت تراو   األفكار ترويج  متغيرأن المتوساااااطات الحساااااابية لفقرات  (11-4)يظهر من الجدول 

(، وهذا يعني أن هناك شبة 1.139-1.146وأن االنحراف المعياري يقع بين )(، 3.39-3.69بين )

 3.57األفكار، بينما قيمة المتوساااااااااااط الحساااااااااااابي  ترويجاتفاق على متوساااااااااااطة لجميع الفقرات متغير 

 ترويج، وهاذا يعني أن هناااك اتفااق على أهمياة متوسااااااااااااااطاة لفقرات متغير 1.467باانحراف المعيااري 

 األفكار.

 الثالث: رأس المال النفسيالمتغير 

حساب المتوسطات الحسابية تم  رأس المال النفسي() ثالثاللوصف مجاالت المتغير 

 ( يبين ذلك. 11-4واالنحرافات المعيارية للمجاالت ككل، والجدول )
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 مرتبة تنازليا رأس المال النفسيلمجاالت ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 22-4الجدول رقم )
 االهمية النسبية رتبة الوسط االنحراف المعياري  الوسط الحسابي المجال

 مرتفعة 1 7061. 4.00 الكفاءة الذاتية
 مرتفعة 2 8161. 3.91 األمل

 مرتفعة 3 7121. 3.88 المرونة
 متوسطة 4 6171. 3.66 التفاؤل

 مرتفعة --- 6401. 3.87 رأس المال النفسي ككل
أن المتوسطات للمتغيرات الفرعية لرأس المال النفسي تقع بين  (11-4الجدول رقم )يظهر 

، وهذا يعني أن هناك شبة اتفاق على 1.617و 1.716وانحراف معياري يقع بين  3.66و 4.11

، وهذا 1.641بانحراف معياري  3.47لجميع المتغيرات الفرعية. بينما قيمة المتوسط الحسابي  مرتفعة

 .لرأس المال النفسي مرتفعةيعني أن هناك اتفاق على أهمية 

 الكفاءة الذاتية -2

 امرتبة تنازلي الكفاءة الذاتية( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير 21-4الجدول رقم )

الوسط  الةفةقةرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 األهميَّة الرتبة المعياري 

 النسبية

 مرتفعة 1 0.758 4.18 أقوم بتأدية المهام الجديدة بكل ثقة. 42

41 
أتعامل مع مختلف سلوكيات العمالء دون 

 تمييز.
 مرتفعة 2 0.911 4.18

44 
أثق بأنني أستطيع تعلم أشياء جديدة تسهم في 

 تطوير أنظمة العمل.
 مرتفعة 3 0.877 4.11

أتمكن من عرض مقترحاتي حول المهام غير  43
 العادية دون تردد.

 مرتفعة 4 0.865 3.83

أشعر بالثقة بأنني أستطيع تحقيق أهداف  45
 عملي.

 مرتفعة 5 1.001 3.83

 مرتفعة --- 7061. 4.00 المعدل الةعةام
اوحت تر   الكفاءة الذاتية  متغيرأن المتوسطات الحسابية لفقرات  (12-4)يظهر من الجدول 

(، وهذا يعني أن هناك شبة 1.111-1.754وأن االنحراف المعياري يقع بين )(، 3.43-4.14بين )
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بانحراف  4.11، بينما قيمة المتوسط الحسابي الكفاءة الذاتيةلجميع الفقرات متغير  مرتفعةاتفاق على 

 .ةالذاتي الكفاءةلفقرات متغير  مرتفعة، وهذا يعني أن هناك اتفاق على أهمية 1.716المعياري 

 األمل -1
 مرتبة تنازليا األمل( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير 23-4الجدول رقم )

الوسط  الةفةقةرة الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 األهميَّة
 النسبية

 مرتفعة 0.95 4.06 في الوقت الحالي أعمل بنشاط على تحقيق أهداف عملي. 48 1

العمل باستمرار وأثابر في اكتشاف أتابع مشكالت  47 2
 مسبباتها.

 مرتفعة 0.802 4.05

3 46 
لدي إرادة عالية باتجاه تحقيق األهداف إذ يوجد أسلوب 

 باإلقناع.
 مرتفعة 0.97 3.92

4 50 
إذا كان تقييم أدائي أقل من الهدف المتوقع، أحاول أن 

 أجد الطرق لتحسين العمل والقيام باألفضل.
 مرتفعة 0.963 3.83

 مرتفعة 1.04 3.69 أمتلك عدة طرق لتحقيق أهداف العمل. 49 5

 مرتفعة 8161. 3.91 المعدل الةعةام

تراوحت بين   األمل متغير أن المتوسطات الحسابية لفقرات  (13-4)يظهر من الجدول 

(، وهذا يعني أن هناك شبة اتفاق 1.139-1.146وأن االنحراف المعياري يقع بين )(، 4.16-3.69)

بانحراف المعياري  3.91، بينما قيمة المتوسط الحسابي األمللجميع الفقرات متغير  مرتفعةعلى 

 .األمللفقرات متغير  مرتفعة، وهذا يعني أن هناك اتفاق على أهمية 1.416

  التفاؤل-3
ن تراوحت بي  التفاؤل  متغيرأن المتوسطات الحسابية لفقرات  (14-4)يظهر من الجدول 

(، وهذا يعني أن هناك شبة اتفاق 1.946-1.113وأن االنحراف المعياري يقع بين )(، 3.79-3.27)

بانحراف المعياري  3.66على مرتفعة لجميع الفقرات متغير التفاؤل، بينما قيمة المتوسط الحسابي 

 ن هناك اتفاق على أهمية مرتفعة لفقرات متغير التفاؤل.، وهذا يعني أ1.617
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 مرتبة تنازلياالتفاؤل ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير 24-4الجدول رقم )

الوسط  الةفةقةرة الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 األهميَّة
 النسبية

 مرتفعة 1.013 3.79 العمل غير المؤكدة.لدي قدرة على التعامل مع حاالت  54 1

2 55 
أتعامل مع خيبة األمل في األهداف التي فشلت بتحقيقها 

 بتفاؤل.
 مرتفعة 0.984 3.77

 مرتفعة 1.071 3.76 أنا مستعد دائما لمواجهة الصعوبات في العمل. 53 3

 مرتفعة 0.894 3.74 أشعر أن العمل الصعب هو أساس النجاح. 52 4

أتوقع األفضل في العمل عندما تكون األمور غير  51 5
 مستقرة.

