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المستخلص:
جاءت هذه الدراسة بهدف توضيح مساهمة هذا المدخل كآلية تنظيمية تتمكن من خاللها
الشركات من معالجة بعض االشكاالت التي تواجهها ،في ضوء استطالع اراء عينة من المسؤولين
في شركة  Zainلالتصاالت ،حول امكانية استخدام وتطبيق مدخل اداري وتنظيمــي حـديث
(مدخل  )W.S.Rلمعالجة اشكاالت مزمنة تربك صيغ العمل وتضعف االداء فيها .تفاعلت ثالثة
متغيرات لتشكيل اإلطار الفكري لهذه الدراسة ،وهي (مدخل  W.S.Rوتشارك المعرفة وسلوك
حجب المعرفة) ،وقد انطلقت الدراسة من مشكلة تم بلورتها من خالل عدة مسارات منها مراجعة
االدبيات وكذلك محددات الدراسات ذات العالقة ،بهدف معرفة االشكاالت التي تعاني منها شركة
 Zainلالتصاالت .وقد حددت عينة الدراسة بـ ( )913من مسؤولي الشعب واألقسام والوحدات،
واستخدمت اإلستبانة كأداة لجمع البيانات والمعلومات من عينة الدراسة ،وباستعمال مجموعه من
األدوات اإلحصائية خرجت الدراسة باستنتاجات كان أبرزها :وضوح دور مدخل W.S.R
كمنظور اداري حديث للتعامل مع اشكاالت تواجه الشركة واالرتقاء به قياسا ً بمؤشراته (خصائص
المعرفة ،السياق التنظيمي ،السياق الفردي) كمحاولة للحد من بعض السلوكيات الغير مرغوب فيها
في بيئة العمل كسلوك حجب المعرفة .كما قدمت الدراسة جملة من التوصيات كان أهمها اكمال
الدراسة الحالية بدراسات اخرى ،في مقدمتها وضع خطة بآليات محددة إلمكانية تجذير مدخل
 W.S.Rفي شركة  Zainلالتصاالت ،وأدامه تطويره واعتماده كصيغة تنظيمية اجرائية ميدانية
لحل العديد من االشكاالت التي تواجه الشركة.
الكلمات المفتاحية :مدخل ( ،)Gu & Zhuسلوكيات حجب المعرفة ،تشارك المعرفة.
The relationship between an integrated (Gu & Zhu) approach and
knowledge Withholding behaviors: the mediating role of knowledge
sharing/Case Study at Zain Communications
Assist. Lecturer Mohammad Saleh Hadi

Prof. Dr. Taher Mohsin Mansoor

College of Administration and Economics
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Abstract:
This study came with the aim of clarifying the contribution of this approach as a
regulatory mechanism through which companies can address some of the problems they
face. In light of a survey of the opinions of a sample of officials at Zain
(*) بحث مستل من أطروحة دكتوراه في إدارة األعمال/جامعة البصرة.
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Communications, about the possibility of using and applying a modern administrative
and organizational entrance (WSR approach) to address chronic problems that confuse
formulas Work in it. Three variables interacted to form the intellectual framework for
this study, namely (WSR approach, knowledge sharing and knowledge Withholding
behavior), and the study launched from a problem that was developed through several
tracks including reviewing the literature as well as the limitations of relevant studies, in
order to know the problems suffered by Zain Communications Company . The sample
of the study was identified by (183) officials, departments and units. Used questionnaire
as a tool to collect data and information from the sample of the study, and using a set of
statistical tools the study came up with conclusions. The most prominent of which was:
Clarity of the role of the W.S.R approach as a modern administrative perspective to deal
with the problems facing the company and upgrade it in relation to its indicators
(characteristics of knowledge, organizational context, individual context) as an attempt
to reduce some undesirable behaviors in the work environment as behavior withholding
knowledge. The study also presented a number of recommendations, the most important
of which was the completion of the current study with other studies. Foremost of which
is the development of a plan with specific mechanisms for the possibility of rooting the
approach of W.S.R. in Zain Communications, and its implementation development and
adoption as a procedural organizational formula field to solve many of the problems
facing the company.
Keywords: GU & Zhu Approach, Knowledge Withholding Behavior, Knowledge
Sharing.

