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Abstract 
This study aims to identify the role of social technologies and psychological 
empowerment of knowledge makers in knowledge leadership. In order to achieve 
this goal, a model for the study was proposed based on a set of standards derived 
from the literature on this field. Where the measures of social technologies were 
(social capital, tangible ease of use, tangible benefit, harmony, social interaction), 
while the measures of psychological empowerment of knowledge makers were 
(meaning, ability, self-determination, impact), while the measures of knowledge 
leadership were represented by (Leadership skills, knowledge integration and 
creativity, cooperation and trust). The descriptive approach was adopted to 
conduct the research and by using the questionnaire as a tool to collect data from 
a sample of (413) respondents, and to analyze the data, the structured equation 
model was used through the (Amos) program. The research reached a set of results, 
the most important of which is that social technologies have an important and 
moral impact on knowledge leadership through the mediating role of psychological 
empowerment of knowledge makers. 
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 ورقة بحثية

دور التقانات االجتماعية والتمكين النفسي لصناع المعرفة 
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 2 علي عبد الفتاح الشاهر ، 1 السبعاوي محمد يونس محمد 

 واالقتصاد، جامعة الموصل داة قسم نظم المعلومات اإلداةية، كلية اإل 2&1
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  ؛27/11/2021 :القبول؛ 21/11/2021 :التعديل والتنقيح؛ 7/11/2021: االستالمتاةيخ المقالة: 
 .1/12/2021: النشر

 المستخلص
التعرف على دور التقانات االجتماعية والتمكين النفسي لصناع المعرفة في قيادة  تهدف هذه الدراسة إلى

نموذجًا للدراسة اعتمادًا على مجموعة من المقاييس المستمدة أالمعرفة، وألجل تحقيق هذا الهدف تم اقتراح 
رأس المال االجتماعي، بهذا المجال، حيث تمثلت مقاييس التقانات االجتماعية بــــ )من االدبيات الخاصة 

(، بينما المقاييس الخاصة ، االنسجام، التفاعل االجتماعيالفائدة الملموسةسهولة االستعمال الملموسة، 
الخاصة بقيادة  مقاييسبالتمكين النفسي لصناع المعرفة فكانت )المعنى، القدرة، تحديد الذات، التأثير(، أما ال

المعرفة فتمثلت بـــ )مهارات القيادة، تكامل المعرفة واالبداع، التعاون والثقة(. وتم اعتماد المنهج الوصفي 
، اً ( مستجيب413أداة لجمع البيانات من عينة مكونة من )حث وباستخدام استمارة االستبيان بوصفها إلجراء الب

مجموعة  (. وقد توصل البحث إلىAmosذج المعادلة المهيكلة عبر برنامج )نمو أولتحليل البيانات تم استخدام 
لنفسي في قيادة المعرفة عبر الدور الوسيط للتمكين ا اً معنويأهمها أن للتقانات االجتماعية أثراً   من النتائج من
 لصناع المعرفة.

 
 الكلمات الرئيسة

 قياد  المعرفةالتقانات االجتماعية، التمكين النفسي، صناع المعرفة، 
 

mailto:a.alshaher@uomosul.edu.iq
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 المقدمة
، وفي هذا االتجاه ظهرت التقانات االجتماعية على اً سريع اً رقمي واجه العالم في السنوات األخيرة تحوالً 
التقانات االجتماعية المستندة على الويب (. فShembilu, 2013, 7االنترنت كالعب كبير في هذا التحويل )

2.0 (Gaál, 2015, 188( )Mahajan, 2015, 129-130شاهد َتطّور )  في العقد األخير، واستعملت على
، والمنظمات، واألجهزة الحكومية وفي العديد من القطاعات. وقد فرادنطاق واسع من قبل العديد من الكيانات كاأل

ت التقانات االجتماعية قيمُتها للمنظمات من خالل الدعم الذي قدمته للطرق المبتكرة في التفاعل مع الزبائن، أثبت
ما منحت كوفرص العمل الجديدة، فرق العمل وصناع المعرفة، فضاًل عن التفاعل الكبير مع أصحاب المصالح. 

 ,Martin & van Bavelوسائل قوية لتحسين اتصاالتهم، العمليات وفي النهاية األداء ) عمالالمنظمات واأل

( اكدت بأن االبداع Singh et al., 2010وفي هذا الصدد، أجريت دراسة استطالعية من قبل )(. 5 ,2013
العمل  ركاءالعالقات مع أصحاب المصالح، والتعاون والتشبيك مع ش إدارةللتقانات االجتماعية في  الرئيس
(Singh& Peszynski, 2014, 88فضاًل عن ذلك .)  دة المعرفة المعق إدارةاستبدلت التقانات االجتماعية نظم

 ,Singh& Peszynskiفضاًل عن قيادتها ) ،في المنظمات بالتقانات المعرفية ألجل المشاركة بالمعرفة ونقلها

قاتهم والجماعات فُيكسبهم سيطرة أكثر على عال فراداأل ولما كان التمكين النفسي ينصب أساساً حول (.88 ,2014
الشخصية، وأن القوى التي تمنع وُتمكن مثل هذه السيطرة معقدة ومتعددة وتتعلق بكاًل من العمليات والنتائج 

والجماعات  رادفالسمات النفسية لعمليات التمكين على النحو التي ُتمكن األ إلىوالخبرات الذاتية، برزت الحاجة 
 (.Christens et al., 2014, 1766من قيادة المعرفة )

فضاًل عن أن البيئة المحيطة تؤثر عليها  ،اليوم المنظمات غامضة، ومعقدة، وديناميكية، وغير تقليدية
بشكل ثابت ومرغمين على قبول التغيير كضرورة حتمية، لذلك من الصعب توقع التغييرات بدقة على الرغم من 

رات زداد فيه التكييف والتعديل للتطو ل لمنظمات اليوم، في الوقت الذي ايير مهم وجزء مكماالعتراف بأن التغ
قيد ن إحدى الحلول للتغلب على هذا القلق، التعية واالجتماعية المختلفة. عليه فإالحديثة في الحقول االقتصاد

قتدرة والكفوءة بشرية المفأن الموارد ال والحاالت الديناميكية هي التمكين النفسي من خالل المعرفة والمهارات. وهكذا
 (.Aghaei & Savari, 2014, 147منافع قيمة للمنظمات خصوصًا في عملية قيادة المعرفة ) ستكون ذات

ة عبر الدور وقيادة المعرف التقانات االجتماعية وانطالقًا من ذلك يجد الباحثان فرصتهم لدراسة العالقة بين
بوصفهم من المواضيع التي تعصف بعالم اليوم ألسباب مختلفة، مما الوسيط للتمكين النفسي لصناع المعرفة 
التقانات االجتماعية في قيادة المعرفة عبر التمكين النفسي لصناع  أثريعني أن هذه الدراسة بصدد مناقشة 

يادة المعرفة التقانات االجتماعية في قده: كيف يؤسس فكرياً لدراسة تأثير السؤال الذي مفا إطار، وذلك في المعرفة
حو ن في هذه المقدمة أيضا أن الباحثين سعيا إليهومما تجدر اإلشارة . عبر التمكين النفسي لصناع المعرفة

عن صناع  الً فض ،جامعة في ضوء دراسة استطالعية شملت العمداء ومعاونيهم والتدريسيينالاختبار فكرته في 
على النحو  سة التي تسلسلت فيهالقرار، وسنقف على تفاصيلها وبقية التفاصيل األخرى في مباحث هذه الدرا

 تي:اآل
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 ه، فرضياته ومنهجه ومجتمعه وعينته(.أهدافاختص بمنهجية الدراسة )مشكلته، أهميته و  األول:
ن حيال موضوعه )التقانات الباحثيأفصح عن وجهة نظر ، و النظري للدراسة طارشتمل على اإلا الثاني:

راء الكتاب ا بعد استعراضهم آلاهاالجتماعية، التمكين النفسي لصناع المعرفة وقيادة المعرفة( التي أعد
 ا.موالباحثين بخصوصه

 لمتغيرات.بين ا ثراختبار عالقات األ إلى ركز على اإلطار الميداني بدءًا من وصف عينة الدراسة وانتهاء الثالث:
 ضم استنتاجات الدراسة ومقترحاته.و  بع:الرا

 
 المبحث األول/ منهجية البحث والدةاسات السابقة

 منهجية البحث
 أواًل: أسئلة البحث

تمهيدًا للمعالجة البحثية لما ورد في مقدمة البحث، سعى الباحث نحو اعادة صياغتها كمشكلة له من 
 خالل التساؤل اآلتي:

  التقانات االجتماعية والتمكين النفسي لصناع المعرفة في قيادة المعرفة. أثرما 

 هأهدافالبحث و  أهميةثانيًا: 
قرة أسئلة التساؤالت المثارة في ف إجابةه، المتمثلة بالسعي نحو أهداف أهميةيكتسب هذا البحث أهميته من 

 البحث بخصوص متغيراته.
أهميته  نؤالت الميدانية، لذا يمكن القول إالتساؤالت النظرية، والتسان هذه التساؤالت تراوحت بين وحيث إ

 ستحدد على النحو اآلتي:
ًا نظريًا يؤسس طار إجابات تساؤالت مشكلته النظرية، بوصفها ستوفر وتتجلى بما ستفصح عنه إ النظرية: هميةاأل

هما في المعرفة وكل ما يتعلق بلمفهوم التقانات االجتماعية، والتمكين النفسي لصناع المعرفة، وقيادة 
 و كل حاجة المهتمين بخصوصهما.ليية الحاضرة، على نحو يسد بع  أضوء معطيات األ

بين التقانات االجتماعية، والتمكين النفسي لصناع المعرفة، وقيادة  ثروتتجسد باختبار األ الميدانية: هميةاأل
حوث ، وذلك في المجتمع المبالمستفيدينفيد المعرفة للوقوف على مدى معنويتهما وقوتهما، مما قد ي

 لديهم من جهة اخرى. إليهالمرجعي المشار  طارمن جهة والباحثين بما يعزز اإل قلعلى األ
 ثالثًا: أنموذج البحث
نتائج الجانب الميداني للبحث البد من اختبار فرضية او فرضيات البحث من خالل  إلىبهدف التوصل 

 (.1متغيرات البحث والموضحة في الشكل )
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\

التقانات 
االجتماعية

التمكين النفسي 
لصناع المعرفة

المعن 

تحديد القدة 
ال ات

الت ثير

ةأ  المال 
االجتماعي

سهولة 
االستعمال 
الملموسة

الفائد  
الملموسة

االنسجا 

التفاعل 
االجتماعي

قياد 
المعرفة

تكامل المعرفة 
واال داع

 ( أنموذج البحث1الشكل )
 ةابعًا: فرضيات البحث

 توفيرًا لإلجابات على أسئلة البحث، يمكن التعبير عن فرضياته على النحـو اآلتي:
 .التقانات االجتماعية تأثيرًا ذا داللة معنوية في قيادة المعرفة أبعادتؤثر  .1
 .التقانات االجتماعية تأثيرًا ذا داللة معنوية في التمكين النفسي لصناع المعرفة أبعادتؤثر  .2
 .التمكين النفسي لصناع المعرفة تأثيرًا ذا داللة معنوية في قيادة المعرفة أبعادتؤثر  .3
تمكين لتؤثر التقانات االجتماعية تأثيراً مباشراً ذا داللة معنوية في قيادة المعرفة من خالل الدور الوسيط ا .4

 المعرفة. النفسي لصناع
 خامسًا: حدود البحث الزمانية والمكانية

جامعة الموصل بوصفها حدود البحث الزمانية، فيما عّدت  1/11/2021لغاية  1/2/2021عّدت المدة من 
 بوصفها حدوده المكانية.

االولىالفرضية الرئيسة   

سة 
رئي

ة ال
ضي

لفر
ا

ثة
ال
لث
ا

 

الثانيةالفرضية الرئيسة   
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 سادسًا: منهج البحث ومجتمعه وعينته وتقاناته
ا آنفًا استخدم الباحثان اسلوبين من اساليب البحث العلمي، هما اسلوب إليهالبحث المشار  أهدافلتحقيق 

البحث النظرية واالسلوب الوصفي التحليلي، حيث اعتمدا الجانب النظري على مجموعة من المصادر العربية 
، في حين تواألجنبية والدوريات العربية واالجنبية، فضاًل عن الدراسات والبحوث والمقاالت المتوافرة في االنترن

سلوب المقابلة الشخصية، فضاًل عن استمارة االستبانة، والتي اعدت اسلوبين هما: أ لىعاستند الجانب الميداني 
( 2دبيات المهتمة بموضوع البحث، ويوضح الجدول )المصادر واأل اعتمادًا على المقاييس والفقرات الواردة في

 كل فقرة.فقرات االستبانة والمقياس العلمي التابع ومصدر 
 ( توزيع فقرات االستبانة2الجدول )

 المصدة عدد الفقرات متغيرات البحث
 التقانات االجتماعية

 Al-Ghaith, 2015 5 رأس المال االجتماعي

 Al-Rahimi et al., 2013; Al-Smadi, 2012 4 سهولة االستعمال الملموسة

 Al-Rahimi et al., 2013 3 الفائدة الملموسة

 Lee & Suh, 2013 3 االنسجام

 Panahi et al., 2012 3 التفاعل االجتماعي

 التمكين النفسي لصناع المعرفة

 ,Lishchinsky & Tsemach, 2014; George 3 المعنى

2013; Ponton, 2010; Sehgal, 2007; 

Spreitzer 1995 

 ,Lishchinsky & Tsemach, 2014; George 3 القدرة

2013; Ponton, 2010; Sehgal, 2007; 

Spreitzer 1995 

 ,Lishchinsky & Tsemach, 2014; George 3 تحديد الذات

2013; Ponton, 2010; Sehgal, 2007; 

Spreitzer 1995 

 ,Lishchinsky & Tsemach, 2014; George 3 التأثير

2013; Ponton, 2010; Sehgal, 2007; 

Spreitzer 1995 

 قياد  المعرفة

 Yang et al., 2014 3 القيادةمهارات 

 Yang et al., 2014 3 التعاون والثقة

 Yang et al., 2014 3 تكامل المعرفة واالبداع

 Likert)أما فيما يخص المقياس التابع في استمارة االستبيان، فقد تم استعمال مقياس ليكرت الخماسي 

scale) تي:االستجابات المحتملة لكل سؤال، إذ تراوحت شدة اإلجابة كما في الجدول اآل والذي يحدد 



  .................دور التقانات االجتماعية والتمكين النفسي.               
 