 متوسطة 0.946 3.27

 ةمرتفع 6171. 3.66 المعدل الةعةام
 المرونة-4

 مرتبة تنازليا المرونة( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات متغير 25-4الجدول رقم )

الوسط  الةفةقةرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 األهميَّة الرتبة المعياري 

 النسبية

60 
ابذل جهد في توسيع عالقاتي الوظيفية خارج 

 حدود البنك الذي أعمل به.
 مرتفعة 1 0.857 4.05

56 
أمتلك القدرة على إدارة الصعوبات بطريقة أو 

 بأخرى.
 مرتفعة 2 0.9 3.96

 مرتفعة 3 0.842 3.87 أعمل بجهد مثابر للتقليل من المشاعر السلبية. 58

59 
أتعامل مع فشلي في المهام بتكرار المحاولة 

 والعمل من جديد.
 مرتفعة 4 1.12 3.83

57 
أستطيع التعامل مع جميع سلوكيات الموظفين 

 في البنك.
 مرتفعة 5 0.952 3.71

 مرتفعة  7121. 3.88 المعدل الةعةام
تراوحت بين   المرونة  متغيرأن المتوسطات الحسابية لفقرات  (15-4)يظهر من الجدول 

(، وهذا يعني أن هناك شبة اتفاق 1.139-1.146وأن االنحراف المعياري يقع بين )(، 4.16-3.69)

بانحراف المعياري  3.91على مرتفعة لجميع الفقرات متغير المرونة، بينما قيمة المتوسط الحسابي 

 ، وهذا يعني أن هناك اتفاق على أهمية مرتفعة لفقرات متغير المرونة.1.416
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 ثانيًا: العالقات بين المتغيرات
 الفرعية والرئيسية تم استخدام مصفوفة ارتباط متغيرات الدراسةمن أجل فحص العالقة بين 

نحو اآلتي: يظهر على الالتابعة ومتغيرات الوسيط  والمتغيراتالمستقلة  المتغيراتبيرسون وكذلك بين 

 بين تقع ما r ، حيث أنقوية إلى قوية جدا المعرفةمتغيرات توليد أن العالقة ما بين ( 16-4) الجدول

ى قوية إلمتغيرات سلوك األداء االبتكاري كما يظهر الجدول أن العالقة ما بين  1.473و. 1.714

 .1.461و 1.614تقع ما بين  r قوية جدا، حيث أن

 ارتباط بيرسون لمتغيرات الدراسة( نتائج مصفوفة 26-4جدول )

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

 r حيث أنمتغيرات رأس المال النفسي متوسطة إلى قوية جدًا، الجدول أن العالقة ما بين ويظهر 

، باإلضافة إلى أن عالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة 1.461و 1.457 تقع ما بين

، وأن العالقة بين المتغيرات المستقلة 1.959و 1.717 بين تقع ما rقوية إلى قوية جدا، حيث أن

 .1926و. 1.651 بين تقع ما rوالمتغيرات التابعة ومتغيرات الوسيط قوية إلى قوية جدًا، حيث أن

No. 11 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المتغيرات 

1 
 التنشئة

 االجتماعية

               

               

 التجسيد 2
.873**               

.000               

 االستيعاب 3
.854** .834**              

.000 .000              

 التجميع 4
.704** .787** .778**             

.000 .000 .000             

 المعرفة توليد 5
.934** .949** .944** .866**            

.000 .000 .000 .000            

 المشكلة تحديد 6
.749** .746** .775** .729** .810**           

.000 .000 .000 .000 .000           

7 
 عن البحث

 المعلومات
.837** .749** .817** .636** .828** .743**          

.000 .000 .000 .000 .000 .000          

 األفكار توليد 8
.819** .816** .789** .654** .839** .848** .816**         

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000         

 األفكار ترويج 9
.718** .757** .770** .604** .778** .736** .757** .860**        

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000        

11 
 االداء

 االبتكاري
.848** .834** .856** .717** .885** .912** .897** .958** .909**       

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000       

 الذاتية الكفاءة 11
.615** .551** .613** .626** .645** .503** .671** .643** .519** .632**      

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000      

 األمل 12
.737** .714** .823** .806** .828** .843** .768** .813** .733** .861** .720**     

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000     

 التفاؤل 13
.594** .581** .633** .648** .659** .694** .641** .723** .625** .731** .772** .829**    

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000    

 المرونة 14
.459** .469** .552** .596** .554** .745** .457** .727** .555** .683** .636** .753** .741**   

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000   

15 
 المال رأس

 النفسي

.675** .650** .738** .752** .754** .782** .711** .813** .682** .815** .868** .926** .924** .872**  

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
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 الدراسة فرضياتتحليل : 4-3
بعد أن تم التأكد من التوزيع الطبيعي، والصدق والثبات والعالقات بين المتغيرات سوف يتم التأكد أيضا 

 ((Multi-Collinearityاختبار االرتباط الخطي من التالي: 

 عاملم تباين زيادة على المستقلة المتغيرات بين االرتباط أثر مقياس (17-4) يمثل الجدول

 عدم إلى تشير النموذج لمتغيرات VIF قيمة أن الجدول في مبين هو وكما ،(VIF) المستقل المتغير

 .Condition Index الخطي التعدد بمشكلة منها أي تأثر

 معامالت االرتباط الخطي بين المتغيرات المستقلة  (27-4جدول رقم )

 المتغيرات األبعاد
Collinearity 

Durbin-Watson 
VIF Tolerance 

 توليد المعرفة

 1821. 5.494 التنشئة االجتماعية

2.631 
 1751. 5.714 التجسيد
 2041. 4.907 االستيعاب
 3261. 3.071 التجميع

الختبار فرض عدم  Multicollinearityاستخدام االرتباط الخطي  (17-4)يبين الجدول 

( واختبار VIFعمل اختبار معامل تضخم التباين )تم وجود ارتباط عالي بين المتغيرات المستقلة حيث 

( 11يتجاوز معامل التضخم عدا القيمة ) أاللكل متغير حيث يجب  Toleranceالتباين المسموح با 

وبما أن قيمة دربن  الحد. حيث أن معظمها لم تتجاوز هذا (1.15من ) أكبريكون  أن Toleranceو

ر األخطاء عشوائية وليست مقصودة، وهذا يعبر بتفتع 2قريبة من  Durbin Watson 2.631واتسن 

 مقبول للدراسة.

