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Abstract
This study aimed to identify the impact of administrative work ethics (respect for
laws and regulations, justice, impartiality, speed and perfection, respect for time) on
enhancing knowledge management. It also aimed to study and analyze business
ethics and its variables and the causal relationships between those components. The
descriptive approach was relied upon as the appropriate approach. Because of the
nature and purposes of the study, and it serves its target research requirements, the
study population consisted of (67) employees. A simple random sample of (45)
individuals was taken. The study reached several results, the most important of
which are:
1-The existence of a moral relationship between respect for laws and regulations and
knowledge management, as the value of the correlation coefficient was (0.413). This
resulted in an impact of respect for laws and regulations in knowledge management
and its value.)%71(
2-There is a moral relationship between fairness, impartiality and knowledge
management, where the value of the correlation coefficient was (0.446). This
resulted in an effect of fairness and impartiality and its value.)%71.1(
3-There is a significant relationship between speed, mastery and knowledge
management, where the value of the correlation coefficient was (0.743). This
resulted in an effect of the speed of mastery in knowledge management and its value
.)%...5(.
4-There is a moral relationship between respect for time and knowledge
management, where the value of the correlation coefficient was (0.744). This
resulted in the effect of respecting time in knowledge management and its value
.)%...5(
Key words: business ethics, respect for laws and regulations, fairness and
impartiality, speed and perfection, respect for time, knowledge management.
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أثر اخالقيات العمل اإلداري في تعزيز ادارة المعرفة (دراسة ميدانيةة عمةى عينةة مةن المةوظفين بةاإلدارة العميةا
والوسطى لجامعة المرقب)

أ .فتحية خميل اطحيشات  /جامعة المرقب ؛ أ .امين عمى بوحنيك  /جامعة المرقب.

 -1اإلطار العام لمدراسة
 1-1المقدمة:

ان االدبيااات االقتدااادية المعادارة باادأت تزخاار فااخ العقاادين االخيارين بمجموعااة ماان الم اااهيم الحدي ااة التااخ

عكس اات ف ااخ مجممي ااا م ااا يش اايدي الع ااالم م اان توييا ارات بنيوي ااة عميق ااةم وتح ااول فك اار واس ااع النط ااا ف اااليوم تت ااردد
مدطمحات جديدة متل قواعد وادأب المينةم اخالقيات الوظي ةم اخالقيات االعمالم واخالقيات االدارة.
ف ااخ الساانوات االخي ارة تعاظماات اهميااة اخالقيااات االعمااال فااخ المنظمااات واداابحت ت خااذ قااد ار مت ازياادا ماان

االعتب ااارم إذا كان اات ه ااذي الموا ااوعات ف ااخ افا اال االحا اوال تعتب اار م اان الموا ااوعات اليامش اايةم مم ااا ال يجع اال
لألخالقيات حي از يدكر ما دامت االخال ال تدفعم او كانات فاخ اساوا االحاوال تجابار باالرفض او الشاحبم ولكان
مع تزايد ال اائح االخالقياة والتجااوزات فاخ عاالم االعماال خاالل السانوات االخيارةم واتسااع انتقاادات الم سساات
بسبب اهتماميا بالم شرات الربحية عمى حساب مس ولياتيا االخالقية والبيئية واالجتماعياةم مماا اد الاى اهتماام
االقتداد الجديد ب خالقيات االعمال الى جانب اهتمامر بالربحية ( .بوذراعم2013م .)52

كم ااا حظي اات إدارة المعرف ااة باهتمااام ال السا ا ة والم كا ارين منااذ العي ااود القديم ااة ويشااير تا اراث ال مسا ا ة اليوناني ااة
القديمة الى العديد من العمماء وال الس ة الذين اهتموا بال مس ة والذين أغنوها ب فكارهم عن المعرفة والحكم.
والعالم اليوم يعيش فخ عالم يطم عمير عالم ان جار المعرفاة وتخماة المعموماات وداناعة المعرفاة حتاى أن
ق ااوة األم اام أد اابحت تق اااس بم ااا لدي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اايا م اان عق ااول مبدع ااة ق ااادرة عم ااى االختي ااار واكتش اااف المعا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااارف

الج ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااديدة اوا رائيااا وتحويمي ااا الااى نظا ا ا ا ا ا ا ا اا اريات وس اايناريوهات وأساليا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااب معرفي اة توج اار بي ااا حركااة الحي ا ا اااة

(الدروي والعزاوي م2004م .)48

وماان هنااا جاااءت هااذي الد ارسااة لتساامط الاااوء عمااى أ اار اخالقيااات العماال ااداري (احت ارام الق اوانين واألنظمااةم
العدالة وعدم التحيزم السرعة واالتقانم احترام الوقت) فخ تعزيز ادارة المعرفاة بجامعاة المرقاب اادارة العاماة مان

وجية نظر العاممين فييا.
 2-1مشكمة الدراسة:

لقد تزايد دور إدارة المعرفاة وزاد االهتماام ااداري بياا يوماا بعاد ياوم ف اخ ال تارات الساابقة كاان يجاري التركياز

عمااى العماال المممااوس والمالحااظ والمشاااهد فقااطم اام باادأت اادارة تيااتم ب اادور المعمومااات فااخ مسااتويات العماال
ومستويات األداء ليكون التركيز عمى دور المعرفة فخ العمل واألداء كما أواحت التقاارير العالمياة ومنياا تقريار
األم اام المتح اادة بخد ااوص إدارة المعرف ااة ف ااخ الب اادان وم ااد ممارس ااتيا وخاد ااتا ف ااخ البم اادان النامي ااة ومني ااا ليبي ااا

أواحت ان هناك تدنخ فخ مستو المعرفة بشكل عام وعمى مستو م سسات الدولةم اااافتا الاى تقريار دياوان
المحاسبة 2017م بخدوص قطااع التعمايم واحاتالل ليبياا مرتباة  142مان ادال  144دولاة وهاذا بادوري يشاير
الاى تادنخ مسااتو القطااع بكافااة المقااييس وعماى اعمااى كافاة األدااعدة ساواء اكاان التعماايم األساساخ او العااالخ او
حتااى التقنااخ وان انخ اااض اوتاادنخ اخالقيااات العماال سااوف تاانعكس عمااى ان تمعااب إدارة المعرفااة الاادور فااخ زيااادة
وتنمياة اخالقيااات العمال ااداري وخادااتا وان هااذي الد ارسااة ساتحاول إيجاااد عناداار اخالقيااات العماال فااخ قطاااع
حيوي وميم وهو القطاع التعميمخ ويسمط الاوء عمى شريحة ميمة لطالماا حاايت باهتماام الك يار مان البااح ين

ونتاج ذلك األ ر يمكن مالحظتر بيذا القطاع الذي يشايد تنافساية كبيارة فاخ هاذي ال تارة م لاذا ومان خاالل ماا تقادم
فإن الدراسة ستحاول ااجابة عمى التسا ل الرئيس التالخ:
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س :ما هو أ ر اخالقيات العمل ااداري (احتارام القاوانين واألنظماةم العدالاة وعادم التحيازم السارعة واالتقاانم
احترام الوقت) فخ تعزيز ادارة المعرفة من وجية نظر الموظ ين باادارة العامة لجامعة المرقب؟
 3-1اىداف الدراسة:

 .1التعرف عمى أ ر اخالقيات العمل ااداري فخ تعزيز إدارة المعرفة فخ المنظمة قيد الدراسة.
 .2دراسة وتحميل اخالقيات االعمال ومتويراتيا والعالقات السببية بين تمك المكونات.

 .3التطر الى العالقة بين اخالقيات العمل ااداري (احترام القوانين واألنظماةم العدالاة وعادم التحيازم السارعة
واالتقانم احترام الوقت) وبين تعزيز ادارة المعرفة فخ المنظمة قيد الدراسة.
 .4التودل الى مجموعة مان التودايات التاخ يمكان ان تكاون ذات فائادة لممنظماات والبااح ين والميتماين بيادأ
المجال.

 4-1منيج الدراسة:

فخ إطار ما تم طرحر سم اً فخ مشكمة الدراسة واألهداف التخ يساعى الباح اان إلاى تحقيقياا فاإن الطاابع الودا خ
هو الوالب عمى هذا البحث ومن م فإن الباح ان سوف يعتمدون عمى استخدام المنيج الود خ التحميماخ منيجاا

لمبحث باعتباري المنيج المناسب لطبيعتر وأغراارم ويخدم متطمباتر البح ية المستيدفة.
 5-1فرضيات الدراسة:

لتحقي ا اهااداف الد ارسااة داايوت ال رااايات التاليااة حيااث انقساامت الااى فراااية رئيسااية انب قاات منيااا اربعااة

فرايات فرعية وذلك عمى النحو التالخ:
الفرضةةية الرسيسةةة :ال يوجااد أ اار ذو داللااة إحدااائية ألخالقيااات العماال (احت ارام الق اوانين واألنظمااة-العدالااة وعاادم

التحيز– السرعة واالتقان – احترام الوقت) فخ تعزيز إدارة المعرفة.

الفرضية الفرعية األولى :ال يوجد أ ر ذو داللة إحدائية الحترام القوانين واألنظمة فخ تعزيز إدارة المعرفة.
الفرضية الفرعية الثانية :ال يوجد أ ر ذو داللة إحدائية لمعدالة وعدم التحيز فخ تعزيز إدارة المعرفة.
الفرضية الفرعية الثالثة :ال يوجد أ ر ذو داللة إحدائية لمسرعة واالتقان فخ تعزيز إدارة المعرفة.
الفرضية الفرعية الرابعة :ال يوجد أ ر ذو داللة إحدائية الحترام الوقت فخ تعزيز إدارة المعرفة.
 6-1أىمية الدراسة:

تسااتمد هااذي الد ارسااة أهميتيااا كونيااا تعااالج مواااوع حيااوي ومياام وخادااتا فااخ هااذي ال ت ارة كونيااا شااومت بااال

الميتمااين بالشا ن ااداري والمسا ولين عمااى مسااتو الدولااة عمااى حااد الساواءم ااااافتا الااى كونيااا تاربط بااين م اااهيم
عديدة ألخالقيات العمل من احترام القوانين واألنظمةم العدالة وعدم التحيزم السرعة واالتقانم احترام الوقت باإدارة

المعرفااةم ااااافتا الااى التعاارف عمااى ت ا ير ممارسااة اخالقيااات العماال بإبعادهااا عمااى إدارة المعرفااة ومعرفااة مسااتو
توجر المنظمة قيد الدراسة بالمتويرات وعالقتيا بإدارة المعرفاة وفاتح مجااالت البحاث العمماخ مان خاالل ماا ساتوفري
هذي الدراسة من معمومات تساعد الباح ين والدارسين والميتمين بيذا المواوع.
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 7-1حدود الدراسة:

الح اادود الموا ااوعية :أ اار اخالقي ااات العم اال ااداري (احتا ارام القا اوانين واألنظم ااةم العدال ااة وع اادم التحي اازم الس اارعة
واالتقانم احترام الوقت) فخ تعزيز ادارة المعرفة.
الحدود البشرية :اادارة العامة لجامعة المرقب.
الحدود الزمنية :تم العمل عمى هذي الد ارسة منذ شير2020/09-05م.
 8-1مجتمع وعينة الدراسة:

تم ل مجتمع الدراسة فخ الموظ ين العاممين فخ مستو االدارة العميا والوسطى والبالغ عددهم ( )67موظفم وتم

سحب عينة عشوائية بسيطة قواميا ( )45م ردة.
جدول رقم ()1

االستمارات الموزعة والمتحصل عمييا ونسبة المسترد والفاقد منيا
عدد

عدد

نسبة

عدد
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االستمارات
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االستمارات

االستمارات
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االستمارات
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المفقودة
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غير صالحة

الغير صالحة

الصالحة

الصالحة

67

06

%8

05

%7
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%67.164

 9-1مصطمحات الدراسة:

 .1االخال  :المعتقدات الشخدية ال ردية والتخ تتعم بالتدرفات الدحيحة والخاطئة.
 .2اخالقيااات العماال :يعرفيااا الباااح ون بانيااا المبااادا والمعااايير التااخ تعتباار اساااس لمسااموك المسااتحبم ماان اف اراد
العمل ويتعيد افرادي بااللتزام بيا.

 .3المعرفااة :هااخ دلااك الرداايد الااد تاام تكويناار ماان حداايمة البحااث العممااخ والت كياار والد ارسااات البدائيااة وتطااوير
المشروعات االبتكارية وغيرها من اشكال االنتاج لإلنسان عبر الزمان.
 .4ادارة المعرفة :هخ عممية تقوم من خالليا المنظمة باستخدام دكائيا الجماعخ لتحقي اهدافيا االستراتيجية.
 10-1الدراسات السابقة:

اوال :الدراسات السابقة المتعمقة بالمتغير المستقل (اخالقيات العمل):

 .1دراسةة (الطراونةة وأبوجميةل  )2013بعنةوان :أأثةر أخالقيةات األعمةال والمسةؤولية االجتماعيةة فةي تحقيةق
الميزة التنافسية (دراسة ميدانية في الشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان المالي)أ.

هدفت هذي الدراسة إلاى التعارف عماى أ ار أخالقياات األعماال والمسا ولية االجتماعياة فاخ تحقيا الميازة التنافساية
وذلااك ماان خااالل استقداااء ثراء المبحااو ين ماان المااديرين العاااممين فااخ اادارات العميااا فااخ الشااركات الدااناعية
المدرجة فخ سو عمان لألو ار الماليةم شمل مجتمع الدراسة جميع الشركات الدناعية المدرجة امن بورداة
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عمان لألو ار الماليةم والبالغ عددها ( )84شركةم أما العينة فتكونت من ( )65مدي اًر يعممون فخ اادارات العميا
فخ الشركات المشمولة بالدراسة.