 السبعاوي والشاهر

 504 
 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276Xتنمية الرافدين )

  .pp(444-403، ص. ) .2021Decكانون ،  .No(131، ع ) Vol(50مج )

 

 لفقرات االستبانة جابة( شد  اإل3الجدول )
 5 4 3 2 1 جابةشد  اإل

رات
تغي

الم
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اتفق  اتفق
 التمكين النفسي لصناع المعرفة بشدة

 قياد  المعرفة
وفيما يخص مجتمع البحث وعينته، فُيعرف مجتمع الدراسة بأنه جميع المفردات الظاهرة التي يدرسها 

 ون موضوع أسئلة البحث، وبناًء علىأو األشياء التي تك فرادالباحث، وبذلك فإن مجتمع الدراسة هو جميع األ
يتكون من عمداء الكليات ومعاونيهم ورؤساء األقسام ومسؤولي ه فإن المجتمع المستهدف أهدافأسئلة البحث و 

ه نشاطاتها المجال التي تمارس المنظمة في أهمية. ويمكن تسويغ هذا االختيار بالوحدات والشعب والتدريسيين فيها
ن م وهو انتاج الخدمة التعليمية، ولما تمتلكه من دور خدمي وحساس في تنمية المجتمعات، فضاًل عما تمتاز به

 امتالكها المعرفة وقدرة التفكير. إلىكفاءات مميزة وفي كافة االختصاصات، باإلضافة 
أما فيما يخص تقانات التحليل االحصائي، فتم االعتماد على التقانات الميسرة في البرنامج الجاهز 

(Amos) بحثه الميداني. إطارنجاز والذي أفادته في إ 
 سابعًا: صدق االستبانة وثباتها

جريت مجموعة من االختبارات التي هدفت للتحقق من صدق االستبانة وثباتها، وبموجب ذلك عرضت أ وقد
المعرفة والسلوك التنظيمي  إدارةعلى مجموعة من السادة المحكمين المتخصصين في مجاالت نظم المعلومات و 
 الميداني. طاراييس مبينة في اإللقياس الصدق الظاهري. كما تم اختبار ثبات االستبانة باستخدام مجموعة من المق

 الدةاسات السابقة:
بناء  ن من مراجعتها ومناقشتها لغرضفكرية السابقة التي ُتمكن الباحثيتهتم بعرض عدد من الجهود ال
 البداية الصحيحة لهذا البحث، وكما يأتي:

 أواًل: الدةاسات التي تناولت التقانات االجتماعية
 Singh & Peszynski ،2014( :Organisational Value of Social Technologies: Anدراسة . 1

Australian Study) 
تناقش هذه الدراسة قيمة التقانات االجتماعية باالستناد على مدخل القيمة المركزة على التفكير، لتأسيس 

على  العتماداألساسية لتطبيقات التقانات االجتماعية في المنظمات. وقد جمعت البيانات من خالل ا هدافاأل
وقد أظهرت نتائج الدراسة  منظمات حول قيمة التقانات االجتماعية. 10فردًا في  22المقابالت التي أجريت مع 

 بأن االبداع من أهم الَقَيم المتحققة من التقانات االجتماعية للمنظمة.
 Lee & Suh ،----( :An Empirical Study of The Factors Influencing Use ofدراسة . 2

Social Network Service) 
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التقانات االجتماعية، ولتحقيق ذلك طّور الباحثان  فرادتوضيح لماذا يستعمل األ إلىتهدف هذه الدراسة 
يضم المقاييس المتمثلة بالفائدة الملموسة، سهولة االستعمال الملموسة، األعضاء، واالنسجام. وقد  اً هيكلي اً أنموذج

. وقد استنتجت الدراسة أن للفائدة الملموسة، اً ( مستجيب414تم تجميع البيانات من خالل استبيان وزع على )
 . على استعمال التقانات االجتماعية اً بيإيجا اً معنوي اً سهولة االستعمال الملموسة، األعضاء، واالنسجام تأثير 

 Kim et al. ،2010: (Factors Influencing the Adoption of Social Media in the. دراسة 3

Perspective of Information Needs) 
فهم العوامل التي تؤثر على استعمال الفرد للتقانات االجتماعية من منظور الحاجة  إلىتسعى هذه الدراسة 
ن أنموذجًا باالعتماد على أدبيات تقانة المعلومات ونظم الدراسة طّور الباحثا أهدافللمعلومات. ولتحقيق 

سة، النية، ، المتعة الملمو المعلومات والذي يضمن التركيبات الهامة كالفائدة الملموسة، سهولة االستعمال الملموسة
في  اً ( مستجيب240التأثير االجتماعي، وابداعية الفرد. وقد تم تجميع البيانات من خالل استبيان وزع على )

 Factor Analysis, Multiple Regression Analysis and)الواليات المتحدة. وتم تحليلها باستخدام 

Correlation Analysis) .سة، والتأثير االجتماعي ن الفائدة الملموسة، المتعة الملمو واستنتجت الدراسة أ
 مة الستعمال التقانات االجتماعية.محددات مه

 ثانيًا: الدةاسات التي تناولت التمكين النفسي لصناع المعرفة
 Hosseiny et al. ،2014( :The Role of Psychological Empowerment Factors in. دراسة 1

Enhancing the Creativity of Staff of Baqiatallah Medical Sciences University) 
دام المنهج باستخ فراددراسة دور عوامل التمكين النفسي في تعزيز االبتكار لأل إلىتهدف هذه الدراسة 

نموذج أن ببناء استبيان باالعتماد على رض تحقيق هدف الدراسة قام الباحثااالستنتاجي. ولغ –الوصفي 
(Spreitzer للتمكين النفسي، و )أ( نموذجRandeep( لالبتكار، وتم توزيعه على عينة شملت )مستجيب322 ) ًا 

توافر عالقة إيجابية معنوية بين مكونات ( في إيران. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى Baqiatatlahمن جامعة )
 التمكين النفسي واالبتكار. 

 Sazgar et al. ،2014( :Relationship between Psychological Empowerment and. دراسة 2

Job Satisfaction, Organizational Culture and Performance of Primary School 

Teachers in Public Schools of District I of Urmia city in academic years of 2013-

2014) 
حقيق النفسي، رضا الوظيفة، الثقافة التنظيمية، واألداء. ولتهدفت هذه الدراسة تحّري العالقة بين التمكين 

. وكان من بين النتائج التي اً ( مستجيب220هذا الهدف قام الباحثين بتجميع البيانات بواسطة استبيان وزع على )
 ألداء.اا الدراسة بوجود عالقة إيجابية بين التمكين النفسي والرضا الوظيفي، والثقافة التنظيمية، و إليهتوصلت 
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 Monavvarian et al. ،2014( :The Role of Implicit Knowledge Sharing in. دراسة 3

Psychological Empowerment of Employees) 
 Southتفحص هذه الدراسة العالقة بين المشاركة بالمعرفة الضمنية والتمكين النفسي في منظمة )    

Pars Gas Complexاً نموذجأن (. وقد تبنى الباحثا (Spreitzerلقياس التمكين النفسي، وصمما استبيان ) ًا 
( مستجيب. واستنتجت الدراسة بأن هنالك عالقة إيجابية ومعنوية بين المشاركة بالمعرفة الضمنية 200شمل )
 التمكين النفسي. أبعادو 

 Salajeghe et al. ،2013( :Analysis of Psychological Empowerment and Its. دراسة 4

Relationship with Knowledge Management) 
عّدت المعرفة المصدر الثمين واالستراتيجي، وينبغي على المنظمات أن تستثمر المعرفة لكي تنجح. هدفت 

 .إيرانفي ( Jam Petrochemicalالمعرفة في منظمة ) إدارةتحليل التمكين النفسي وعالقته ب إلىهذه الدراسة 
ًا، إذ ( مستجيب223دراسة، صمم الباحثين استبيان وزع على عينة عشوائية مكونة من )ال أهدافوألجل تحقيق 

عتمد االستبيان في جزئه الخاص بالتمكين النفسي على المقاييس المتمثلة بـ )االستقاللية، القدرة، التأثير، المعنى، ا 
موعة من الدراسات مج إلىوالثقة(. وتم تحليل االستبيان باستخدام االرتباط والدراسات الوصيية. وتوصلت الدراسة 

 المعرفة. إدارةلى م عهمها أن االستقاللية لها تأثير مهلعل من أ 
 ثالثًا: الدةاسات التي تناولت قياد  المعرفة

 Yang et al. ،2014( :Knowledge leadership to improve project and. دراسة 1

organizational performance) 
 أهميةيكشف  ذلمكتسبة من تبني قيادة المعرفة، توفر هذه الدراسة دلياًل تجريبيًا يدعم توقع المنافع المهمة ا
ييم العالقة بين لتق إطارثبات هذه الدراسة إ أهدافتبني قيادة المعرفة في تحسين األداء التنظيمي. لذلك من بين 

استبيانًا  نالدراسة طور الباحثا أهدافمعرفة الزبون، أداء المشروع، واألداء التنظيمي. ولتحقيق  إدارةقيادة المعرفة، 
(، وكان AMOSاعة التقنية التايوانية. وقد تم تحليل البيانات باستخدام برنامج )في الصن اً ( مستجيب212شمل )

 المعرفة. إدارةفي  اً حاسم اً دور  الدراسة بأن قيادة المعرفة تؤديا إليهمن بين النتائج التي توصلت 
ادة المعرفة تبنيها لقي هميةإدراك المنظمات أل َتبيَّن من خالل العرض التحليلي لبع  الدراسات السابقة

قة الدراسات الساببيَّنت عمليات المعرفة، ومن ثم تحسين األداء المنظمي. كما  إدارةلما لها من دور حاسم في 
رفة الجديدة، بداعاتهم وإنتاج المزيد من المععرفة ودوره في تحفيزهم للكشف عن إالتمكين النفسي لصناع الم أهمية

نموذج قياس التقانات ألكما تبين أيضًا تباين الباحثين في تبنيهم ية وأهميتها للمعرفة. فضاًل عن التقانات االجتماع
الئم للدراسة نموذج المن من بناء األ، مما مكن الباحثياالجتماعية، التمكين النفسي لصناع المعرفة، وقيادة المعرفة

قياس جماع الباحثين لالعتماد عليها بإالتي يمكن ا بعاد، بينت الدراسات السابقة األالحالية. عالوة على ذلك
فضاًل عن ذلك، تتلخص مجاالت االستفادة من الدراسات السابقة بالتعرف على المراجع التي  متغيرات الدراسة.

جل بناء أنموذج الدراسة المقترح للدراسة الحالية واختباره في ا من أإليهتناولتها هذه الدراسات، بهدف الرجوع 
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ن الدراسات السابقة تشكل أرضية فكرية جيدة تساعد في التعرف على التقانات وبالنتيجة، فإ المنظمة المبحوثة.
رة لتوجهات بلو االجتماعية، والتمكين النفسي لصناع المعرفة، وقيادة المعرفة، وبالتالي جاءت هذه الدراسة مت

معرفة والتمكين النفسي لصناع الدور التقانات االجتماعية في دراسة ومعرفة  نها تختصالدراسات السابقة إال أ
 آلراء عينة من التدريسيين في جامعة الموصل.في قيادة المعرفة 

 المحوة الثاني
 النظري  اطاةاإل

 أواًل: التقانات االجتماعية
 همية. المفهو  واأل1

 وكان موقع 1994في عام  التسعينيات منتصففي الظهور في  تقانات االجتماعيةال ظاهرةبدأت 

(Classmates.com)  (، ثم 12، 2009وذلك للتواصل بين الطالب )السيد وعبد العال،  ،أول هذه التقانات
 شخصية للمستفيدين ملفات بوضع الفرصة إلتاحته وذلك 1991 عام في (SixDegrees.com)موقع  تالها
شتركين، الم باقي مع الرسائلوتبادل  الموقع، على الموجودة األخبار على التعليق إمكانية وكذلك الموقع، على
 آفاقاً  (MySpace.com)موقع  فتح التقانات االجتماعية، فيما رائد هو (SixDegrees.com)موقع  كان وإذا
التقانات  ظهور إلىتو  ذلك بعد ،2003 عام إنشائه منذ هائالً  نجاحاً  حقق وقد المواقع، من النوع لهذا واسعة

شبكة  بظهور كان لكن التحّول الحاسم ،(Boyd & Ellison, 2007, 4-6) (Kent, 2008, 44)االجتماعية 
التواصل االجتماعي التي تسمح لمستفيديها بإمكانية االلتقاء والتجمع على االنترنت وتبادل المنافع والمعلومات 

 (92، 2012الشخصية )الراوي،  ملفاتهم إلى للوصول أمام المستفيدين الفرصة وإتاحة بينهم فيما والمعرفة
بشكل كبير على مدى  فرادانتشر مصطلح التقانات االجتماعية بين المنظمات واأل (. لذا4، 2012)عوض، 

واالتصاالت  Web 2.0(، وخصوصًا مع نمو تقانة 41، 2012السنوات القليلة الماضية )الكندي والصقري، 
وبدأ يستخدم بشكل واسع في . (Pate, 2006, 1)( Dehghani et al., 2012, 776المتزايدة على الويب )

اضية من أنواع المجتمعات االفتر  بأنها نوع تقانات االجتماعيةالمختلف التخصصات، حيث نجد البع  يصف 
ا ذ ازداد االهتمام األكاديمي بقضاياع صيتها بشكل يستدعي االنتباه، إ، والتي ذ(41، 2012)الكندي والصقري، 