 األولى: الفرضية الرئيسة

01H : التنشئة االجتماعية، والتجسيد، واالستيعاب، )ال يوجد أثر مباشر لتوليد المعرفة

 .(α≤0.05)البنوك التجارية األردنية في عمان، عند على سلوك األداء االبتكاري في والتجميع( 
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 خدام االنحدار المتعدد كاالتي:من خالل است الرئيسية تم اختبار الفرضية

بمتغيراته  توليد المعرفة بمتغيراتها على سلوك األداء االبتكاري ثر أتحليل االنحدار المتعدد لمعرفة  (18-4جدول )
 البنوك التجارية األردنية في عمانفي 

المتغير 
 المستقل

 االرتباط
r 

معامل 
التحديد 

2R 
F 

مستوى 
 الداللة

Sig.*F 

معامل 
 االنحدار
β 

t 
مستوى 
 الداللة
Sig.*t 

الحد 
 الثابت

التنشئة 
 االجتماعية

a.8921 .7961 202.305 b.0001 

.2901 3.946 .0001 

 0021. 3.109 2331. التجسيد 8081.
 0001. 5.765 4001. االستيعاب
 7511. 3181. 0171. التجميع

T-tabulated=1.960 
( أن هناك عالقة بين توليد المعرفة وسلوك األداء االبتكاري، حيث 18-4)يوضح الجدول 

يساوي  2Rي بينهما. وحيث أن معامل التحديد و ق ( مما يدل على ارتباط1.492)ساوي ت rأن 

توليد في من التغيرات  %79.6(، وهذا يعني أن التغاير في سلوك األداء االبتكاري ناتج عن 1.796)

 .F=202.305, Sig.=0.000) =0.796,2(Rالمعرفة في البنوك التجارية األردنية في عمان، حيث 

وهذا يعني أن هناك أثر لتوليد المعرفة على سلوك األداء االبتكاري. وبناء على ذلك نرفض الفرضية 

التنشئة االجتماعية، )يوجد أثر مباشر لتوليد المعرفة الصرفية ونقبل الفرضية البديلة والتي تنص على: 

ة في عمان، التجارية األردنيالبنوك والتجسيد، واالستيعاب، والتجميع( على سلوك األداء االبتكاري في 

 .(α≤0.05)عند 

 بناء على مكونات توليد المعرفة، يتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

01.1H : ارية البنوك التجال يوجد أثر للتنشئة االجتماعية على سلوك األداء االبتكاري في

 .(α≤0.05)عند ، األردنية في عمان
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سلوك األداء االبتكاري، حيث على  االجتماعية ( أنه يوجد أثر للتنشئة18-4يظهر الجدول )

(β=0.290, t=3.946, Sig.=0.000) وبناء على ذلك نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة .

وك التجارية البنيوجد أثر للتنشئة االجتماعية على سلوك األداء االبتكاري في والتي تنص على أنه 

 .(α≤0.05)عند ، عماناألردنية في 

01.2H : ي البنوك التجارية األردنية فال يوجد أثر للتجسيد على سلوك األداء االبتكاري في

 .(α≤0.05)عمان، عند 

سلوك األداء االبتكاري، حيث ( أنه يوجد أثر للتجسيد على 18-4يظهر الجدول )

(β=0.233, t=3.109, Sig.=0.002) لة العدم ونقبل الفرضية البدي. وبناء على ذلك نرفض فرضية

التجارية  البنوكيوجد أثر للتجسيد االجتماعية على سلوك األداء االبتكاري في  ال أنه والتي تنص على

 .(α≤0.05)عند ، األردنية في عمان

01.3H : ة في البنوك التجارية األردنيال يوجد أثر لالستيعاب على سلوك األداء االبتكاري في

 .(α≤0.05)، عند عمان

سلوك األداء االبتكاري، حيث ( أنه يوجد أثر لالستيعاب على 18-4يظهر الجدول )

(β=0.400, t=5.765 Sig.=0.751)ال أنه  فرضية العدم والتي تنص على . وبناء على ذلك نقبل

، مانالبنوك التجارية األردنية في عاالجتماعية على سلوك األداء االبتكاري في  لالستيعابيوجد أثر 

 .(α≤0.05)عند 

01.4H : ي البنوك التجارية األردنية فال يوجد أثر للتجميع على سلوك األداء االبتكاري في

 .(α≤0.05)عند ، عمان

سلوك األداء االبتكاري، حيث يوجد أثر للتوحيد على ال ( أنه 18-4يظهر الجدول )

(β=0.017, t=0.318 Sig.=0.751) . يوجد ال أنه  تنص علىفرضية العدم والتي نقبل وبناء على
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عند  ،البنوك التجارية األردنية في عمانأثر لالستيعاب االجتماعية على سلوك األداء االبتكاري في 

(α≤0.05). 

 الفرضية الرئيسية الثانية:

 02H : التنشئة االجتماعية، والتجسيد، واالستيعاب، والتجميع( )ال يوجد أثر لتوليد المعرفة

 .(α≤0.05)البنوك التجارية األردنية في عمان، عند على رأس المال النفسي في 

ي البنوك ف بمتغيراتهعلى رأس المال النفسي  بمتغيراتهاتوليد المعرفة أثر تحليل االنحدار المتعدد لمعرفة ( 29-4جدول )
 التجارية األردنية في عمان

 االرتباط المتغير المستقل
r 

معامل 
التحديد 

2R 
F 

مستوى 
 الداللة

Sig.*F 

معامل 
 االنحدار
β 
 

t 
 

مستوى 
 الداللة
Sig.*t 

الحد 
 الثابت

التنشئة 
 االجتماعية

a.798 .637 91.279 b.000 

.235 2.405 .017 

1.245 
- التجسيد

.242 
-
2.421 

.016 

 000. 3.672 340. االستيعاب
 000. 6.992 512. التجميع

ساوي ت r، حيث أن ورأس المال النفسي المعرفة توليدأن هناك عالقة بين  (29-4)يوضح الجدول 

وهذا (، 637.1) يساوي  2Rمعامل التحديد  وحيث أن ي بينهما.و ق باطتمما يدل على ار  (749.1)

البنوك في  المعرفة توليدفي من التغيرات  %63.7ناتج عن  المال النفسيرأس يعني أن التغاير في 

وهذا يعني أن هناك  .Sig.=0.000)=91.279F ,798=0.2(R ,، حيث التجارية األردنية في عمان

ة . وبناء على ذلك نرفض الفرضية الصرفية ونقبل الفرضيرأس المال النفسيأثر لتوليد المعرفة على 

يعاب، التنشئة االجتماعية، والتجسيد، واالست)يوجد أثر لتوليد المعرفة  على أنه البديلة والتي تنص

 .(α≤0.05)البنوك التجارية األردنية في عمان، عند على رأس المال النفسي في والتجميع( 

 الفرضية الرئيسة الثالثة:
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03H : لى سلوك ع)الكفاءة الذاتية، واألمل، والتفاؤل، والمرونة( ال يوجد أثر لرأس المال النفسي

 .(α≤0.05)البنوك التجارية األردنية في عمان، عند األداء االبتكاري في 

 على سلوك األداء االبتكاري بمتغيراته رأس المال النفسي أثر تحليل االنحدار المتعدد لمعرفة ( 10-4جدول )
 األردنية في عمانفي البنوك التجارية  بمتغيراته