المقدمة
 وممارساته المميزة باهتمام متزايد من الباحثين والدارسين علىW.S.R حظي مدخل
،(Huishuang, 2010) ،(Pan& Zhang, 2014) ،(Wang & Li, 2019) الصعيد العالمي
 و الذي يصنف على أنه (منهجية،ًاذ اصبح من المواضيع المعاصرة الذي شهد انتشارا وتداوال
 اي انه،)Zhang & Sun, 2001( النظام المتكامل) سواء تم دراسته من منظور فني أو تنظيمي
بمثابة الصفة المشتركة والمعبرة عن الكفاءة في حل المشكالت في ضوء ما تم بلورته من خالل
.الدروس والخبرات المستقاة من ممارسات اإلدارة المعاصرة والبحث العملي
 حيث يوفر هذا المدخل مرونة في توليف متغيرات واختبار،من أجل إبراز الوظيفة بأكملها
 عن طريق، فهو منهج بحثي جديد لتفسير العالقة بين المتغيرات،تأثيراتها والعالقة فيما ببينها
 والتي تتمكن من خاللها الشركة ادارة النشاطات،مجموعة من االليات التنظيمية التي يتألف منها
: فقد تكونت هيكلية الدراسة من،كافة ذات الصلة بالمعرفة
. منهجية الدراسة:المبحث االول
. الجانب النظري:المبحث الثاني
. الجانب الميداني للدراسة:المبحث الثالث
. االستنتاجات والتوصيات:المبحث الرابع
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المبحث االول :منهجية الدراسة
تتألف منهجية الدراسة من مشكلة الدراسة التي هي وليدة أفكار  Brainchildالباحثين،
وإن الفضول لمعرفة المجهول والرغبة في حل المشكالت المفروضة لتقديم بعض أنواع التسهيالت
او البدائل للمجتمع هي المصادر المحفزة لمشاكل الدراسة.
اوالا .مشكلة الدراسة :تتمحور مشكلة الدراسة بما تمكنا من مالحظته في إطار متابعة عمل الشركة
قيد الدراسة بعدم االستفادة من المعرفة الموجودة لديها من خالل حجبها ،وان أفضل المنظمات
تميزاً وادا ًء تعاني من وجود حجب للمعرفة بين العاملين فيها وعلى مختلف المستويات ،فكيف
يمكن ان نتصور هذا االمر (حجب المعرفة) في المنظمات االخرى .ومن البديهي ان هذا الحجب
ينعكس سلبا ً على مختلف اوجه تطوير العمل واالنجاز ،وعلى هذا االساس وجدنا امكانية معالجة
لهذه االشكاالت من خالل تبني (مدخل  )W.S.Rكأسلوب أجرائي يرتقي باالداء ويقلل من هذه
السلوكيات الغير مرغوب فيها في بيئة العمل ،ولكون هذه المشاكل ترتبط ضمنيا ً مع توجهات اليات
وعمليات هذا المدخل ،لذا ومن خالل تشخيص هذه الجوانب تم صياغة مشكلة الدراسة بالتساؤل
التالي :هل يمكن لمدخل  W.S.Rان يؤثر على سلوك حجب المعرفة في شركة  Zainلالتصاالت،
وهل يوجد دور لتشارك المعرفة في هذا التأثير؟
ثانياا .اهمية الدراسة :تكتسب الدراسة أهميتها من أهمية المتغيرات المبحوثة ،لكونها تبحث في
مجموعة من المواضيع والمفاهيم اإلدارية الحديثة ،إذ تشكل الدراسة بما تتضمنه طرحا جديدا،
ومن جانب آخر كونها تركز على المعرفة واالستثمار فيها ،التي أخذت تحتل أهمية كبيرة بوصفها
موجوداً جوهريا ً غير ملموس يختلف عن موجودات المنظمة الملموسة األخرى .ويتجسد ذلك
باالهمية الكبيرة في تطبيق مدخل  Wuli-Shili-Renliفي مجال إدارة المعرفة ،حيث تركز على
 Wuliعلى خصائص المعرفة ،بينما  Shiliتركز على السياق التنظيمي ،وتتضمن  Renliعلى
المشاركين في نشاط المعرفة (،)Huishuang, 2010( ،(Pan & Zhang, 2014: 118
ويستخدم المدخل في تعزيز مزيج من التحليل النوعي والكمي ( ،)Ji, et al., 2018وهذا يخدم
ايضا ً تصميم الدراسة الحالية.
ثالثا ا .أهداف الدراسة :تتوجه الدراسة نحو تقليل سلوك حجب المعرفة كهدف محوري ،لذا يرى
الباحثان ان تحقيق ذلك الهدف من خالل استكشاف دور مدخل  W.S.Rفي تقليل هذا السلوك،
وكذلك من خالل توظيف متغير وسيط والمتمثل بتشارك المعرفة ،في ضوء اختبار العالقات بينهم.
رابعا ا .مخطط الدراسة الفرضي :يتكون مخطط الدراسة الفرضي من ثالثة متغيرات وهي ،كما في
الشكل (:)9
 .9المتغير المستقل المتمثل بمدخل  W.S.Rوابعاده هي (خصائص المعرفة ،السياق التنظيمي ،السياق
الفردي).
 .0المتغير الوسيط المتمثل بتشارك المعرفة وابعاده (تبسيط المعرفة ،تشجيع التعاون ،المعاملة بالمثل).
 .3المتغير المعتمد المتمثل بسلوك حجب المعرفة والذي يتألف من (اكتناز المعرفة ،اخفاء المعرفة)،
وهذا ما يوضحه الشكل (:)9
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الشكل ( :)9مخطط الدراسة الفرضي
المصدر :اعداد الباحثان.
خامسا ا .فرضيات الدراسة :الفرضيات هي ضربُ من التنبؤات التي يصوغها الباحثون عن النتائج
المتوقعة للعالقات بين متغيرات الدراسة ،اي تقديرات رقمية يتحقق منها الباحثين بدراسة عينة من
مجتمع الدراسة بقصد التأكد من امكانية تعميم تلك الفرضيات على مجتمع الدراسة الحقا ً
) .)Creswell, 2014: 239تشتمل الدراسة على الفرضيات الرئيسة التالية وتشتق من كل
فرضية عدة فرضيات فرعية.
" :Ho1 .9يؤثر مدخل  W.S.Rبأبعاده (خصائص المعرفة ،السياق التنظيمي ،السياق الفردي) في
تقليل سلوكيات حجب المعرفة في شركة  Zainلالتصاالت عند مستوى داللة (.")  0.05
" :Ho2 .0يؤثر مدخل  W.S.Rبأبعاده (خصائص المعرفة ،السياق التنظيمي ،السياق الفردي) في
تشارك المعرفة بأبعادها مجتمعة في شركة  Zainلالتصاالت عند مستوى داللة (.")  0.05
" :Ho3 .3تؤثر تشارك المعرفة بأبعادها (تبسيط المعرفة ،تشجيع التعاون ،المعاملة بالمثل) في تقليل
سلوكيات حجب المعرفة في شركة  Zainلالتصاالت عند مستوى داللة (.")  0.05
" :Ho4 .4تلعب تشارك المعرفة بأبعادها مجتمعة دوراً وسيطا ً إيجابيا ً في تأثير مدخل  W.S.Rبأبعاده
مجتمعة في تقليل سلوكيات حجب المعرفة بأبعادها مجتمعة في شركة  Zainلالتصاالت عند
مستوى داللة (.")  0.05
سادسا ا .مجتمع الدراسة وعينته :تم اختيار شركة  Zainلالتصاالت كمجال حيوي إلجراء
الدراسة ،والمبرر الرئيسي لالختيار هو كون هذه الشركة ذات اهمية كبيرة في ضوء توجهها
الخدمي ،والتي تتمتع بمرونة أكثر قياسا بغيرها من الشركات وكونها أكثر ارتباطا بالمواطنين من
خالل الخدمات التي تقدمها .حيث تم استطالع أراء عدد من المسؤولين ومدراء الشعب والوحدات
في الشركة لما لهم من دور استراتيجي في عمليات صياغة وتوجيه انشطة وبرامج الشركة ،وزعت
( )913استمارة استبيان لعينة تم اختيارها بصورة قصدية ،وقد تم استرداد جميع االستمارات ،أي
بنسبة استجابة (.)% 922
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سابعا ا .مقياس الدراسة :بن ٌي هذا المقياس على اساس الحصيلة الفكرية لألبحاث والدراسات التي
جرى االطالع عليها ،وبما يتفق مع توجهات الباحثين في تأصيل مفهوم أكثر شموالً من اجل تحديد
ابعاد هذا المدخل .واستنادا الـى دراسـات )،)Zhu, 1999: 185( ،)Pan& Zhang, 2014
) ،)Zhong & Liu, 2010: 217الى ان هذا مدخل  W.S.Rيتكون من ثالثة ابعاد اساسية هي:
(خصائص المعرفة والسياق التنظيمي والسياق الفردي) .باالضافة الى ذلك فأن هنالك العديد من االبحاث
والدراسات التي تناولت موضوع تشارك المعرفة ،لذا فقد جرى تطوير بعض من فقرات قياسه
باالعتماد على دراسة ( )Pan & Zhang, 2014والسبب في ذلك ان محددات هذه الدراسة تتماشى مع
ابعاد تشارك المعرفة لعدة دراسات منها ( ،)Kim et al., 2018( ،)Yasaka, 2017اي ان ابعاد
تشارك المعرفة هي (تبسيط المعرفة ،تشجيع التعاون ،المعاملة بالمثل) ،اما فيما يخص سلوك حجب
المعرفة يتكون هذا المقيـاس مـن بعديـن واإلبعـاد هـي( :اكتنـاز المعرفـة واخفـاء المعرفـة)
باالستنـاد الـى دراسـة ( ،)Anaza & Nowlin,2017: 3وقـد تـم اعتمـاد مقيـاس ك ّل
مـن ) )Soumya, 2013; Andolsek, 2011و ( ،)Connelly et al., 2012في صياغة
فقرات االستبانة .
ثامنا ا .الصدق والثبات :للتحقق من الصدق الظاهري ) (Validityألداة الدراسة ،قام الباحثان بعرض
االستبانة على عدد من المحكمين المختصين داخل وخارج العراق بهدف تحكيمها واستطالع ارائهم
ووجهات نظرهم تجاه فقرات المقياس في مدى تمثيلها للصفة المراد قياسها ،وما إذا كانت تحقق
اهدافها .بلغ عدد المحكمين ( ،)91وقد أيد المحكمون معظم فقرات االستبانة وتم األخذ بمالحظاتهم
حول اجراء التعديالت المطلوبة (دمج ،تغيير) في حين لم يطلبوا حذف أي فقرة ،لرفع كفاءة
االستبانة على تحقيق األغراض المطلوبة منها ،وفي ضوئها تمت الصياغة النهائية لالستمارة وقد
جرى توزيعها على عينة الدراسة .وتم استخراج الصدق من معامل الثبات ( )Reliabilityللتأكد
من وجود ارتباط قوي بين صدق االختبار وثباته ،والجدول ( )9يبين نتائج أداة الثبات لهذه
الدراسة.
الجدول ( :)9معامل ثبات االتساق الداخلي ألبعاد االستبانة (مقياس كرونباخ ألفا)
عدد الفقرات قيمة ( )αألفا
المتغير
ت
اوالً
21190
91
مدخل W.S.R
21124
1
خصائص المعرفة
9
21014
1
السياق التنظيمي
0
21110
1
السياق الفردي
3
ثانيا ً
21104
04
مشاركة المعرفة
21141
0
تبسيط المعرفة
9
21114
0
تشجيع التعاون
0
211.0
92
المعاملة بالمثل
3
21111
91
ثالثا ً سلوك حجب المعرفة
2119.
.
سلوك إكتناز المعرفة
9
2111.
1
سلوك إخفاء المعرفة
0
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المبحث الثاني :الجانب النظري
اوالا .مدخل ) :)W.S.Rتعد مشكالت العالم الحقيقي شبكة ديناميكية من العالقات المتعددة .في
مجال او حقل  Realmالمعرفة ،تظهر ثالثة أنواع من العالقات العميقة وبشكل خاص :العالقات
مع العالم ،والعالقات مع العقل ،والعالقات مع اآلخرين ،تسمى هـذه العالقـات ضـمن مدخـل
( )Wuli ،Shili ،Renli: WSRعلى التوالي .ان المدخل الذي قدمه (،)Gu & Zhu, 1995
هو اختصار للكلمات الثالث ( ،)Wuli Shili Renli: WSRفهو مدخل تم تطويره من خالل
ممارسة األنظمة في العديد من المشروعات والدراسات ،على مستويات ودول مختلفة ،وله رغبات
بدء مختلفة سواء كانت (ادارية ،اقتصادية ،تنموية ،هندسية) .)Zhu,1999: 305( ،تم بلورة فكرة
هذا المدخل ضمن السياق الشرقي الخاص بالثقافة الصينية ،حيث انه يتشكل من المجاالت الفلسفية
والثقافية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية المتميزة لهذا السياق ) ،(Gu & Zhu, 1995تتميز
الفلسفة الصينية منذ العصور القديمة بإيمانها ونواياها نحو االنسجام والشمولية  ،holismواستنادًا
إلى التفكير الفلسفي الشرقي ،ينبغي على الباحثين أن يأخذو في االعتبار ان هذا المدخل للتعامل مع
قضايا او مسائل محددة (.Pan and Zhang (2014: 118
يمكن تطبيق مدخل  Wuli-Shili-Renliفي مجال إدارة المعرفة ،حيث تركز Wuli
على خصائص المعرفة ،بينما  Shiliتركز على السياق التنظيمي ،وتتضمن  Renliعلى
المشاركين في نشاط المعرفة ( ،(Pan & Zhang, 2014: 118ويستخدم المدخل في تعزيز مزيج
من التحليل النوعي والكمي ( ،)Ji et al., 2018لذا يرى الباحثان انه باإلمكان اعتبار هذا المدخل
ذو أهمية تفكيرية ومعيارية ،وبعبارة "تفكيرية" ،أنه يمكن استخدام  WSRالستخالص الخبرات
والدروس من الدراسات السابقة ،بينما "معيارية" فان هذا المدخل يعد بمثابة دليل توجيهي للباحثين