 ن أصبح االنترنت بتفاعالته جزءًا من الحياة اليومية للماليين منضي منذ أجتماعية والمجتمع االفتراالتقانات اال
صبح ذا عمومية ذ أتباه عند سماعه، إ، ولم يعد مصطلح المجتمع االفتراضي من المفاهيم التي تستوقف االنفراداأل

 ,Rhingoldرنت )نتوانتشار، ليس على مستوى التحليالت العلمية، ولكن أصبح مفهومًا متداواًل بين مستفيدي اال

من شبكة المعلومات والمعرفة التي ُتكرس للمشاركة في األنواع المختلقة  اً جديد اً (. فهي تمثل نوع323 ,2000
 ,Mislove, 2009من المحتوى المعلوماتي، فضاًل عن االتجاهات الجديدة في البحث واسترجاع المعلومات )

االجتماعية ظاهرة جديدة تمتاز بنمو شعبيتها وتأثيرها بشكل سريع، لذلك تعنى هذه  التقاناتُتعد (. عليه، 1-3
معرفة والمشاركة ال ستخالصمن ا على النحو الذي ُيمكنهم فرادبين األ بالتفاعل االجتماعية بشكل رئيس تقاناتال
نت بشكل كبير من نت التقانات االجتماعية على االنتر (. بل واألهم من ذلك حسّ Siibak, 2009, 1) بها
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هم الحالية ن اإلبقاء على تجمعاتفي الحياة الرقمية، على النحو الذي َمكَن صناع المعرفة م فرادبين األالتفاعالت 
عّدلت من العالقات الشخصية  (. واألكثر من ذلك،Won Seong, 2010, 1جدد ) أفرادو الحصول على أ

المشاركة بالعديد من القضايا وولدت إمكانيات جديدة وتحديات لتسهيل التعاون. فالمنظمات  فرادبحيث سمحت لأل
إنما لجلب و  ،أصبحت بحاجة ماسة لهذه التقانات ليس فقط ألجل التركيز على االبداع في المنتجات والخدمات

التقانات حهم. وبالرغم من االهتمام بالحيوية لنجا هميةاالنتباه والدافع نحو المشاركة الفعالة للمعرفة، الذي من األ
المعرفة ينتظرون من منظماتهم السماح للتدخل في هذا العالم  في تزايد مستمر، فأن صناع ومديري  االجتماعية

 ,.Gaál et alالتعاوني، ألنهم يدركون مدى المنافع المتحققة من استعمال هذه التقانات في ألغراض العمل )

من الخدمات المجانية ومخازن جذابة  اً كبير  اً أتاحت لهم هذه التقانات عدد فضاًل عن ذلك(. 185 ,2015
 ,Al-Sharqi et al., 2015(، وُمحفز لألفكار اإلبداعية )Won Seong, 2010, 1للمعلومات والمعرفة )

المخططات  ءالتعليقات، واجراء المناقشات، وبناببالوثائق، والمشاركة (، وُمَمكِّن صناع المعرفة من المشاركة 123
(Jones, ---, 2)( وفي هذا الصدد أشار .Jothi et al., 2011, 234 )أن التقانات االجتماعية بأنها  إلى

م باستكشاف هتو التي تالمنافع أو االهتمامات واألنشطة أالذين يشتركون ب فرادتجمعات على االنترنت بين األ
( في دراسته بأن التقانات االجتماعية Alassiri et al., 2014, 47خرين. كذلك استنتج )المنافع ونشاطات اآل

ُتوفر منصة تفاعلية ُتمكن المستفيدين من االتصال فيما بينهم لبناء عالقات اجتماعية تتيح لهم المشاركة 
اع، التسويق درارات والقيادة االستراتيجية، اإلفي اتخاذ الق ضاًل عن األفكار التي سُتستغلف ،بالمعلومات والمعرفة

(. Jalonen, 2014, 1371( )Roy & Chakraborty, 2015, 141خدمات الزبائن، واالتصال التنظيمي )و 
ء لعلماا بأن التقانات االجتماعية ُتمكن( في دراسته Thammakoranonta et al., 2011, 12أشار ) في حين
علومات بون في تبادل المتكوين الجماعات من المستفيدين الذين لديهم اهتمامات مشتركة ويرغمن والباحثين 

مات وفي الحقيقة العديد من المنظ على النحو الذي يمكنهم من قيادة المعرفة. والمعرفة حول مواضيع اهتماماتهم
لى التقانة االجتماعية وتعتمد ع ةِّ من التنظيم كهيكل تنظيمي رئيس،وخاصة الكبيرة تتجه اليوم نحو االشكال الُمَشبَّك

لمجموعات المعتمدة، األمر الذي دفع المنظمات للتوجه نحو الفرق االفتراضية لتوزيع لتسهيل التنسيق ودعم ا
 (.Ellison, 2014, 104ترتيبات العمل للتنسيق وتمكين تدفق وقيادة المعرفة )

 هما مفهوم التقانات االجتماعية هما:إطار يمكن القول بتوافر مدخلين رئيسين تم في وبعامة ... 
 اإلداةي المدخل  األول:

شبكات التواصل االجتماعي على أنها عملية توليد للمعلومات  إلىينظر الباحثون في أطر هذا المدخل 
. ولعل من اآلراء التي استقرت تحت عباب هذا والمعرفة على النحو الذي ُيشكل الفضاء المعلوماتي والمعرفي

ماعي بأنها فضاء جديد تقطنه الجماعات شبكات التواصل االجت إلى( الذي أشار 2، 2012المدخل رأي )زكي، 
 Razmerita( و )12، 2002)زايد،  ( و22، 2012)المنصور،  تنقل فيه المعلومات والمعرفة بسرعة فائقة. ورأي

et al., 2013, 13 شبكات التواصل االجتماعي على أنها العالم الفضائي الذي تتداول داخله  إلى( الذين أشاروا
شبكات  إلىالذي أشار  (Thammakoranonta et al., 2011, 13)ورأي  المعلومات والمعرفة االلكترونية.
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ومات ل، منظمات( المختلفة بهدف توليد المعأفرادالتواصل االجتماعي بأنها التفاعالت التي تتم بين الكيانات )
 القيمة ومن ثم بناء واكتشاف العالقات.  

 المدخل التقني الثاني:
يؤكد الباحثون في أطر هذا المدخل بأن شبكات التواصل االجتماعي هي مجموعة من التقانات التي تسمح 
بتخزين ومعالجة وتحليل وعرض المعلومات والمعرفة واالتصاالت. ولعل من اآلراء التي تجري في ظل هذا 

وسيلة جديدة لتبادل اآلراء ( اللذين عّداها Sean, 2008, 93( و )Brennan & Croft, 2012, 3المدخل رأي )
-Jothi et al., 2011, 235ورأي ) باستخدام التقانة الرقمية. وتكوين الوعي حول القضايا المختلفة، واألفكار

ا للسماح للمستفيدين من التواصل فيمصاالت ذين عّداها باستخدام تقانة االتلال (Allen, 2008, 5-6و ) (236
 ,Jones( و )Sørensen et al., 2014, 3بينهم على النحو الذي ُيمكنهم من تحقيق هدف محدد. بينما رأي )

توظيف تقانة االتصاالت والتعاون في بناء شبكة المعرفة  إلى( اللذان يشيرا Bryan, 2008, 68( و )3 ,---
( بأن Daunt, , 3( و )Singh, 2015, 5وبالمثل يرى ) دامة النجاح التنظيمي.والمشاركة بها لتحسين است

من أجل التبادل السريع للمعرفة، ومستويات عالية  2.0شبكات التواصل االجتماعي هي توظيف لتقانة الويب 
 من الحوار واالتصال التعاوني.

ل أنها عملية تكاملية بين المدخ أما من وجهة نظر الباحثان، فيرون بخصوص التقانات االجتماعية على
اإلداري والتقني وفقًا للتعبير المحوري القائم على التواصل، الذي يشير على عمليات التفاعل التي تتم بين جميع 

نة من جهة أخرى والتقا فرادمن جهة، والتفاعل بين األ فراداألطراف. ويقصد الباحث بالتفاعل هنا التفاعل بين األ
لنفسي التمكين ا إطارُيمكن صناع المعرفة في المنظمة من تبادل المعرفة ألجل قيادتها وفي على النحو الذي 

 لهم. 
)مركز الدراسات االستراتيجية،  (Mislove, 2009, 12-19)هميتها فيعتقد الباحثان اعتماداً على آراء أما أ 

أنها تكمن في مساعدة ، ( 2012( )الشاهر، Lee, 2014, 29-35( )132، 2013( )الهزاني، 132، 2012
 تية:لكترونية في النواحي الرئيسة اآلالمستفيدين من مواقع التواصل االجتماعي اال

التنقيب في البيانات على النحو الذي ُيمكن من فحص وتحليل كميات هائلة من البيانات في محاولة  .أ
قدر  كبرأالستنباط  وذلك ،الستكشاف أنماط محددة عن طريق إيجاد عالقات منطقية بين بعضها البع 

ن تكون عليه هذه المعرفة، يلي ذلك دون وضع فرضيات مسبقة عما يمكن أ من المعلومات والمعرفة من
عملية تلخيص لنتائج التنقيب في البيانات مثل نماذج عن عالقات محتملة بين البيانات بطريقة تكون 

تنقيب ن للتنقيب في البيانات هما: الاسيييدة. وفي هذا الصدد، يمكن القول إن هناك نوعين أسمفهومة ومف
فه البيانات نموذج عن النظام الذي تصأاالستشرافي والتنقيب الوصفي، حيث ينتج عن التنقيب االستشرافي 

المستخدمة في التنقيب. أما التنقيب الوصفي فينتج عنه معلومات جديدة بناء على المعلومات الموجودة 
 لية التنقيب.داخل البيانات المستخدمة في عم
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، (1)المساهمة الفعالة في التبادل الفوري للمعلومات والمعرفة من خالل مجتمع الممارسة ومجتمع الحوار .ب
 حيث يكون بمقدورهم إقامة عالقات خاصة والحصول على المعلومات والمعرفة في مختلف المجاالت.

 )بضمنها المنظمات االنتاجية والخدمية( وتعزيزها. فرادالمحافظة على العالقات القائمة بين األ .ت

 ه المواقع.عبر هذ فرادمكانية القيام بالتفاعالت التجارية، فضاًل عن تدفق المعلومات التجارية بين األإ .ث

آليات تنفيذ هم من نماذج و ذ يحفز المستفيدين لإلبداع بما يوفره لعد على تطوير التفكير اإلبداعي، إتسا .ج
 للتعديل والتغيير والعرض والتقويم.ات وامكاني

بيرة للتقانات االجتماعية الك همية( في دراسته بأن األJalonen, 2014, 1372عالوة على ذلك، أشار )
ن تتضح معالمها من خالل قدرتها التحويلية، وهذه القدرة التحويلية غيرت من تصورات الباحثين عندما ُيمكن أ

موافقة االحكام التي تّدعي بأن التقانات االجتماعية ليس فقط تطبيق لتقانة  اتفقوا على أنه من السهل نسبياً 
أن ( إلى Berthon et al., 2012االتصاالت، بل هي تحويل للعمل والثقافة التنظيمية، وفي هذا الصدد أشار )

 ( Jalonen, 2014, 1372القدرة التحويلية تمتاز بثالث سمات: )
 الويب. إلىن النشاط من سطح المكتب التقانات االجتماعية تنقل مكا 

 .كما تنقل مكان القوة من المنظمة الجماعة 

  ويل وهري في قلب هذا التحالزبون. لكن األساس الج إلىفضاًل عن ذلك تنقل انتاج القيمة من الشركة
. ةات الجديدة الكتساب، خزن، مشاركة واستعمال المعلومات والمعرفة ضمن وعبر الحدود التنظيمياإلمكان
 ( يوضح أسس القدرة التحويلية للتقانات االجتماعية.2والشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 تجمع بينهم اهتمامات معينة بهدف كسب معرفة معينة. فرادمجموعات من األ ومجتمع الممارسة: ه .1
ف كل رة تصمع بعضهم البع . وهي فك فرادحيث يتفاعل األ ،مواقع على االنترنت ومجتمع الحوار: ه -

 هم في أسلوب تعليمي خاص من التفكير.وسائل االتصال التي تس
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 ( أسس التقانات االجتماعية2الشكل )
 

 
Source: Jalonen, Harri, (2014), "Social Media and Emotions In Organisational Knowledge 

Creation", Proceedings of Conference on Computer Science and Information 

Systems, 1372. 