المتغير 
 المستقل

 االرتباط
r 

معامل 
التحديد 

2R 
F 

مستوى 
 الداللة

Sig.*F 

معامل 
 االنحدار
β 
 

t 
 

مستوى 
 الداللة
Sig.*t 

الحد 
 الثابت

 الكفاءة الذاتية

a.863 .744 151.474 b.000 

.001 .020 .984 

-.015 
 000. 11.414 784. األمل 
 710. 372. 027. التفاؤل 
 204. 1.274 072. المرونة

أن هناك عالقة بين رأس المال النفسي وسلوك األداء االبتكار،  (10-4)يوضح الجدول 

 يساوي  2Rمعامل التحديد  وحيث أن مما يدل على ارتباط قوي بينهما. (463.1)ساوي ت rحيث أن 

سلوك في من التغيرات  %74.4ناتج عن  رأس المال النفسيوهذا يعني أن التغاير في (، 1.744)

F=91.279,  =0.798,2(R، حيث في البنوك التجارية األردنية في عمان األداء االبتكار

Sig.=0.000).  لى . وبناء عسلوك األداء االبتكارعلى رأس المال النفسي لوهذا يعني أن هناك أثر

لرأس المال النفسي  يوجد أثر تنص على أنهل الفرضية البديلة والتي ذلك نرفض الفرضية الصرفية ونقب

ة األردنية البنوك التجاريعلى سلوك األداء االبتكاري في )الكفاءة الذاتية، واألمل، والتفاؤل، والمرونة( 

 .(α≤0.05)في عمان، عند 

 الرئيسية الرابعة:الفرضية 

04H : من خالل رأس  ال يوجد أثر غير مباشر لتوليد المعرفة على سلوك األداء االبتكاري

 .(α≤0.05)البنوك التجارية األردنية في عمان، عند المال النفسي كمتغير وسيط في 
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وهذا يعني وجود عالقة غير مباشرة بين  1.792المتعددة  rقيمة  ( أن21-4بين جدول )ي  

 المتغير المستقل والتابع من خالل رأس المال النفسي.

مباشر لتوليد المعرفة على سلوك األداء االبتكاري من خالل رأس المال ( تحليل االنحدار ألثر غير 12-4جدول )
 النفسي

 Multiple r R2 Adjusted R2 F Sig. 
Psychology 0.792 0.628 0.626 355.726 .000 

التغاااااااااير فااااااااي عمليااااااااات توليااااااااد المعرفااااااااة يااااااااؤثر علااااااااى فااااااااأن   1.624 تساااااااااوي   2R وحيااااااااث أن

. وبناااااااء علااااااى %62.4التغاااااااير فااااااي ساااااالوك األداء االبتكاااااااري بوجااااااود رأس المااااااال النفسااااااي بقيمااااااة 

يوجااااد أثاااار غياااار مباشاااار ذلااااك ناااارفض فرضااااية العاااادم ونقباااال بالفرضااااية البديلااااة والتااااي تاااانص علااااى: 

ماااان خااااالل رأس المااااال النفسااااي كمتغياااار وساااايط فااااي  لتوليااااد المعرفااااة علااااى ساااالوك األداء االبتكاااااري 

 .(α≤0.05)البنوك التجارية األردنية في عمان، عند 
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والفرضيات 

 المقدمة : 2.5
ي هذا فتحليل الذي تم في الفصل الرابع لمتغيرات الدراسة واختبار الفرضيات، بعد عملية ال

توصل م التفي الفصل األول وعرض لجميع النتائج التي  لمطروحةاألسئلة اسيتم اإلجابة على الفصل 

 عدد من التوصيات والمقترحات.ت هذه النتائج قدمل ووفقاً ، هذه الدراسةاليها في 

 مناقشة النتائج الوصفية لمتغيرات الدراسة :1.5
 ،النسبة طةمتوسالتجارية األردنية في عمان في البنوك  توليد المعرفةأظهرت نتائج الدراسة أن 

برات من حيث عملية االشتراك في الخ التنشئة االجتماعيةبالمرتبة األولى على  يهتمالبنك حيث أن 

انية مجال وفي المرتبة الثمعرفة ضمنية مثل النماذج العقلية والمهارات الفنية المشتركة، من أجل إيجاد 

الظاهرة المتوفرة مع معارف ظاهرة ترتبط بأغراض لمعرفة نهجية اعملية تنظيم ممن حيث  التجميع

عرفة إلى الم الظاهرةمن المعرفة  عملية تحويلمن حيث  االستيعابوتالها مجال  العمل داخل البنك،

للمعرفة  عملية التحديد اللفظيمن حيث  التجسيدفي المرتبة الثالثة، واخيرا، مجال في البنك  ضمنية

 في المرتبة الرابعة واألخيرة.مفاهيم ظاهرية في البنك  تحويلها إلىومن ثم الضمنية 

 فيما يلي مناقشة المحاور الفرعية لتوليد المعرفة حسب األكثر أهمية.

 حصلت على المرتبة األولى في التنشئة االجتماعيةوجد أن : التنشئة االجتماعيةالمرتبة األولى: 

تدعم االجتماعات لمناقشة القضايا المتعلقة في نتائج الدراسة من حيث األهمية، ألن أدارة البنك تدعم 

تطوير األداء بشكل مستمر، وتحرص على توجيه الموظفين للطرق الصحيحة في أداء األعمال بشكل 

 .وظيفيدوري. بينما يقل اهتمامها في تتبنى خطط للتدوير ال
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مع ع حيث أن هذه النسبة لم تتفق م في الدراسة الحالية متوسطة، التنشئة االجتماعيةأن نسبة  

 )الحارثي، ودراسة ،(Akhavan, et. al., 2012)ودراسة  ((Berraies & Chaher, 2014دراسة 

 .مرتفعة في الدراسة المذكورةهي بينما ( 2117

حيث  في البنك متوسطة، التجميعممارسة عملية  النتائج أنحيث أظهرت : التجميعالمرتبة الثانية: 

توثق الخدمات التي يقدمها، وببناء قواعد سلوكية وأدائية إدارة البنك ذات اهتمام متوسط من حيث  أن

المعرفة للمستفيدين وتنظيمها، والبحوث المنشورة والتقارير المستخدمة في خاصة بخبراتها، تجميع 

 سياستها وأهدافها.

من  ((Akhavan, et. al., 2012( ودراسة 2117 اتفقت هذه النتيجة مع دراسة )الحارثي،

نسبتها  أن( حيث (Berraies & Chaher, 2014حيث النسبة، بينما لم تتفق مع نتيجة دراسة 

 .منخفضة

 أظهرت النتائج ان استيعاب الداخلي لتوليد المعرفة في البنك تمارس: االستيعاب: الثالثةالمرتبة 

دمج المعارف والمهارات الجديدة بكامل بنسبة متوسطة، حيث أن إدارة البنك متوسط االهتمام في 

 اإلدارات، التعزيز اإليجابي لتعزيز األفكار الجديدة لدى الموظفين، مشاركتها الرؤية مع الموظفين.