وتودمت الدراسة إلى نتائج منيا:
النزهاة
 -1أنر يوجد ت ير ذو داللة إحدائية ألخالقيات األعمال (االساتقاللية والموااعيةم األماناة واالساتقامةم ا
والش افية) عمى تحقي الميزة التنافسية (تخ يض التكم ةم االبتكار والتجديد) فخ الشركات الدناعية األردنية.
 -2كمااا أظياارت نتااائج الد ارسااة وجااود ت ا ير ذو داللااة إحدااائية لممس ا ولية االجتماعيااة (المس ا ولية نحااو البيئااةم
المس ا ولية نحااو المسااتيمكينم المس ا ولية نحااو المجتمااع المحمااخ) عمااى تحقي ا المي ازة التنافسااية (تخ اايض التكم ااةم

االبتكار والتجديد) فخ الشركات الدناعية األردنية.
 .2دراسة قةام بيةا (الكةواز والعبةادي  )2006بعنةوان( :اخالقيةات العمةل وكفةااة السةوق المةالي) ورقةة عمةل

مقدمة لمؤتمر العممي الةدولي السةنوي السةادس (اخالقيةات االعمةال ومجتمةع المعرفةة) جامعةة الزيتونةة -17

 2006 /4 /19عمان – االردن).

حيث هدفت الدراسة الخ التعرف عمى اخالقيات العمل والمداخل التخ يقوم عمييا التدارف االخالقاخ وتودامت

الدراسة الخ نتائج كان من اهميا:

 -1ان االفراد العاممين فخ المنظمة ساواء أكاانوا ماوظ ين او مادراء يحمماون اراء متبايناة وهنالاك اختالفاات هاماة
بينيم حول مكونات السموكيات االخالقية ومدادر تكوين هدي السموكيات التخ يحممونيا.
 -2ت ر الق اررات الدادرة من هدي المنظمات باالقيم والساموكيات التاخ يحممياا االفاراد القاائمين عماخ عممياة اتخااد
القا اررات فااخ المنظماااتم ادا مااا عممنااا انياام بشاار ولاادييم أحاساايس وميااولم وبالتااالخ يمكاان ان تبنااخ عمميااة اتخاااد
القرار عمخ اساس مدالح شخدية بعيدة عن المدمحة العامة فخ المجتمع او البيئة التخ تعمل فييا المنظمة.

 .3دراسةةةة (العقيمةةةي  )2014بعنةةةوان :اخالقيااات العماال وعالقتيااا بالراااا الااوظي خ لمموظ ااات االداريااات فااخ
جامعة الممك سعود بالرياض:

هاادفت هاادي الد ارسااة التعاارف الااى واقااع الت ازام الموظ ااات االداريااات فااخ جامعااة الممااك سااعود بالرياااض ب خالقيااات
العمل واياا التعرف عمى مستو الراا الوظي خ لد الموظ ات االداريات فخ جامعة الممك سعود بالرياض.
وتودمت الدراسة لمجموعة من النتائج كان منيا:

 -1يوجد ت اوت فخ اراء افراد الدراسة حول مستو الراا عن االجر.
 -2وجود عالقة قوية طردية ذات داللة احدائية بين اخالقيات العمل الوظي ية ومستو الراا الوظي خ.
 .4دراسة (الرومةى  )2009بعنةوان :أدرجةة التةزام المشةرفين التربةويين فةي محافظةات غةزة باخالقيةات المينةة
من وجية نظرىم وسبل تطويرىا.

هدفت هذي الد ارساة إلاى التعةرف الاى درجاة التازام المشارفين الترباويين فاخ محافظاات غازة ب خالقياات الميناة وهال
توجد فرو ذات داللاة احداائية عناد مساتو داللاة ( )α≥0.05باين متوساطات درجاات تقاديرهم لدرجاة التازاميم

ب خالقيات المينة من وجية نظرهم تعز لممتويرات التالية (:سنوات الخبرة فخ االشراف التربوي_ سنوات الخدمة
ف ااخ الت اادريس_ التخد ااص_ الم ه اال العمم ااخ_ جي ااة العم اال) م وس اابل تط ااوير التا ازام المش اارفين الترب ااويين ف ااخ

محافظات غزة ب خالقيات المينة .وتودمت الدراسة الى مجموعة من النتائج كان أبرزها:
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 -1تراوحاات النس اابة المئوي ااة لةةةدرجات تق اادير المشا ارفين الترب ااويين لدرجااة التا ازاميم ب خالقي ااات المين ااة ب ااين اعم ااى
اس ااتجابة لالس ااتبانة كك اال ( )%95وادناه ااا ( )%60وتراوح اات ب ااين اعم ااى متوس ااط لم قا ارات ( )%93.57وادناه ااا

( )%74وكان متوسط الدرجة الكمية ( )%85.5وهخ نسبة جيدة جدا.
 -2وال توج ااد ف اارو ذات داللااة ب ااين متوسااطات درج ااات تق اادير المش اارفين الترب ااويين ف ااخ محافظ ااات غا ازة لدرج ااة
التازاميم ب خالقيااات المينااة ماان وجيااة نظاارهم تعااز لمتوياار ساانوات الخدمااة فااخ االشاراف التربااوي او التاادريس او

التخدص او الم هل العممخ او جية العمل.
 .5دراسةةة (بةةالل خمةةف السةةكارنة  )2012بعن ةوان :أأخالقيةةات العمةةل وأثرىةةا فةةي إدارة الصةةورة الذىنيةةة فةةي
منظمات األعمال دراسة ميدانية عمى شركات االتصاالت األردنية.

هاادفت هااذي الد ارسااة إلااى الكشااف عاان مااد اهتمااام شااركات االتداااالت الخمويااة األردنيااة فااخ تطبي ا أخالقيااات
العماال ااامن األبعاااد التاليااة (احتارام القاوانين واألنظمااةم العدالااة وعاادم التحياازم الساارعة وااتقااانم احتارام الوقاات)م
وتحديد مستو ال ارو فاخ إدراك أفاراد عيناة الد ارساة ألبعااد أخالقياات العمالم كماا هادفت الد ارساة إلاى تقيايم أ ار

أخالقيات العمل فخ إدارة الدورة الذهنية.

وقد تودمت الدراسة إلى أن شاركات االتدااالت الخموياة األردنياة أظيارت مساتو عاال مان االهتماام ب خالقياات
العماال ب بعادهااا األربعااة وكااذلك عاادم وجااود فاارو ذات داللااة إحدااائية فااخ إدراك إفاراد عينااة الد ارسااة ألخالقيااات
العماال تبعااً لمتوياراتيم الديموغرافيااةم وتوداامت هااذي الد ارسااة أياااً إلااى عاادم وجااود أ اار معنااوي ألخالقيااات العماال

بإبعادهاا مجتمعااة فااخ الدااورة الذهنيااة المدركاةم فااخ حااين تبااين وجااود أ ا اًر معنويااً لبعااد أخالقيااات العماال والمتعما

باحترام القوانين واألنظمة والسرعة وااتقان قد أظير ت ي اًر معنوياً فخ الدورة الذهنية المدركة.
ثانياً :الدراسات السابقة المتعمقة بالمتغير التابع (ادارة المعرفة):

 .1الماسةل ( :)2017بعنةوان :أثةةر تطبيةةق عمميةةات ادارة المعرفةةة فةي تحسةةين جةةودة الخةةدمات الماليةةة دراسةةة
تحميمية عمى عينة من العاممين بالمصارف التجارية الميبية بمدينة الخمس.

هدفت الد ارساة الاخ التعارف عماى مادي تاوافر عممياات ادارة المعرفاة بالمداارف التجارياة وتودامت الد ارساة الاخ

مجموعة من النتائج من اهميا:
 -1اظيرت نتائج اختبار ال رايات وجود عالقة ارتباط لعمميات ادارة المعرفة فخ جودة الخدمات المدرفية فخ
المنظمة قيد الدراسةم وهدا ي سر العالقة القوية بين المتويرين.

 -2اظيرت الدراسة وجود اتر ايجابخ ومعنوي لعمميات ادارة المعرفة عمى متوير جودة الخدمات المدرفية.
 .2دراسةةة عمةران ( )2017بعنةوان :دور ابعةةاد ادارة المواىةةب فةةي تحسةةين جةةودة الخدمةةة المصةةرفية دراسةةة
تحميمية آلراا عينة من العاممين بالمصارف التجارية الميبية.

هدفت الدراسة الخ التعرف عمخ دور ابعاد ادارة المواهب فخ تحسين جودة الخدمة المدرفية .وتودامت الد ارساة

الخ مجموعة من النتائج من اهميا:
 اظياارت نتااائج الد ارسااة وجااود عالقااة ذات داللااة احدااائية بااين ابع اااد ادارة المواهااب وتحسااين ج ااودة الخدمااةالمدرفية.
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 .3دراسةةة مميطةةان ( )2016بعن ةوان :دور ادارة المعرفةةة فةةي تعزيةةز االداا التنظيمةةي دراسةةة تطبيقيةةة عمةةى
المصارف التجارية الحكومية في مدينة مصراتو.

هاادفت الد ارسااة الااخ التعاارف عمااى ت ا ير ادارة المعرفااة عمااى االداء التنظيمااخ بالمدااارف التجاريااة العاممااة بمدينااة

مدراترم وتودمت الدراسة الخ مجموعة من النتائج من اهميا:
 اظيرت الدراسة وجود عالقة ذات داللة احدائية بين عمميات ادارة المعرفة ومتوير تعزيز االداء التنظيمخ. .4دراسةةة الزظمةةة ( )2011بعن ةوان :ادارة المعرفةةة واترىةةا عمةةي تميةةز االداا دراسةةة تطبيقيةةة عمةةى الكميةةات
والمعاىد التقنية المتوسطة العاممة في غزة.

هاادفت الد ارسااة الااخ التعاارف عمااى العالقااة ونااوع الت ا ير بااين متطمبااات ادارة المعرفااة وعممياتيااا وبااين تميااز االداء
الم سسخ فخ الكميات التقنية المتوسطةم وتودمت الدراسة الخ مجموعة من النتائج اهميا:

 -اظيرت الدراسة وجود عالقة ذات داللة احدائية بين عمميات ادارة المعرفة من ناحية وتميز االداء الم سسخ

من ناحية اخري.

ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

ركز الباح ان عمى فدل المتوير المستقل عان المتويار التاابع لك ارة الد ارساات عان المتويارين ولمحاولاة تعزياز

الدراسة الحالية بخميط من الدراسات لممتويرين لالست ادة منيا عند نشر هذي الدراسة.
الجدول رقم ()2

يوضح ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة.
ر .م

1

2

وجو المقارنة
اليدف (المتغير
المستقل)
اليدف (المتغير
التابع)

الدراسة الحالية
التعرف عمى أثر
اخالقيات العمل
اإلداري.

تعزيز ادارة المعرفة

3

المنيجية

المنيج الوصفي

4

المجتمع

الجامعة

5

البيسة

ليبيا
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الدراسات السابقة
أثر أخالقيةةةةةات العةةةةةةةمل فةةةةةةةةةي (تحقيق الميزة
التنافسية كفااة سوق العمل الرضا الوظيفي

التزام المشرفين التربويين الصورة الذىنية في
منظمات االعمال)

إدارة المعرفة في (تحسين جودة الخدمات
المالية والمصرفية تعزيز األداا التنظيمي
المنيج الوصفي المنيج االستقراسي
شركات صناعية السوق المالي شركات
االتصاالت البنوك المحافظات الجامعة
األردن السعودية فمسطين ليبيا

aisc.elmergib.edu.ly

أثر اخالقيات العمل اإلداري في تعزيز ادارة المعرفة (دراسة ميدانيةة عمةى عينةة مةن المةوظفين بةاإلدارة العميةا
والوسطى لجامعة المرقب)

أ .فتحية خميل اطحيشات  /جامعة المرقب ؛ أ .امين عمى بوحنيك  /جامعة المرقب.

 .2اإلطار النظري لمدراسة

 1-2المبحث االول :االدبيات المتعمقة بالمتغير المستقل (اخالقيات العمل):
 1-1-2مقدمة:

ان االخال تبين لنا كيف يتدرف االنسان فخ الحاالت والمواقف التخ ت رض عمينا دون ان نخالف فخ دلك

اميرنا او العرف السائد فاخ المجتماعم وتارتبط االخاال بالتااريام ادا نجاد فاخ كتاباات الما رخين ودا ا ألخاال
االمم والشعوب.