ضمن هذا المجال المتعلق بأدارة المعرفة او المزج ما بين المدخل النوعي والكمي.
إن  WSRهو مدخل لحل المشكالت تم بلورته في األساس من ممارسات اإلدارة
المعاصرة والبحث العملي في الصين ،والتي تهدف إلى تحويل رؤى األنظمة في التقاليد الشرقية
إلى مبادئ توجيهية لتسهيل الممارسة العملية للباحثين ( ،)Zhu, 2000: 184لذا فقد اعتبر مدخل
 WSRأداة لحل المشكالت المعقدة في مختلف انواع المؤسسات ،فهو عبارة عن توليفة من العديد
من الطرق او االساليب ( .)Gu & Gao, 1998: 35يصنف  WSRعلى أنه (منهجية النظام
المتكامل) سواء تم دراسته من منظور فني أو تنظيمي أو شخصي واالختبار الكلي لألنظمة على
نطاق واسع" (.)Zhang & Sun, 2001
ثانيا ا .تشارك المعرفة  :Knowledge Sharingأن التشارك بالمعرفة هي نشاطات تضم التبادل
بالمعرفة بين األفراد والوحدات التنظيمية من أجـل تحقيـق منافـع حاليـة أو مستقبلـية
) ،(Davenport & Prusak, 1998: 10اي التبادل بين المساهم والباحث عن المعرفة
( ،)Mirzaee and Ghaffari, 2018: 501التمييز النموذجي في التشارك هو بين البحث
والتشارك ،أو بين البحث والمساهمة فيها (.)Singh et al., 2018
على الرغم من تمييز التشارك عن التبادل؛ فالتشارك هو عملية استباقية ،دون ان يبحث
االخرين عن المعرفة ،في حين يشمل تبادل كل من التشارك والبحث ).)Chiu et al., 2017
تشارك المعرفة هي العملية التي من خاللها يتعلم الفرد أو المجموعة أو القسم داخل المنظمة من
خبرة اآلخرين (.)Argote and Guo, 2016
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تشارك المعرفة هي مجموعة من السلوكيات التي تنطوي على تبادل المعلومات أو
المساعدة لآلخرين ،وهي منفصلة عن تشارك المعلومات ،والتي عادة ما تتضمن اإلدارة التي تتيح
المعلومات عن المنظمة للموظفين ( ،)Connelly & Kelloway, 2003اي العملية التي من
خاللها يضفي الفرد له أو لها الخبرة أو الرؤى أو فهم لفرد آخر ،مجموعه ،أو مستودع المعرفة
بحيث يمكن للمستلم (المتلقي) أن يكتسب ،ومن الناحية المثالية ،استخدام المعرفة ألداء مهمته على
نحو أفضل (.)Ford, 2004: 2-3
يرى الباحثان ان هذا التعريف يؤطر الجانب السلوكي لتشارك المعرفة ،من حيث بلورته
لمفهومي الناقل للمعرفة والمتلقي المقصود ،اي أن هناك نية في أن يؤدي هذا السلوك في الحالة
المثالية الى أن يكون للمشاركين نفس المعرفة .يتضمن التعريف ضمنا ً معرفة ضمنية ومعرفة
صريحة؛ ومع ذلك ،فإنه ال يعني ضمنا ً أنه يتم تشارك كليهما في نفس الوقت .يعتبر تشارك المعرفة
أحد المراحل الرئيسية إلدارة المعرفة ،ويمكن تحديدها كعملية لنشر المعلومات وخلق المعرفة،
حيث النموذج الذي قدمه ( )Nonaka and Takeuchi, 1995يقوم على فكرة جوهرية تتلخص
بوجود حركة حلزونية تفاعلية للمعرفة الصريحة والضمنية ترافقها أربع عمليات تحويلية للمعرفة
تؤدي الى خلق معرفة جديدة ،حيث يتشارك االفراد معارفهم وخبراتهم مع االخرين.
وتشارك المعرفة هي واحدة من عمليات إدارة المعرفة والتي تشمل :خلق/توليد المعرفة واالستحواذ
على المعرفة ،وتدوين المعرفة ،وتشارك المعرفة ،والتي تشبه نقل المعرفة ،واستخدام أو تطبيق
المعرفة (،)Scarbrough, Swan, & Preston, 1999( ،)Davenport & Prusak, 1998
( )Liebowitz & Megbolugbe, 2003( ،)Alavi & Leidner, 2001يعتبر كالً من
تشارك المعرفة الضمنية والصريحة مهم إلنشاء نظام من المعرفة والخبرات التنظيمية المتنوعة
ولعب دور حيوي في دعم األنشطة اليومية وصنع القرار (.)Shao et al., 2012
هناك مسألة تتعلق بمفهوم تشارك المعرفة هي التسمية .في حين استخدم بعض الباحثين نقل
المعرفة ،وتدفق المعرفة ،وتشارك المعرفة على أنها مصطلحات قابلة للتبادل ،إال أن آخرين
يؤكدون أنها بنيات او هياكل مختلفة (.)Ford, 2008: 115
نسج ( )Ford & Staples, 2007فكرة التسمية هذه من خالل توضيحه أنه ال يوجد هناك
تمييز واضح ما بين نقل المعرفة وتشارك المعرفة وفقأ لـ ) ،(Alavi & Leidner, 2001على
الرغم من عدم وجود تمييز واضح ،يستخدم عادة نقل المعرفة لوصف حركة المعرفة بين
المنظمات ،وعادة ما يستخدم تدفق المعرفة لوصف حركة المعرفة داخل المنظمة من منظور
تنظيمي ،في حين يستخدم تشارك المعرفة عادة لوصف حركة المعرفة داخل المنظمة أو بين
االفراد .يمكن أن تحدث تشارك المعرفة على المستويات الفردية أو الجماعية أو التنظيمية
( .)Razmerita et al., 2016فيما يتعلق بالمستوى الفردي ،تعني تشارك المعرفة أن الموظفين
يتبادلون المعلومات واألفكار واالقتراحات والخبرات المتعلقة بالعمل (.)Assegaff et al., 2017
ثالثاا .حجـب المعرفـة  :knowledge withholdingبين كالً مـن (،)Connelly, 2012
) )Peng, 2013إن البحوث ضمن مجال حجب المعرفة كان له تاريخ طويل ،لكنه وضع نفسه فقط
كموضوع بحث رئيسي حديث نسبياً .يشير جهد الحجب او المنع  Withholding effortإلى
سلوك األفراد بعدم تكريس كل جهد ممكن لعملهم ( .(Kidwell & Bennett, 1993يمكن أن
يكون هذا السلوك متعمد أو غير متعمد ،وهذا ما بينه ( ،)Wang et al., 2014: 549في الحاالت
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غير المتعمدة ،يبقي الجهد الذي يبذله االفراد الذين يحجبون المعرفة مجهودًا معتادًا مع الشعور
بأنهم يبذلون أقل مجهودًا ،بينما في الحاالت المتعمدة ،يحافظون على جهدهم بطريقة مخططة
واعية .وأشار ( (Kidwell and Bennett, 1993( ،)Duffy & Shaw, 2000إلى أن هذا
الجهد هو محتمل أن يعطي الفـرد أقل مـن الجهـد الكامـل فـي مهمـة ذات صـلة بالعمـل ،فهـو
القاسـم المشـترك للتـهرب مـن العمـل او الواجبـات ،واإلهمـال الوظيفـي ،والتسـكع االجتمـاعي
.social loafing
يختلف الدافع وراء هذا المفهوم ،ألن الحجب يرتبط بقرار الفرد في إخفاء أو حجب
المعرفة التي تم طلبها ،عن قصد ،يمكن أن يحدث حجب المعرفة لحماية مشاعر الطرف اآلخر أو
الحفاظ على السرية أو حماية مصالح طرف ثالث ،في هذه الحالة يمكن أن يتم تقديم جزء من
المعرفة المطلوبة فقط ،بينما يمتلك الفرد المعرفة بالكامل ،ألن حجب المعرفة "ليس مجرد غياب
التشارك؛ بل هـي محـاولة مقصودة لحـجب أو إخفـاء المعرفـة التـي طلبهـا فـرد آخـر
)(Tsay et al., 2014: 54( (Connelly, Zweig, Webster & Trougakos, 2012: 67
يعرف حجب المعرفة على أنه احتمال أن "يعطي الفرد أقل من الجهد الكامل لإلسهام بالمعرفة"
( ،)Lin & Huang, 2010ويعتبر شكالً معينا ً من جهد الحـجب او االمتنـاع عـن العمــل
(.)Tsay et al., 2014
وفي سياق تشارك المعرفة ،يشير الحجب إلى سلوك الفرد بعدم بذل كل جهد ممكن لتوفير
معرفة مهمة أو قيمة لآلخرين ).)Lin & Huang, 2010
اما من الناحية السلوكية ،قد يبدو حجب المعرفة وقلة تشارك المعرفة متشابهين تما ًما ،لكن
العوامل المحركة او الدافعة وراء حجب المعرفة ونقص التشارك في المعرفة مختلفة بشكل الفت
للنظر ،حيث وجد ) (Yu and Chu, 2007أن بعض االفراد يخشون من أن تصبح معرفتهم أقل
قيمة إذا شاركوها مع آخرين ،وبالتالي اختاروا حجبها .حجب المعرفة هو شكل محدد من أشكال
جهد الحجب ).(Tsay et al., 2014: 54
يعتبر الحجب المتعمد للمعرفة  withhold knowledgeمن قبل أعضاء المنظمة أحد
العوامل الرئيسية التي تعطل نجاح توفير المعرفة ( .)Hansen, 1999عندما يساهم األفراد بأقل
من معرفتهم الكاملة ( ،)Lin & Huang, 2010بغض النظر عن مدى بساطة الهيكل التنظيمي،
إذا كان األعضاء يعتزمون حجب المعرفة  ،withhold knowledgeلن يتم نقل المعلومات إلى
األعضاء اآلخرين ،مما يحول دون انتشار االبداع ،حيث أثبت أنه يؤثر سلبًا على فاعلية اعضاء
الفريق (.)Evans, Hendron & Oldroyd, 2014
حجب المعرفة هو شكل استراتيجي لمقاومة تشارك المعرفة (،)Nowlin et al., 2015
على سبيل المثال ،أشار ( )Kamau and Harorimana, 2008إلى أن حجب المعرفة من قبل
أعضاء اللجنة أدى إلى اتخاذ أقل مستوى قياسا ً بالقرار االمثل في شكل التفكير الجماعي
واالستقطاب ،األمر الذي ساهم في النهاية في سقوط مصرف .Northern Rock
والحجب هو رفض مدرك لنقل المعرفة إلى اآلخرين ،وغالبا ً ما يكون رمزيًا للحصول
على المعلومات وعدم مشاركتها .والفرق الرئيسي بين اكتناز المعرفة وحجب المعرفة هو أن
الحجب عن الفعل له عنصر أقوى من التعمد االنتهازي (.)Anaza & Nowlin, 2017: 3
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المبحث الثالث :الجانب الميداني للدراسة
يستعرض هذا المبحث اختبار فرضيات الدراسة والدالالت اإلحصائية الخاصة بكل منها،
في ضوء نتائج التحليل اإلحصائي الستجابة أفراد العينة وتحليل المتغيرات التي اعتمدت في
الدراسة .لجأ الباحثان الستخدام العديد من البرامج اإلحصائية ،والمتضمنة:
 .9برنامج التحليل اآلني للهياكل اإلصدار الرابع والعشرين:
AMOS-Analysis Moment of Structure ver.24
 .0الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية اإلصدار الرابع والعشرين:
SPSS-Statistical Package for Social Sciences ver. 24
 .3برنامج تحليل نماذج المعادالت الهيكلية اإلصدار الثالث:
Smart PLS-Smart Partial Least Squares ver.3
اختبار فرضيات الدراسة :يرغب الباحثان في توضيح فكرة مفادها وخصوصا ً فيما يتعلق بتفسير
معامالت االرتباط ،ان معامالت االرتباط التي تقع ما بين ( )0.2-0.0تكون ضعيفة جداً او جديرة
باالهمال ) ،)Cohen, 1988: 79-81( ،)Rowntree, 1981: 170لذا فقد أهمل الباحثان بعض
من معامالت االرتباط التي تقع ضمن هذه النسب عند تفسير النتائج ،كما هو الحال في الفرضية
الرئيسة الثانية والثالثة.
 :Ho1الفرضية الرئيسة األولى" :يؤثر مدخل  W.S.Rبأبعاده (خصائص المعرفة ،السياق
التنظيمي ،السياق الفردي) في تقليل سلوكيات حجب المعرفة في شركة  Zainلالتصاالت عند
مستوى داللة (.")  0.05
يوضح الجدول ( )0أثر أبعاد مدخل  W.S.Rفي تقليل سلوكيات حجب المعرفة في شركة
 Zainلالتصاالت .إذ تبين أن قيمة تأثير (الوزن اإلنحداري المعياري) لبعد خصائص المعرفة بلغ
( )0.232وهي دالة عند مستوى ( )  0.05بداللة قيمة المسار الحرج  )t( C.R.البالغة
( .)3.314كما بلغت قيمة تأثير (الوزن اإلنحداري المعياري) لبعد السياق التنظيمي ( )0.249وهي
دالة عند مستوى ( )  0.05بداللة قيمة المسار الحرج  )t( C.R.البالغة ( .)3.661وأخيراً،
بلغت قيمة تأثير (الوزن اإلنحداري المعياري) لبعد السياق الفردي ( )0.686وهي دالة عند مستوى
( )  0.05بداللة قيمة المسار الحرج  )t( C.R.البالغة (.)12.943
الجدول ( :)0نتائج اختبار تأثير أبعاد مدخل  W.S.Rفي تقليل سلوكيات حجب المعرفة
المسار المستوى
الخطأ
قيمة التأثير
المعياري الحرج اإلحتمالي القرار
Estimate
P
C.R.
S.E.
سلوك حجب
خصائص
مؤثرة
0.023
3.314 0.070
0.232