 ( مقاييس التقانات االجتماعية2)
تتباين وجهات نظر الباحثين حول مقاييس التقانات االجتماعية، ويمكن أن يندرج هذا التباين على األغلب 

 (.  4التعميم والتفصيل في عرض األفكار وكما ُمبين في الجدول ) إطارأو يفسر في 
 ت االجتماعية( مقاييس التقانا4الجدول )

 المقاييس السنة الكاتب/ الباحث ت
1 Al-Ghaith 2014  سهولة االستعمال الملموسة  –رأس المال االجتماعي الملموس

 االستعمال -النية  –الموقف  –الفائدة الملموسة  –
2 Gill et al. 2014  دارةاإل -تقانة المعلومات  –الموارد  –القيمة 
3 Alassiri et al. 2014  التفاعل  –الترابط االجتماعي  –التنشئة االجتماعية– 

 االتصال
4 Al-Rahimi et al. 2013  التعاون  –سهولة االستعمال الملموسة  –الفائدة الملموسة 
4 Al-Manasra et al. 2013  التفاعل –المحتوى  –قابلية االستعمال 
2 Lee & Suh 2013  األعضاء –سهولة االستعمال الملموسة  –الفائدة الملموسة – 

 االستعمال الفعلي –االنسجام 
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 المقاييس السنة الكاتب/ الباحث ت
1 Mandal & McQueen 2012  تعمال االس –داء المتوقع األ –الجهد المتوقع  –خصائص الفرد

 هدافاأل -تسهيل الشروط  –التأثير االجتماعي  –
2 Panahi et al. 2012  العالقة والتشبيك  –مشاركة الخبرة  –التفاعل االجتماعي– 

 الثقة المتبادلة –المالحظة واالستماع 
9 Thammakoranonta 

et al. 
 –سهولة االستعمال الملموسة  –اإليثار  –التماثل االجتماعية  2011

 االستعمال الفعلي –التشجيع الملموس  –الفائدة الملموسة 
10 Zainudin et al. 2011  التصالا -الصداقة  –الترفيه  –الوقت  –التفاعل االجتماعي 
11 Abedniya & 

Mahmouei 

2010 Playfulness –  قيادة الجماعة  –التجمع أو التكتل الحاسم
 الفائدة -سهولة االستعمال الملموسة  –ضغط النظير  –

12 Kim et al. 2010  المتعة  –سهولة االستعمال الملموسة  –الفائدة الملموسة
 النية -إبداعية الفرد  –التأثير االجتماعي  –الملموسة 

13 Mazman & Usluel 2010 يل تسه –التأثير االجتماعي  –سهولة االستعمال  –الفائدة
 تحقق الجماعة –الشروط 

14 Velenzuela et al. 2002  القناعة –القدرات التقانية 
14 yang Zhao et al. 2004  حجم الشبكة االجتماعي –الكفاءة االجتماعية 
12 Tu 

Ardichvilli et al. 

Sveiby et al. 

2002 
2003 
2002 

 التعاون  -التحفيز  –الحضور االجتماعي 

 ن.إعداد الباحثي المصدة:
 تأسيسًا على ما سبق ذكره يعتقد الباحث بإمكانية تحديد أو حصر مقاييس التقانات االجتماعية فيما مفاده:

، التزامات وتوّقعات، رأس المال االجتماعي على أنه قنوات للمعلومات إلىُينظر  االجتماعي:ةأ  المال  .1
 فرادن ُيرى على أنه ميزات من الحياة االجتماعية كالمعايير، الثقة والشبكات التي تسمح لألكما ُيمكن أ

 الموارد والمنافع وي هعن رأس المال االجتماإة على نحٍو كفء. أي بعبارة أخرى ء نوع من العمل سويألدا
-Alالمتحققة جراء التعامل والتفاعل مع التقانات االجتماعية، والعالقات التي ُبنَِّيت خالل هذا التفاعل )

Ghaith, 2015, 106( وفي هذا الصدد أشار .)Chen, ---, 38 )رأس المال االجتماعي بأنه مجموع  إلى
بوحدة  العالقات الُمتضمنةفرة خالل والمشتقة من شبكة االموارد الفعلية والمحتملة المنضوية ضمن، المتو 

صنفين: أدراكي أو معرفي وهيكلي، ويتعلق الصنف  إلىو جماعية. وُيصنف رأس المال االجتماعي فردية أ
االدراكي بالسمات الشخصية )كالمواقف واالعتقادات، المعايير والقّيم(، فيما ُيمثل الصنف الهيكلي متانة 

اعية وقياس لمستوى التفاعالت االجتماعية. وقد اتضح من خالل نتائج الدراسات السابقة العالقة االجتم
مًا في مهدروًا  ( بأن التقانات االجتماعية تؤديEllison et al., 2006; Guo, et al.,  2014كدراسة )
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اعية بناء ودعم رأس المال االجتماعي، فضاًل عن استعمال التقانات االجتماعية للوظائف االجتم
 على النحو الذي ُيمكنهم من أن ُيزّودوا اآلراء أو المعلومات فرادوالمعلوماتية يزيد من مستوى العالقات بين األ

 (.Al-Ghaith, 2015, 107بدون عالقة عاطيية او شخصية )

 ُيعد من العوامل الهامة في قياس الشبكات االجتماعية، والذي يمتاز بكونه سهولة االستعمال الملموسة: .2
يوظف المهارات التقنية للمستفيد وكفائته في التقانات االجتماعية. وتعرف سهولة االستعمال الملموسة بأنها 

 (. Al-Rahimi et al., 2013, 92استعمال ميزات التقانات االجتماعية وادارتها بدون جهٍد كثير )

عين يعزز أداء الفرد، طالما يدعي االدراك الُمشكل عبر االعتقاد بأن استعمال نظاٍم م الفائد  الملموسة: .3
(. وقد أقترح العديد من Al-Rahimi et al., 2013, 92بأن هذه االدعاء المعين أفضل من بوادره )

 مقياسًا للشبكات االجتماعية.الفائدة الملموسة بوصفه  أهميةالباحثون ب

راضي، دين للتمتع بالعالم االفتتوفر التقانات االجتماعية العديد من الخدمات المكّملة للمستفي االنسجا : .4
 ,Lee & Suhويقصد باالنسجام الدرجة التي تنسجم فيها التقانات االجتماعية مع حاجات المستفيدين )

2013.) 

ُيعد التفاعل االجتماعي أحد الخصائص الرئيسة لمبادرات الويب االجتماعي، وفي  التفاعل االجتماعي: .4
( بأن التفاعل االجتماعي من المقاييس الهامة Lietsala & Sirkkunen,2008هذا الصدد يعترف )

أن التقانات االجتماعية ( في دراسته إلى Kamel Boulos & Wheele)للتقانات االجتماعية. وقد أشار 
للتفاعل على الويب، ودعمًا أفضل  اً انساني ُتعد أداة خصبة للتفاعل االجتماعي من خالل عّدها مدخالً 

 (.Panahi et al., 2012, 1098ة، فضاًل عن تبني أحساس أعظم من المجموعة )لتفاعل المجموع
 )المفهو  والمنافع والمقاييس(  ثانيًا: التمكين النفسي لصناع المعرفة

جاح المنظمة على ن كبير أثرالنفسي أحد التركيبات المهمة في البحوث التنظيمية، والذي له  (2)ُيعد التمكين
(Bin Abdullah et al., 2015, 34( )Sotirofski, 2014, 119 وقد أثير االهتمام بالتمكين النفسي عندما ،)

اتخاذ خطوات لكي تصبح عالمية، والحصول  إلىكل المنظمات حاجة حدثت تغييرات اقتصادية مثيرة وبدت 
سابقة بأن (. وقد اقترحت البحوث الNaqvi et al., 2011, 67على الميزة التنافسية في جميع أنحاء العالم )

وقد  (،Givens, 2011,192الذين يبدون أكثر تمكينًا من قبل مشرفيهم يكونون أكثر التزامًا للمنظمة ) فراداأل
ة( الداخلية تغيير في السمات الفكرية )العقلي إلىن في المنظور النفسي بأن التمكين النفسي يهدف رأى الباحثو 

ويعتقد العديد من الخبراء بأن التمكين النفسي ينشئ (، George, 2013, 26-27للفرد وبيئة العمل الخارجية )
يشعرون من خاللها بأنهم ُيمكن أن يسيطروا على مصيرهم وقادرون على الحصول على األغراض  فرادحالة لأل

                                                           
 فسح المجال للعاملين فيها من الكشف عن طاقاتهم الخالقة، وتوظيفها في العمل إلىاستراتيجية تهدف  يقصد بالتمكين: .2

على النحو الذي يسهم في تسريع عجلة االداء المنظمي، كمدخل يشجع اإلدارات على فسح المجال لهم للمشاركة في 
التمكين له ستة (. و ---، 2012-2014مهام صنع القرارات، السيما في مجاالت نجاح نظم المعلومات )الشاهر، 

 ).Valarmathi & Hepsipa, 2014, 82(اجتماعي مكونات هي: إدراكي، اقتصادي، قانوني، نفسي، سياسي، 
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 النتائج الفردية والتنظيمية إلى(، وبالتالي ُيمكن أن يؤدي Hassanpoor et al., 2012, 230الفردية والتنظيمية )
فاالهتمام الواسع بالتمكين النفسي يأتي في وقت عندما المنافسة والتغيير (. Givens, 2011,192اإليجابية )

-Brunetto & Farr. وفي هذا الصدد أقترح )(Spreitzer, 1995, 1442تتطلب مبادرة الفرد واالبداع )

Wharton, 2007 في  وزيادة التعاون عوامل مهمة لإلبداع( بأن النتائج المهمة للتمكين النفسي كالثقة المتبادلة
من الباحثين والممارسين التنظيميين بأن التمكين النفسي  كل . عليه أدرك(Ertürk, 2012, 156المنظمات )

(. فضاًل عن أنه e.g. Kanter; 1989; Thomas & Velthouse, 1990) اً حاسم اً كتركيب يستحق استنباط
 ,Valarmathi & Hepsipa, 2014د نجاح التطوير للفرد في المنظمة )ُيعد أحد العوامل األساسية في تحدي

هم، وهذا يعني بها لتحسين حالت أن يتصرفوا فراد(، ويتضمن التمكين النفسي تطوير المشاعر التي ُيمكن لأل84
تساب كفي العمل ُيمكنهم ال فرادن اشراك األأن ينجحوا في جهود التغيير، حيث إتشكيل االعتقاد بأنهم ُيمكن 

المنافع النفسية الفريدة على النحو الذي ُيضمن لهم وعي الذات، احترام الذات، الثقة بالنفس، والشجاعة. كما 
ُيمكنهم من الفهم حول الحقوق، واالمتيازات، واالدوار، والمسؤوليات، وقوة تحمل الذات، وموقف إيجابي، والقدرة 

 Valarmathiواكتساب المعرفة واالفكار الجديدة والمهارات )على مواجهة المخاطر ومواجهة التحديات اليومية، 

& Hepsipa, 2014, 82-83،فضاًل عن ذلك .) ( أشارGivens, 2011,192 بأن القادة قد يستعملون )
المنظمية.  هدافلتحدي اعتقاداتهم، القيم، وعقلياتهم ألجل تحقيق األ فرادالتحفيز النفسي باعتباره وسيلة ُتشجع األ

ل أن التمكين النفسي يتوسط عالقات الهيك إلى( Gorji & Ranjbar, 2013, 69ناحية أخرى، أشار )من 
ذ يعتقد بأن التمكين النفسي مثل األساس المتغير أو الهيكل الجذري للهرمية االجتماعي والنتائج السلوكية، إ

ن يسيطر أ ادلة نفسيًا، إذ يمكنة. فهو عملية متبالهيكل األساسي والصعب للمنظمات المعاصر  إلىالتقليدية 
 الهيكل االجتماعي للمنظمة يحتاج لتغيير سلوك الفرد، والشكلفي ير يعلى سلوكهم، ومن ثم فإن أي تغ فراداأل
 ( يوضح ذلك.3)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( التمكين النفسي3الشكل )
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Source: Gorji, Mohammad Bagher & Ranjbar, Mojtaba, (2013), "Relationship Between 

Psychological Empowerment of Employees and Organizational Citizenship 

Behavior", Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 7(1), 69. 

د مراجعة فبع، فهنالك جدل بين الباحثين بخصوص مفهومه، التمكين النفسيأما بخصوص مفهوم   
متعدد الوجوه، وأن جوهره أن التمكين النفسي  إلى( Thomas & Velthouseالبحوث ذات الصلة َتَوَصال )

ليس ( بأنه Hassanpoor et al., 2012, 230اليمكن أن يلتقط من قبل مفهوم محدد، وفي هذا الصدد أشار )
كز على فّسر بع  الباحثين المنظور النفسي للتمكين بأنه ير  من قبل الباحثين على مفهومه، عليه هنالك اتفاق

لى أنه ( إSpreitzer, 1995, 1443(. بينما أشار )Sotirofski, 2014, 120فهم أو أدراك الفرد للتمكين )
( و Flohrer, 2014, 10) زيادة تحفيز المهمة الذاتية الذي يعكس توجه دور الفرد في عمله. في حين أشار

(Sreenivas, 2014, 2( و )Salajeghe et al., 2013, 247( و )Givens, 2011,192 بأن التمكين )
من خالل التغلب  فرادتحفيزي للكفاءة الذاتية )أي أنه يعني عملية لتحسين مشاعر الكفاءة الذاتية لألالنفسي مفهوم 
والتقانات الشكلية المجهزة  من الممارسات التنظيمية الرسمية عدام القوة أو العجز، وإزالة كلعلى أحساس ان
أن إلى  (Ambad & Bahron, 2012, 74) أشار( و Sotirofski, 2014, 121)(. أما للمعلومات الفاعلة

ملهم بإحساس السيطرة فيما يتعلق بع فرادالتمكين النفسي مجموعة من الحاالت النفسية الضرورية إلشعار األ
ت. فهذا في كل المستويا فرادوالمنظمة، بداًل من التركيز على الممارسات اإلدارية التي تشترك بالسلطة مع األ

نفسي حول دورهم في المنظمة. وقد يعني التمكين ال فرادشخصية التي يمتلكها األاالعتقادات ال إلىالمنظور يشير 
 فرادبحيث ُتمكنهم من أن يطّوروا مواهبهم وقدراتهم على النحو الذي يجعل األ فرادإعطاء مسؤوليات جديدة لأل

 ,Gorji & Ranjbar, 2013يتحملون المخاطر، ويعترفون بإنجازاتهم، فضاًل عن تطوير شعور الرضا الذاتي )

بعبارة أخرى هي عملية تعطي االمكانية والقوة للتفكير وحسن التصرف، ويقرر بشكل مستقل مهامه وواجباته  (.67
(Gorji & Ranjbar, 2013, 68 في حين يرى .) (George, 2013, 26 بأن التمكين النفسي هو االعتقاد )

على نحٍو جيد وبما ُيمكن أن ُيميز الفرد في المنظمة.  بامتالك الفرد للمعرفة والمهارات الضرورية ألداء العمل

 النتائج السلوكية

تمكين ال  
 النفسي

 الهيكل االجتماعي

  