تم ل االخاال او االخالقياات مجموعار القايم والمعاايير التاخ يعتمادها افاراد المجتماع فاخ التمياز مان ماا هاو
جيد او ما هو سخءم باين ماا هاو داواب وماا هاو خااط م كماا ان اخاال المجتماع تم ال اساساا قوياا ألخالقياات
االعم ااال .وم ااع انتق ااال المجتمع ااات ال ااخ عد اار المعرف ااة ازدادت اهمي اار االعم ااال ف ااخ المجتم ااع بش ااكل كبي اارم

وادبحت االمم والشعوب تتنافس بمدي قوة منظمات االعمال فييام وهدا االمر يتطمب واع فمس ة واليات عمال
منظمات االعمال امن إطار اخالقخ واجتماعخ ينعكس ايجابيا عمى مختمف فئات المجتمعم بحيث تدبح هدي
المنظمات مم مر لنسيج اجتماعخ رابط لمكونات االمر ويمتميا فخ المنافسة العالمية( .يحخم .)2017
 2-1-2مفيوم االخالق:

ال يمكاان القااول عمااى اناار وجااود تعريااف شااامل وكاااف لألخااال م وماان العمماااء ماان يعتباار عماام االخااال عممااا

يتااولى تشااجيع الناااس وحااتيم عمااى عماال مااا هااو دااائبم ويقااول اخاارون ان االخااال تاادرس مااا ينبوااخ ان يكااون
وليس ما هو كائنم أي ما يجب ان تكون عمير افعاال وتعاامالت النااس بعاايم بعااام لادلك فاان عمام االخاال
يدرس المبادا األخالقية وليس االفعال ال ردية التخ تختمف من فرد ألخرم وتختمف كدلك فخ موقف عان موقاف
اخر لم رد الواحد)2( .
اما سبنسر فيعرف االخال بانيا (العمم الدي يبحث فخ النشاط االنسانخ من حيث ماا يحققار هادا النشااط

لألخرين من نتائج م يدة او ااري) (.)3
 3-1-2مفيوم اخالقيات العمل:

يعااد مواااوع أخالقيااات األعمااال ماان المواااايع التااخ تحظااى باهتمااام مت ازي ااد فااخ الساانوات األخي ارة نتيجااة

ألسااباب عدياادة يقااع فااخ مقاادمتيا ت ازيااد المخال ااات األخالقيااة والنقااد الموجاار ادارة األعمااال والمعااايير التااخ تعتاادها
بعيداً عان إطاار أخالقاخ وشا افم وفاخ ظال تناامخ قطااع األعماالم فاإن موااوع أخالقياات األعماال أدابح مان
المواااايع ذات االهتمااام الكبياار ماان قباال الحكومااات والجامعااات وم اركااز البحااوث والمنظمااات المحميااة والعالميااةم

اوانشاء األجيزة المختم ة فخ الدول لمكافحة ال ساد ااداري( .نجمم  :2000ص.)13

وهناااك تعري ااات عدياادة لم يااوم اخالقيااات المينااة يومااب عمييااا جااوهر واحااد وان اختم اات ال اظيااام وماان هاادي

التعري ات القول (بانيا مجموعاة مان المباادا والمعاايير التاخ تحكام ساموك ال ارد او الجماعاة وتارتبط هادي المباادا
بتحديد ما هو خطا او ما هو دواب فخ موقف معين)( .ياغخم  :2012ص)7
ويعرفيا(بمقيس) بانيا مجموعة القيم واالعراف والتقاليد التخ يت

ويتعارف عمييا افراد مينة ما حول ماا هاو

ح وعدل وما يعتبرونر اساسا لتعاامميم وتنظايم اماورهم وساموكيم فاخ أطاار الميناة ويعبار عان اساتيائر واساتنكاري
ألي خااروج عاان هاادي االخااال ب شااكال مختم ااة تتااراوح بااين عاادم الرا ااا وبااين المقاطعااة والعقوبااات( .الروم ااخم
 :2009ص.)82
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ويعرفيااا( )Boyerبانيااا (مجموعااة المبااادا او القواعااد المحااددة التااخ يجااب احتراميااا ويمكاان ود ا يا بانيااا تحمياال
وسااائل تطبي ا المعااايير األخالقيااة لألف اراد فااخ ق ا ارراتيم الممموسااة المتحاادة ماان داخاال المنظمااة والتااخ ت ا ر عمااى

ق اررات الجيات ال اعمة او عمى المنظمة عموما) (بن نامةم والعشعاشخم  :2012ص.)46
 4-1-2اىمية اخالقيات االعمال:

وقااد واااح كاال ماان (الوااالبخ والعااامريم 2005م ص ص(Sarema nezhad, 2014 )169-166م

)P9955م أهمية وفوائد األخال فخ مجال العمل فيما يمخ:
 -7أن ع اادم التا ازام المنظم ااة بالمع ااايير األخالقي ااة ق ااد يكم ي ااا الك ي اارم وبالت ااالخ يا ا تخ التد اارف األخالق ااخ ليا ااع
المنظمة فخ مواجية الك ير من الدعاو القاائية وغيرها.

 -5تعزيز سمعة المنظمة عمى دعيد البيئة المحمية وااقميمية والدولية وهذا لر مردود إيجابخ عمى المنظمة.
 -3أن الت ا ازام المنظما ااة بالعديا ااد ما اان المعا ااايير األخالقيا ااة فا ااخ إطا ااار اانتا اااج والتوزيا ااع واالسا ااتخدام واالعت ا اراف
بالخدوديات والعمل الداد وال قة المتبادلة ودقة ودحة المعمومات يساعدها فخ الحدول عمى شيادات
عالمية وامتيازات خادة.
 5-1-2اىداف اخالقيات العمل:
أما أهداف االلتزام ب خالقيات المينة كما أوردها (الزيناتخم 2014م ص )14كما يمخ:
 .1ابط السموك المينخ الشخدخ الذي يجب أن يتحمى بر الم تمنون عمى مدالح الدولة.
 .2فيم الواجبات المينية والتذكير بنظام الجزاءات اايجابية والسمبية كوسيمة من الوسائل الناجحاة لت اادي بعااا
المظاهر المحظورة.

 .3امان التوازن بين األحكام األخالقية وارورة المحافظة عمى حريات وحقو الموظ ين والعاممين.
 .4ابط السموك المينخ الشخدخ الذي يجب أن يتحمى بر الم تمنون عمى مدالح الدولة.
 .5إزالة الطابع التسمطخ الذي يمكن أن تتدف بر إدارة ما.
 6-1-2نظريات اخالقيات العمل:

يا ا ا ااري نيكولسا ا ا اان ان هنا ا ا اااك أربا ا ا ااع نظريا ا ا ااات ألخالقيا ا ا ااات الوظي ا ا ا ااة العاما ا ا ااةم وعما ا ا ااى النحا ا ا ااو التا ا ا ااالخ

() )Nicholson,1994الرواشدةم )2007

 -1النظريااة التجريبيااة :تركااز هاادي النظريااة عمااى مقولااة ان االخااال تنب ا ماان التجربااة اانسااانيةم وان مااا هااو
اخالقااخ او غياار اخالقااخم يعتااد باار ماان خااالل االت ااا العااامم وهااذا مااا ال يتحق ا اال بالتجربااة اوال وان مااا يحاادد
ويقاس من عوامل هدي التجربة يحق الودول الخ دلك االت ا

انيا.

 -2النظريااة العقالنيااة :وتركااز هاادي النظريااة عمااخ مقولااة ان العقاال يمتمااك القاادرة عمااخ تحديااد مااا هااو جيااد ومااا هااو
سخء وان هدي التحاديات المنطقياة هاخ اكتار اساتقالال عان التجرباة وبالتاالخ فاان حال المشاكالت االخالقياة يمكان

ان يتم عن طري ما هو عقالنخم وان الت يرات الذاتية والشخدية هخ التخ تحد من تحقي دلك.
 -3نظرية الحادس :وتركاز هادي النظرياة عماى ان االخاال تنب ا مماا يمتمكار ال ارد فطرياا مان حادس كقادرة ذاتياة
عمى التمييز بين ما هو دحيح وما هو خطام وان سوء التدرف االخالقخ سببر البيئة السيئةم والتربياة السامبيةم

وعوامل التنشئة غير المالئمة.
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 -4نظرية االليام :وترتكز هدي النظرية عماى مقولاة ان تحدياد الخطا والداواب هاو امار خاارج نطاا ال اردم وان
اهلل يرشد االنسان الخ المبادا التخ تسااعدي عماى تحدياد االماور الداحيحة واالماور التاخ يتخاذونيا فاان الماديرين

يتا رون فااخ سااموكياتيم وفااخ ق ا ارراتيم االداريااة التااخ يتخااذونيا بياادي النظريااات باااااافة الااى انياام عراااة لمت ا ير
بمتطمبات بيئة االعمال التخ يعممون امنيا.
 7-1-2مصادر أخالقيات المينة (األعمال)

تسااتمد أخالقيااات األعمااال مدااادرها ماان ال ااة أركااان أساساايةم تتم اال فااخ ا تااخ (الح ااورانخم )2005م

(خمفم )2007م (2003م :)Daft
 -1الق اوانين والتشااريعات التااخ تتم اال بالمعااايير القانونيااة المو قااة إذ تتح اادد س ااموكيات األفا اراد والمنظمااات والقاايم
األخالقية بتطبي هذي القوانين.

 -2العمميات التربوية واالجتماعية والمعتقدات الدينية التخ تستند عمى القيم المتبادلة والمشتركة بين األفراد.
 -3االعتقااادات الشخدااية لم اارد التااخ ماان خالليااا تتحاادد المعااايير المرتبطااة بسااموك ال اارد وحريتاار فااخ التداارف
المناسب وفقاً لذلك.

 -4المداادر الاادينخ :يم اال هااذا المداادرم وبخادااة فااخ المجتمااع ااسااالمخم أهاام مدااادر أخالقيااات المينااةم إذ
أناار يااوفر ألخالقيااات المينااة خم ا الرقابااة الذاتيااة فااخ ال ااردم فااالمينخ يمكاان أن يتياارب ماان الرقابااة السياساايةم أو
االجتماعيةم أو القانونية لكنر ال يستطيع أبداً أن يتيرب من رقابة اهلل سبحانر وتعالى.

 -5المددر السياسخ :ويقدد بر نمط النظام السياسخ الذي يسيِّر المجتمعم وانعكاس توجيات هذا النظام عمى
أخالقيااات األف ارادم فااإذا كااان النظااام السياسااخ ي ا من بالتعدديااةم والمشاااركةم والح اوارم واحت ارام ال ارأي ا خاارم فإناار
سااوف يتا ر إيجابيااً فااخ قاايم األفاراد وقناعاااتيم المينيااةم اواذا كااان النظااام السياسااخ دكتاتوريااً فاسااداً ال يتااورع عاان
النيبم ويشجع القيم الباليةم فإن ت يري سيكون سمبياً فخ توجيات األفراد فخ كل م سسة.

 8-1-2عناصر اخالقيات العمل  ( :الحراحشةم )2003
 -1احترام االنظمة والقوانين:

تنحاادر واجبااات الوظي ااة العام ااة ماان تشااريع الدولااة ب اادءا ماان الدسااتور ومااا ينب ا ا عناار ماان ق اوانين وانظم ااة
وتعميمااات م وان مااوظ خ الخدمااة المدنيااة بشااكل عااام الااوكالء لمساامطة ويعمماون فااخ اطااار فريااد وواااع مميااز فااخ
المجتمع م ويقدمون بعاض الخادمات التاخ تعتماد عميياا سايادة القاانون العاام والنظاام وداحة الماوظ ين وتطاورهم.

حيث يجب ان يمتزم موظ و االدارة العامة بالقوانين والتعميمات واالجاراءات االدارياةم والح ااظ عماخ طاابع السايادة
العامةم مع ارورة ان تتدف هدي القوانين بالمرونة والتطوير تمشيا مع متطمبات العمل وظروفر وال يخ خ عمخ
االدارة اشاراك االداريااين وال نيااين فااخ واااع هاادي القاوانين والتعميمااات حتااخ تااامن تكامميااا وتوافقيااا( .الحراحشااةم
.)2003
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 -2العدالة وعدم التحيز:
فادا ما تاوافرت العدالاة فإنياا ساتظير المسااواة والقايم االخالقياات االساساية التاخ يجاب ان تتاوافر فاخ االدارة

العامة كالقااء عمى المحسوبيات والوساطات والعالقات العائمية والقبمية واالقميميةم كدلك تطبيا اساس ومعاايير
االنتقاااءم والمساااواة فااخ تقااديم الح اوافز وربااط دلااك بالجيااد .فالميمااة العامااة هااخ مينااة الاادين يتحمااون بمواد ا ات
االمانااة واالخااال والمواااوعية والعدالااة واالسااتقامةم كمااا اناار ال يجااوز التمييااز بااين الماواطنين عمااخ اسااس الاادين
والمنطقةم والعر م واالنتماءات السياسيةم فالعدالة تعمل عماى تقوياة مشااعر الموظاف تجااي الم سساة التاخ يعمال

بيا وينمى روح انتمائر ليا.
 -3السرعة واالتقان:

ال يجوز عرقمة اجراءات العمل بشكل مقدود او غير مقدود بشرط االبتعاد عان بعاض االجاراءات التاخ ال
مبرر ليا والتخ تعي الوقت وانجاز االعمال بوقت محدد وامن اداء ماتقن ينساجم ماع المعاايير الموااوعةم وال
ي وتنا هناا حدار ال كار فاخ االنجااز الادقي وماا يتخممار مان تنساي وتنظايم واباداع لادعم الجيااز االداريم وتييئاة
الجو المتالخ لمعمل ال عال بالسرعة والك اءة المطموبة.