المعرفة
المعرفة
سلوك حجب
السياق
مؤثر
0.021
3.661 0.068
0.249

المعرفة
التنظيمي
سلوك حجب
السياق
مؤثر
0.000 12.943 0.053
0.686

المعرفة
الفردي
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كما بينت النتائج في الشكل ( )0أن مربع االرتباط المتعـدد Squared Multiple Correlations
ألبعاد مدخل  W.S.Rفسر ما قيمته ( )0.646من التغيرات التي طرأت في تقليل سلوكيات حجب
المعرفة في شركة  Zainلالتصاالت.
وهذا يؤكد صحة قبول الفرضية الرئيسة األولى التي تنص على :يؤثر مدخل W.S.R
بأبعاده (خصائص المعرفة ،السياق التنظيمي ،السياق الفردي) في تقليل سلوكيات حجب المعرفة
في شركة  Zainلالتصاالت عند مستوى داللة (.")  0.05

الشكل ( :)0األنموذج البنائي لتأثير مدخل  W.S.Rفي تقليل سلوكيات حجب المعرفة
 :Ho1-1الفرضية الفرعية األولى :يؤثر مدخل  W.S.Rبأبعاده (خصائص المعرفة ،السياق
التنظيمي ،السياق الفردي) في تقليل سلوك إكتناز المعرفة في شركة  Zainلالتصاالت عند مستوى
داللة (.)  0.05
إذ تبين أن قيمة تأثير (الوزن اإلنحداري المعياري لالبعاد الثالث على التوالي) ،حيث بلغ
بعد خصائص المعرفة ( )0.301وهي دالة عند مستوى ( )  0.05بداللة قيمة المسار الحرج
 )t( C.R.البالغة ( .)4.123و لبعد السياق التنظيمي ( )0.287وهي دالة عند مستوى ()  0.05
بداللة قيمة المسار الحرج  )t( C.R.البالغة ( .)3.679اما بعد السياق الفردي فقد بلغت هذه القيمة
( )0.630وهي دالة عند مستوى ( )  0.05بداللة قيمة المسار الحرج  )t( C.R.البالغة
(.)11.454
كما بينت النتائج في الشكل ( ،)3أن مربع االرتباط المتعدد Squared Multiple Correlations
ألبعاد مدخل  W.S.Rفسر ما قيمته ( )0.448من التغيرات التي طرأت في تقليل سلوك إكتناز
المعرفة في شركة  Zainلالتصاالت.
وهذا يؤكد صحة قبول الفرضية الفرعية األولى التي تنص على :يؤثر مدخل W.S.R
بأبعاده (خصائص المعرفة ،السياق التنظيمي ،السياق الفردي) في تقليل سلوك إكتناز المعرفة في
شركة  Zainلالتصاالت عند مستوى داللة (.")  0.05
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الجدول ( :)3نتائج اختبار تأثير أبعاد مدخل  W.S.Rفي تقليل سلوك إكتناز المعرفة
المستوى
المسار
الخطأ
قيمة التأثير
اإلحتمالي القرار
الحرج
المعياري
Estimate
P
C.R.
S.E.
سلوك إكتناز
خصائص
مؤثرة
0.020
4.123
0.073
0.301