 الوصول للمعلومات

 الثقافة التنظيمية

الرسالة واألداء 
 التنظيمي

 نظام المكافآت

 الفاعلية التنظيمية

 األداء

 االبتكار
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التمكين النفسي يتمثل بالجوانب النفسية للعمليات  أنإلى  (Christens et al., 2014, 1766)أشار  بفي حين 
، والمنظمات، والجماعات ُتطور وعي حاسم لبيئاتهم، وتبني شبكات اجتماعية، وأنشطة فرادوالتي فيها األ
 النفسي نالتمكي إلىما من وجهة نظر الباحث، فيمكن النظر أ. ويكسب سيطرة أوسع على شخصياتهماجتماعية، 
ي العمل على وتوظيفها فللكشف عن قدراتهم الذاتية،  فرادفسح المجال لأل إلىيهدف  اً تحفيزي اً منظور  بوصفه

 وعبر الشبكات االجتماعية. في قيادة المعرفة النحو الذي يسهم
 ليهإ مع ما ذهبمنافع التمكين النفسي لصناع المعرفة واعتمادًا على ذلك ينسجم الباحث بخصوص 

(Gorji & Ranjbar, 2013, 68 :بوصفها تتحدد على مستويين ) 
األول: على مستوى المنظمة: يجد أغلب الباحثين بأن التمكين النفسي قوة محفزة ما بعد الجهد المبذول ُتمكن 

ي موقع العمل، فالمنافسة العالمية وبيئة العمل المتغيرة تجعل التغييرات التنظيمية حتمية صناع المعرفة ف
لِّد ضغطاً متزايد لتحسين الكفاءة والعملية. كما أن المنظمات يجب أن تحسن السيطرة على النفقات،  اً مما توَّ

 المرونة، الجودة، والقدرة على قيادة المعرفة.
 عن تناق  وغموض في واجباتهم، فضالً  أقل صناع المعرفة الذين ُمكنوا يكونون الثاني: على مستوى الفرد: ف
في موقع العمل على النحو الذي ُيمكنهم من تخيي  القيود الشعورية. وفي هذا  أكبرامتالكهم سيطرة 
 أن التمكين النفسي يستوجب التزامًا تنظيميًا والذي يعني عمالً ( إلى Sreenivas, 2014, 2الصدد أشار )

مة مناسبة بين المتطلبات وغرض أدوار عمل صناع المعرفة ونظام قيمته الشخصي. ذا مغزى يوفر مواء
أي أحساس القدرة يعطي صناع المعرفة االعتقاد بأنهم قادرون على أداء أدوار عملهم بمهارة ونجاح، كما 

عزز المشاركة القرارات، وي يوفر التمكين النفسي القدرات النفسية لصناع المعرفة للمشاركة بعملية صنع
 المنظمية، فضاًل عن تعزيز أداء المجاميع. هداففي األ

( 4لجدول )ا من معطيات فتتباين آراء الكتاب كما يبدوأما فيما يخص مؤشرات قياس التمكين النفسي، 
يكاد يجمع  رو ، تحديد الذات، والتأثير(، وهذه األمن ذلك الينطبق على )المعنى، القدرةبخصوص مقاييسه، ولو أ

هذه المقاييس مجتمعة، واستبعاد أي بعد من  أهمية إلى( Spreitzerعليهما أغلب الكتاب المذكورين. وقد أشار )
(. ويأتي تأكيد الباحث George, 2013, 35تخيي  المدى العام للتمكين النفسي ) إلىهذه المقاييس سيؤدى 
 يد عليه في نماذج قياس التمكين النفسي.النسجامهما مع ماذهب للتأك بعادأيضًا على هذه األ

 ( المقاييس المستخدمة لقيا  التمكين النفسي5الجدول )
 المقاييس السنة الكاتب/ الباحث ت
1 Thomas & Velthouse 1991  التأثير –االختيار  –القدرة  -المعنى 
2 Spreitzer 1995 

 Boudrias et al. 2111 3 التأثير –تحديد الذات  –القدرة  –المعنى 
4 Huang et al. 2112 
4 Dimitriades & 

Maroudas 
واستبطان  -إدراك القدرة  -السيطرة الملموسة  2112

(Internalizationالهدف ) 
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 المقاييس السنة الكاتب/ الباحث ت
2 Amenumey & 

Lockwood 
2112 

 التأثير –القدرة  -المعنى 
1 Patah et al. 2119 
2 Stander & Rothmann 2111 
9 Aji et al. 2111  العوامل السلوكية –العوامل التفاعلية  –العوامل الذاتية 

10 Safari et al. 2111  الثقة –تحديد الذات  –التأثير  –القدرة  –المعنى 
11 Givens 2111  التأثير –تحديد الذات  –القدرة  –المعنى 
12 Safari et al. 2111  ةالثق -تحديد الذات  –التأثير  –الكفاءة الذاتية  –المعنى 
13 Allameh et al. 2112  الفاعلية –االستقالل  –القدرة  –المعنى 
14 Hassanpoor et al. 2112  إحساس معنى العمل  –إحساس امتالك الخيار  –إحساس القدرة

 إحساس امتالك الثقة –إحساس الوجود الفعال  –
14 Wang & Zhang 2112  تحديد  –مشاركة صنع القرارات  –مهارات صنع القرارات  –التأثير

 الكفاءة الذاتية –مهارات االتصال  –المكانة  –الذات 
12 Ambad & Bahron 2112 

 Ertürk 2112 11 التأثير –تحديد الذات  –القدرة  –المعنى 
12 George 2113 
19 Saif & Saleh 2113 
20 Gorji & Ranjbar 2113  المعنى –الفاعلية  –االستقاللية  –الشعور بالجدارة 
21 Gonçalves et al. 2113  ةالسببي هميةاأل –أحساس الجماعة  –الكفاءة الذاتية الملموسة 
22 Salajeghe et al. 2113  الثقة –المعنى  –التأثير  –القدرة  –االستقاللية 
23 Aghaei & Savari 2114 
24 Christens et al. 2114  التفاعلية –العالقاتية  –الذاتية 
24 Flohrer 2114  التوصية –الموارد الملموسة  –الموارد النفسية 
22 Sotirofski 2114  الكفاءة  –المكانة  –النمو  –صنع القرارات  –التأثير  –االستقاللية

 الذاتية
21 Lishchinsky & 

Tsemach 
2114 

 التأثير –تحديد الذات  –القدرة  –المعنى 
22 Imam & Hassan 2115 
29 Sazgar et al. 2115 

 اعداد الباحث. المصدة:
م في هإلين تتوضح اعتمادًا على آراء الكتاب المشار مكن أي، فبعادوأما مالمقصود بكل بعد من هذه األ

 تي:الجدول المذكور من خالل اآل
 Choong etالتي ينبغي أن يمتلكها الفرد إلنجاز الهدف ) والحكم ويقصد بها القيم والمعتقدات المعن : .1

al., 2011, 238) (Flohrer, 2014, 31). مة بين متطلبات حاجات دور عمله كما يعني أيضًا المواء
(. وفيما يخص Sreenivas, 2014, 1( )Imam & Hassan, 2015, 2696واعتقاداته، وقيمه، وسلوكه )
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ام والتقدير المحترف، والتي فيها يحظى صناع المعرفة باهتمام من الزمالء االحتر  إلىيشير فصناع المعرفة 
 (.Lishchinsky & Tsemach, 2014, 678، منظمات( لمعرفتهم وخبرتهم )اً أفراد)

بنجاح و  وهي جملة المهارات والقابليات والخبرات التي يمتلكها الفرد ألداء أنشطته على نحٍو أفضل القدة : .2
(Choong et al., 2011, 238( )Flohrer, 2014, 11) (Sreenivas, 2014, 2 وفي .)صناع  إطار

ي ن بالمهارات لقيادة المعرفة وبما يساعدهم فأو فهم صناع المعرفة بأنهم مجهزي أدراك إلىالمعرفة فيشير 
 (.Lishchinsky & Tsemach, 2014, 678النجاح التنظيمي )

 Choong etُيمكنهم أن يؤدوا مهامهم ) فرادية حول كيف األهي أحساس الحرية واالستقالل تحديد ال ات: .3

al., 2011, 238) (Flohrer, 2014, 11) م البدء وتنظي. وهي أيضًا أحساس الفرد المتالكه خيار وفرصة
(. وفيما يتعلق بصناع Sreenivas, 2014, 2( )Imam & Hassan, 2015, 2696والتعامالت ) عمالاأل

شراك إ إلىلك ذ عرفة في قيادة المعرفة، فضاًل عنشعور السيطرة التي يمتلكها صناع الم إلىالمعرفة يشير 
 ,Lishchinsky & Tsemachصناع المعرفة في القرارات الحاسمة التي تؤثر على عملهم مباشرة )

2014, 678-679.) 

ة، والعملية في جية، اإلداريالدرجة التي ُيمكن للفرد أن يؤثر بها على النتائج االستراتي ويقصد به الت ثير: .4
(. أما Flohrer, 2014, 11( )Sreenivas, 2014, 2( )Imam & Hassan, 2015, 2696العمل )

التأثير على أنه أدراك أو فهم صناع المعرفة الذين لهم تأثير ما سيحدث  إلىبخصوص صناع المعرفة فينظر 
 (.Lishchinsky & Tsemach, 2014, 679من قيادة المعرفة في المنظمة )

 ثالثًا: قياد  المعرفة )المفهو  والمنافع والمقاييس(
اليوم العنصر الحاسم والمهم الذي ُتمكِّن المنظمات من التفوق في البيئة التنافسية  (3)ُتشكل المعرفة

(Khansharifan et al., 2015, 503 والتي يتم توليدها واستعمالها بما يتفق مع األغراض المنشودة من ،)
 من ابتكار المعرفة( البد إدارةالمعرفة الكفوءة والفعالة، ويتطلب الحصول على المنفعة المطلوبة منها ) إدارةخالل 

ن زيادة لمعرفة( يتأتى ماالهتمام المتزايد الذي أثير بهذا االتجاه الجديد )قيادة اقيادة المعرفة في المنظمات. و 
صاالت الشخصية الجديدة، والتطور في تقانة االت فرادالمنافسة، العولمة، تغير الهياكل التنظيمية، تفضيالت األ

نظيمية المعرفة على بناء ثقافة ت إدارةاالقتصاد المستند على المعرفة. ويعتمد نجاح  إلىالتحول  إلىباإلضافة 
 ُر،موجهين بالمعرفة، ونظام العمل مؤسس في هيكل يمتاز بأنه ُيوّلُد، ُيطوّ  فرادها األمستندة على المعرفة، يكون في

لتوليد وتوصيل  رادففي بناء ثقافة مستندة على المعرفة، ُتشجع األ اً أساسي اً دور  ويوصل المعرفة. أما القائد فيؤدي
نظمي عرفة، وتكتسب خاصية التعّلم المالمعرفة، فضاًل عن ابتكار رؤية ورسالة للمنظمة مستندة أساسًا على الم

                                                           
 فرادشيء ضمني أو ظاهري، يتوافر لدى المنظمة من خالل ما يتمخ  عن العمليات العقلية لأليقصد بها أي  :المعرفة .3

فيها، وما يتمخ  عن جملة أنشطتها أيضًا، السيما عمليات المعالجة المعنية بتوفير المعرفة بدءًا من طبيعتها األولى 
ها ما يضمن بقاءتوفق على المنافسين بها المتمثلة بالهدافالمعرفة، والذي تستثمره المنظمة تحقيقًا أل إلىكبيانات وصواًل 

 (. 11، 2002وتطورها )العدواني، 
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المعرفة مهمة جدًا للمنظمات، لكن  إدارة(. لذلك أصبح دور القادة في Bozdogan, 2013, 125)بشكل مستمر 
( بأن Lakshman, 2007المعرفة كوظيفة رئيسة للقائد لم تستكشف، وقد أكد العديد من الباحثين ومنهم ) إدارة

المعلومات  إدارةالمعرفة. لذا فأن أمكانية تكامل أدب القيادة مع  إدارةفشل عملية  إلىقلة دعم القادة يؤدي 
( مّيَز الدور Mintzbergوعلى الرغم من أن )لنظرية والممارسة. بمن ا من المحتمل أن يكون مفيدًا لكل والمعرفة

 ;Bell De Tienne et al., 2004; Bryant, 2003المعلوماتي للقادة، إال أن الدراسات السابقة )

Lakshman, 2005; Politis, 2001; Viitala, 2004 المعرفة بوصفها مهمة رئيسة إدارة( لم تركز على 
(. لذلك يواجه القادة تحديًا جديدًا، يقوم على رؤية الفرص قبل ظهورها في Yang et al., 2014, 41للقادة )
ية للمعرفة، ويشجعون االستجواب والتجربة من (، وينبغي عليهم أن يضيفوا قيمة عالJain, 2015, 2السوق )

(، فضاًل عن أنه Crawford, 2003, 6خالل التمكين، وبناء الثقة، وتسهيل التعّلم التجريبي للمعرفة الضمنية )
م األ في  فرادذلك، يدخل األ إلى(. باإلضافة Viitala, 2004, 528نحو التطوير الشخصي المستمر ) فرادُيلهِّ

 فرادينبغي على القادة أن ُيسّهلوا على األ المعرفة، من هنا إدارةات في صراع المصالح بممارسات الكثير من األوق
(. وفقًا لذلك يمتلك قائد المعرفة Theriou et al., 2011, 107التغلب على هذه الصراعات عندما تظهر )

يل نقل المعرفة ي، بناء العالقة، وتسهتشكيلة واسعة من مهارات تطوير عالقاتية وتنظيمية، وإمكانية التغيير الثقاف
(Yang et al., 2014, 41-42عل .)ن قائد المعرفة هو شخص قيادي تقع على عاتقه مسؤولية تحمل يه فإ

قائد المعرفة  فللمنظمات. ووفقًا لألدبيات عر  أهميةالقيمة المتحصلة من خالل المعرفة، التي ُتعد الثروة األكثر 
ة. وفي معنى أوسع قائد المعرفة هو الذي ُيمّكُن من معرفة المنظم إدارةود في مبادرة يبتكر ويق بأنه فرد، الذي

(، ويؤسس لبنية تحتية تسهل نقل وخزن Nãstase, 2009, 520حداث ثقافة المشاركة بالمعرفة في المنظمة )إ
ائد المعرفة ة أخرى فأن قضمن المنظمة. وبعبار  فرادالمعرفة، يضع ويدعم األنظمة التي ُتمكن التعّلم المشترك لأل

زبائنه، فهو ل أكبرلكي يتخذ اإلجراءات التي ُتمكن المنظمة لالستجابة بفاعلية  فرادزيادة مهارات األ إلىيهدف 
(. Bozdogan, 2013, 127يحدد سياسات واستراتيجيات المنظمة فيما يتعلق باكتساب المعرفة، وتوزيعها )

المنظمة  أهدافالمعرفة بتوافق مع استراتيجيات و  إدارة أهداففضاًل عن أنه مسؤول قبل كل شيء عن ضمان أن 
(Theriou et al., 2011, 107( )Berlade & Harman, 2000, 26-29 .) 