 -4احترام الوقت:
يجب عمى الموظف ان يكرس وقتر لخدمة الم سساة التاخ يعمال بياا وان ال ياايع وقتاا فاخ اعماال ال تعاود
عمييا بالن ع وال ائدةم وااللتزام بالوقت المحدد وقت الحااور والمواادرةم وعادم تا خير اعماال الماواطنينم ولقاد ورد
عن االمام عمر انر قال :ال ت خروا عمل اليوم الخ الود ف نتم ان فعمتم دلك تكاا رت عمايكم االعماالم فاال تادرون

بايياا تبادون وال بايياا تا خرون .كماا انار ال يجااوز االنيمااك فاخ قاااايا خاداة ماع باااقخ الازمالء وتباادل الزيااارات
معيمم ال ن دلك قتل لوقت االدارة واختالس لرم وهدا الوقت لر اجر مدفوع ومحاسب عمير امام اهلل وامام اميري.
2-2

المبحث الثاني :االدبيات المتعمقة بالمتغير التابع (ادارة المعرفة):

 1-2-2مفيوم المعرفة:

هن اااك م اان يش ااير ال ااخ المعرف ااة بارتباطي ااا بالبيان ااات والمعموم اااتم حي ااث تع ااد البيان ااات الم ااادة االولي ااة الخ ااام

كالحقائ غير المنظمة التخ ليس ليا معناخ والتاخ تحتااج الاخ تنظايم ومعالجاة لتدابح معموماات يمكان االسات ادة
منيا .تم ت تخ المعرفة ومن خدائديا انيا مزيج من الخبرات والمعمومات وتتامن عوامل بشرية وغيار بشاريةم
انياا الحقاائ الناتجاة عان االسااتخدام الكامال لممعموماات والبياناات والخبارة والاتعمم التراكماخ والمعموماات المنظمااةم
التااخ تاام تحميميااا لتداابح م يومااة وقابمااة لمتطبي ا م وتتساام بانيااا األك اار قاادرة عمااى ااااافة قيمااة لألشااياء وبالتااالخ

يست اد منيا كونيا من عوامل االنتاج (الجاموس م )2013
ويشااار الااخ المعرفااة بانيااا االساات مار األم اال لممعمومااات والبيانااات ماان خااالل توظيااف ميااارات االف اراد وقاادراتيم
وافكارهم فاخ عاالم يتعااظم فيار ردايد وكام المعماوم مان المعرفاةم وان مختماف الييئاات والمنظماات لان تكاون قوياة
ودامدة اال بامتالكيا لممعرفةم وان مان يقادم هادي المعرفاة هام اداحاب راس الماال الحقيقاخ واالهام فاخ المنظماة

التخ من خدائديا االنتاجية واالبتكار (السحيمخ م )2009
 2-2-2مفيوم ادارة المعرفة:

تواجد م يوم المعرفة وحدي فخ المنظمة وت عيمر ال يك خ بل يستمزم دلك ادارة تسعخ لالهتمام بالجانب المعرفاخ م

من خالل التخطيط والتحميل لممعموماتم وتوفيرها لخدمة جميع النشاطات االدارية فخ المكان والوقت المناسب م
وفخ االطار يطم عمير ادارة المعرفة ( حمادي عبمة 2012مم ص .)17
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 3-2-2إدارة المعرفة:

هااخ عمميااة تحوياال المعمومااات والماوارد ال كريااة الااخ ماوارد ذات قيمااة ماان اجاال تطااوير قاادرات االف اراد والمنظمااات

ومساعدتيا عمخ اتخاد الق اررات ال اعمة لتحقي اهدافيا (زكريا الدوري م 2009مم ص)55
 4-2-2تعرف ادارة المعرفة:

 -هخ عممية تقاوم مان خاللياا المنظماة باساتخدام دكائياا الجمااعخ لتحقيا اهادافيا االساتراتيجية( .غساان قاسامم

2005مم ص )179

 ادارة المعرفة تتامن ايجاد بيئة م يرة فخ المنظمة تسيل عممية اباداع ونقال ومشااركة المعرفاةم باالتركيز عماخايجاد ال قافة التنظيمية الداعمةم وبدعم من القياادة العمياا وتح ياز العااممين والعمال عماخ والء الزباون( .عبدالساتار

العمخ واخرون م 2006مم ص.)27
 ان ادارة المعرفااة هااخ عمميااة تجميااع واسااتخدام الخبارات المتراكمااة ماان أي مكااان فااخ االعمااالم ساواء اكااان فااخالو ائ او قواعاد البياناات او فاخ عقاول العااممين ال ااافة القيماة لممنظماة مان خاالل االبتكاار والتطبيا وتكامال

المعرفة فخ طر غير مسبوقة( .عبد العزيز محمدم 2013مم ص .)27
 5-2-2اىمية ادارة المعرفة:

تتم ل اهمية ادارة المعرفة فيما يمخ( )4( :العشىم وبوراس م )2008

 -1بناء وتنمية قدرة الم سسة عمى التعامل مع المتويرات وزيادة احساسيا بالتويير وتوقعر فخ وقت مبكر يسامح
لإلدارة باالستعداد لممواجية.
 -2تييئااة ال اارص لنمااو الم سسااة وتطورهااا بمعاادالت تتناسااب مااع قاادراتيا وكاادا ال اارص المتاحااةم ودلااك بتعمي ا
استخدام نتائج العمم ومنتجات التقنية المتجددةم إلى جانب الخبرة المتراكمة ألفرادها.

 -3مساندة االدارة فخ مباشرة عممية التمدد ال كري بنبذ القديم من الم اهيم واالساليب واكتسااب الجدياد منياام أي
الخااروج ماان ااطااار ال كااري القااديمم تاام اسااتقبال الم اااهيم والخب ارات والتقنيااات الجدياادة واسااتيعابيا وتوظي يااا فااخ
عمميات الم سسةم وبدلك يتحق التعمم التنظيمخ.

 -4توفير مناخ مالئم يح ز العاممين دوي المعرفة عمى إطال معارفيم الكامنة واتاحتيا لمم سسةم مما ي كاد ان
المستو المعرفخ هو االساس فخ تحديد الدرجات الوظي ية وما يتبعيا من دالحيات ومزايا.
 -5ربط كل المعارف والخبرات بما يمكن من تطوير وتنمية الم سسة ككيان ت اعمخ.
 6-2-2مبررات التحول إلى ادارة المعرفة:

اشااارات العديااد ماان الد ارسااات والتااخ اجرياات حااول مبااادرات ادارة المعرفااة الااخ ان المنظمااات التااخ اعتماادت هاادي

المبادرات حققت العديد من ال وائد يمكن ان نجمميا فخ االتخ (ناال محمدم 2011مم ص :)32
 . 1تحسااين عمميااة اتخاااد الق ا اررات :تتخااذ الق ا اررات بشااكل أساارع خادااة فااخ المسااتويات االداريااة الوسااطخ والاادنيا
وباستخدام موارد اقل وبشكل أفال كما لو انيا اتخذت من قبل المستويات العميا.

 .2تن يذ الق اررات التخ تم اتخادها بطريقة أفال اد انر ليس هناك حاجة ماسة لشرح وتوايح تمك الق اررات.
 .3يدبح الموظ ون اكتر قدرة عمى المعرفة فيما يتعم بوظائ يم والوظائف األخر القريبة من وظائ يم.
 .4يداابح الموظ ااون اكتاار وعيااا فيمااا يتعم ا بعمميااات التشااويل ومحتااو وطبيعااة المنتجااات والخاادمات وحاجااات
العمالء وسياسات المنظمة واجراءاتيام وبالتالخ فانيم يت يمون ما يحدث بشكل أفال.
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 .5يدبح الموظ ون اكتر وعيا لما يحدث فخ بيئة العمل.
 .6يدبح الموظ ون اكتر قدرة عمخ التعاون فيما بينيم بدورة أفال.

 .7قدرة المنظمة عمخ تحسين العمميات الداخمية االمر الد ي د الخ خ ض التكاليف.
 .8العمل عمخ تحسين االبداع داخل المنظمة.
 7-2-2عمميات ادارة المعرفة:

(ياسر ابراهيمم الطاهر احمدم 2017م ص :)18
 .1اكتساااب المعرفااة :وهااخ خم ا المعرفااة واشااتقاقيا وتكوينيااا داخاال المنظمااةم وهااخ قاادرة المنظمااة عمااخ تطااوير
افكااار وحمااول مبتك ارة بإعااادة ترتيااب المعرفااة الد اريحة والااامنية ومزجيااا ماان خااالل الت اااعالت التااخ ماان شااانيا

تكوين حقائ ومعان جديدة.

 .2خزن المعرفة :وتمتل عممية خزن المعرفة جس ار بين التقاط المعرفاة وعممياة اساترجاعيام وهنااك طار مختم اة
منيااا :قواعااد البيانااات وغيرهااام وعنااد اختيااار طريقااة التخ ازين والعاارض يجااب م ارعاااة خدودااية العماال بالمنظمااة
وحاجة االفراد ومتطمباتيم.
 . 3نشر المعرفة :تعنخ عممية نقل المعرفة المناسبة الخ الشخص المناسب فخ الوقات المناساب وبشاكل مناسابم
ويااتم نقاال المعرفااة وفا مسااتويات مختم ااةم النقاال بااين االفارادم ماان االف اراد الااخ الجماعااات او بااين الجماعااات الااخ

المنظمة ككل.
 .4تطبي ا المعرفااة :وتعنااخ االساات ادة ال عميااة ماان المعرفااة بطريقااة فعالااة تااامن تحقي ا اهااداف المنظمااة بك اااءة
وفعاليةم وهخ استعمال المعرفة وتطبيقيا عمى الواقع ال عمخ واالست ادة منيا فخ حل المشاكالت واقتنااص ال ارص

واتخاد الق اررات لتنعكس بسمع وخدمات وعمميات.
 8-2-2معوقات تطبيق ادارة المعرفة:

(راا مدمحخ م 2012مم ص :)183

 -1ال قافااة التنظيميااة :فنجاااح المنظمااة يعتمااد الااخ حااد كبياار عمااى ال قافااة التنظيميااة السااائدة بالمنظمااةم فالمنظمااة
التخ تعتمد عمى عالقات تقميدية من الرقابة والسمطة نجد من الدعب عمييا نقل المعرفة.
 -2الييكاال التنظيمااخ :فشااكل الييكاال التنظيمااخ لاار ت ا ير مباشاار عمااخ نقاال المعرفااة م فالييكاال التنظيمااخ اليرمااخ
القائم عمخ اساس بيروقراطياة يتسام بعادم المروناة فاخ نقال المعرفاة والتشاارك فيياام وادادار االوامار بنقال المعرفاة

عبر قنوات رسمية مقننا وتتم عادة فخ غير أوقات العمل .

 -3تكنولوجيااا المعمومااات :يعتمااد نقاال المعرفااة عمااى وجااود اليااات فعالااة تتاايح دلااك .هاادي االليااات يمكاان ان تكااون
رسمية متل التقارير وادلة العمل والتدريب واالجتماعات الرسمية او غير الرسمية متل النادوات والحمقاات النقاشاية
التخ ال تتخذ طابعا رسميا مقننا وتتم عادة فخ غير اوقات العمل.

 -4القيادة التنظيمية :حيث يقع عمى عبء تدميم استراتيجيات ادارة المعرفة فخ المنظمة وتحديد الدور المناوط
بكاال فاارد ومجموعااة عماالم وماان تاام فاناار يتعااين عمااخ القائااد ان يكااون مبتكاار وخالقااا فااخ ايجاااد طاار جدياادة ماان
شانيا زيادة وتطوير قاعدة المعرفة لدي المنظمةم واشراك العاممين واخد ثرائيم.
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 .3الدراسة الميدانية
 1-3أداة جمع البيانات الالزمة لمدراسة:

اسااتخدم الباح ااان االسااتبيان لواارض تحقيا أهااداف الد ارسااة فقامااا بتدااميم اسااتمارة اسااتبيان واشااتممت عمااى

ال ااة أج ازاءم حيااث أسااتخدم الجاازء األول فااخ جمااع البيانااات الشخدااية عاان أف اراد العينااة وهااخ العماارم والجاانسم
والمستو التعميمخم وعدد سنوات الخبرة الوظي ية .أما الجزء ال انخ من االستمارة فتكون من متويرينم "أخالقياات
العمل" ويم ل المتوير المستقلم وقاد أشاتمل عماى أرباع محااورم األول "أحتارم القاوانين واألنظماة" وتكاون مان ()5

فقراتم وال انخ "العدالة وعدم التحياز" وتكاون مان ( )7فقاراتم وال الاث "السارعة واالتقاان" وتكاون مان ( )5فقاراتم
والرابع "أحترم الوقت" وتكون من ( )4فقراتم أما المتوير التابع "إدارة المعرفة" فتكون من ( )18فقرة.
 2-3التحميل اإلحصاسي ومعالجة البيانات

بع ااد ترمي ااز البيان ااات ت اام إدخالي ااا إل ااى الحاس ااب ا ل ااخ اجا اراء العممي ااات ااحد ااائية الالزم ااة لتحمي اال البيان ااات

باس اتخدام البرنااامج ااحدااائخم الحاازم ااحدااائية لمعمااوم االجتماعيااة (( Statistical Package for Social
) )Sciencesومختدري  SPSSالنسخة ال انية والعشرون وتم استخدام مقياس ليكرت الخماساخ فاخ أسائمة االساتبيانم
حيث كان متوسط القياس مساويا إلى ( )3وهو متوسط القيم (1م 2م 3م 4م  )5لإلجابات الخمسة.
جدول ()3

ترميز بداسل االجابة
اإلجابة

غير موافق بشدة

غير موافق

محايد

موافق

موافق بشدة

الترميز

1

2

3

4

5

 3-3أساليب التحميل اإلحصاسي لمبيانات:

نحتاج فخ بعض األحيان إلى حساب بعض الم شرات التخ يمكن االعتماد عمييا فخ وداف الظااهرة مان

حي اث القيمااة التااخ تتوسااط القاايم أو تناازع إلييااا القاايمم وماان حيااث التعاارف عمااى مااد تجااانس القاايم التااخ ي خااذها
المتويرم وأياا ما إذا كان هناك قيم شاذة أم ال .واالعتماد عمى العرض البيانخ وحدة ال يك ىم لاذا فإنناا بحاجاة

لعرض بعض المقاييس ااحدائية التخ يمكن من خالليا التعرف عمى خدائص الظااهرة محال البحاثم وكاذلك
إمكانيااة مقارنااة ظاااهرتين أو أك اارم وماان أهاام هااذي المقاااييس مقاااييس النزعااة المركزيااة والتشااتتم وقااد تاام اسااتخدام
االتخ:
 -1التوزيعاات التك اررياة :لتحديااد عادد التكا ارراتم والنسابة المئويااة لمتكارار التاخ تتحداال عميار كاال إجاباةم منسااوبا
إلااى إجمااالخ التك ا ارراتم وذلااك لتحديااد األهميااة النساابية لكاال إجابااة ويعطااخ دااورة أوليااة عاان إجابااة أف اراد مجتمااع

الدراسة عمى العبارات المختم ة.
 -2المتوسط الحسابخ :يستعمل لتحديد درجة تمركز إجابات المبحو ين عان كال محاورم حاول درجاات المقيااسم
وذلك لمعرفة مد توفر متويرات كل محور من محاور الدراسة.
 -3المتوسط الحسابخ المرجح :لتحديد اتجاي ااجابة لكل فقرة من فقرات المقياس وف مقياس التدرج الخماسخ.