( حيث (Akhavan, et. al., 2012( ودراسة 2117 دراسة )الحارثي،لنتيجة مع لم تتفق هذه ا

خالفتها أيضًا حيث أن نسبتها  ((Berraies & Chaher, 2014أن النسبة مرتفعة، بينما دراسة 

 منخفضة.

ار اإلبداعية، دعم األفكأظهرت نتائج التحليل أن اهتمام إدارة البنك في : التجسيد: الرابعةالمرتبة 

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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ومع  (Akhavan, et. al., 2012)ودراسة ( 2117، اتفقت هذه النتيجة مع دراسة )الحارثي

 حيث أن النتيجة متوسطة للدراسات المذكورة. Berraies & Chaher (2014)دراسة 

 يمارس بالبنوك التجارية األردنية في سلوك األداء االبتكاري أظهرت الدراسة أن نتائج مستوى 

ع من حيث عملية جم البحث عن المعلوماتعمان بنسبة متوسطة، حيث أن اهتمامها بالمرتبة األولى 

الفكرة من حيث اقناع األخرين ب األفكارترويج وفي المرتبة الثانية مجال  بالمشكلة، ودمجهاالمعلومات 

 وإدراك والعناصر الضعيفة في العمل، وأوجه القصور في األفكارتوليد وتالها مجال  التي تم توليدها،

لثة، واخيرا، في المرتبة الثاالجديد لمشكلة معينة  الحل او الجديدة االبتكارية الفكرة ظهور األداء، وتوقع

 في المرتبة الرابعة واألخيرة.  المشكلةتحديد مجال 

 حسب األكثر أهمية. لسلوك األداء االبتكاري فيما يلي مناقشة المحاور الفرعية 

أظهرت النتائج أن عملية البحث عن المعلومات نسبتها في : المرتبة األولى: البحث عن معلومات

استخدم مصادر متعددة من المعلومات، والوقت المستخدم في البحث عن البنوك متوسطة في 

المعلومات، بينما ينصب االهتمام في استشارة األشخاص للحصول على معلومات، اكتشاف نقاط القوة 

 والضعف.

ولكنها لم تتفق مع دراسة  Gupta & Singh (2014)الدراسة بالنسبة مع اتفقت هذه 

 ( حيث أن نسبة البحث عن المعلومات مرتفعة.2113 )الرواشدة،

نسبة جاء متغير ترويج األفكار في المرتبة الثانية وفقًا لنتائج الدراسة وب: المرتبة الثانية: ترويج األفكار

باألفكار الجديدة، والتأكد من صالحية هذه متوسطة من حيث، الجهد المبذول في اقناع األخرين 

 األفكار، وتحويله إلى تطبيقات مفيدة، ومساندة كل ما هو جديد، والمشاركة في األفكار المبتكرة.

 األفكار. ترويجفي النسبة المتوسطة في Gupta & Singh, 2014) اتفقت هذه النتيجة مع دراسة )
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نتائج أن توليد األفكار في البنوك متوسطة من حيث بذل أظهرت ال: المرتبة الثالثة: توليد األفكار

الجهد في تبني األفكار الجديدة، وتنفيذ األفكار الجديدة، وتوليد الحلول البديلة، واألساليب الجديدة في 

 حل المشكالت، واألخذ باألفكار الجديدة.

 في توليد األفكار.في النسبة المتوسطة Gupta & Singh, 2014) )اتفقت هذه النتيجة مع دراسة 

أظهرت نتائج الدراسة ان نسبة قدرة البنك في تحديد المشكلة متوسطة،  :المرتبة الرابعة: تحديد المشكلة

دريب تإتاحة فرصة تشخيص المشكلة للموظفين، معرفة العناصر الضعيفة بين األقسام، من حيث 

هدف بالموظفين على إدارة المشكالت المعقدة في عملهم، معرفة أوجه القصور في أداء الموظفين، 

 .كشف المسببات لهذه المشكلة

حيث أن نسبة قدرة حل المشكالت مرتفعة، (، 2113 لم تتفق هذه النتيجة مع دراسة )الرواشدة،

  .Gupta & Singh, 2014)) راسةدوال كنها اتفقت مع ، بينما في الدراسة الحالية متوسطة

مستوى رأس المال النفسي مرتفع في البنوك التجارية األردنية في عمان أظهرت النتائج أن 

 عاديةال يرالمهام غ فيللنجاح  الضروريةالجهود  لبذلامتالك الفرد الثقة في  الكفاءة الذاتيةحيث أن 

لمرتبة ا اإلصرار والسعي لتحقيق األهداففي  األملاحتلت االهتمام األول بنسبة مرتفعة، بينما احتل 

بة مرتفعة، أما بنس قدرة التأقلم على المحنفي  المرونةالثانية بنسبة مرتفعة، احتلت المرتبة الثالثة 

 ة.بنسبة متوسط لحاضر والمستقبلللمنظمة في اتوقع األفضل في  التفاؤلالمرتبة األخيرة 

 لرأس المال النفسي حسب األكثر أهمية. فيما يلي مناقشة المحاور الفرعية 

ك الذاتية لدى الموظفين في البنأظهرت نتائج الدراسة أن الكفاءة : المرتبة األولى: الكفاءة الذاتية

حصلت على نسبة مرتفعة من حيث تأدية المهام الجديدة بكل ثقة، والتعامل مع مختلف العمالء دون 

عرض مقترحات حول المهام الغير عادية، والثقة في تحقيق تميز، تعلم أشياء جديدة تسهم التطوير، 

  األهداف.
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 (Sapyaprapa, et. al., 2013)، و(Gupta & Singh, 2014)مع  النتائجاتفقت هذه 

 في النسبة المرتفعة.
أظهرت نتائج التحليل أن األمل لدى الموظفين في البنك مرتفعة من حيث : المرتبة الثانية: األمل

على تحقيق أهداف العمل، ومتابعة المشكالت باستمرار واكتشاف مسبباتها، اإلرادة العالية العمل بنشاط 

 في تحقيق األهداف، إيجاد الطرق البديلة في تحسين العمل.