المعرفة
المعرفة
سلوك إكتناز
السياق
مؤثر
0.027
3.679
0.078
0.287

المعرفة
التنظيمي
سلوك إكتناز
السياق
مؤثر
0.000
11.454
0.055
0.630

المعرفة
الفردي

الشكل ( :)3األنموذج البنائي لتأثير مدخل  W.S.Rفي تقليل سلوك إكتناز المعرفة
 :Ho1-2الفرضية الفرعية الثانية :يؤثر مدخل  W.S.Rبأبعاده (خصائص المعرفة ،السياق
التنظيمي ،السياق الفردي) في تقليل سلوك إخفاء المعرفة في شركة  Zainلالتصاالت عند مستوى
داللة (.)  0.05
الجدول ( :)4نتائج اختبار تأثير أبعاد مدخل  W.S.Rفي تقليل سلوك إخفاء المعرفة
المسار المستوى
الخطأ
قيمة التأثير
المعياري الحرج اإلحتمالي القرار
Estimate
P
C.R.
S.E.
سلوك إخفاء
خصائص
مؤثرة
0.021 5.059 0.067
0.339

المعرفة
المعرفة
سلوك إخفاء
السياق
مؤثر
0.028 4.069 0.072
0.293

المعرفة
التنظيمي
سلوك إخفاء
السياق
مؤثر
0.000 8.111 0.063
0.511

المعرفة
الفردي
إذ تبين أن قيمة تأثير (الوزن اإلنحداري المعياري لالبعاد الثالث على التوالي) ،حيث
بلغت لبعد خصائص المعرفة ( )0.339وهي دالة عند مستوى ( ) 0.05بداللة قيمة المسار
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الحرج  )t( C.R.البالغة ( .)5.059اما بعد السياق التنظيمي بلغت قيمة التأثير ( )0.293وهي دالة
عند مستوى ( )  0.05بداللة قيمة المسار الحرج  )t( C.R.البالغة (.)4.069
بينما بلغت لبعد السياق الفردي ( )0.511وهي دالة عند مستوى ( )  0.05بداللة قيمة
المسار الحرج  )t( C.R.البالغة ( .)8.111كمـا بينـت النتائـج كمـا فـي الشكـل ( ،)4أن مربـع
اإلرتبـاط المتعـدد  Squared Multiple Correlationsألبعاد مدخل  W.S.Rفسر ما قيمته
( )0.373من التغيرات التي طرأت في تقليل سلوك إخفاء المعرفة في شركة  Zainلالتصاالت.
وهذا يؤكد صحة قبول الفرضية الفرعية الثانية ،التي تنص على :يؤثر مدخل W.S.R
بأبعاده (خصائص المعرفة ،السياق التنظيمي ،السياق الفردي) في تقليل سلوك إخفاء المعرفة في
شركة  Zainلالتصاالت عند مستوى داللة (.")  0.05

الشكل ( :)4األنموذج البنائي لتأثير مدخل  W.S.Rفي تقليل سلوك إخفاء المعرفة
 :Ho2الفرضية الرئيسة الثانية :يؤثر مدخل  W.S.Rبأبعاده (خصائص المعرفة ،السياق
التنظيمي ،السياق الفردي) في تشارك المعرفة بأبعادها مجتمعة في شركة  Zainلالتصاالت عند
مستوى داللة (.")  0.05
الجدول ( :)1نتائج اختبار تأثير أبعاد مدخل  W.S.Rفي تشارك المعرفة بأبعادها مجتمعة
المسار المستوى
الخطأ
قيمة التأثير
القرار
المعياري الحرج اإلحتمالي
Estimate
P
C.R.
S.E.
تشارك
خصائص
مؤثرة
0.008 4.565 0.046
0.210

المعرفة
المعرفة
تشارك
السياق
 0.056 3.212 0.047غير مؤثر
0.151

المعرفة
التنظيمي
تشارك
السياق
مؤثر
0.000 6.400 0.040
0.256

المعرفة
الفردي
يوضح الجدول ( )1أثر أبعاد مدخل  W.S.Rفي تشارك المعرفة بأبعادها مجتمعة في
شركة  Zainلالتصاالت  .إذ تبين أن قيمة تأثير (الوزن اإلنحداري المعياري) لبعد خصائص
المعرفة بلغ ( )0.210وهي دالة عند مستوى ( )  0.05بداللة قيمة المسار الحرج )t( C.R.
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البالغة ( .)4.565كما بلغت قيمة تأثير (الوزن اإلنحداري المعياري) لبعد السياق الفردي ()0.256
وهي دالة عند مستوى ( )  0.05بداللة قيمة المسار الحرج  )t( C.R.البالغة (.)6.400
كما بينت النتائج في الشكل ( )1أن مربع اإلرتباط المتعـدد Squared Multiple Correlations
ألبعاد مدخل  W.S.Rفسر ما قيمته ( )0.244من التغيرات التي طرأت في تشارك المعرفة
بأبعادها مجتمعة في شركة  Zainلالتصاالت .وهذا يؤكد صحة قبول الفرضية الرئيسة الثانية ،التي
تنص على :يؤثر مدخل  W.S.Rبأبعاده (خصائص المعرفة والسياق الفردي) في تشارك المعرفة
بأبعادها مجتمعة في شركة  Zainلالتصاالت عند مستوى داللة (.")  0.05

الشكل ( :)1األنموذج البنائي لتأثير مدخل  W.S.Rفي تشارك المعرفة بأبعادها مجتمعة
 :Ho2-1الفرضية الفرعية األولى :يؤثر مدخل  W.S.Rبأبعاده (خصائص المعرفة ،السياق
التنظيمي ،السياق الفردي) في تبسيط المعرفة في شـركة  Zainلالتصاالت عنـد مستـوى داللــة
(.)  0.05
إذ تبين أن قيمة تأثير (الوزن اإلنحداري المعياري لالبعاد الثالث على التوالي) هي دالة
عند مستوى ( ،)  0.05حيث كانت هذه القيمة لبعد خصائص المعرفة بلغ ( )0.208وبداللة
قيمة المسار الحرج  )t( C.R.البالغة ( .)2.929وبلغت لبعد السياق الفردي ( )0.278بداللة قيمة
المسار الحرج  )t( C.R.البالغة (.)3.808
الجدول ( :).نتائج اختبار تأثير أبعاد مدخل  W.S.Rفي تبسيط المعرفة
المسار المستوى
الخطأ
قيمة التأثير
القرار
المعياري الحرج اإلحتمالي
Estimate
P
C.R.
S.E.
تبسيط
خصائص
مؤثرة
0.003 2.929 0.071
0.208

المعرفة
المعرفة
تبسيط
السياق
 0.615 0.661 0.062غير مؤثر
0.041

المعرفة
التنظيمي
تبسيط
السياق
مؤثر
0.000 3.808 0.073
0.278

المعرفة
الفردي
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الشكل ( :).األنموذج البنائي لتأثير مدخل  W.S.Rفي تبسيط المعرفة في شركة  Zainلالتصاالت
كما بينت النتائج في الشكل ( ،).أن مربع االرتباط المتعدد Squared Multiple Correlations
ألبعاد مدخل  W.S.Rفسر ما قيمته ( )0.183من التغيرات التي طرأت في تبسيط المعرفة في
شركة  Zainلالتصاالت .وهذا يؤكد صحة قبول الفرضية الفرعية األولى ،التي تنص على :يؤثر
مدخل  W.S.Rبأبعاده (خصائص المعرفة والسياق الفردي) في تبسيط المعرفة في شركة Zain
لالتصاالت عند مستوى داللة (.")  0.05
 :Ho2-2الفرضية الفرعية الثانية :يؤثر مدخل  W.S.Rبأبعاده (خصائص المعرفة ،السياق
التنظيمي ،السياق الفردي) في تشجيع التعاون في شـركة  Zainلالتصاالت عنـد مسـتوى داللــة
(.)  0.05
إذ تبين أن قيمة تأثير (الوزن اإلنحداري المعياري لالبعاد الثالث على التوالي) هي دالة
عند مستوى ( ،)  0.05حيث كانت لبعد خصائص المعرفة ( )0.192بداللة قيمة المسار الحرج
 )t( C.R.البالغة ( .)2.704كما بلغت لبعـد السيـاق الفـردي ( )0.192وهـي دالـة عـند مستـوى
( )  0.05بداللة قيمة المسار الحرج  )t( C.R.البالغة (.)2.704
الجدول ( :)0نتائج اختبار تأثير أبعاد مدخل  W.S.Rفي تشجيع التعاون
المسار المستوى
الخطأ
قيمة التأثير
القرار
المعياري الحرج اإلحتمالي
Estimate
P
C.R.
S.E.
تشجيع
خصائص
مؤثرة
0.025 2.704 0.071
0.192

التعاون
المعرفة
تشجيع
السياق
 0.868 0.209 0.062غير مؤثر
0.013

التعاون
التنظيمي
تشجيع
السياق
مؤثر
0.025 2.704 0.071
0.192

التعاون
الفردي
كما بينت النتائج في الشكل ( ،)0أن مربع االرتباط المتعدد Squared Multiple Correlations
ألبعاد مدخل  W.S.Rفسر ما قيمته ( )0.109من التغيرات التي طرأت في تشجيع التعاون في
شركة  Zainلالتصاالت .وهذا يؤكد صحة قبول الفرضية الفرعية الثانية ،التي تنص على :يؤثر
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مدخل  W.S.Rبأبعاده (خصائص المعرفة والسياق الفردي) في تشجيع التعاون في شركة Zain
لالتصاالت عند مستوى داللة (.")  0.05