 -4االنحااراف المعي اااري :يس ااتخدم االنحااراف المعي اااري لقي اااس تش اتت ااجاب ااات وم ااد انحرافيااا ع اان متوس ااطيا
الحسابخ.
574

aisc.elmergib.edu.ly

الموافق  10-9نوفمبر 2020

المؤتمر العممي الدولي الرابع لكمية االقتصاد والتجارة
األهداف العالمية لمتنمية المستدامة – الدول النامية بين تداعيات الواقع وتحديات المستقبل

AISC2020

 -5اختبار تخ ) :(One Sample T – testلتحديد جوهرية ال رو بين متوسط استجابة أفراد العينة ومتوساط
القياس ( )3فخ المقياس الخماسخ.

 -6معامل االرتباط :لتحديد العالقة بين كل محور من محاور االستبيان اواجمالخ االستبيان.
 -7معامل ال ا كرونباخ :لتحديد ال بات فخ أداة الدراسة (االستبيان)
 4-3صدق فقرات االستبيان:
وتم ذلك من خالل

 :1-4-3صدق المحكمين

حيث إن دد المحكمين يعد من الشروط الاارورية والالزماة لبنااء االختباارات والمقااييس والداد يادل

عمى مد قياس ال قرات لمظاهرة المراد قياسيام وان أفال طريقة لقياس الدد هو الدد الظاهري والذي هو
عرض فقرات المقياس عمى مجموعة من الخبراء لمحكم عمى داالحيتيا .وقاد تحقا داد المقيااس ظاهريااً مان

خااالل ع اارض ال قاارات عم ااى مجموع ااة ماان المحكم ااين المتخددااينم وق ااد ت اام األخ ااذ ف ااخ نظ اار االعتب ااار جمي ااع

المالحظات التخ قدمت من قبل المحكمين.
 :2-4-3صدق االتساق البناسي لمحاور الدراسة

جدول ()4

معامل االرتباط بين محاور الدراسة واجمالي االستبيان
ت

العةبةةةةةةةةةةارات

عدد الفقرات

معامل االرتباط

قيمة الداللة اإلحصاسية

1

احترام القوانين واألنظمة

5

0.639

**0.000

2

العدالة وعدم التحيز

7

0.588

**0.000

3

السرعة واإلتقان

5

0.871

**0.000

4

احترام الوقت

4

0.839

**0.000

5

إدارة المعرفة

18

0.931

**0.000

** القيم ذات داللة إحصاسية عند مستوى المعنوية 0.01

لقااد بيناات النتااائج فااخ الجاادول ( )4أن قيمااة معاماال االرتباااط بااين إجمااالخ االسااتبيان ومحااور (احت ارام

القوانين واألنظمة) تساوي ()0.639م وبين إجمالخ االستبيان ومحور (العدالاة وعادم التحياز) تسااوي ()0.588م

وبااين إجمااالخ االسااتبيان ومحااور (الساارعة وااتقااان) تساااوي ()0.871م وبااين إجمااالخ االسااتبيان ومحااور (احت ارام
الوقت) تساوي ()0.839م وبين إجمالخ االستبيان ومحور (إدارة المعرفة) تساوي ()0.931م وكانات قايم الداللاة
ااحدااائية دالااة إحدااائياً عنااد مسااتو المعنويااة  0.05حيااث كاناات قاايم الداللااة ااحدااائية جميعيااا أقاال ماان

(.)0.05
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 3-4-3الثبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات:

وهو االتسا فخ نتائج المقياس إذ يعطاخ النتاائج ن سايا بعاد تطبيقار مارتين فاخ زمناين مختم اين عماى اافاراد

ن سيمم وتم حساب ال بات بطريقة معامل أل ا كرونباخ:
معامل (ألفا) لالتساق الداخمي:

إن معامل أل ا يزودنا بتقدير جيد فخ أغمب المواقف وتعتمد هذي الطريقة عمى اتسا أداء ال رد من فقرة إلى

أخاار م وأن قيمااة معاماال أل ااا لم بااات تعاد مقبولااة إذا كاناات ( )0.6واقاال ماان ذلااك تكااون منخ اااة()1م والسااتخراج
ال باات وفا هاذي الطريقااة تام اسااتخدام اساتمارات البااالغ عاددها ( )45اسااتمارةم وقاد كاناات قيماة معاماال أل اا ل بااات

المح ااور "احتا ارام القا اوانين واألنظم ااة" ( )0.884ولمح ااور "العدال ااة وع اادم التحي ااز" ()0.711م ولمح ااور "الس اارعة
وااتقاان" ()0.709م ولمحاور "احتارام الوقات" ()0.828م ولمحاور "إدارة المعرفااة" ()0.91م واجماالخ االسااتبيان
() 0.936م وبالتااالخ يمكاان القااول أنيااا معااامالت ذات داللااة جياادة ألغ اراض البحااث ويمكاان االعتماااد عمييااا فااخ

تعميم النتائج.

الجدول رقم ()5

يوضح معامل الفاكرونباخ لمثبات
ت

العةبةةةةةةةةةةارات

عدد الفقرات

معامل ألفا

1

احترام القوانين واألنظمة

5

0.884

2

العدالة وعدم التحيز

7

0.711

3

السرعة واإلتقان

5

0.709

4

احترام الوقت

4

0.828

5

إدارة المعرفة

18

0.910

44

0.936

إجمالي االستبيان

 5-3عرض وتحميل البيانات المتعمقة بمتغيرات الدراسة:

 1-5-3الوصف اإلحصاسي لعينة الدراسة وفق الخصاسص والسمات الشخصية
جدول ()6

توزيع أفراد العينة حسب بياناتيم الشخصية

العمر

 20إلى أقل

 30إلى أقل من

 40إلى أقل

 50سنة

من  30سنة

 40سنة

من  50سنة

فاكثر

العدد

1

14

20

10

45

النسبة%

%2.2

%31.1

%44.4

%22.2

%100

المجموع

(1)Uma Sekaran : Research Methods For Business, A Skill - Building Approach, Fourth Edition, Southern
Illinois University at Carboundale, 2003, p311
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ذكر

أنثى

المجموع

العدد

39

6

45

النسبة%

%86.7

%13.3

%100

الجنس

ثانوية عامة
فاقل

المستوى
التعميمي

دبموم

جامعي

ماجستير أو
دكتوراه

المجموع

العدد

9

8

20

8

45

النسبة%

%20

%17.8

%44.4

%17.8

%100

 10إلى أقل من

 15إلى أقل

 15سنة

من  20سنة

 5إلى أقل

عدد

من 10

سنوات

سنوات

الخبرة

الوظيفية

AISC2020

 20سنة فاكثر

المجموع

العدد

13

11

7

14

45

النسبة%

%28.9

%24.4

%15.6

%31.1

%100

بينات النتااائج فاخ الجاادول رقام ( )6أن غالبيااة أفاراد العينااة وبنسابة بمواات ( )%44.4كاانوا ماان اامن ال ئااة

العمرية  40سنة إلى أقل من  50سنة فخ حين ان ( )14مساتجيباً وماا نسابتر ( )%31.1تراوحات اعماارهم مان

 30س اانة إل ااى أق اال م اان  40س اانةم و( )10مس ااتجيبين وم ااا نس اابتر ( )%22.2كان اات أعم ااارهم  50س اانة فا ا ك رم
ومستجيباً واحداً فقط وما نسبتر ( )%2.2تراوح عمري ما بين  20سنة إلى أقل من  30سنة.

وبالنسبة لمجنس فقد أظيرت النتائج أن غالبية أفاراد العيناة وبنسابة بموات ( )%86.7كاانوا مان الاذكور فاخ

حين ان ( )6مستجيبين وما نسبتر ( )%13.3من ااناث.

وفيمااا يخااص المسااتو التعميمااخم فقااد أظياارت النتااائج أن غالبيااة أف اراد العينااة وبنساابة بمواات ( )%44.4ماان

خريجخ الجامعاتم فخ حين ان ( )9من المساتجيبين وماا نسابتر ( )%20مان حمماة م هال ال انوياة العاماة ف قالم
و( )8ماان المسااتجيبين ومااا نساابتر ( )%17.8ماان حممااة الم ا هالت العاليااا (الماجسااتير أو الاادكتوراي)م و( )8ماان
المستجيبين وبن س النسبة من خريجخ المعاهد.

وفيما يتعم بعدد سنوات الخبرة الوظي يةم بينت النتائج أن ( )13مستجيباً وما نسابتر ( )%28.9ليام خبارة

تت اراوح مااا بااين ( )5ساانوات إلااى أقاال ماان ( )10ساانواتم و( )11مسااتجيباً وبنساابة مقاادارها ( )%24.4تراوحاات
خبرتيم ما بين ( )10سنوات إلى أقل من ( )15سنةم و( )7مستجيبين وبنسبة مقدارها ( )%15.6كانت خبرتيم
امن ال ئة ( )15سنة إلى أقل من ( )20سنةم و( )14مستجيباً وماا نسابتر ( )%31.1ليام خبارة وظي ياة بموات

 20سنة ف ك ر.

 2-5-3الوصف اإلحصاسي لمحاور الدراسة وفق إجابات المبحوثين:

لتحديد درجة االت ا عمى كل فقرة من فقرات االستبيان وعمى إجمالخ كل محور من محاور االستبيانم تم

استخدام اختبار ()One Sample T-Testم فتكون الدرجة مرت عة (أفراد العينة مت قين عمى محتو ال قرة) إذا
كاناات قيمااة الداللااة ااحدااائية أقاال ماان ( )0.05وقيمااة متوسااط االسااتجابة لم قارة أكباار ماان قيمااة متوسااط القياااس
()3م وتكااون الدرجااة منخ اااة (أفاراد العينااة غياار مت قااين عمااى محتااو ال قارة) إذا كاناات قيمااة الداللااة ااحدااائية
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أقل من ( )0.05وقيمة متوسط االساتجابة لم قارة أقال مان قيماة متوساط القيااس ()3م وتكاون الدرجاة متوساطة إذا
كانت قيمة الداللة ااحدائية أكبر من  0.05بوض النظر عن قيمة متوسط االستجابة.

1-2-5-3المتغيةةر المسةةتقل :أخالقيةةات العمةةل ويشةةمل (احت ةرام الق ةوانين واألنظمةةة والعدالةةة وعةةدم التحيةةز
والسرعة واإلتقان واحترام الوقت)

 )1محور احترام القوانين واألنظمة

الجدول ()7

يواح التوزيعات التك اررية نتائج اختبار ) (One Sample T-testلمحور احترام القوانين واألنظمة
التكرار والنسبة

يحةةةرص المةةةوظفين

ك

4

7

11

18

5

عمى اموال االدارة

%

8.9

15.6

24.4

40.0

11.1

4

يحةةةةةافظ المةةةةةوظفين

ك

4

10

11

11

9

عمى أسرار اإلدارة

%

8.9

22.2

24.4

24.4

20.0

5

بشدة

3

غيةةةةةةةةر موافةةةةةةةةق

غير موافق

محايد

موافق

موافق بشدة

االنظمة والقوانين

%

6.7

11.1

28.9

37.8

15.6

المصمحة العامة

أجمالي محور احترام القوانين واألنظمة

المرجح

2

مةةةةةن اجةةةةةل خدمةةةةةة

المتوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط

يطبةةةةةةق المةةةةةةوظفين

ك

3

5

13

17

7

يعمةةةةةةل المةةةةةةةوظفين

3.89

المعياري

%

2.2

6.7

13.3

55.6

22.2

العامة

االنحةةةةةةةةةةةةةةةراف..