 (Sapyaprapa, et. al., 2013)(، وGupta & Singh, 2014اتفقت هذه النتائج مع )

 ( ذات نسبة متوسطة.2116 )الدليمي،في النسبة المرتفعة، وتعارضت مع دراسة 

أظهرت نتائج التحليل أن المرونة احتلت المرتبة الثالثة بنسبة مرتفعة من : المرتبة الثالثة: المرونة

حيث بذل الجهد في توسيع العالقات الوظيفية لدى موظفي البنك، والقدرة على إدارة الصعوبات وبطرق 

د ر المحاولة عند الفشل في مهمة ما، والتعامل الجيمختلفة، القدرة على تقليل المشاعر السلبية، تكرا

 مع مختلف السلوكيات بين الموظفين.

 (Sapyaprapa,et. al., 2013)(، وGupta & Singh, 2014اتفقت هذه النتائج مع )

 ( ذات نسبة متوسطة.2116)الدليمي، في النسبة المرتفعة، وتعارضت مع دراسة 

من  توسطةمظهرت النتائج ان التفاؤل حصل على المرتبة األخيرة بنسبة : المرتبة الرابعة: التفاؤل

في  الدائم االستعدادالمؤكدة، القدرة على التعامل مع حاالت العمل غير  حيث اهتمام البنك من خالل

 مواجه الصعوبات، ربط النجاح بالعمل الصعب، توقع األفضل في األمور الغير مستقرة. 

 (،Gupta & Singh, 2014هذه النتائج مع ) تعارضت

( 2116)الدليمي، مع دراسة  واتفقتفي النسبة المرتفعة،  (Sapyaprapa, et. al., 2013)و 

 ذات نسبة متوسطة.
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 العالقة بين المتغيرات: نتائج 5-3
العالقة نتائج أنه ال كما، قوية إلى قوية جدا متغيرات توليد المعرفةالعالقة ما بين أظهرت النتائج 

لمال متغيرات رأس اأن العالقة ما بين و قوية إلى قوية جدا، متغيرات سلوك األداء االبتكاري ما بين 

النفسي متوسطة إلى قوية جدًا، باإلضافة إلى أن عالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة 

ية إلى قلة والمتغيرات التابعة ومتغيرات الوسيط قو قوية إلى قوية جدا، وأن العالقة بين المتغيرات المست

 قوية جدًا.

 : نتائج فرضيات الدراسة5-4
 األولى: الفرضية الرئيسة

أن هناك عالقة بين توليد المعرفة وسلوك األداء االبتكاري، حيث أن أظهرت نتائج التحليل 

توليد ي فيوجد ارتباط قوي بينهما. وهذا يعني أن التغاير في سلوك األداء االبتكاري ناتج من التغيرات 

التنشئة )أثر مباشر لتوليد المعرفة وهذا يعني أن هناك المعرفة في البنوك التجارية األردنية في عمان، 

جارية األردنية البنوك التاالجتماعية، والتجسيد، واالستيعاب، والتجميع( على سلوك األداء االبتكاري في 

 .(α≤0.05)في عمان، عند 

 وبناء على نتائج الفرضية الرئيسية ظهرت نتائج الفرضيات الفرعية على النحو التالي:

، ي عمانالبنوك التجارية األردنية فيوجد أثر للتنشئة االجتماعية على سلوك األداء االبتكاري في  -

 .(α≤0.05)عند 

عند  ،البنوك التجارية األردنية في عمانعلى سلوك األداء االبتكاري في  للتجسيديوجد أثر  -

(α≤0.05). 

عند  ،التجارية األردنية في عمانالبنوك على سلوك األداء االبتكاري في  لالستيعابيوجد أثر  -

(α≤0.05). 
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عند  ،البنوك التجارية األردنية في عمانعلى سلوك األداء االبتكاري في  للتجميعيوجد أثر ال  -

(α≤0.05). 

 الفرضية الرئيسية الثانية:

وجد ورأس المال النفسي، حيث أنه ي المعرفة أن هناك عالقة بين توليدأظهرت نتائج التحليل 

 توليد المعرفةي فمن التغيرات  وهذا يعني أن التغاير في رأس المال النفسي ينتج ارتباط قوي بينهما.

ة االجتماعية، التنشئ)يوجد أثر لتوليد المعرفة وهذا يعني أنه ، في البنوك التجارية األردنية في عمان

مان، عند البنوك التجارية األردنية في عوالتجسيد، واالستيعاب، والتجميع( على رأس المال النفسي في 

(α≤0.05). 

 الفرضية الرئيسة الثالثة:

، حيث ي أن هناك عالقة بين رأس المال النفسي وسلوك األداء االبتكار أظهرت نتائج التحليل 

سلوك في رات من التغيوهذا يعني أن التغاير في رأس المال النفسي ناتج  بينهما.أنه يوجد ارتباط قوي 

نفسي يوجد أثر لرأس المال الوهذا يعني أنه ، في البنوك التجارية األردنية في عمان ي األداء االبتكار 

ية األردنية ر البنوك التجا)الكفاءة الذاتية، واألمل، والتفاؤل، والمرونة( على سلوك األداء االبتكاري في 

 .(α≤0.05)في عمان، عند 

 الرئيسية الرابعة:الفرضية 

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 

فة على ر االبتكاري بوجود رأس المال النفسي. وهذا يعني أن هناك يوجد أثر غير مباشر لتوليد المع

سلوك األداء االبتكاري من خالل رأس المال النفسي كمتغير وسيط في البنوك التجارية األردنية في 

 .(α≤0.05)عمان، عند 
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 التوصيات: 5-5
عاااااااادد مااااااااان التوصااااااااايات  تااااااااام عااااااااارضبعااااااااد االطاااااااااالع علااااااااى نتاااااااااائج الدراساااااااااة ومناقشااااااااتها 

 والمقترحات التي يراها مناسبه للبنوك التجارية األردنية في عمان، للباحثين أيضًا وهي:

عمليااااااات  ينبغااااااي علااااااى البنااااااك االهتمااااااام أكثاااااار فااااااي عمليااااااات توليااااااد المعرفااااااة ماااااان حيااااااث -

معرفااااااة ضاااااامنية مثاااااال النماااااااذج العقليااااااة والمهااااااارات ماااااان أجاااااال إيجاااااااد اإلشااااااراك بااااااالخبرات 

 الفنية المشتركة.