الشكل ( :)0األنموذج البنائي لتأثير مدخل  W.S.Rفي تشجيع التعاون
 :Ho2-3الفرضية الفرعية الثالثة :يؤثر مدخل  W.S.Rبأبعاده (خصائص المعرفة ،السياق
التنظيمي ،السياق الفردي) في المعاملة بالمثل في شـركة  Zainلالتصاالت عنـد مستـوى داللــة
(.)  0.05
إذ تبين أن قيمة تأثير (الوزن اإلنحداري المعياري لالبعاد الثالث على التوالي) هي دالة
عند مستوى ( ،)  0.05حيث بلغت لبعد السياق التنظيمي بلغ ( )0.182بداللة قيمة المسار
الحرج  )t( C.R.البالغة ( .)3.714وبلغت لبعد السياق الفردي ( )0.277بداللة قيمة المسار الحرج
 )t( C.R.البالغة (.)4.775
الجدول ( :)1نتائج اختبار تأثير أبعاد مدخل  W.S.Rفي المعاملة بالمثل في شركة Zain
لالتصاالت
المسار المستوى
الخطأ
قيمة التأثير
القرار
المعياري الحرج اإلحتمالي
Estimate
P
C.R.
S.E.
المعاملة
خصائص
غير مؤثرة
0.506 0.964 0.057
0.055

بالمثل
المعرفة
المعاملة
السياق
مؤثر
0.027 3.714 0.049
0.182

بالمثل
التنظيمي
المعاملة
السياق
مؤثر
0.000 4.775 0.058
0.277

بالمثل
الفردي
كما بينت النتائج في الشكل ( )1أن مربع االرتباط المتعدد Squared Multiple Correlations
ألبعاد مدخل  W.S.Rفسر ما قيمته ( )0.179من التغيرات التي طرأت في المعاملة بالمثل في
شركة  Zainلالتصاالت ،كما في الشكل ( )1ادناه .وهذا يؤكد صحة قبول الفرضية الفرعية الثالثة،
التي تنص على :يؤثر مدخل  W.S.Rبأبعاده (السياق التنظيمي والسياق الفردي) في المعاملة
بالمثل في شركة  Zainلالتصاالت عند مستوى داللة (.")  0.05
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الشكل ( :)1األنموذج البنائي لتأثير مدخل  W.S.Rفي المعاملة بالمثل
 :Ho3الفرضية الرئيسة الثالثة :تؤثر تشارك المعرفة بأبعادها (تبسيط المعرفة ،تشجيع التعاون،
المعاملة بالمثل) في تقليل سلوكيات حجب المعرفة في شركة  Zainلالتصاالت عند مستوى داللة
( .")  0.05إذ تبين أن قيمة تأثير (الوزن اإلنحداري المعياري لالبعاد الثالث على التوالي)
وهي دالة عند مستوى ( ،)  0.05حيث بلغت لبعد تبسيط المعرفة بلغ ( )0.215بداللة قيمة
المسار الحرج  )t( C.R.البالغة ( .)3.257وبلغت لبعد تشجيع التعاون ( )0.252بداللة قيمة
المسار الحرج  )t( C.R.البالغة (.)3.761
الجدول ( :)1نتائج اختبار تأثير أبعاد تشارك المعرفة في تقليل سلوكيات حجب المعرفة
المسار المستوى
الخطأ
قيمة التأثير
المعياري الحرج اإلحتمالي القرار
Estimate
P
C.R.
S.E.
سلوك حجب
تبسيط
 0.011 3.257 0.066مؤثرة
0.215

المعرفة
المعرفة
سلوك حجب
تشجيع
مؤثر
0.001 3.761 0.067
0.252

المعرفة
التعاون
غير
سلوك حجب
المعاملة
0.668 0.631 0.057
0.036

مؤثر
المعرفة
بالمثل
كما بينت النتائج في الشكل ( )1أن مربع االرتباط المتعدد Squared Multiple Correlations
ألبعاد تشارك المعرفة فسر ما قيمته ( )0.141من التغيرات التي طرأت في سلوكيات حجب
المعرفة في شركة  Zainلالتصاالت .وهذا يؤكد صحة قبول الفرضية الرئيسة الثالثة ،التي تنص
على :تؤثر أبعاد تشارك المعرفة (تبسيط المعرفة وتشجيع التعاون) في تقليل سلوكيـات حجـب
المعرفـة فـي شـركة  Zainلالتصاالت عنـد مستـوى داللـة (.")  0.05

الشكل ( )1األنموذج البنائي لتأثير أبعاد تشارك المعرفة في سلوكيات حجب المعرفة
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 :Ho3-1الفرضية الفرعية األولى :تؤثر تشارك المعرفة بأبعادها (تبسيط المعرفة ،تشجيع التعاون،
المعاملة بالمثل) في تقليل سلوك إكتناز المعرفة في شركة  Zainلالتصاالت عنـد مسـتوى داللـة
(.)  0.05
الجدول ( :)92نتائج اختبار تأثير أبعاد تشارك المعرفة في تقليل سلوك إكتناز المعرفة
المسار المستوى
الخطأ
قيمة التأثير
القرار
المعياري الحرج اإلحتمالي
Estimate
P
C.R.
S.E.
سلوك إكتناز
تبسيط
مؤثرة
0.000 3.790 0.081
0.307

المعرفة
المعرفة
سلوك إكتناز
تشجيع
مؤثر
0.013 2.337 0.083
0.194

المعرفة
التعاون
سلوك إكتناز
المعاملة
غير مؤثرة
0.444 0.914 0.070
0.064

المعرفة
بالمثل
إذ تبين أن قيمة تأثير (الوزن اإلنحداري المعياري) لبعد تبسيط المعرفة بلغ ( )0.307وهي
دالة عند مستوى ( )  0.05بداللة قيمة المسار الحرج  )t( C.R.البالغة ( .)3.790كما بلغت
قيمة تأثير (الوزن اإلنحداري المعياري) لبعد تشجيع التعاون ( )0.194وهي دالـة عنـد مستـوى
( )  0.05بداللة قيمة المسار الحرج  )t( C.R.البالغة ( ، )2.337كما في الجدول ( .)92
كما بينت النتائج في الشكل ( )92أن مربع االرتباط المتعدد Squared Multiple Correlations
ألبعاد تشارك المعرفة فسر ما قيمته ( )0.164من التغيرات التي طرأت في سلوك إكتناز المعرفة
في شركة  Zainلالتصاالت ،كما في الشكل ( )92ادناه.

الشكل ( :)92األنموذج البنائي لتأثير أبعاد تشارك المعرفة في سلوك إكتناز المعرفة
وهذا يؤكد صحة قبول الفرضية الفرعية األولى ،التي تنص على :تؤثر أبعاد تشارك المعرفة
(تبسيط المعرفة وتشجيع التعاون) في تقليل سلوك إكتناز المعرفة في شركة  Zainلالتصاالت عند
مستوى داللة (.")  0.05
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 :Ho3-2الفرضية الفرعية الثانية :تؤثر تشارك المعرفة بأبعادها (تبسيط المعرفة ،تشجيع التعاون،
المعاملة بالمثل) في تقليل سلوك إخفاء المعرفة في شركة  Zainلالتصاالت عنـد مستـوى داللـة
(.)  0.05
الجدول ( :)99نتائج اختبار تأثير أبعاد تشارك المعرفة في تقليل سلوك إخفاء المعرفة
المسار المستوى
الخطأ
قيمة التأثير
المعياري الحرج اإلحتمالي القرار
Estimate
P
C.R.
S.E.
غير
سلوك إخفاء
تبسيط
0.115 1.151 0.079
0.091

مؤثرة
المعرفة
المعرفة
سلوك إخفاء
تشجيع
مؤثر
0.003 4.304 0.069
0.297

المعرفة
التعاون
سلوك إخفاء
المعاملة
مؤثر
0.006 2.765 0.081
0.224

المعرفة
بالمثل
إذ تبين أن قيمة تأثير (الوزن اإلنحداري المعياري لالبعاد الثالث على التوالي) وهي دالة
عند مستوى ( ،)  0.05حيث بلغت لبعد تشجيع التعاون ( )0.297بداللة قيمة المسار الحرج
 )t( C.R.البالغة ( .)4.304كما بلغت لبعد المعاملة بالمثل ( )0.224بداللة قيمة المسار الحرج
 )t( C.R.البالغة ( )2.765كما في الجدول ( .)99كما بينت النتائج كما في الشكل ( ،)99أن مربع
اإلرتباط المتعدد  Squared Multiple Correlationsألبعاد تشارك المعرفة فسر ما قيمته
( )0.174من التغيرات التي طرأت في سلوك إخفاء المعرفة في شركة  Zainلالتصاالت .وهذا
يؤكد صحة قبول الفرضية الفرعية الثانية التي تنص على :تؤثر أبعاد تشارك المعرفة (تشجيع
التعاون والتعامل بالمثل) في تقليل سلوك إخفاء المعرفة في شركة  Zainلالتصاالت عند مستوى
داللة (.")  0.05