ك

1

3

6

25

10

باخالقيةةات الوظيفةةة

0.910

اإلحصاسية

%

0

11.1

13.3

35.6

40.0

4.04

0.999

قيمةةةةةةة الداللةةةةةةةة

1

يمتةةةةةةةزم المةةةةةةةوظفين

ك

0

5

6

16

18

الدرجة

ت

الفقرة

0.000

0.000

مرتفعة

مرتفعة

3.44

1.099

0.009

مرتفعة

3.29

1.141

0.096

متوسطة

3.24

1.264

0.201

متوسطة

3.58

0.900

0.000

مرتفع

من الجدول رقم ( )7تبين إن متوسطات االستجابة ل قرات محور احترام القوانين واألنظمةم تراوحت ما بين

( )3.24إلااى ()4.04م لااذا فااإن درجااة االت ااا كاناات مرت عااة عمااى ( )3فق ارات ومتوسااطة عمااى باااقخ فق ارات هااذا
المحااورم ولتحديااد مااد احت ارام المااوظ ين لمقاوانين واألنظمااةم فااإن النتااائج فااخ الجاادول رقاام ( )5بيناات أن متوسااط
االسااتجابة اجمااالخ المحااور يساااوي ( )3.58وهااو أكب ار ماان متوسااط القياااس ( )3وأن ال اارو تساااوي ()0.58م
ولتحديد معنوية هذي ال رو فإن قيمة الداللة ااحدائية لالختبار تساوي د اًر وهخ أقال مان  0.05وتشاير إلاى
معنوية ال رو م لذا فإن مستو احترام الموظ ين لمقوانين واألنظمة كان مرت عاً.

 )2محور العدالة وعدم التحيز

الجدول ()8

يواح التوزيعات التك اررية نتائج اختبار ) (One Sample T-testلمحور العدالة وعدم التحيز
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%

0

15.6

15.6

35.6

33.3

4

ك

1

5

8

19

12

انجاز المعامالت

%

2.2

11.1

17.8

42.2

26.7

شعورك بعدالة

ك

0

3

6

15

21

%

0

6.7

13.3

33.3

46.7

الي تاخير عمل
الموظفين

تساعد األنظمة
5

والتعميمات عمى
بسرعة

تطبيق التعميمات
6

أثر ايجابي عمى

التزامك باألنظمة

والنسبة

تؤدي الواسطة

ك

0

7

7

16

15

بشدة
التكرار

3

غير موافق

غير موافق

محايد

موافق

موافق بشدة

عمل الموظفين

%

2.2

8.9

26.7

33.3

28.9

المرجح

تعيق المحسوبية

ك

1

4

12

15

13

اإلدارة

المتوسط

2

ىو الساسد في

3.58

3.78

3.87

3.80

4.20

المعياري

%

0

13.3

28.9

44.4

13.3

التنظيم الرسمي

االنحراف

ك

0

6

13

20

6

الشخصية

0.892

1.042

1.057

1.036

0.919

اإلحصاسية

بالعالقات

%

0

4.4

20.0

40.0

35.6

الموظفين

4.07

0.863

قيمة الداللة

1

يتاثر عمل

ك

0

2

9

18

16
0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

الدرجة

ت

الفقرة

AISC2020

مرتفعة

مرتفعة

مرتفعة

مرتفعة

مرتفعة

مرتفعة

والتعميمات
توفر اخالقيات
7

الوظيفة العامة
فرص لمعدالة
الوظيفية

ك

2

4

7

18

14

%

4.4

8.9

15.6

40.0

31.1

أجمالي محور العدالة وعدم التحيز

3.84

3.88

1.107

0.500

0.000

0.000

مرتفعة

مرتفع

ماان الجاادول رقاام ( )8تبااين إن متوسااطات االسااتجابة ل قارات محااور العدالااة وعاادم التحياازم تراوحاات مااا بااين
( )3.58إلااى ()4.2م لااذا فااإن درجااة االت ااا كاناات مرت عااة عمااى جميااع فق ارات هااذا المحااورم ولتحديااد مسااتو

العدالااة وعاادم التحياازم فااإن النتااائج فااخ الجاادول رقاام ( )6بيناات أن متوسااط االسااتجابة اجمااالخ المحااور يساااوي

( )3.88وهو أكبر من متوسط القياس ( )3وأن ال رو تساوي ()0.88م ولتحدياد معنوياة هاذي ال ارو فاإن قيماة
الداللااة ااحدااائية لالختبااار تساااوي د ا اًر وهااخ أقاال ماان  0.05وتشااير إل اى معنويااة ال اارو م لااذا فااإن مسااتو

العدالة وعدم التحيز كان مرت عاً.
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 )3محور السرعة واإلتقان

الجدول ()9

يواح التوزيعات التك اررية نتائج اختبار ) (One Sample T- testلمحور السرعة وااتقان
التكرار والنسبة

غير موافق بشدة

غير موافق

محايد

موافق

موافق بشدة

2

تقوم االدارة

ك

3

14

14

8

6

%

6.7

31.1

31.1

17.8

13.3

بتزويدنا باحسن
3

التقنيات

والتكنولوجيا

المتوسط المرجح

انجاز العمل

%

2.2

4.4

17.8

46.7

28.9

3.96

3.00

االنحراف المعياري

نعمل عمى سرعة

ك

1

2

8

21

13

بسرعة

0.928

1.148

اإلحصاسية

انجاز المعامالت

%

2.2

8.9

15.6

46.7

26.7

والتعميمات عمى

3.87

0.991

قيمة الداللة

1

تساعد األنظمة

ك

1

4

7

21

12
0.000

0.000

1.000

الدرجة

ت

الفقرة

مرتفعة

مرتفعة

متوسطة

إلنجاز االعمال
تزيد اخالقيات
4

الوظيفة من والا
الموظفين
وانتماسيم
تركز االدارة في

5

سياستيا عمى

اإلتقان والسرعة
إلنجاز العمل

ك

0

5

13

18

9

%

0

11.1

28.9

40.0

20.0

ك

0

10

11

17

7

%

0

22.2

24.4

37.8

15.6

أجمالي محور السرعة واإلتقان

3.69

3.47

3.60

0.925

1.014

0.683

0.000

0.003

0.000

مرتفعة

مرتفعة

مرتفع

ماان الجاادول رقاام ( )9تبااين إن متوسااطات االسااتجابة ل قارات محااور الساارعة وااتقااانم تراوحاات مااا بااين ()3
إلااى ()3.96م لااذا فااإن درجااة االت ااا كاناات مرت عااة عمااى ( )4فق ارات ومتوسااطة عمااى باااقخ فق ارات هااذا المحااورم
ولتحديد مستو السرعة وااتقانم فإن النتائج فخ الجادول رقام ( )7بينات أن متوساط االساتجابة اجماالخ المحاور

يسااوي ( )3.6وهاو أكبار مان متوساط القيااس ( )3وأن ال ارو تسااوي ()0.6م ولتحدياد معنوياة هاذي ال ارو فااإن
قيمة الداللة ااحدائية لالختبار تساوي د اًر وهخ أقل من  0.05وتشاير إلاى معنوياة ال ارو م لاذا فاإن مساتو

السرعة وااتقان كان مرت عاً.
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 )4محور احترام الوقت

AISC2020

الجدول ()10

يواح التوزيعات التك اررية نتائج اختبار ) (One Sample T-testلمحور احترام الوقت
التكرار والنسبة

غير موافق بشدة

غير موافق

محايد

يمتزم الموظفين

ك

2

13

11

%

4.4

28.9

24.4

ك

3

15

9

%

6.7

33.3

20.0

فاعمة

بالوقت إلنجاز

3

الخدمة

تقوم االدارة

بالرقابة عمى الدقة

4

في تقديم الخدمة

أجمالي محور احترام الوقت

موافق

2

موافق بشدة

إلنجاز العمل

%

6.7

28.9

26.7

المتعمقة بالوقت

15

2

33.3

4.4

11

8

24.4

17.8

10

8

22.2

17.8

المتوسط المرجح

اساليب الرقابة

ك

3

13

12

الموظفين

3.00

3.22

3.11
3.13

االنحراف المعياري

1

31.1

11.1

3.18

1.134

1.044

1.185

1.247
0.938

اإلحصاسية

التميز بين

%

8.9

17.8

31.1

بالعدالة وعدم

14

5

قيمةةةةةةةةةةة الداللةةةةةةةةةةة

تتعامل المنظمة

ك

4

8

14

ت

0.299

1.000

0.215

0.553
0.366

الدرجة

الفقرة

متوسطة

متوسطة

متوسطة

متوسطة
متوسط

من الجدول رقم ( )10تبين إن متوسطات االستجابة ل قرات محور احترام الوقتم تراوحت ما بين ( )3إلى
()3.22م لذا فإن درجة االت ا كانت متوسطة عمى جميع فقرات هذا المحورم ولتحديد مد احترام الوقاتم فاإن
النتائج فخ الجدول رقم ( )8بينت أن متوسط االستجابة اجمالخ المحور يساوي ( )3.13وهاو أكبار مان متوساط

القياااس ( )3وأن ال اارو تساااوي ()0.13م ولتحديااد معنويااة هااذي ال اارو فااإن قيمااة الداللااة ااحدااائية لالختبااار
تساااوي ( )0.366وهااخ أكباار ماان  0.05وتشااير إلااى عاادم معنويااة ال اارو م لااذا فااإن مسااتو احت ارام الوقاات كااان
متوسطاً.

 )5محور إجمالي محور أخالقيات العمل

ولتحديد مستو أخالقيات العملم فإن النتائج فخ الجادول رقام ( )10أظيارت أن متوساط االساتجابة اجماالخ

المحااور يساااوي ( )3.32وهااو أكباار ماان متوسااط القياااس ( )3وأن ال اارو تساااوي ()0.32م ولتحديااد معنويااة هااذي
ال رو فإن قيمة الداللة ااحدائية لالختبار تساوي ( )0.002وهخ أقل من  0.05وتشير إلى معنوياة ال ارو م

وهذا يدل عمى أن مستو أخالقيات العمل كان مرت عا.
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جدول رقم ()11

نتائج اختبار ) (One Sample T-testاجمالخ محور أخالقيات العمل
المتوسط الحسابي

والمتوسط المعياري

الفرق بين متوسط الفقرة

االنحراف المعياري

T-Test

القيمة اإلحصاسية /

قيمة الداللة اإلحصاسية

 2-2-5-3المتغير التابع :إدارة المعرفة

0.651

معنوية الفروق

أخالقيات العمل

3.32

0.32

3.332

المستوى

المحةةةةةةةةةةةةور

0.002

معنوي

مرتفع

الجدول ()12

يواح التوزيعات التك اررية نتائج اختبار ) (One Sample T-testلمحور إدارة المعرفة
التكرار والنسبة

غير موافق بشدة

غير موافق

محايد

موافق

موافق بشدة

المتوسط المرجح

ورغبات العاممين

%

0

28.9

24.4

40.0

6.7

االنحراف المعياري

1

تتماشى مع حاجات

3.24

0.96

اإلحصاسية

الخدمات التي

قيمة الداللة

تقدم ادارة الجامعة

ك

0

13

11

18

3
0.094

الدرجة

ت

الفقرة

متوسطة

فييا
يتم االعتماد عمى
2

مقترحات وأفكار

وآراا العاممين في
حل المشكالت
تسعى إدارة الجامعة
البتكار تقنيات

ك

1

12

13

15

4

%

2.2

26.7

28.9

33.3

8.9

ك

1

11

11

19

3

3.20

1.01

0.192

متوسطة

تساعد عمى تطوير
3

األجيزة والمعدات

وألدوات وما يرافقيا
من ابتكار تؤدي إلى

3.27
%

2.2

24.4

24.4

42.2

0.99

0.077

متوسطة

6.7

زيارة اإلنتاجية
توفر اإلدارة برنامجا
4

تحفيزيا لممتميزين
في مجال العمل
االلكتروني

555

ك
%

2
4.4

15
33.3

9
20.0

15
33.3

4

3.09

1.1

0.592

متوسطة

8.9

aisc.elmergib.edu.ly

الموافق  10-9نوفمبر 2020

المؤتمر العممي الدولي الرابع لكمية االقتصاد والتجارة
األهداف العالمية لمتنمية المستدامة – الدول النامية بين تداعيات الواقع وتحديات المستقبل
تخطط اإلدارة العميا
لمجامعة إلدخال
5

ك

4

5

11

21

4

مشروع اإلدارة

االلكترونية فيما بين
اإلدارات واالقسام

%

8.9

11.1

24.4

46.7

AISC2020

8.9

3.36

1.09

0.034

مرتفعة

وكذلك بين الكميات
ىناك تطور في
6

العمميات اإلدارية
وفق اإلدارة
اإللكترونية

زادت كفااة عمل
7

اإلدارة من خالل
عممياتيا اإللكترونية
تخفف اإلدارة
اإللكترونية من

8

ك
%

2
4.4

13
28.9

11
24.4

13
28.9

6
13.3

ك

2

10

14

16

3

%

4.4

22.2

31.1

35.6

6.7

ك

2

5

10

22

6

العالقة المباشرة بين
الطرفين وتنيي

عممية النفوذ في

3.18

3.18

3.56
%

4.4

11.1

22.2

48.9

1.13

0.299

متوسطة

1.01

1.01

0.242

0.001

متوسطة

مرتفعة

13.3

إنياا المعامالت
يتم التعامل بسيولة
9

مع الوثاسق بحكم
توفر األرشيف
اإللكتروني
تسعى اإلدارة لمقضاا

10

عمى البيروقراطية
الجامدة وتسييل

عمميات تقسيم العمل
11

يتم إلغاا واستحداث
وظاسف تواكب

التطور التكنولوجي
يوجد في الجامعة
12

كفااات وخبرات

ك
%

4
8.9

11
24.4

9
20.0

15
33.3

6
13.3

5

ك

1

9

12

18

%

2.2

20.0

26.7

40.0

ك

4

10

14

15

2

%

8.9

22.2

31.1

33.3

4.4

ك

0

6

7

20

12

11.1

االلكترونية
يتم االستعانة من

قبل إدارة الجامعة

3.38

3.02

3.84
%

0

13.3

15.6

44.4

ك

4

3

16

16

1.01

0.016

مرتفعة

3.02

وفنيون قادرون عمى
صيانة األجيزة

3.18

1.21

0.330

متوسطة

1.06

0.98

0.888

0.000

متوسطة

مرتفعة

26.7

6

بمدربين مؤىمين
13

لتدريب العاممين عمى
استخدام تكنولوجيا
المعمومات ونظم

3.38
%

8.9

6.7

35.6

35.6

1.09

0.025

مرتفعة

13.3

المعمومات
14

425

عندما ينتيي فريق
العمل من الميام

ك

1

6

17

17

4

3.38

0.91

0.008

مرتفعة
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المكمف بيا يتم
توثيق جميع

