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  نظم استخدام بين العالقة في المعرفة لمشاركة الوسيط الدور
 البنوك في التنظيمي واإلبداع البشرية الموارد معلومات

 األردن في العاملة التجارية

 عادل أكرم سلوم /الدكتور

 األردن  -جامعة مؤتة  -كلية األعمال   -قسم نظم المعلومات اإلدارية  -أستاذ مساعد 
 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الدور الوسيط لمشاررةة المعرفاة فا   :الملخص
العالقااة نااظم معاام تعلوتاارد المااوارو الدشاارلة وامنااداك التخعيماا  و لاا  تاام  ااال    خاا  

د االجتمرعياة ةسساترا يةية  ياميم الدااح الاارل   تام المخهج الكم  وإ درك المساوار
اجل  اقظق هدف الدراسة فقد  م  وزلا  اساتدرمة  ام إعاداوهر و وزلعهار علاى عظخاة  ظار 
ااتمرلياااة تيسااارل تااام الماااون ظم اموارلاااظم والمااادراي فااا  ال خاااو  التةررلاااة العرتلاااة فااا  

( اساتدرمة 300( تونا  وتون اة تام  )ال  180األرون اظح نلغ عادو المدااونظم  
 ضاامخت الدراساة العدماد تاام الختارهج تاام  همهار عادل وجااوو  نار لمشااررةة و   ام  وزلعهار 

المعرفااااة ةمتوظاااار وساااايط فاااا  العالقااااة نااااظم معاااام تعلوتاااارد المااااوارو الدشاااارلة وامنااااداك 
 التخعيم   

Abstract: The aim of the current study is to investigate the 

mediating role of knowledge sharing on the relationship 

between human resources information systems and 

organizational innovativeness. Quantitative approach and social 

survey as the main research design strategy was adopted to 

achieve the aim of the study. A survey questionnaire was 

distributed on a non-probability convenience sample 

encompassing a total of (300) managers working in the 

commercial banks in Jordan. (180). The main findings of the 

study were there was no mediating role of knowledge sharing on 

the relationship between human resources information systems 

and organizational innovativeness.  
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 :المقدمة
 اولل  واي العدمد تم  األعمر  ف  الوقت الخرل  الىتخعمرد لقد عملت 

جوامب العمل والخشرط تم اليورل التقلظدية إلى اليورل الماوسدة، ولعل  هم  ل  
الةوامب ه  الممررسرد المتعدول موارل الموارو الدشرلة والت   )دات ُ سمى نخعم 

وارو الدشرلة  همية  ر)ة؛ اكتس ت معم تعلوترد المو تعلوترد الموارو الدشرلة  
ديم جمي  المعلوترد الضرورلة ف  إوارل الموارو الدشرلة والذي ُيعد نتق هرتعلقل

الميدر الةوهري للذةري وامنداك  لتخعيم   وعليه فسن  يميم و طولر معم 
 تعلوترد توارو بشرلة فعرلة يعد تيدرا هرتًر ق   اقظق امنداك ف   لمخعمرد  

الةوهرلة موارل المعرفة هو عخوان إن تشررةة المعرفة ةأاد  هم العمليرد 
المرالة الارلية ف  إوارل تخعمرد األعمر  فمشررةة المعرفة يمخح المخعمرد تزاير 
عدل؛ لكومهر قوًل ايةرنيًة تؤنرل ف   لق المخعمرد الخالقة وعرتل ارسم وتهم ف  
مةرح المخعمرد وتسرهمتهر ف  زلرول توارو المخعمة و قدر هر على  قلظل الوقت 
المستهل  ف  التةربة والخطأ، إ   هدف تمررسرد تشررةة المعرفة إلى إعرول 

 ( Chaudnry, 2005استعمر  و ولظد المعررف ف  المستولرد التخعيمية المختل ة  
ولتاقظق  ل  الند تم   خ  عملية تشررةة المعرفة ةسسترا يةية وفلس ة رسمية ضمم 