فة المعر  دارةوالمرشد أو الموجه إل أهميةتأسيسًا على ماتقدم، ُتصبح قيادة المعرفة المكون األكثر 
(Bozdogan, 2013, 125 فضاًل عن أنها ُتعد عنصر .) ًللمنظمات ) اً أساسي اBradshaw et al., 2015, 5-

، وُتروج نحو توجه ثقافي إيجابي الكتساب المعرفة والمشاركة بها، بحيث تسمح عمال(، ونشاطاً مهماً لتطوير األ6
( أشارت إلى Andersenراسة أجريت من قبل )للتجربة والخبرة واالبداع أن تحل محل الهرمية أو التدرج. ففي د

أن أحد األسباب الحاسمة حول عدم قدرة المنظمات على التعامل بفاعلية مع المعرفة هو عدم التزام المنظمة 
 ,Singh, 2012, 200( )Al-Gharibeh, 2011بقيادة المعرفة التنظيمية على النحو الذي يسمح بمشاركتها )

6( )Theriou et al., 2011, 107( في حين َبَينَّت دراسة .)Rasmusم تكامل معرفة ( بأن قيادة المعرفة تدع
 Jain, 2015, 3( )Yangبالزبون ) ةدارتها والمشاركة بها، خصوصًا وأن منظمات اليوم موجهالزبون الفعالة، وإ
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et al., 2014, 42غلين بأن القادة منش (. بل واألهم من ذلك تبرز قيمة قيادة المعرفة عندما يدرك صناع المعرفة
(. لذلك حظي Jain, 2015, 4التطبيق ) إلىق من التخطيط ائوملتزمين بشكل فعال بدعم المعرفة بعدد من الطر 

 ًا رئيساً ور د ميين والممارسين بأن القيادة تؤديمن األكادي اهتمام كبير اليوم، حيث أتفق كلمفهوم قيادة المعرفة ب
(، وأول من استخدم هذا المفهوم Theriou et al., 2011, 107نظمة )المعرفة في الم إدارةفي ابتكار و 

(Skyrme, 2000 ووفقًا له فأن مفهوم قيادة المعرفة ذو عالقة بالتجديد المستمر لمصادر المعرفة وتطوير )
تطوير ثابت  إلى(، وتسعى Bozdogan, 2013, 127مهارات الفرد في المعرفة وأسلوب التعّلم الموجه بالشبكة )

(. وخالل Yang et al., 2014, 42بداع موارد المعلومات، مهارات فردية، والمعرفة وشبكات التعّلم )ومتواصل، وإ
ر الباحثون أربعة مداخل لقيادة المعرفة هيا مدخل السّمات، مدخل السلوك، مدخل الطوارئ،  لسنوات الماضية طوَّ

زات القادة، كمظهرهم وشخصياتهم، وقد ميز معرفة والمدخل التحويلي والمؤثر. وقد ركز مدخل السمات على مي
كجودة أساسية للقادة الفاعلين. من ناحية أخرى أقترح المدخل السلوكي والطوارئ بأن سلوك القائد يجب  عمالاأل

 & Vroom) والذي هو حاسم لألداء. أما أن يتضمن البحث عن المعلومات والمعرفة واكتسابها واستعمالها

Jago )متطلبات المعلومات والمعرفة للمواقف ُتعد حاالت طوارئ رئيسة تؤثر على سلوك القائد. وسلوك أكدا بأن ف
فر المعلومات والمعرفة المطلوبة ُيمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على الفاعلية االقادة في تسهيل اكتشاف وتو 

 Yang etالرؤية في المنظمات ) التنظيمية. أما المدخل المؤثر فاكتساب المعرفة وتحليلها هو حاسم لتطوير

al., 2014, 41صه، لعديد من وجهات النظر بخصو مفهوم قيادة المعرفة، فيمكن القول بوجود ا(. أما فيم يتعلق ب
أن قيادة المعرفة كعملية والتي فيها ( إلى Yang et al., 2014, 42( )Bozdogan, 2013, 127أشار ) إذ

 دافأهالمجموعة أو  أهداففي تعّلم العمليات التي يحتاجونها إلنجاز يدعم الفرد أعضاء المجموعة اآلخرين 
أن قيادة ( إلى Khansharifan et al., 2015, 503أشار ) (. في حينBozdogan, 2013, 127المنظمة )

ا التنظيمية عبر التمكين النفسي وتوفير الوسائل لهم وفقًا الستراتيجية المنظمة. أم هدافالمعرفة ُتعنى بإنجاز األ
(Larson, 2008, 3فقد رأى )  بأن قيادة المعرفة مجموعة من المعلومات الرئيسة التنظيمية بفهم المعرفة ُتمكن

تأسيس  إلىلى أنها تشير قيادة المعرفة ع إلى( Singhاالستمرارية الناجحة لرسالة المنظمة. في حين ينظر )
ها المعرفة، وعّدها نشاطًا أساسيًا ألنشطة سلسلة المعرفة، لكون دارةالشروط التي ُتمكِّن وتسهل التصرف المثمر إل
المعرفة المثمرة عبر نشاطات سلسلة المعرفة الثمانية األخرى  إدارةتسعى نحو ترسيخ شروط الحصول على 

(Singh, 2012, 200المبينة في الش )( 4كل.) 
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 نموذج سلسلة المعرفةأ( 4الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Singh, Meenu, (2012), "A Framework for Teaching Knowledge Management as a 

College Course", International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 2, No. 

6, 196. 

 ،قابلياتمن خاللها القدرات وال ن فقيادة المعرفة هي منظور وظيفي وتقني تفّعلمن وجهة نظر الباحثي أما
 إطارفي  المنظمة أهدافالمعرفة على النحو الذي يحقق  إدارةات النفسية نحو فضاًل التقانات االجتماعية والسم
 المنظمة المبنية على المعرفة.  

( و Walderseeومنهم ) إليهمع ما ذهب  منافعهابخصوص  انالباحثتفق ذلك ي واعتمادًا على
(Bozdogan( و )Davenport( و )Oxbrowبوصفها تمثل مدخاًل جديدًا لتحسين أداء )  الفرد والمنظمة في

 (Jain, 2015, 3-7( )Bozdogan, 2013, 127مجاالت: )
 .تحقيق مستوى عاٍل من االتصال في المنظمة 

  م للمستوى الذهني أو العقلي )الفكري(.مهإنجاٍز 

إنتاجية، خفة 
 الحركة، إ داع، سمعة

 

 اصداة/ اةسال

 قيا 
 سيطر 
 تنسيق
 قياد 
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  الجودة الشاملة. إدارةدعم االبداع الفردي لتحقيق النجاح التنظيمي و 

 ة.العالقة مع مجهزي المعرفة الخارجي إدارة 

 .توفير األفكار لتحسين عملية ابتكار المعرفة بالمنظمة 

 .بناء منظمة موجهة بالمعرفة 

 ابتكار ورعاية مستودعات المعرفة 

 .تجديد وتوسيع المعرفة لمنعها من أن تصبح راكدة 

 .االستثمار في التقانات واألدوات التي تدعم المشاركة بالمعرفة، فضاًل عن تعزيز بيئة المعرفة 

 لتطورات الجديدة والتحوالت.الثقة بالنفس، فضاًل عن التكيف مع ا زيادة 
( 2قياس قيادة المعرفة، تتباين آراء الكتاب كما يبدوا من معطيات الجدول ) أبعادأما فيما يخص 

قياس قيادة  بعاد( في تبنيه ألYang et al., 2014مع رأي ) انالباحث وصها، وألغراض هذه الدراسة فيتفقبخص
 .النسجامها مع ما ذهب للتأكيد عليه في مفهومه االجرائي ومنافعه بعادويأتي تأكيد الباحث على هذه األ. المعرفة

 ( المقاييس المستخدمة لقيا  قياد  المعرفة2الجدول )
 المقاييس السنة الكاتب/ الباحث ت
1 MacNamara et al. 2010  بداع لغة اال –الجماعات  –الثقافة  –القدرة  –السياق المعقد

 التدريب -االتصاالت  –
2 Ongwen 2012  االبداع -المشاركة  –التعاون 
3 Singh 2012  تنفيذ -تخطيط 
4 Yang et al. 2014  تكامل المعرفة واالبداع –التعاون والثقة  –مهارات القيادة 
4 Bradshaw et al. 2014  االعتبار المخصص  –خاصية التأثير  –سلوك التأثير– 

 –ضية المكافآت العر  –التحفيز الفكري  –التحفيز االلهامي 
 باالستثناء دارةاإل

 .ينعداد الباحثإ  المصدة:
 تي:، فيمكن أن تتوضح من خالل اآلبعادوأما مالمقصود بكل بعد من هذه األ

عينة أو مدبيات على تطوير مهارات القيادة المطلوبة ألكثر الوظائف أو وظائف ركزت األ مهاةات القياد : .1
أدوار العمل. وتتضمن العديد من مفاهيم مهارات القيادة بجانب المعرفة، الخواص، سلوك، عادات العمل، 
والخصائص الشخصية. وتعتبر مهارات قيادة المعرفة مهمة في أن تكون قادرة على زيادة المشاركة بالمعرفة 

لمعرفة ا إدارةالمعرفة ُتحسن من مستويات ، وقد أشارت الدراسات السابقة بأن مهارات قيادة فرادبين األ
 ، واتصاٍل صادق، ووصوٍل أوسع للموارد.  أكبرفضاًل عن التأثير المتبادل، وانفتاٍح 
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يق أتساق أعضاء الفر  إلىدورًا حاسمًا في عمليات الفريق )الجماعة(، ويؤديان  ويؤديان التعاون والثقة: .2
كتساب، جدًا في ا لسابقة إلى أن التعاون والثقة عامل مؤثرية. وقد أشارت الدراسات اويجعالنه أكثر فاعل

 .فرادالمعرفة الفعالة قد تشتق من التعاون الناجح والثقة بين األ إدارةالمشاركة، وتطبيق المعرفة. و 
 دوقد أتضح بأن تكامل المعرفة وجِّ المعرفة.  إدارةدورًا هامًا في  أظهرت أنها تؤدي تكامل المعرفة واال داع: .3

، باإلضافة دفراالمعرفة الناجحة. فهي ُتسهل مشاركة وتطبيق المعرفة بين األ دارةلكي تكون محدد حاسم إل
 دارةإوقدرتهم اإلبداعية مهمة البتكار المعرفة واألفكار الجديدة. لذلك، تتطلب  فرادأن سلوك تعّلم األ إلى

 المعرفة الفعالة تكامل المعرفة الفعالة واالبداع لدعمهما.

 لمبحث الثالث/ الجانب العملي للبحثا
 أواًل: تحليل البيانات الديموغرافية لعينة البحث .4

تغيرات ها لطبيعة مأفرادمة فية لعينة البحث، وتحديد مدى مالءتتضمن هذه الفقرة البيانات الديموغرا 
في  عينة من الطالبذ تشمل هذه الخصائص ت مستوى من الدقة، إتهم في تقديم إجابات وآراء ذاالبحث وامكانا

وتحليلها من خالل الجدول  فراد( فردًا. ويمكن بيان خصائص األ413جامعة الموصل مجال البحث، وتكونت من )
(1.) 