االجرااات التي تبعيا

%

2.2

13.3

37.8

37.8

8.9

فريق العمل من
انجاز عممو.
يتم حفظ جميع

15

التقارير الفنية ذات
صمة بالنشاط
الجماعي
تسعى ادارة الجامعة

16

لممحافظة عمى
العممين
تقوم ادارة الجامعة
بتوثيق جميع اراا

17

ك
%

1
2.2

5
11.1

9
20.0

23
51.1

7

الخدمات

3.67

15.6

ك

3

8

12

15

7

%

6.7

17.8

26.7

33.3

15.6

ك

3

6

12

21

3

ومقترحات العمالا
حول كيفية تحسين

0.95

1.15

3.33

3.33
%

6.7

13.3

26.7

46.7

0.000

مرتفعة

1.02

0.058

0.034

متوسطة

مرتفعة

6.7

لتجنب فقدان المعرفة
فإن ادارة الجامعة
تسعى لدفع الخبراا

ك

9

1

16

16

3

لدييا لتصميم

كاستبيان واولو العمل
18

الذي يحتوي عمى
أفضل االجرااات

والمعايير التي يعتمد

3.24
%

2.2

20.0

35.6

35.6

0.93

0.086

متوسطة

6.7

عمييا العاممون في
مزاولة اعماليم
وتطويرىا

أجمالي محور إدارة المعرفة

0.65

3.32

0.002

مرتفع

م اان الج اادول رق اام ( )12تب ااين إن متوس ااطات االس ااتجابة ل قا ارات مح ااور إدارة المعرف ااةم تراوح اات م ااا ب ااين
( )3.02إلااى ()3.84م لااذا فااإن درجااة االت ااا كاناات مرت عااة عمااى ( )8فق ارات ومتوسااطة عمااى باااقخ فق ارات هااذا
المحورم ولتحديد مستو إدارة المعرفةم فإن النتاائج فاخ الجادول رقام ( )10بينات أن متوساط االساتجابة اجماالخ
المحااور يساااوي ( )3.32وهااو أكباار ماان متوسااط القياااس ( )3وأن ال اارو تساااوي ()0.32م ولتحديااد معنويااة هااذي
ال رو فإن قيمة الداللة ااحدائية لالختبار تساوي ( )0.002وهخ أقل من  0.05وتشير إلى معنوياة ال ارو م
لذا فإن مستو إدارة المعرفة كان مرت عاً.
 6-3اختبار الفرضيات

الفرضية الرسيسة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصاسية ألخالقيات العمل في إدارة المعرفة.

لتحديااد العالقااة بااين المتوي ارات المسااتقمة أخالقيااات العماال بمكوناتاار (احت ارام الق اوانين واألنظمااة-العدالااة وعاادم

التحيز– السارعة واالتقاان – احتارام الوقات) والمتويار التاابع (إدارة المعرفاة)م تام اساتخدام ارتبااط بيرساون الختباار
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جوهرية العالقاة باين المتويارينم فتكاون العالقاة طردياة إذا كانات قيماة معامال االرتبااط موجباة وتكاون عكساية إذا
كانا اات قيما ااة معاما اال االرتبا اااط سا ااالبةم وتكا ااون العالقا ااة معنويا ااة (ذات داللا ااة إحدا ااائية) إذا كانا اات قيما ااة الداللا ااة
ااحدائية أقل من 0.05م وتكون غير معنوية إذا كانت قيمة الداللة ااحدائية أكبر من .0.05

ولتحديد أ ر أخالقيات العمل فاخ إدارة المعرفاةم سايتم اساتخدام تبااين االنحادار لبياان نسةبة أ ار المتويار المساتقل

عمى المتوير التابع عن طري معامل التحديد.

الفرضية الفرعية األولى :ال يوجد أثر ذو داللة إحصاسية الحترام القوانين واألنظمة في إدارة المعرفة.
جدول ()13
نتاسج تباين االنحدار لتحديد أثر احترام القوانين واألنظمة في إدارة المعرفة
معامل ارتباط

معامل

التحديد ( )R

األثر

0.413

0.17

%17

بيرسون

2

نسبة

قيمة الداللة
0.005

معامالت االنحدار
الثابت

احترام القوانين واألنظمة

2.254

0.299

قيمة Fالمحسوبة =  8.831درجات الحرية (1م )43م قيمة Fالجدولية = 4.0847
أظياارت النتااائج فااخ الجاادول رقاام ( )13وجااود عالقاة معنويااة بااين احتارام القاوانين واألنظمااة اوادارة المعرفااةم حيااث
كانت قيمة معامل االرتباط ()0.413م وتشير إلاى إيجابياة العالقاة باين المتويارينم أي أن ارت ااع مساتو احتارام
األنظمة والقوانين لار تا ي اًر فاخ إدارة المعرفاةم وكانات وقيماة الداللاة ااحداائية ( )0.005وهاخ أقال مان 0.05م
وتشير إلى معنوية هذي العالقة.

ولتحديد أ ر احترام القوانين واألنظمة فخ إدارة المعرفة م فإن قيماة  Fتسااوي ( )8.831وهاخ قيماة مرت عاة قياسااً

بالقيمة الجدولية ()4.0847م وكانت قيمة الداللة ااحدائية ()0.005م وهخ أقل من  0.05م وهذا يادل عماى
وجااود أ اار معنااوي ذو داللااة إحدااائية الحت ارام القاوانين واألنظمااة فااخ إدارة المعرفااةم وكاناات قيمااة معاماال التحديااد

( )0.17وهخ تشير إلى أن ما نسبتر ( )%17من التويرات فخ إدارة المعرفة يعود إلى احترام القوانين واألنظمةم
ما لم ي ر م ر أخرم لذا يتم رفض ال راية ال رعياة األولاى " ال يوجاد أ ار ذو داللاة إحداائية الحتارام القاوانين
واألنظمة فخ إدارة المعرفة " وقبول ال راية البديمة " يوجد أ ر ذو داللة إحدائية الحتارام القاوانين واألنظماة فاخ
إدارة المعرفة ".
ويمكن تقدير معالم نموذج االنحدار حسب معادلة االنحدار بالشكل التالي:
حيث Y :إدارة المعرفة  X1احترام القوانين واألنظمة  εالخطا العشواسي.

Y= 2.254 + 0.299*X1 + ε

الفرضية الفرعية الثانية :ال يوجد أثر ذو داللة إحصاسية لمعدالة وعدم التحيز في إدارة المعرفة.
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جدول ()14
نتاسج تباين االنحدار لتحديد أثر احترام القوانين واألنظمة في إدارة المعرفة
معامل ارتباط

معامل

التحديد ( )R

األثر

0.446

0.199

%19.9

بيرسون

2

نسبة

قيمة الداللة
0.002

معامالت االنحدار
الثابت

العدالة وعدم التحيز

1.073

0.581

قيمة Fالمحسوبة =  10.674درجات الحرية (1م )43م قيمة Fالجدولية = 4.0847
أظيرت النتائج فخ الجدول رقم ( )14وجود عالقة معنوياة باين العدالاة وعادم التحياز اوادارة المعرفاةم حياث كانات
قيمة معامل االرتباط ()0.446م وتشير إلى إيجابية العالقة بين المتويرينم أي أن ارت اع مستو العدالة واحترام

القوانين لر ت ي اًر فخ إدارة المعرفةم وكانت وقيمة الداللة ااحدائية ( )0.002وهخ أقل مان 0.05م وتشاير إلاى

معنوية هذي العالقة.

ولتحديااد أ اار العدالااة وعاادم التحيااز فااخ إدارة المعرفااة م فااإن قيمااة  Fتساااوي ( )10.674وهااخ قيمااة مرت عااة قياسااً

بالقيمة الجدولية ()4.0847م وكانت قيمة الداللة ااحدائية ()0.002م وهخ أقل من  0.05م وهذا يادل عماى
وج ااود أ اار معن ااوي ذو دالل ااة إحد ااائية لمعدال ااة وع اادم التحي ااز ف ااخ إدارة المعرف ااةم وكان اات قيم ااة معام اال التحدي ااد

( )0.199وه ااخ تش ااير إل ااى أن م ااا نس اابتر ( )%19.9م اان التويا ارات ف ااخ إدارة المعرف ااة يع ااود إل ااى العدال ااة وع اادم
التحيزم ما لم ي ر م ر أخرم لاذا ياتم رفاض ال رااية ال رعياة ال انياة " ال يوجاد أ ار ذو داللاة إحداائية لمعدالاة
وعدم التحيز فخ إدارة المعرفة " وقباول ال رااية البديماة " يوجاد أ ار ذو داللاة إحداائية لمعدالاة وعادم التحياز فاخ
إدارة المعرفة ".
ويمكن تقدير معالم نموذج االنحدار حسب معادلة االنحدار بالشكل التالي:
حيث Y :إدارة المعرفة -X2العدالة وعدم التحيز  εالخطا العشواسي.

Y= 1.073 + 0.581*X2 + ε

الفرضية الفرعية الثالثة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصاسية لمسرعة واالتقان في إدارة المعرفة.
جدول ()15

نتاسج تباين االنحدار لتحديد أثر السرعة واالتقان في إدارة المعرفة
معامل ارتباط

معامل

التحديد ()R2

األثر

0.743

0.552

%55.2

بيرسون

نسبة

قيمة الداللة
0.000

معامالت اال نحدار
الثابت

السرعة واالتقان

0.775

0.709

قيمة  Fالمحسوبة =  53.08درجات الحرية (1م )43م قيمة  Fالجدولية = 4.0847
أظيرت النتائج فخ الجدول رقم ( )15وجود عالقة معنوية بين السرعة واالتقان اوادارة المعرفةم حياث كانات قيماة
معامل االرتباط ()0.743م وتشير إلى إيجابية العالقة بين المتويرينم أي أن ارت اع مستو السارعة واالتقاان لار
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ت ي اًر فخ إدارة المعرفةم وكانت وقيمة الداللة ااحدائية ( )0.000وهخ أقل من 0.05م وتشير إلى معنوية هذي
العالقة.

ولتحديد أ ر السرعة واالتقان فاخ إدارة المعرفاة م فاإن قيماة  Fتسااوي ( )53.08وهاخ قيماة مرت عاة قياسااً بالقيماة

الجدولياة ()4.0847م وكاناات قيمااة الداللااة ااحدااائية ()0.000م وهااخ أقال ماان 0.05م وهااذا ياادل عمااى وجااود
أ اار معنااوي ذو داللااة إحدااائية لساارعة االتقااان فااخ إدارة المعرفااةم وكاناات قيمااة معاماال التحديااد ( )0.552وهااخ
تشير إلى أن ما نسبتر ( )%55.2مان التويارات فاخ إدارة المعرفاة يعاود إلاى السارعة واالتقاانم ماا لام يا ر ما ر
أخرم لذا يتم رفض ال راية ال رعية ال ال ة " ال يوجد أ ر ذو داللة إحدائية لمسرعة واالتقان فخ إدارة المعرفاة "

وقبول ال راية البديمة " يوجد أ ر ذو داللة إحدائية لمسرعة واالتقان فخ إدارة المعرفة ".
ويمكن تقدير معالم نموذج االنحدار حسب معادلة االنحدار بالشكل التالي:
حيث Y :إدارة المعرفة -X3السرعة واالتقان  εالخطا العشواسي.

Y= 0.775 + 0.709*X3 + ε

الفرضية الفرعية الرابعة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصاسية الحترام الوقت في إدارة المعرفة.
جدول ()16

نتاسج تباين االنحدار لتحديد أثر احترام الوقت في إدارة المعرفة
معامل ارتباط

معامل

التحديد ( )R

األثر

0.744

0.554

%55.4

بيرسون

2

نسبة

قيمة الداللة
0.000

معامالت االنحدار
الثابت

احترام الوقت

1.707

0.517

قيمة  Fالمحسوبة =  53.424درجات الحرية (1م )43م قيمة  Fالجدولية = 4.0847

أظيارت النتاائج فااخ الجادول رقاام ( )16وجاود عالقااة معنوياة بااين احتارام الوقاات اوادارة المعرفاةم حيااث كانات قيمااة
معاماال االرتباااط ()0.744م وتشااير إلااى إيجابيااة العالقااة بااين المتويارينم أي أن ارت اااع مسااتو احتارام الوقاات لاار
ت ي اًر فخ إدارة المعرفةم وكانت وقيمة الداللة ااحدائية ( )0.000وهخ أقل من 0.05م وتشير إلى معنوية هذي
العالقة.