الظاااااهرة المتااااوفرة مااااع معااااارف ظاااااهرة لمعرفااااة منهجيااااة اينبغااااي علااااى البنااااك إعااااادة تنظاااايم  -

 .ترتبط بأغراض العمل داخل البنك

إلااااى المعرفااااة  الظاااااهرةماااان المعرفااااة  عمليااااة تحوياااالينبغااااي علااااى البنااااك إعااااادة النظاااار فااااي  -

 وتعزيزها من أجل رفع مستوى توليد المعرفة. ضمنية

 ماااااان أجااااااالالضاااااامنية التحدياااااااد اللفظااااااي للمعرفااااااة تتعلااااااق بالتركيااااااز علااااااى عمليااااااات التااااااي  -

 .البنك يستفاد منها فيمفاهيم ظاهرية  تحويلها إلى

ينبغااااااي علااااااى البنااااااك االهتمااااااام أكثاااااار علااااااى ساااااالوك األداء االبتكاااااااري لاااااادى موظفيااااااه ماااااان  -

 التي تواجه البنك. بالمشكلة ودمجهاجمع المعلومات عمليات حيث 

اقناااااع األخااااارين باااااالفكرة التاااااي تااااام نااااادما يقاااااوم بينبغااااي علاااااى البناااااك إيجااااااد طاااارق مبتكااااارة ع -

 .توليدها

 الغير مجدية اثناء حل المشكلة. التفسيراتينبغي على البنك تجنب  -

إدراك العناصااااار الضاااااعيفة فاااااي العمااااال، وأوجاااااه القصاااااور فاااااي ينبغاااااي علاااااى البناااااك تعزياااااز  -

فااااي  الجديااااد لمشااااكلة معينااااة الحاااال او الجدياااادة االبتكاريااااة الفكاااارة ظهااااور ماااان أجاااالاألداء، 

 البنك.
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 يتوجب على البنك إيجاد طرق أفضل في تحديد المشاكل التي تواجهه. -

 المستقبلة للباحثين: الدراسة توصيات

 العمل على تطوير النموذج من خالل أبعاد أخرى لمجتمع مغاير. -

وساااااااالوك األداء االبتكاااااااااري  عماااااااال دراسااااااااة حااااااااول رأس المااااااااال النفسااااااااي كمتغياااااااار مسااااااااتقل -

 في المنظمات التعليمية. كمتغير تابع

، حياااااااث تشااااااامل الماااااااوظفين العااااااااملين فاااااااي البناااااااوك الدراساااااااة هاااااااذهالعمااااااال علاااااااى تطاااااااوير  -

 التجارية األردنية في عمان.
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 المالحق
 ) )االستبانةقائمة بأسماء محكمي أداة الدراسة  (:2الملحق رقم )

 الجامعة الرتبة االسم الرقم

 االوسطجامعة الشرق  أستاذ مشارك احمد علي صالح   .1

 جامعة البترا أستاذ مشارك أياد التميمي   .2

 جامعة البترا أستاذ مشارك نضال الصالحي   .3

 جامعة الشرق االوسط أستاذ مساعد سمير الجبالي  .4

 جامعة البترا أستاذ مساعد المومني  هنادة  .5

 جامعة البترا أستاذ مساعد غازي ابو زيتون   .6

 جامعة البترا أستاذ مساعد عواطف حداد  .7
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 أداة الدراسة (:1الملحق )
 

 
 استبانة 

 األفاضل السيدات والسادةإلى 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

  وبعد...

ثر عمليات توليد المعرفة على سلوك األداء االبتكاري: الدور أ) إجراء دراسة ميدانية بعنوانتم 

طلبات وذلك استكمااًل لمتدراسة ميدانية في البنوك التجارية االردنية(  :النفسيالوسيط لرأس المال 

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 

 الذي يعكس رأيكم لكل فقرة. (√)اشارة  ة عن على فقراتها بوضعواإلجاب

 العلمي، في خدمة البحث والتعاون  العلمي،البحث  تطوير في الفعال األثر وسيكون آلرائكم هذا

علمًا بأن المعلومات الواردة في االستبانة هي فقط ألغراض البحث العلمي، وسيتم التعامل معها بسرية 

 تامة.

 
 االحترام و التقدير،،، فائق مع تعاونكم لكم شاكرين

 إشراف                                                                        الباحث       
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 الخصائص الديموغرافية األول:القسم 

 النوا االجتماعي -2

 أنثى                       ذكر 

 العمر -1

 سنة 35-31من                                    سنة فأقل  31

 سنه فأكثر 41          سنة  39 – 36من 

 المؤهل العلمي  -3

 بكالوريوس                  كلية مجتمع فأقل        

 ه دكتورا                            ماجستير 

 عدد سنوات الخبرة  -4

 سنة  11-6من                            سنوات فأقل  5

 سنة  16أكثر من           سنة 15 -11من  

 المركز الوظيفي -5

 نائب رئيس مجلس إدارة                             رئيس مجلس إدارة 

 مساعد مدير                                  مدير 

 مدير فرع                                 رئيس قسم 
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  االستبانة تطوير هيكلالقسم الثاني: 

 الي: سيأخذ التدريج التسيكون ليكرت الخماسي و  فقرات االستبانةالمستخدم في  مقياسأن ال -1
 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة

5 4 3 2 1 
 

رقم 
 الفقرة

 التقييم
 الفقرة

موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

 غير موافق بشدة

5 4 3 2 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 
 العمل واألفراد.جديدة على مستوى عاِل من األداء، من خالل مشاركة جماعات 

نية معرفة ضمنية مثل النماذج العقلية والمهارات الفهي عملية االشتراك في الخبرات من أجل إيجاد : التنشئة االجتماعية
 المشتركة.

1.  
تدعم إدارة البنك االجتماعات 
لمناقشة القضايا المتعلقة في تطوير 

 األداء بشكل مستمر.
     

2.  
تحرص إدارة البنك على توجيه 
الموظفين للطرق الصحيحة في أداء 

 األعمال بشكل دوري.
     

3.  
تتبنى إدارة البنك خطط للتدوير 
الوظيفي عبر اإلدارات المختلفة 

 سنويًا.
     

4.  
تشجع إدارة البنك األنشطة 

 االجتماعية.
     

5.  
تشجع إدارة البنك فرق العمل 

 الجماعي.
     

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

6.  
تدعم إدارة البنك المقترحات اإلبداعية 

 الجماعية لدى موظفيه.
     

تعتمد إدارة البنك سياسات دعم   .7
 األفكار اإلبداعية بين الموظفين.
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 التقييم
 الفقرة

موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

 غير موافق بشدة

5 4 3 2 1 

4.  
تشارك إدارة البنك الموظفين في 

      اتخاذ القرار.

9.  
تحفز إدارة البنك الموظفين على 
تقديم المبادرات لتحسين مستويات 

 اإلدارة.
     

11.  
تتبادل إدارة البنك األفكار المختلفة 
مع أصحاب المصالح اثناء اتخاذ 

 القرار.
     

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

تتيح إدارة البنك نظام اتصال تفاعلي   .11
 بين اإلدارة والموظفين.

     

12.  
تستخدم إدارة البنك التعزيز اإليجابي 

لدى  لتعزيز األفكار الجديدة
 الموظفين.

     

13.  
تشكل إدارة البنك فرق عمل خاصة 

      لدراسة األفكار الجديدة.