الشكل ( :)99األنموذج البنائي لتأثير أبعاد تشارك المعرفة في سلوك إخفاء المعرفة
 :Ho4الفرضية الرئيسة الرابعة :تلعب تشارك المعرفة بأبعادها مجتمعة دوراً وسيطا ً إيجابيا ً في
تأثير مدخل  W.S.Rبأبعاده مجتمعة في تقليل سلوكيات حجب المعرفة بأبعادها مجتمعة في شركة
 Zainلالتصاالت عند مستوى داللة (.")  0.05
يبين الجدول ( )90ان التّأثير المباشر ألبعاد مدخل  W.S.Rمجتمعة في تقليل سلوكيات
حجب المعرفة بأبعادها مجتمعة في شركة  Zainلالتصاالت ( ،)0.340وبالتالي ّ
فإن زيادة اإلهتمام
بأبعاد مدخل  W.S.Rمجتمعة من شأنه توليد تأثير في تقليل سلوكيات حجب المعرفة بأبعادها
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مجتمعة في شركة  Zainلالتصاالت ،كما بلغ التّأثير المباشر ألبعاد مدخل  W.S.Rمجتمعة على
تشارك المعرفة بأبعادها مجتمعة في شركة  Zainلالتصاالت (.)0.796
وهو ما يشير إلى ّ
أن أبعاد مدخل  W.S.Rمجتمعة تؤثر على تشارك المعرفة بأبعادها
مجتمعة في شركة  Zainلالتصاالت ،وبالتالي ّ
فإن زيادة اإلهتمام بأبعاد مدخل  W.S.Rمجتمعة
من شأنها توليد تأثير على تشارك المعرفة بأبعادها مجتمعة في شركة  Zainلالتصاالت.
الجدول ( :)90التأثيرات المباشرة وغير المباشرة بين مدخل  W.S.Rبأبعاده مجتمعة وتشارك
المعرفة بأبعادها مجتمعة في تقليل سلوكيات حجب المعرفة بأبعادها مجتمعة
المسار المستوى
الخطأ
نوع قيمة التأثير
المعياري الحرج اإلحتمالي
التأثير Estimate
P
C.R.
S.E.
سلوك حجب
مدخل
0.000
4.857
0.070
0.340
مباشر

المعرفة
W.S.R
تشارك
مدخل
0.000 16.244 0.049
0.796
مباشر

المعرفة
W.S.R
سلوك حجب
تشارك
0.000
9.385
0.057
0.535
مباشر

المعرفة
المعرفة



سلوك حجب غير
مباشر
المعرفة

مدخل
تشارك
W.S.R
المعرفة
وأخيراً ،بلغ التّأثير المباشر لتشارك المعرفة بأبعادها مجتمعة في تقليل سلوكيات حجب
المعرفة بأبعادها مجتمعة في شركة  Zainلالتصاالت ( .)0.535وهو ما يشير إلى ّ
أن تشارك
المعرفة بأبعادها مجتمعة يؤثر في تقليل سلوكيات حجب المعرفة بأبعادها مجتمعة في شركة Zain
لالتصاالت ،وبالتالي ّ
فإن زيادة اإلهتمام بتشارك المعرفة بأبعادها مجتمعة من شأنه توليد تأثير في
تقليل سلوكيات حجب المعرفة بأبعادها مجتمعة في شركة  Zainلالتصاالت .لقد بلغ التّأثير غير
المباشر ألبعاد مدخل  W.S.Rفي تقليل سلوكيات حجب المعرفة بأبعادها مجتمعة من خالل المتغير
الوسيط تشارك المعرفة في شركة  Zainلالتصاالت ( ،)0.462كما في الشكل ( .)90وهو ما يؤكد
ال ّدور الوسيط الذي تلعبه تشارك المعرفة بأبعادها مجتمعة في تعزيز تأثير أبعاد مدخل W.S.R
مجتمعة في تقليل سلوكيات حجب المعرفة بأبعادها مجتمعة في شركة  Zainلالتصاالت.
0.462

0.000

الشكل ( :)90األنموذج البنائي لتأثير أبعاد مدخل  W.S.Rبأبعاده مجتمعة في تقليل سلوكيات
حجب المعرفة بأبعادها مجتمعة بوجود تشارك المعرفة بأبعادها مجتمعة متغير وسيط
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وقد بلغت قيمة  Squared Multiple Correlationsلسلوكيات حجب المعرفة ()0.692
و ( )0.633لتشارك المعرفة ،كما في الشكل (.)90
وهو يؤكد صحة الفرضية الرئيسة الرابعة التي تنص على :تلعب تشارك المعرفة بأبعادها
مجتمعة دوراً وسيطا ً إيجابيا ً في تأثير مدخل  W.S.Rبأبعاده مجتمعة في تقليل سلوكيات حجب
المعرفة بأبعادها مجتمعة في شركة  Zainلالتصاالت عند مستوى داللة (.)  0.05
 :Ho4-1الفرضية الفرعية األولى :تلعب تشارك المعرفة بأبعادها مجتمعة دوراً وسيطا ً إيجابيا ً في
تأثير مدخل  W.S.Rبأبعاده مجتمعة في تقليل سلوك إكتناز المعرفة في شركة  Zainلالتصاالت
عند مستوى داللة ( .")  0.05يوضح الجدول ( ،)93التّأثير المباشر ألبعاد مدخل W.S.R
مجتمعة في تقليل سلوك إكتناز المعرفة في شركة  Zainلالتصاالت ( ،)0.322وهو ما يشير إلى
ّ
أن أبعاد مدخل  W.S.Rمجتمعة تؤثر في تقليل سلوك إكتناز المعرفة في شركة  Zainلالتصاالت،
وبالتالي ّ
فإن زيادة اإلهتمام بأبعاد مدخل  W.S.Rمجتمعة من شأنه توليد تأثير في تقليل سلوك
إكتناز المعرفة في شركة  Zainلالتصاالت .كما بلغ التّأثير المباشر ألبعاد مدخل  W.S.Rمجتمعة
على تشارك المعرفة بأبعادها مجتمعة في شركة  Zainلالتصاالت ( ،)0.492وبالتالي ّ
فإن زيادة
اإلهتمام بأبعاد مدخل  W.S.Rمجتمعة من شأنها توليد تأثير على تشارك المعرفة بأبعادها مجتمعة
في شركة  Zainلالتصاالت.
الجدول ( :)93نتائج التأثيرات المباشرة وغير المباشرة بين مدخل  W.S.Rبأبعاده مجتمعة
وتشارك المعرفة بأبعادها مجتمعة في تقليل سلوك إكتناز المعرفة في شركة  Zainلالتصاالت
المسار المستوى
الخطأ
نوع قيمة التأثير
المعياري الحرج اإلحتمالي
التأثير Estimate
P
C.R.
S.E.
سلوك
مدخل
0.000
3.319
0.097
0.322
مباشر
اكتناز

W.S.R
المعرفة
تشارك
مدخل
0.000 10.468 0.047
0.492
مباشر

المعرفة
W.S.R
سلوك
تشارك
0.043
2.699
0.103
0.278
مباشر
اكتناز

المعرفة
المعرفة
سلوك

غير
مدخل
0.000
0.323
تشارك
اكتناز
مباشر
W.S.R
المعرفة المعرفة
وأخيراً ،بلغ التّأثير المباشر لتشارك المعرفة بأبعادها مجتمعة في تقليل سلوك إكتناز
المعرفة في شركة  Zainلالتصاالت ( .)0.278وهو ما يشير إلى ّ
أن تشارك المعرفة بأبعادها
مجتمعة يؤثر في تقليل سلوك إكتناز المعرفة في شركة  Zainلالتصاالت ،وبالتالي ّ
فإن زيادة
اإلهتمام بتشارك المعرفة بأبعادها مجتمعة من شأنه توليد تأثير في تقليل سلوك إكتناز المعرفة في
شركة  Zainلالتصاالت.
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وقد بلغ التّأثير غير المباشر لمدخل  W.S.Rبأبعاده مجتمعة في تقليل سلوك إكتناز المعرفة
من خالل الدور الوسيط لتشارك المعرفة بأبعادها مجتمعة في شركة  Zainلالتصاالت (،)0.323
كما في الشكل ( .)93وهو ما يؤكد ال ّدور الوسيط الذي تلعبه تشارك المعرفة بأبعادها مجتمعة في
تعزيز تأثير أبعاد مدخل  W.S.Rمجتمعة في تقليل سلوك إكتناز المعرفة في شركة Zain
لالتصاالت.