 (N=413عينة البحث ) أفراد( خصائص 2جدول )
 النوع االجتماعي

 أنث  ذكر
 % ت % ت

223 22.53 131 31.42 
 العمر

 ف كثر 51 41-51 31-41 21-31

 % ت % ت % ت % ت

21 5.19 232 52.12 122 31.25 33 2.99 

 استخدا  االنترنت
 ممتاز جيد ال ب   به ضعيف

 % ت % ت % ت % ت
3 1.23 91 22.13 192 42.94 121 29.31 

 ثانيًا: اختباة دقة وجود   يانات أدا  القيا 
ألجل اختبار دقة وجودة بيانات أداة القياس استعان الباحث بمجموعة من األساليب واالختبارات 

ن (. حيث إReliability، والثبات Validity، والصدق Normalityاإلحصائية، وهي )التوزيع الطبيعي 
هو لتحديد شكل توزيع البيانات، فقد استخدم اختبار  Normalityالغرض من اجراء اختبار التوزيع الطبيعي 

(Kurtosis & Skewness( الذي تم حسابه لكل متغير من متغيرات البحث وكما مبين في الجدول )2.) 
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 ( اختباة دقة وجود   يانات أدا  القيا 2جدول )

 الفقرة المتغير/ البعد

Normality 

Measure 

of 

Sampling 

Adequacy 

Validity Reliability 

Skewness Kurtosis KMO 
Factor 

Loading 

Cronbach's 

Alpha 

رأس المال 

 االجتماعي

 

AA 

-233.-  332.  .777 

.863 

.81 

BB .792 

CC .768 

DD .776 

EE .788 

سهولة 

االستعمال 

 الملموسة

FF 

-.067- .538 .681 

.780 

.67 
GG .778 

HH .736 

II .816 

 الفائدة الملموسة

 

JJ 

-.869- .665 .731 

.821 

.77 
KK .775 

LL .863 

MM .767 

 االنسجام

 

NN 

-.739- .987 .821 

.796 

.79 OO .820 

PP .855 

التفاعل 

 االجتماعي

 

QQ 

-.755- .807 .661 

.820 

.69 

RR .815 

SS .822 

TT .792 

UU .843 

VV .811 

WW .801 

 المعنى

 

XX 

-.502- .703 .783 

.816 

.78 
YY .873 

ZZ .802 

CK4 .755 

 القدرة

 

AD 

-.409- -.540- .765 

.800 

.77 AS .833 

WE .803 

 تحديد الذات

 

FR 

-.608- .994 .853 

.872 

.88 XD .874 

FV .913 

 التأثير

 

GX 

-.459- .873 .796 

.786 

.79 HT .788 

YU .816 

 مهارات القيادة

 

UG 
-.456- .866 .762 

.863 
.82 

JK .897 
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 الفقرة المتغير/ البعد

Normality 

Measure 

of 

Sampling 

Adequacy 

Validity Reliability 

Skewness Kurtosis KMO 
Factor 

Loading 

Cronbach's 

Alpha 

KB .873 

 التعاون والثقة

 

GH 

-.675- -.765- .832 

.812 

.87 
HM .798 

NX .854 

RE .800 

المعرفة تكامل 

 واالبداع

 

DJ 

-.788- .743 .832 

.793 

.78 
UI .843 

FN .740 

TU .720 

( لمتغيرات المقياس كافة، تقع ضمن Kurtosis & Skewnessيتضح من الجدول المذكور آنفاً بأن قيم )
لمي(، المناسب هو )اإلحصاء المعالحدود الدنيا والعليا للتوزيع الطبيعي، وهذا يدل على أن األسلوب االحصائي 

كما  لمعلمي.م مع اإلحصاء اارات اإلحصائية األخرى التي تتالءفضاًل عن صالحية البيانات إلجراء االختب
( تمتعت بمستوى مقبول، وهذا يدل على كفاية حجم العينة إلجراء التحليل KMOبأن قيمة ) اتضح من الجدول

مقبولة، وهذا من الحدود الدنيا ال أكبربأن التشبعات العاملية للفقرات كافة العاملي ولجميع المتغيرات. وقد اتضح 
بناء لمتغيرات البحث جميعًا، وأن بيانات أداة القياس صالحة إلجراء التحليالت  اً يدل على أن هنالك صدق

من  أكبرالمقياس هو  أبعاد( لجميع Cronbach's Alphaاإلحصائية األخرى. كما اتضح بأن معامل الثبات )
 ، وهذا يدل على توافر االتساق الداخلي لفقراته، وكذلك صالحيته إلجراء التحليالت اإلحصائية األخرى.0.20

 ثالثًا: التحليل العاملي التوكيدي
يتيح التحليل العاملي التوكيدي إمكانية اختبار مدى صحة ودقة نماذج محددة يتم بناؤها وفقًا لمعطيات 

احثين من تحديد ووضع عوامل محددة مسبقًا، وُيعد التحليل العاملي التوكيدي واحدًا من وأسس نظرية، ويمكن الب
 ,Al-Hawari, 2017)أنموذج المعادلة البنائية  (SEM) (Structural Equation Modeling) تطبيقات

من منهجيات البحث المهمة والمعاصرة لتحليل البيانات الخاصة بالدراسات السلوكية،  (SEM). إذ ُتعد (1482
وُتمكن هذه المنهجية من وصف العالقات المتداخلة بين عناصر الظاهرة التي يتم تصميمها ودراستها وصفًا 

إلحصائي، وهي امتداد لتحليل اكميًا، فضاًل عن تفسيرها تفسيرًا شاماًل دون تجزئة، وُتعد أسلوبًا رياضيًا قائم على ا
لألنموذج الخطي الذي يسمح بتحليل واختبار لمجموعة من معادالت االنحدار وعلى نحٍو ُمتكامل ومتزامن التي 

 ,Sahrawi and Bouslab) تحدد طبيعة العالقات بين متغيرات الدراسة المشاهدة والمتغيرات الكامنة لها

 مدى المطابقة بين األنموذج النظري للدراسة والبيانات الميدانية هو تحديد (SEM) والهدف من .(61 ,2016
(Azzouz, 2018, 301) وفيما يأتي عرض ألهم مؤشرات جودة المطابقة المعتمدة في التحليل العاملي .
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التوكيدي التي يتم استخدامها على نحٍو واسع في الدراسات التطبيقية ليتم عن طريقها الحكم على جودة األنموذج، 
 :(Azzouz, 2018, 308) (Al-Arabi, 2018, 117-119)( 9وهذه المؤشرات يعرضها الجدول )

 معايير جود  المطابقة وقيم القبول (9الجدول )
 قيمة القبول المعياة ت
 النسبة االحتمالية لمربع كاي 1

 CMIN / f 

 (2)من  أقل

 مؤشر جودة المطابقة 2
(Goodness-of-Fit Index) (GFI) 

 فأكثر (0.90)

 مؤشر جودة المطابقة المصحح 3
(Adjusted Goodness of Fit Index) (AGFI) 

 فأكثر مطابقة جيدة / (0.90)
 مطابقة مقبولة (0.85)من  أكبر

 مؤشر المطابقة المقارن  4
(The Comparative Fit Index) (CFI) 

 فأكثر مطابقة جيدة / (0.90)
 (0.95) إلى (0.90)

 مطابقة مناسبة
 مؤشر المطابقة المعياري  4

 (Normative Fit Index) (NFI) 

 فأكثر (0.95)

 الجذر التربيعي لمتوسط خطأ االقتراب 2
(Root Mean Square Error of Approximation) 

(RMESA) 

 مطابقة جيدة / (0.05)من  أقل
 (0.08) إلى (0.05)

 مطابقة متوسطة /
 غير مقبولة (0.10)من  أكبر

 المطابقة غير المعياري أو مؤشر توكر لويسمؤشر  1
(Tucker –lewis Index) (TLI) 

 فأكثر (0.90)

 جذر متوسط مربعات البواقي  2
(Root Mean Square Residuals) (RMR) 

 مطابقة جيدة (0.05)من  أقل
 

 األدبيات العلمية ذات العالقة إلىاستنادًا  ينالجدول من إعداد الباحث
( مؤشرات جودة المطابقة المحسوبة ومقارنتها مع معايير القبول المحددة، وكما 10ويعرض الجدول )

 يأتي:
 ( مؤشرات المطابقة لألنموذج البنائي للدةاسة11الجدول )

القيمة  المصطلح المؤشر ت
 المحسوبة

مطا ق /  القيمة المعياةية
 غير مطا ق

1 CMIN / f مطابق (2)من  أقل 1.87 النسبة االحتمالية لمربع كاي 
2 (GFI) مطابق فأكثر (0.90) 0.93 مؤشر جودة المطابقة 
3 (AGFI) مطابق فأكثر (0.85) 0.90 مؤشر جودة المطابقة المصحح 
4 (CFI)  مطابق فأكثر (0.90) 0.96 مؤشر المطابقة المقارن 
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 المصطلح المؤشر ت
القيمة 
 القيمة المعياةية المحسوبة

مطا ق / 
 غير مطا ق

4 (NFI)  مطابق فأكثر (0.95) 0.94 مؤشر المطابقة المعياري 
2 (RMESA)  مطابق (0.05)من  أقل 0.038 لمتوسط خطأ االقترابالجذر التربيعي 
1 (TLI) مطابق فأكثر (0.90) 0.96 مؤشر توكر لويس 
2 (RMR) مطابق (0.05)من  أقل 0.02 جذر متوسط مربعات البواقي 

   (Amos. v 24)مخرجات البرمجية اإلحصائية  إلىن استنادًا يالجدول من إعداد الباحث
تمثل بقيام المرحلة المهمة من البحث التي ت إلىلتحليل العاملي التوكيدي سيتم االنتقال ا نتائج إلىواستنادًا 

 ا ضمن منهجية البحث وفق أنموذجها الفرضي، وكما يأتي:إليهالباحثان باختبار الفرضيات التي تمت اإلشارة 
 اختباة الفرضيات  .1

معايير  إلىبعد التأكد من مطابقة أنموذج البحث الفرض لبيانات العينة المبحوثة والوصول باألنموذج 
، أصبح باإلمكان اختبار (CFA) جودة المطابقة المطلوبة والمحددة عبر إجراء التحليل العاملي التوكيدي

 الفرضيات البحثية المحددة ضمن المنهجية، وكما يأتي:
التقانات االجتماعية تأثيرًا ذا داللة معنوية في قيادة  أبعادتؤثر التي نصت على ) :ضية األول اختباة الفر  أواًل.

(، وبغرض تحديد مدى صحة الفرضية فقد تم إجراء التحليل لالزم لذلك وباعتماد البرنامج االحصائي المعرفة
(Amos)( اتجاه التأثير وقيمه، وكما11( وبيانات الجدول )4، ويعرض الشكل ) :يأتي 
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 ( نتائج اختباة الفرضية األول 5الشكل )

 
 
 قياد  المعرفةفي التقانات االجتماعية  أبعادالت ثيرات المعياةية لمتغير  (11الجدول )

Estim المتغير المستقل  المتغير المعتمد

ate 

S

.E. 
C.R. P Label 

 134. س المال االجتماعيأر  ---> قيادة المعرفة
.

035 
3.807 *** par_29 

 ---> قيادة المعرفة
سهولة االستعمال 

 الملموسة
.070 

.

035 
2.002 .045 par_30 

 091. الفائدة الملوسة ---> قيادة المعرفة
.

036 
2.530 .011 par_31 

 332. االنسجام ---> قيادة المعرفة
.

054 
6.127 *** par_32 

 146. التفاعل االجتماعي ---> قيادة المعرفة
.

036 
4.095 *** par_33 

ية التقانات االجتماع أبعاد( مؤشرات توضح طبيعة ومقدار التأثير الذي تمارسه 11تقدم بيانات الجدول )
 ، وكما يأتي:قيادة المعرفةفي 



  .................دور التقانات االجتماعية والتمكين النفسي.               
 

 السبعاوي والشاهر

 535 
 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276Xتنمية الرافدين )

  .pp(444-403، ص. ) .2021Decكانون ،  .No(131، ع ) Vol(50مج )

 

  ما  دة المعرفةقيافي للتقانات االجتماعية متمثلة ببعد رأس المال االجتماعي إذ بلغت قيم معامل التأثير
من القيمة الحرجة  أكبروهي  (3.807)لمعامل التأثير هذا فقد بلغت (C.R) ، وقيمة (0.134)قيمته 
 اً تأثيرًا ايجابي لبعد رأس المال االجتماعي، وهذا يعني بأن (0.000)عند مستوى معنوية  (1.96)البالغة 
 .قيادة المعرفة في العينة المبحوثةفي  ومعنوياً 

 قيادة في وسة مللتقانات االجتماعية متمثلة ببعد سهولة االستعمال الملبلغت قيم معامل التأثير  في حين
من  أكبروهي  (2.002)لمعامل التأثير هذا فقد بلغت (C.R) ، وقيمة (0.070)ما قيمته  المعرفة

لبعد سهولة االستعمال ، وهذا يعني بأن (0.045)عند مستوى معنوية  (1.96)القيمة الحرجة البالغة 
 .قيادة المعرفة في العينة المبحوثةفي  ومعنوياً  ًا ايجابياً تأثير الملموسة 

 ما قيمته  لغتقيادة المعرفة بفي للتقانات االجتماعية متمثلة ببعد الفائدة الملموسة قيم معامل التأثير  أما
من القيمة الحرجة البالغة  أكبروهي  (2.530)لمعامل التأثير هذا فقد بلغت (C.R) ، وقيمة (0.091)
في  وياً ومعن يجابياً إتأثيرًا  لبعد الفائدة الملموسة، وهذا يعني بأن (0.011)عند مستوى معنوية  (1.96)

 .قيادة المعرفة في العينة المبحوثة
 يمته ما ق قيادة المعرفةفي للتقانات االجتماعية متمثلة ببعد االنسجام قيم معامل التأثير  وكانت

من القيمة الحرجة البالغة  أكبروهي  (6.127)ير هذا فقد بلغت لمعامل التأث(C.R) ، وقيمة (0.332)
قيادة  في ومعنوياً  تأثيرًا ايجابياً  لبعد االنسجام، وهذا يعني بأن (0.000)عند مستوى معنوية  (1.96)

 .المعرفة في العينة المبحوثة
  ما  المعرفة قيادةفي للتقانات االجتماعية متمثلة ببعد التفاعل االجتماعي بلغت قيم معامل التأثير و

من القيمة الحرجة  أكبروهي  (4.095)لمعامل التأثير هذا فقد بلغت (C.R) ، وقيمة (0.146)قيمته 
 ياً يجابإتأثيرًا  لبعد التفاعل االجتماعي، وهذا يعني بأن (0.000)عند مستوى معنوية  (1.96)البالغة 
 .قيادة المعرفة في العينة المبحوثةفي  ومعنوياً 
، بما ةقيادة المعرففي  التقانات االجتماعية بعادألوفقًا لما تقدم من مؤشرات بوجود تأثير معنوي و      
 .االولى الفرضية البحثية قبوليعني 
 الثانيةاختباة الفرضية  .ثانياً 

التقانات االجتماعية تأثيرًا ذا داللة معنوية في التمكين النفسي لصناع  أبعادتؤثر التي نصت على )
(، وبغرض تحديد مدى صحة الفرضية فقد تم إجراء التحليل لالزم لذلك وباعتماد البرنامج االحصائي المعرفة

(Amos)( اتجاه التأثير وقيمه، وكما يأتي:12( وبيانات الجدول )2، ويعرض الشكل ) 
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 نتائج اختباة الفرضية الثانية( 2الشكل )
 

 
 
 التمكين النفسي لصناع المعرفةفي التقانات االجتماعية  أبعادالت ثيرات المعياةية لمتغير  (12الجدول )