14.  
تعمل إدارة البنك على دمج المعارف 
 والمهارات الجديدة بكامل اإلدارات.

     

15.  
تشارك إدارة البنك الرؤيا مع 

 الموظفين.
     

مع معارف ظاهرة ترتبط بأغراض العمل داخل المنظمة وهي عملية تنظيم منهجية للمعرفة ظاهرة المتوفرة : التجميع
 وتكون بشكل جديد كدليل اإلجراءات أو كتاب يحتوي على نشاطات المنظمة.

16.  
تجمع إدارة البنك المعرفة للمستفيدين 
مثل )الموظفين، العمالء، الموردين 

 وشركات دعم وغيرهم(.
     

17.  
تنظم إدارة البنك المعرفة للمستفيدين 

)الموظفين، العمالء، الموردين مثل 
 وشركات دعم وغيرهم(.
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 محايد موافق
غير 
 موافق

 غير موافق بشدة
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14.  
تستفيد إدارة البنك من البحوث 
المنشورة والتقارير لتطوير سياسته 

 وأهدافه.
     

19.  
توثق إدارة البنك الخدمات التي 

 يقدمها.
     

21.  
تعمل إدارة البنك على ببناء قواعد 
سلوكية وأدائية خاصة بخبراتها، ويتم 

 توصيلها للمستفيدين. 
     

 المتغير التابع: سلوك األداء االبتكاري 
وخدمات  ليتم تحويل تلك الرؤى إلى منتجاتانه جهود مبتذلة لرؤى ابتكارية منتظمة ومترابطة مع بعضها في أداء الفرد 

 مفيدة.
 القدرة على إدراك المشكالت والعناصر الضعيفة في العمل، وأوجه القصور في األداء، من اجل حلها.: المشكلةتحديد 

21.  
تحرص إدارة البنك على إتاحة فرصة 
تشخيص المشكلة للموظفين بهدف 

 إيجاد الحل لها. 
     

22.  
يتم تدريب الموظفين على إدارة 

 المشكالت المعقدة في عملهم.
     

23.  
التفاعل مع المشكالت بشكل يتم 

موضوعي بهدف كشف المسببات 
 لهذه المشكلة.

     

24.  
تحرص إدارة البنك على معرفة أوجه 

 القصور في أداء الموظفين.
     

25.  
تحرص إدارة البنك على معرفة 

 العناصر الضعيفة بين األقسام.
     

وهي مرحلة حضانة المعلومات وتصحيحها وإعادة ودمجها بالمشكلة، : هي عملية جمع المعلومات البحث عن معلومات
 ، من أجل التحقق من جودة سلوك األداء لدى الفرد.تشكيل المعرفة فيها

26.  
استشير مجموعة واسعة من 
األشخاص للحصول على معلومات 

 أثناء حل المشكلة.
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27.  
تجوالي في العمل يمكنني من 
اكتشاف نقاط القوة والضعف أثناء 

 سير العمل.
     

24.  
تجوالي في العمل يمكنني من تزويد 
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.

     

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

31.  
أبذل قصارى جهدي لتبني األفكار 

 الجديدة في العمل.
     

32.  
أقوم بتنفيذ أي فكرة جديدة في قسمي 

 في البنك.
     

33.  
يتم األخذ باألفكار الجديدة بسرعة 

      في البنك الذي اعمل به.

34.  
أعمل على توليد عدد من الحلول 
البديلة لنفس المشكلة قبل أن اختار 

 الحل النهائي. 
     

35.  
اتبع أساليب جديدة في حل 

 المشكالت.
     

 اقناع األخرين بالفكرة التي تم توليدها.ترويج األفكار: 

36.  
أبذل جهدي ألقناع األخرين بأهمية 

 األفكار الجديدة.
     

37.  
األفكار المبتكرة أعمل على تحويل 
      إلى تطبيقات مفيدة.

34.  
أشارك في جعل العمالء متحمسين 

 .لألفكار المبتكرة
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39.  
أساند كل ما هو جديد في سبيل 

      تطوير وتحسيت العمل.

41.  
أختبر األفكار الجديدة لضمان 

 صالحيتها.
     

 المتغير الوسيط: الرأس المال النفسي
 اإليجابية المطورة لدى الفرد.تلك المعايير النفسية هي 

 : هي امتالك الفرد الثقة لبذل الجهود الضرورية للنجاح في المهام غير العادية.الكفاءة الذاتية
      أقوم بتأدية المهام الجديدة بكل ثقة.  .41

42.  
أتعامل مع مختلف سلوكيات العمالء 

      دون تمييز.

43.  
أتمكن من عرض مقترحاتي حول 

 العادية دون تردد.المهام غير 
     

44.  
أثق بأنني أستطيع تعلم أشياء جديدة 

 تسهم في تطوير أنظمة العمل. 
     

45.  
أشعر بالثقة بأنني أستطيع تحقيق 

 أهداف عملي. 
     

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

46.  
لدي إرادة عالية باتجاه تحقيق 
 األهداف إذ يوجد أسلوب باإلقناع. 

     

أتابع مشكالت العمل باستمرار   .47
 وأثابر في اكتشاف مسبباتها.

     

44.  
في الوقت الحالي أعمل بنشاط على 

 تحقيق أهداف عملي.
     

49.  
أمتلك عدة طرق لتحقيق أهداف 

 العمل.
     

51.  
 الهدفإذا كان تقييم أدائي أقل من 

المتوقع، أحاول أن أجد الطرق 
 لتحسين العمل والقيام باألفضل.

     

 هو توقع األفضل للمنظمة في الحاضر والمستقبل. التفاؤل:

51.  
أشعر أن العمل الصعب هو أساس 

      النجاح.
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52.  
أتوقع األفضل في العمل عندما تكون 

      األمور غير مستقرة.

53.  
 الصعوباتأنا مستعد دائما لمواجهة 

 في العمل.
     

54.  
لدي قدرة على التعامل مع حاالت 

 العمل غير المؤكدة.
     

55.  
أتعامل مع خيبة األمل في األهداف 

 التي فشلت بتحقيقها بتفاؤل.
     

 : وهي قدرة التأقلم على المحن أثناء سعي الفرد لتحقيق أهداف المنظمة.المرونة

56.  
أمتلك القدرة على إدارة الصعوبات 

 بطريقة أو بأخرى.
     

57.  
أستطيع التعامل مع جميع سلوكيات 

      الموظفين في البنك.

54.  
أعمل بجهد مثابر للتقليل من 

 المشاعر السلبية. 
     

59.  
أتعامل مع فشلي في المهام بتكرار 

 المحاولة والعمل من جديد.
     

61.  
ابذل جهد في توسيع عالقاتي 
الوظيفية خارج حدود البنك الذي 

 أعمل به.
     

 