ولتحدياد أ ار احتارام الوقات فااخ إدارة المعرفاة م فااإن قيماة  Fتسااوي ( )53.424وهااخ قيماة مرت عااة قياسااً بالقيمااة

الجدولياة ()4.0847م وكاناات قيمااة الداللااة ااحدااائية ()0.000م وهااخ أقال ماان 0.05م وهااذا ياادل عمااى وجااود
أ اار معنااوي ذو داللااة إحدااائية الحت ارام الوقاات فااخ إدارة المعرفااةم وكاناات قيمااة معاماال التحديااد ( )0.554وهااخ
تشااير إلااى أن مااا نساابتر ( )%55.4ماان التوي ارات فااخ إدارة المعرفااة يعااود إلااى احت ارام الوقااتم مااا لاام ي ا ر م ا ر
أخرم لذا يتم رفض ال راية ال رعية الرابعة " ال يوجد أ ر ذو داللاة إحداائية الحتارام الوقات فاخ إدارة المعرفاة "

وقبول ال راية البديمة " يوجد أ ر ذو داللة إحدائية الحترام الوقت فخ إدارة المعرفة ".
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ويمكن تقدير معالم نموذج االنحدار حسب معادلة االنحدار بالشكل التالي:
حيث Y :إدارة المعرفة -X4احترام الوقت  εالخطا العشواسي.

Y= 1.707 + 0.517*X4 + ε

الفرضية الرسيسة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصاسية ألخالقيات العمل في إدارة المعرفة.
جدول ()17

نتاسج تباين االنحدار لتحديد أثر احترام الوقت في إدارة المعرفة
معامل

معامل

بيرسون

()R2

0.807

0.651

ارتباط

التحديد

معامالت االنحدار
نسبة
األثر

قيمة

الداللة

الثابت

0.602 0.000 %65.1

قيمة  Fالمحسوبة = 18.628

احترام

القوانين

العدالة
وعدم

واألنظمة

التحيز

-0.046

0.135

السرعة

احترام

واالتقان

الوقت

0.396

0.3

درجات الحرية (4م )40م قيمة  Fالجدولية = 2.606

أظيرت النتائج فخ الجدول رقم ( )17وجود عالقة معنوية بين اخالقيات العمل اوادارة المعرفةم حيث كانات قيماة
معامل االرتباط ()0.807م وتشير إلى إيجابية العالقة بين المتويرينم أي أن ارت اع مستو اخالقيات العمال لار
ت ي اًر فخ إدارة المعرفةم وكانت وقيمة الداللة ااحدائية ( )0.000وهخ أقل من 0.05م وتشير إلى معنوية هذي
العالقة.

ولتحديد أ ر اخالقيات العمل فخ إدارة المعرفة م فإن قيمة  Fتساوي ( )18.628وهخ قيمة مرت عة قياساً بالقيماة

الجدولية ()2.606م وكانت قيمة الداللة ااحدائية ()0.000م وهخ أقل من 0.05م وهذا يدل عمى وجاود أ ار
معنوي ذو داللة إحدائية ألخالقيات العمل فخ إدارة المعرفةم وكانت قيمة معامل التحديد ( )0.651وهخ تشير
إلى أن ما نسبتر ( )%65.1من التويرات فخ إدارة المعرفاة يعاود إلاى اخالقياات العمالم ماا لام يا ر ما ر أخارم
لااذا يااتم رفااض ال راااية الرئيسااة " ال يوجااد أ اار ذو داللااة إحدااائية ألخالقي اات العماال فااخ إدارة المعرفااة " وقبااول
ال راية البديمة " يوجد أ ر ذو داللة إحدائية ألخالقيات العمل فخ إدارة المعرفة ".
ويمكن تقدير معالم نموذج االنحدار حسب معادلة االنحدار بالشكل التالي:
Y= 0.602 - 0.046*X1 + 0.135X2 + 0.396X3 + 0.3X4 + ε

حيةث Y :إدارة المعرفةة  X1احتةرام القةوانين واألنظمةة  X2العدالةة وعةدم التحيةز  X3السةرعة واالتقةان X4
احترام الوقت  εالخطا العشواسي.
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 .4النتاسج والتوصيات
 1-4النتاسج

بعد تحميل البيانات تم التودل لمنتائج ا تية:

 .1وجا ااود عالقا ااة معنويا ااة با ااين احت ا ارام الق ا اوانين واألنظما ااة اوادارة المعرفا ااةم حي ا اث كانا اات قيما ااة معاما اال االرتبا اااط
()0.413م نتج عن ذلك أ ر الحترام القوانين واألنظمة فخ إدارة المعرفة وقيمتر (.)%17
 .2وجود عالقاة معنوياة باين العدالاة وعادم التحياز اوادارة المعرفاةم حياث كانات قيماة معامال االرتبااط ()0.446م
نتج عن ذلك أ ر لمعدالة وعدم التحيز وقيمتر (.)%19.9
 .3وجود عالقة معنوياة باين السارعة واالتقاان اوادارة المعرفاةم حياث كانات قيماة معامال االرتبااط ()0.743م ناتج
عن ذلك أ ر لسرعة االتقان فخ إدارة المعرفة وقيمتر (.)%55.2
 .4وجود عالقة معنوية بين احترام الوقت اوادارة المعرفةم حيث كانت قيمة معامل االرتبااط ()0.744م ناتج عان
ذلك أ ر الحترام الوقت فخ إدارة المعرفة وقيمتر (.)%55.4
 .5وجود عالقة معنوية بين أخالقياات العمال اوادارة المعرفاةم حياث كانات قيماة معامال االرتبااط ()0.807م ناتج
عن ذلك أ ر ألخالقيات العمل فخ إدارة المعرفة وقيمتر ()%65.1
 2-4التوصيات

اعتماداً عمى النتائج التخ تم التودل إلييا فإن الدراسة تودخ با تخ:

 .1ارورة االلتزام ب خالقيات الوظي ة العامة والعمل من اجل خدمة المدمحة العامة.
 .2الحرص عمى توفير التقنيات الحدي ة لامان إنجاز األعمال ب قل وقت وبدون ت خير.
 .3العمل عمى استحداث مي ا شرف لممينة.

 .4السعخ البتكار تقنيات تساعد عمى تطوير األجيزة والمعدات وألدوات وماا يرافقياا مان ابتكاار تا دي إلاى زياارة
اانتاجية.
 . 5الحرص عمى تطوير العمميات اادارية وف اادارة االكترونية لامان سيولة التعامل مع الو ائ مان خاالل
االرشيف االلكترونخ والعمل عمى استخدام كافة المنظومات الحدي ة بما يحق من اليدر من الوقت والتكم ة.

قاسمة المراجع:
اوال :الكتب:

 .1الجاموسم دالح الدين م (2013ادارة المعرفة فخ منظمات االعماال وعالقتياا بالماداخل االدارياة الحدي اة)م
دار وائل لمطباعة عمان االردن.

 .2السكارنةم بالل خمفم ( 2009اخالقيات العمل)م دار المسيرة لمطباعة والنشرم عمانم االردن.
عبد الستار العمخ واخرونم2006م المدخل الخ ادارة المعرفة( عمان :دار المسيرة لمنشر والتوزيع م االردن.
 .3غسان قاسمم 2005م تكنولوجيا المعمومات فخ منظمات االعمالم الو ار لمنشر والتوزيعم عمانم االردن.
 .4زكريا الدوريم ال كر االستراتيجخ وانعكاساتر عمخ منظمات االعمال م (عمان :دار اليازوري لمنشر والتوزيعم
.)2009

 .5نجمم عبود نجم م 2000م (اخال االدارة فخ عالم متويرم المنظمة العربية لمعموم االداريةم القاهرةم مدر.
 .6الكبيسخم دالح الدينم ( 2005ادارة المعرفة)م المنظمة العربية لمتنمية ااداريةم القاهرةم مدر.

431

aisc.elmergib.edu.ly

أثر اخالقيات العمل اإلداري في تعزيز ادارة المعرفة (دراسة ميدانيةة عمةى عينةة مةن المةوظفين بةاإلدارة العميةا
والوسطى لجامعة المرقب)

أ .فتحية خميل اطحيشات  /جامعة المرقب ؛ أ .امين عمى بوحنيك  /جامعة المرقب.

 .7ياغخم محمد عبد ال تاح ( )2012االخالقيات فخ اادارةم دار وائل لمنشرم عمان االردن.
تانيا :الدراسات العممية:

 .1الح ارشاةم عبااد المجيااد حمادم  2003رسااالة ماجسااتير بعناوان (ال ساااد االداري فااخ القطااع الحكااومخ االردنااخم
جامعة اليرموكم االردن.

 .2الحوارنخم غالب دالح عبد الرحمنم 2005م رسالة دكتوراي غير منشورةم بعنوان (تطوير مدونة االخالقيات
االكاديمية لإلستاد الجامعخ من وجية نظر اعااء هيئة التدريس والطمبة فخ الجامعة األردنيةم االردن.
 .3الرومااخم سااميمان باان سااالم باان خمياالم رسااالة ماجسااتير منشااورة بعناوان (درجااة التا ازم المشاارفين التربااويين فااخ
محافظات غزة ب خالقيات المينة من وجية نظرهم وسبل تطويرهام جامعة غزةم فمسطين.

.4الرواشدةم رسالة ماجستير بعنوان (أ ر االلتزام ب خالقيات الوظي ة العاماة فاخ مساتو الاوالء التنظيماخ) جامعاة
م ترم السعودية.
 .5الزيناااتخم اسااامة محمااد خمياال ( )2014رسااالة ماجسااتير منشااورة بعن اوان (دور اخالقيااات المينااة فااخ تعزيااز
المسئولية االجتماعية فخ المستش يات الحكومية ال مسطينية) اكاديمية االدارة والسياسة لمدراسات العمياا بالمشااركة

مع جامعة األقدىم فمسطين.

 .6بااوذراعم امنيااةم  2013رسااالة ماجسااتير منشااورة بعناوان (دور اخالقيااات االعمااال فااخ تحسااين اداء العاااممينم
الجزائر جامعة المسيمة.
 .7حمادي عبمة م2012م رسالة ماجستير بعنوان (دور ادارة المعرفة فخ بناء المنظمة المتعممة ( عمان :الو ار
لمنشر والتوزيعم 2005م)

 .8خمفم بنى خالدم 2007م رسالة ماجستير غير منشورة بعنوان (درجة التزام االداريين الترباويين فاخ ماديريات
التربيااة والتعماايم فااخ محافظااة الم اار ب خالقيااات مينااة التعماايم ماان وجيااة نظاار مااديري الماادارس ال انويااةم الجامعااة
الياشميةم االردن.
 .9عبااد العزيااز محمااد عبااد العزيااز م 2013م رسااالة ماجسااتير منشااورة بعن اوان (واقااع تطبي ا ادارة المعرفااة فااخ

جامعة نايف العربية لمعموم االمنيةم (الرياض :المممكة العربية السعودية.

 .10الزطمةم ناال محمد م 2011م رسالر ماجستير منشورة بعنوان ( ادارة المعرفة واترها عمخ تميز االداء) م
غزة :الجامعة االسالميةم فمسطين .
 .11ياسر ابراهيم ملطاهر احمد م 2017م رسالة ماجستير منشاورة بعناوان ( ادارة المعرفاة واترهاا عماخ االبتكاار
التسويقخ) م جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا.
ثانيا :الدوريات والمجالت:

 .1ابوتاياارم ن ااور  :2010ورق ااة عممي ااة منشااورة بعنا اوان (اخالقي ااات المعرف ااة وعالقتيااا بيجا ارة العق ااول ف ااخ الع ااالم
العربخ) دورية عممية محكمة تعنخ بمجال المكتبات والمعموماتم العدد 24م ديسمبر.

 .2السحيمخم زينب عبد الرحمنم  2009ورقة عمل مقدمة الخ الم تمر الدولخ لمتنمية االدارية نحو اداء متميز
لمقطاااع الحكااومخ  4 _1نااوفمبر بعناوان :جاهزيااة المنظمااات العامااة ادارة المعرفااةم حالااة تطبيقيااة-جامعااة الممااك
عبد العزيز بجدةم الرياضم معيد االدارة العامة.
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 .3العشخم هارونم بوراس فايزةم  :2008ورقة بح ياة منشاورة بعناوان (ادارة المعرفاة كمادخل لتعزياز دور ال قافاة
المنظمة فخ تحسين تنافسية المنظماتم الممتقخ الدولخ حول ادارة المعرفة وال عالية االقتداديةم باتنة-الجزائر.

 .4الكواز والعباديم  :2006ورقر عمل منشورة بعنوان (اخالقياات العمال وك ااءة الساو الماالخ) مقدماة لما تمر
العممااخ الاادولخ الساانوي السااادس (اخالقيااات االعمااال ومجتمااع المعرفااة) جامعااة الزيتونااة 2006 4 /19 _17م
عمانم االردن.
 .5راا مدمحخ احمد إسماعيلم 2012م ورقة عممية بعنوان (دور استراتيجيات ادارة المعرفة فاخ تحقيا قيماة
عالية ألعمال شركات دناعة االلكترونيات -المممكة العربياة الساعوديةم القااهرةم جامعاة القااهرةم مجماة االعماال

المدريةم العدد .2
 .6الياسريم أكرم محسنم وظ ر نادر حسين م  :2013ورقة بح ية بعنوان (أ ر عممياات ادارة المعرفاة والاتعمم
التنظيما ااخ فا ااخ االداء االس ا اتراتيجخم بحا ااث منشا ااور مجما ااة القادسا ااية لمعما ااوم االداريا ااة واالقتدا اااديةم كميا اار االدارة
واالقتدادم جامعة كربالءم المجمد 15م العدد ال الث.
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