نقرفة تشررةة المعرفة على تستوى  ضرورل مشرو ةيرد المخعمة و عمرلهر استرا ي
األفراو والمخعمة ف   ن تعًر  وهذا متطلب  ن  كون تشررةة المعرفة عملية موتية 
تستمرل  خعكس ف  العمليرد واألمشطة اموارلة وا ل المخعمة و ررجهر، وتم هخر 
 أ   هذه الدراسة لتسليط الضوي على وور تشررةة المعرفة ف   عزلز  نر استخدال 

م تعلوترد الموارو الدشرلة ف   اقظق امنداك التخعيم  والذي يعد تتطلدر ال يمكم مع
 االستوخري عخه ف    وق المخعمرد و مظزهر 

 :الدراسة مشكلة
 واجه الكثظر تم القطرعرد االقتيروية و ر)ة القطرك الميرف  الكثظر تم 

هر والذي ندوره ياقق التاديرد المتعلقة نتطولر األواي، واالستوال  األتثل لموارو
الك ريل وال رعلية ف  نل نظئة  تسم برلمخرفسة والتسررك المعرف  والتكخولوج   وتم 
نظم هذه التاديرد ضع  فرعلية استخدال معم تعلوترد الموارو الدشرلة، تمر قد 
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مؤنر سلدًر على  لق امنداك التخعيم  لل خو  التةررلة العرتلة ف  األرون، ولعظق وور 
لظم ف  ال خو  ف   لق فرص امنداك والتمظز وبرلترل  عدل  مكم  ل  ال خو  العرت

تم  اقظق  هدافهر االسترا يةية  وإضرفة إلى  ل  فرن  وفظر نظئة إنداعية وتشررةة 
المعرفة نظم العرتلظم ف  ةرفة المستولرد اموارلة يعت ر تم األهداف الةوهرلة 

هر و اقظق  على ورجرد التمظز ف  نل التطور لل خو  الت   سعى إلى االر قري بأواه
المعرف  الذي  شهده تخعمرد األعمر ؛ لذل   كمم المشكلة الرهيسية لهذه الدراسة 
ف  تارولة امجربة على سؤا  الدراسة المتمثل ف  "تر  نر استخدال معم تعلوترد 

المعرفة ف  الموارو الدشرلة على امنداك التخعيم  تم  ال  الدور الوسيط لمشررةة 
تم  ال  السؤا  السرنق يمكم امجربة عم   و ال خو  التةررلة العرتلة ف  األرون"

 األسئلة ال رعية الترلية:
تشررةة المعرفة ف  ال خو   هل  ؤنر معم تعلوترد الموارو الدشرلة على  1

 التةررلة العرتلة ف  األرون؟
عيم  ف  ال خو  هل  ؤنر معم تعلوترد الموارو الدشرلة على امنداك التخ  2

 التةررلة العرتلة ف  األرون؟
هل  ؤنر عملية تشررةة المعرفة على امنداك التخعيم  ف  ال خو  التةررلة   3

 العرتلة ف  األرون؟
هل هخر  وور وسيط لمشررةة المعرفة ف  العالقة نظم معم تعلوترد الموارو   4

 ألرون؟الدشرلة وامنداك التخعيم  ف  ال خو  التةررلة العرتلة ف  ا
 الو)و  ألهداف فرعية ه : الدراسة هدف  :الدراسة أهداف

قيرس  نر معم تعلوترد الموارو الدشرلة على تشررةة المعرفة ف  ال خو    1
 التةررلة العرتلة ف  األرون 

قيرس  نر استخدال معم تعلوترد الموارو الدشرلة على امنداك التخعيم  ف    2
 األرون ال خو  التةررلة العرتلة ف  

قيرس  نر تشررةة المعرفة ف  امنداك التخعيم  ف  ال خو  التةررلة العرتلة ف    3
 األرون 
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نيرن تدى  نر معم تعلوترد الموارو الدشرلة على امنداك التخعيم  تم  ال    4
 الدور الوسيط لمتوظر تشررةة المعرفة ف  ال خو  التةررلة العرتلة ف  األرون 

 :الدراسة أهمية
ية الدراسة تم الخراية العملية التط يقية فه  تم الدراسرد الادمثة  خد   هم

الت   داح ف   نر  ط ظق معم تعلوترد الموارو الدشرلة على امنداك التخعيم  تم 
 ال  الدور المعد  لمشررةة المعرفة  اظح  شكل العخر)ر الثالث  استخدال معم 