الشكل ( :)93األنموذج البنائي لتأثير أبعاد مدخل  W.S.Rبأبعاده مجتمعة في تقليل سلوك إكتناز
المعرفة بوجود تشارك المعرفة بأبعادها مجتمعة متغير وسيط
وقد بلغت قيمة  Squared Multiple Correlationsلسلوك إكتناز المعرفة ( )0.442و
( )0.420لتشارك المعرفة ،كما في الشكل (.)93
وهو يؤكد صحة الفرضية الفرعية األولى التي تنص على :تلعب تشارك المعرفة بأبعادها
مجتمعة دوراً وسيطا ً إيجابيا ً في تأثير مدخل  W.S.Rبأبعاده مجتمعة في تقليل سلوك إكتناز
المعرفة في شركة  Zainلالتصاالت عند مستوى داللة (.)  0.05
 :Ho4-2الفرضية الفرعية الثانية :تلعب تشارك المعرفة بأبعادها مجتمعة دوراً وسيطا ً إيجابيا ً في
تأثير مدخل  W.S.Rبأبعاده مجتمعة في تقليل سلوك إخفاء المعرفة في شركة  Zainلالتصاالت
عند مستوى داللة (.)  0.05
يوضح الجدول ( )94ان التّأثير المباشر ألبعاد مدخل  W.S.Rمجتمعة في تقليل سلوك
إخفاء المعرفة في شركة  Zainلالتصاالت ( ،)0.216وبالتالي ّ
فإن زيادة اإلهتمام بأبعاد مدخل
 W.S.Rمجتمعة من شأنه توليد تأثير في تقليل سلوك إخفاء المعرفة في شركة  Zainلالتصاالت.
كما بلغ التّأثير المباشر ألبعاد مدخل  W.S.Rمجتمعة على تشارك المعرفة بأبعادها
مجتمعة في شركة  Zainلالتصاالت ( ،)0.492وأخيراً ،بلغ التّأثير المباشر لتشارك المعرفة
بأبعادها مجتمعة في تقليل سلوك إخفاء المعرفة في شركة  Zainلالتصاالت ( ،)0.283وبالتالي
ّ
فإن زيادة اإلهتمام بتشارك المعرفة بأبعادها مجتمعة من شأنه توليد تأثير في تقليل سلوك إخفاء
المعرفة في شركة  Zainلالتصاالت.
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الجدول ( :)94نتائج التأثيرات المباشرة وغير المباشرة بين مدخل  W.S.Rبأبعاده مجتمعة
وتشارك المعرفة بأبعادها مجتمعة في تقليل سلوك إخفاء المعرفة
المسار المستوى
الخطأ
نوع قيمة التأثير
المعياري الحرج اإلحتمالي
التأثير Estimate
P
C.R.
S.E.
سلوك
مدخل
0.020
2.322
0.093
0.216
مباشر
إخفاء

W.S.R
المعرفة
تشارك
مدخل
0.000 10.468 0.047
0.492
مباشر

المعرفة
W.S.R
سلوك
تشارك
0.013
2.947
0.096
0.283
مباشر

إخفاء
المعرفة
المعرفة
سلوك
غير
تشارك
مدخل
0.000
0.358
إخفاء
مباشر
 W.S.Rالمعرفة
المعرفة
وقد بلغ التّأثير غير المباشر ألبعاد مدخل  W.S.Rمجتمعة في تقليل سلوك إخفاء المعرفة
من خالل الدور الوسيط لتشارك المعرفة بأبعادها مجتمعة في تأثير أبعاد مجتمعة في في شركة
 Zainلالتصاالت ( ،)0.358كما في الشكل ( ،)94وهو ما يؤكد ال ّدور الوسيط الذي تلعبه تشارك
المعرفة بأبعادها مجتمعة في تعزيز تأثير أبعاد مدخل  W.S.Rمجتمعة في تقليل سلوك إخفاء
المعرفة في شركة  Zainلالتصاالت .وقد بلغت قيمة Squared Multiple Correlations
لسلوك إخفاء المعرفة ( )0.472و ( )0.524لتشارك المعرفة ،كما في الشكل (.)94
وهو يؤكد صحة الفرضية الفرعية الثانية التي تنص على :تلعب تشارك المعرفة بأبعادها
مجتمعة دوراً وسيطا ً إيجابيا ً في تأثير مدخل  W.S.Rبأبعاده مجتمعة في تقليل سلوك إخفاء المعرفة
في شركة  Zainلالتصاالت عند مستوى داللة (.)  0.05

الشكل ( :)94األنموذج البنائي لتأثير أبعاد مدخل  W.S.Rبأبعاده مجتمعة في تقليل سلوك إخفاء
المعرفة بوجود تشارك المعرفة بأبعادها مجتمعة متغير وسيط
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المبحث الرابع :االستنتاجات والتوصيات
يتضمن هذا المبحث خالصة الحصيلة النظرية والتطبيقية للدراسة ،معبراً عنها بصيغة
استنتاجات وتوصيات ،وسيجري تفصيل ذلك من خالل الفقرات التالية:
اوالا .االستنتاجات:
 .9استناداً الى تحليل معطيات الدراسة والنتائج المتحصل عليها والتي بينت وجود أثر ذي داللة
إحصائية لمتغيرات مدخل  W.S.Rبداللة متغيراتها على تشارك المعرفة في شركة Zain
لالتصاالت ،أي ان االهتمام بمتغيرات مدخل  W.S.Rيؤدي الى االهتمام بتشارك المعرفة.
 .0افضت نتائج تحليل الدراسة عن وجود أثر ذي داللة إحصائية لتشارك المعرفة على سلوك حجب
المعرفة في شركة  Zainلالتصاالت ،وهذا يعني ان الوصول الى اقل مستويات لهذا السلوك يعتمد
على تهيئة شركة  Zainلالتصاالت بيئة تشجع على التعاون كونها المحرك االساسي للحد من هذا
السلوك.
 .3عضدت اجابات المبحوثين ان لمتغيرات مدخل  W.S.Rالدور المعنوي في تقليل سلوك حجب
المعرفة في شركة  Zainلالتصاالت عبر تشارك المعرفة (على المستوى الكلي ومستوى االبعاد)،
إذ إن زيادة االهتمام بمتغيرات مدخل  W.S.Rفي ظل وجود تشارك المعرفة من شأنه توليد تأثير
على سلوك حجب المعرفة ،وهي نتيجة عملية تساهم بتحقيق هدف الدراسة االساسي ،وهذا من شأنه
ان يضفي عنصر القوة الرتباط المتغيرات بعضها مع بعض.
ثانيا ا .التوصيـــات :في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من استنتاجات يمكن تقديم مجموعة من
التوصيات:
 .9اكمال الدراسة الحالية بدراسات اخرى ،في مقدمتها وضع خطة بآليات محددة إلمكانية تجذير
مدخل  W.S.Rفي شركة  Zainلالتصاالت ،وأدامه تطويره واعتماده كصيغة تنظيمية اجرائية
ميدانية لحل العديد من االشكاالت التي تواجه الشركة .من خالل :دعم البنية التحتية للشركة
باالعتماد على برامج خاصة لتدريب وتطوير العاملين فيها ،فيما يتعلق بالممازجة والربط بمفهوم
مدخل  W.S.Rوإعطاء اهتمام أكثر لإلبعاد التي تميز بها (كخصائص المعرفة ،السياق التنظيمي،
السياق الفردي) ،لزيادة وعيهم بالمفاهيم االساسية لهذا الموضوع.
 .0السعي لضرورة االهتمام بالمعرفة وفهم ما يرتبط بها من سلوكيات خاصة بحجبها (اكتناز واخفاء
المعرفة) ،من خالل :إنشاء وحدة إدارية تحت مسمى إدارة المعرفة إلى جانب االهتمام بتوفير البنى
التحتية الالزمة بحيث تسهم في نقل ونشر المعرفة والتشارك فيها بين الموظفين (كالحواسيب
وشبكات االنترنت الداخلية والخارجية منها).
 .3اعتماد أسس واضحة ألبعاد تشارك المعرفة (تبسيط المعرفة ،تشجيع التعاون ،المعاملة بالمثل)،
لكونها المحرك االساسي في تنمية المواهب المعرفية لدى بعض االفراد الذي يخفون او يكتنزون
المعرفة في الشركة ،من خالل ما يلي:
أ .تبسيط المعرفة :تغيير بعض المفاهيم المعقدة المرتبطة بالمعلومات الجديدة ،بحيث يمكن استبدال
عبارة بأخرى ابسط منها سواء جوانب لغوية.
ب .تشجيع التعاون :تهيئة المناخ ودعم المسؤول لألفكار والمبادرات الجديدة لألفراد ،مما ينعكس ذلك
في توليد روح عمل جماعي ،يساهم بشكل كبير في عدم حجب المعرفة.
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 وتأكيدها على مبدأ المساعدة بينهم، تقدير الشركة للمعرفة التي يمتلكها االفراد: المعاملة بالمثل.ج
كأساس للتوجه العام للشركة مما ينعكس ذلك في عدم تهرب االفراد ذوي المعرفة من تشارك ما
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