 Estimate S.E. C.R. P Label المتغير المستقل  المتغير المعتمد

التمكين النفسي 
 لصناع المعرفة

<--

- 

رأس المال 
 االجتماعي

.098 .052 1.900 .057 par_30 

التمكين النفسي 
 لصناع المعرفة

<--

- 

سهولة االستعمال 
 الملموسة

.186 .055 3.350 *** par_31 

التمكين النفسي 
 لصناع المعرفة

<--

- 
 par_32 616. 502. 050. 025. الفائدة الملموسة

التمكين النفسي 
 لصناع المعرفة

<--

- 
 par_33 *** 4.125 078. 321. االنسجام

التمكين النفسي 
 لصناع المعرفة

<--

- 

التفاعل 
 االجتماعي

.436 .065 6.759 *** par_34 
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ية التقانات االجتماع أبعاد( مؤشرات توضح طبيعة ومقدار التأثير الذي تمارسه 12تقدم بيانات الجدول )
 ، وكما يأتي:قيادة المعرفةفي 

  مكين النفسي التفي للتقانات االجتماعية متمثلة ببعد رأس المال االجتماعي إذ بلغت قيم معامل التأثير
 أقلي وه (1.900)لمعامل التأثير هذا فقد بلغت (C.R) ، وقيمة (0.098)ما قيمته لصناع المعرفة 

بعد رأس المال  اليؤثر ، وهذا يعني بأن(0.057)عند مستوى معنوية  (1.96)من القيمة الحرجة البالغة 
 .التمكين النفسي لصناع المعرفة في العينة المبحوثةفي  ماعياالجت

 التمكين ي فللتقانات االجتماعية متمثلة ببعد سهولة االستعمال الملوسة بلغت قيم معامل التأثير  في حين
وهي  (3.350)لمعامل التأثير هذا فقد بلغت (C.R) ، وقيمة (0.186)ما قيمته النفسي لصناع المعرفة 

لبعد سهولة ، وهذا يعني بأن (0.045)عند مستوى معنوية  (1.96)يمة الحرجة البالغة من الق أكبر
 .ثةالتمكين النفسي لصناع المعرفة في العينة المبحو في  ومعنوياً  تأثيرًا ايجابياً االستعمال الملموسة 

 ي لصناع التمكين النفسفي للتقانات االجتماعية متمثلة ببعد الفائدة الملموسة قيم معامل التأثير  أما
 أقلوهي  (0.502)لمعامل التأثير هذا فقد بلغت (C.R) ، وقيمة (0.025)ما قيمته  بلغتفالمعرفة 

 الفائدة الملموسة ُبعد، وهذا يعني بأن (0.616)عند مستوى معنوية  (1.96)من القيمة الحرجة البالغة 
 .بحوثةالتمكين النفسي لصناع المعرفة في العينة المفي  ال يؤثر

 ناع المعرفة التمكين النفسي لصفي للتقانات االجتماعية متمثلة ببعد االنسجام قيم معامل التأثير  وكانت
من القيمة الحرجة  أكبروهي  (4.125)لمعامل التأثير هذا فقد بلغت (C.R) ، وقيمة (0.321)ما قيمته 
في  اً ومعنوي تأثيرًا ايجابياً  االنسجاملبعد ، وهذا يعني بأن (0.000)عند مستوى معنوية  (1.96)البالغة 

 .التمكين النفسي لصناع المعرفة في العينة المبحوثة
  ين النفسي التمكفي للتقانات االجتماعية متمثلة ببعد التفاعل االجتماعي بلغت قيم معامل التأثير و

 أكبروهي  (6.759)لمعامل التأثير هذا فقد بلغت (C.R) ، وقيمة (0.436)ما قيمته لصناع المعرفة 
لبعد التفاعل ، وهذا يعني بأن (0.000)عند مستوى معنوية  (1.96)من القيمة الحرجة البالغة 

 .التمكين النفسي لصناع المعرفة في العينة المبحوثةفي  ومعنوياً  تأثيرًا ايجابياً  االجتماعي
عمال اعية متمثلة بــ )سهولة االستالتقانات االجتم بعادألووفقًا لما تقدم من مؤشرات بوجود تأثير معنوي 

 لفرضية البحثيةا قبول، بما يعني التمكين النفسي لصناع المعرفةفي  الملموسة، االنسجام، والتفاعل االجتماعي(
الثانية باستثناء البعدين )رأس المال االجتماعي والفائدة الملموسة( اللذين لم يؤثرا في التمكين النفسي لصناع 

 .المعرفة
 الثالثةاختباة الفرضية  .ثالثاً 

، (التمكين النفسي لصناع المعرفة تأثيرًا ذا داللة معنوية في قيادة المعرفة أبعادتؤثر التي نصت على )
، (Amos)وبغرض تحديد مدى صحة الفرضية فقد تم إجراء التحليل لالزم لذلك وباعتماد البرنامج االحصائي 

 ( اتجاه التأثير وقيمه، وكما يأتي: 13( وبيانات الجدول )1ويعرض الشكل )



  .................دور التقانات االجتماعية والتمكين النفسي.               
 

 السبعاوي والشاهر

 534 
 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276Xتنمية الرافدين )

  .pp(444-403، ص. ) .2021Decكانون ،  .No(131، ع ) Vol(50مج )

 

 ( نتائج اختباة الفرضية الثانية2الشكل )

 
 
 قياد  المعرفةفي التمكين النفسي لصناع المعرفة  أبعادالت ثيرات المعياةية لمتغير  (13الجدول )

المتغير 
  المعتمد

المتغير 
 Estimate S.E. C.R. P Label المستقل

 par_19 *** 3.806 025. 096. المعنى ---> قيادة المعرفة

 par_20 *** 4.531 037. 168. القدرة ---> قيادة المعرفة

 par_21 028. 2.195 025. 055. تحديد الذات ---> قيادة المعرفة

 par_22 *** 9.850 032. 312. التأثير ---> قيادة المعرفة

ي التمكين النفس أبعاد( مؤشرات توضح طبيعة ومقدار التأثير الذي تمارسه 13بيانات الجدول ) تظهر
 ، وكما يأتي:قيادة المعرفةفي لصناع المعرفة 

  ما  يادة المعرفةقفي للتمكين النفسي لصناع المعرفة متمثلة ببعد المعنى إذ بلغت قيم معامل التأثير
من القيمة الحرجة  أكبروهي  (3.806)لغت لمعامل التأثير هذا فقد ب(C.R) ، وقيمة (0.096)قيمته 
ي ف ومعنوياً  تأثيرًا ايجابياً لبعد المعنى ، وهذا يعني بأن (0.000)عند مستوى معنوية  (1.96)البالغة 

 .قيادة المعرفة في العينة المبحوثة
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 المعرفةقيادة ي فللتمكين النفسي لصناع المعرفة متمثلة ببعد القدرة بلغت قيم معامل التأثير  في حين 
من القيمة الحرجة  أكبروهي  (4.531)لمعامل التأثير هذا فقد بلغت (C.R) ، وقيمة (0.168)ما قيمته 
ي ف ومعنوياً  تأثيرًا ايجابياً لبعد القدرة ، وهذا يعني بأن (0.000)عند مستوى معنوية  (1.96)البالغة 

 .قيادة المعرفة في العينة المبحوثة
 بلغتفادة المعرفة قيفي كين النفسي لصناع المعرفة متمثلة ببعد تحديد الذات للتمقيم معامل التأثير  أما 

من القيمة الحرجة  أكبروهي  (2.195)لمعامل التأثير هذا فقد بلغت (C.R) ، وقيمة (0.055)ما قيمته 
 نوياً ومع يجابياً إتأثيرًا لبعد تحديد الذات ، وهذا يعني بأن (0.028)عند مستوى معنوية  (1.96)البالغة 
 .قيادة المعرفة في العينة المبحوثةفي 

  ما  يادة المعرفةقفي للتمكين النفسي لصناع المعرفة متمثلة ببعد التأثير إذ بلغت قيم معامل التأثير
من القيمة الحرجة  أكبروهي  (9.850)لمعامل التأثير هذا فقد بلغت (C.R) ، وقيمة (0.312)قيمته 
في  اً ومعنوي تأثيرًا ايجابياً لبعد التأثير ، وهذا يعني بأن (0.000)عند مستوى معنوية  (1.96)البالغة 

 .قيادة المعرفة في العينة المبحوثة
، قيادة المعرفة فيالتمكين النفسي لصناع المعرفة  بعادألووفقًا لما تقدم من مؤشرات بوجود تأثير معنوي 

 .الثانية الفرضية البحثية قبولبما يعني 
 الرابعةاختباة الفرضية  .بعاً ةا

تؤثر التقانات االجتماعية تأثيرًا مباشرًا ذا داللة معنوية في قيادة المعرفة من خالل التي نصت على )
وباعتماد  لالزم لذلكاتم إجراء التحليل تحديد مدى صحة الفرضية ل(، و الدور الوسيط التمكين النفسي لصناع

 ( اتجاه التأثير وقيمه، وكما يأتي: 14( وبيانات الجدول )2الشكل )، ويعرض (Amos)البرنامج االحصائي 
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 نتائج اختباة االنموذج البنائي الختباة الفرضية الثالثة )العامل الوسيط( (2) الشكل
 

 
وسااطة  ( قيم معامالت االنحداة الخاصة بالت ثير المباشر للتقانات االجتماعية في قياد  المعرفة 14الجدول )

 التمكين النفسي لصناع المعرفة
المتغير 
 المعتمد

 Estimate S.E. C.R. P Label المتغير المستقل 

التمكين النفسي 
 لصناع المعرفة

 par_45 *** 9.417 081. 758. التقانات االجتماعية --->

 par_44 *** 12.835 067. 857. التقانات االجتماعية ---> قيادة المعرفة

 ---> المعرفةقيادة 
التمكين النفسي 
 لصناع المعرفة

.372 .059 6.351 *** par_46 

 للتقانات االجتماعية في قيادة المعرفة بوساطةظهرت نتائج اختبار هذه الفرضية وجود تأثير معنوي أ
 التمكين النفسي لصناع المعرفة، مما يدل على قبول الفرضية البحثية الثالثة.
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 االستنتاجات والمقترحاتالمبحث الرابع/ 
 أواًل: االستنتاجات

ا االستراتيجية هأهدافترتبط التقانات االجتماعية بموضوعات بناء التقانة االلكترونية للمنظمة لتحقيق  .1
المحددة في خطتها، وُتعد التقانات االجتماعية أكثر من مجرد أدوات تقنية، وانما أعمق لتشمل عوامل 

 لمنظمة.حيوية ُتعد األساس لنجاح ا

تستدعي التطورات الحاصلة في بيئة المنظمات التفكير بالسبل التي تجعل المنظمات تقود معرفتها  .2
بأسلوب مبتكر وغير تقليدي تتفوق فيه على مستويات أداء المنظمات المنافسة ويجعلها منظمة مبتكرة 

 قادرة على تحقيق رسالتها للبقاء، والنمو، وتعزيز قدرتها التنافسية.

ذا التوجه يعود هالمبحوثين، و  فرادلعوامل تقانة التقانات االجتماعية لدى األ اً كبير  اً أن هنالك اهتمام تبين .3
بالتطورات التقنية الخاصة بتقانات التواصل االجتماعي على النحو الذي  فراداهتمام األ إلىمردوده 

 تدفعهم نحو قيادة المعرفة.

لوعي هذا االهتمام يعود إلى ابالتمكين النفسي لصناع المعرفة، وأن مرد  اً كبير  اً ظهر أن هنالك اهتمام .4
 تجاه المزايا المتحققة من توظيف هذا التمكين في قيادة المعرفة. فرادالذي يمتلكه األ

ها ذي تمكنهم من االستفادة منالمبحوثين نحو قيادة المعرفة على النحو ال فراداهتمام عاٍل من لُدن األ .4
 بين المجاميع عبر التقانات االجتماعية. تبادلهاومن 

 ثانيًا: المقترحات
زيادة االهتمام بالتقانات االجتماعية، وذلك لما لها من دور بارز في تعزيز االستفادة منها في تعزيز  .1

 التمكين النفسي لصناع المعرفة فضاًل عن قيادة المعرفة.

 دم التقانات االجتماعية ألجل قيام القياداتتفعيل منظومة البحث العلمي من لدن المنظمات التي تستخ .2
اإلدارية كافة على استيعاب ونشر المفاهيم التقنية المعاصرة بشكل ينعكس ذلك تجاه توظيفها في قيادة 

 المعرفة.

زيادة االهتمام بمعايير الجودة عند تصميم مواقع التقانات االجتماعية، لما لها من دور كبير في تحفيز  .3
 نفسي لصناع المعرفة.ورفع التمكين ال

قيادة المعرفة في نجاح  هميةأل فرادالتركيز إيالء مزيد من االهتمام والوعي من لدن المنظمات واأل .4
 هم.أعمال

سلوكية نحو تعزيز النوايا ال إلىمما تؤدي  فرادينبغي التركيز على بناء ثقافة الحوار والتفاعل بين األ .4
 استعمال التقانات االجتماعية.

 زيادة ثقة المستهلكين عبر االنترنت بمواقع التقانات االجتماعية. عمالمديري األ ينبغي على .2

ل توسيع جتطبيقات التقانات االجتماعية من أن تبحث البحوث المستقبلية أشكااًل مختلفة من ينبغي أ .1
دور من الدراسات المستقبلية: ك اً ح عددالتقانات االجتماعية. لذلك نقتر  الفهم للنمو السريع في أطر



  .................دور التقانات االجتماعية والتمكين النفسي.               
 

 السبعاوي والشاهر

 551 
 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276Xتنمية الرافدين )

  .pp(444-403، ص. ) .2021Decكانون ،  .No(131، ع ) Vol(50مج )

 

التقانة النقالة في قيادة المعرفة، توظيف نظم الواقع االفتراضي في قيادة المعرفة، وبناء سحابة التقانة 
 االجتماعية.
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