داك التخعيم ( األسرس الذي يمكم  ن تعلوترد الموارو الدشرلة، تشررةة المعرفة وامن
  خ  عليه المخعمرد استرا يةير هر التخرفسية الت   مظزهر عم المخرفسظم، و عزلز قدرل 
 ل  المخعمرد على تواكدة التوظراد السرلعة ف  ال ظئة اموارلة  ولمكم ان ُ عت ر 

ف  األرون ف   هذه الدراسة ترجعًر هرتًر ليخرك القرار ف  ال خو  التةررلة العرتلة
 ط ظق  و)يرد الدراسة ف   عزلز نظئة امنداك التخعيم ، واالر قري ف  األواي؛ لتكون 

 ف  تيرف المؤسسرد المرلية العرلمية المرتوقة  
 :الدراسة ونموذج النظري  اإلطار

 : البشرية الموارد معلومات نظم
  متة تختل   مشطة يعمل معرل تعلوترد الموارو الدشرلة على  عزلز و دسيط 

الموارو الدشرلة الظدولة وإعرول هخدستهر وجم  وإوارل و قديم المعلوترد المتعلقة 
برلموارو الدشرلة إ   ن إوارل المخعمرد  اترج إلى تعلوترد تختل ة عم تواروهر 

 ( Batool et al 2012الدشرلة تم  جل  اقظق التطولر التخعيم  و خمية الموارو  
معرل تعلوترد الموارو الدشرلة على  مه  Poutanen( 2010وقد عرف  

رو طرلقة تاوسدة لةم  و خزلم واسترجرك و ادمح المعلوترد الخر)ة برلموا
  تونيف و درلب الموارو الدشرلةةرل  الدشرلة الت   اترجهر المخعمة

على  مه  وجد  Ferdous, et al( 2015و  Karikari, et al (2015)و كد 
عدل ت رراد الستخدال معرل تعلوترد الموارو الدشرلة ف  المخعمرد اظح يقدل معرل 
تعلوترد الموارو الدشرلة تعرفة شرتلة عم العمليرد الت  يمكم  ن  كون تشترةة 
نظم تختل  إواراد وواداد المخعمة  ولوفر الخعرل للمخعمة فر)ة جم  ال يرمرد 
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)خرعة القراراد برلةوول المطلوبة و وفظر تةموعة  ف  الوقت المخرسب ولضمم
  قررلر تتخوعة ُ عزز تم التخعيم الةظد للونره   موارلة  

تةموعة تم العواتل الت  قد  سرعد على  Dottorato( 2010  لذةرو 
استخدال معرل تعلوترد الموارو الدشرلة والت   سرعد ف  تواجهة التاديرد  و 

نظم هذه العواتل الثقرفة التخعيمية االيةرنية والداعمة  المعيقرد  م ة الذةر،وتم
الستخدال  وواد  كخولوجير المعلوترد واال ير  والمشةعة للتوظظر و وجيه المون ظم 

  إلى االعتمرو المتزامد لألوواد والوسرهل االلكترومية
  خطيط معم تم تةموعة  معمة فرعية تم  همهر لتشكل معرل الموارو الدشرلةو 

 ن معرل  Nagendra and Deshpande( 2014مرى  اظح  ،الدشرلة اروالمو 
 خطيط الموارو الدشرلة يسرهم ف   ادمد امتكرميرد الدشرلة الت   ملكهر المخعمة، 
وةذل   ادمد ارجر هر المستق لية والتعرف على تر هو تعروض ف  سوق العمرلة 
اتى  ايل على توارو بشرلة برلخيرهص والممظزاد الت   اترجهر وبمر متوافق ت  

 ن معرل  خطيط الموارو  Opoku-Mensah (2012تتطلدرد الونره   و كد  
الدشرلة هو معرل  م  يميمه تم  جل عرض الموارو الدشرلة المالهمة لشول 

   الونره  المختل ة والتخ ؤ برلعمرلة المستق لية الت   اترجهر المخعمة
والذي معرل  درلب و طولر الموارو الدشرلة  وهواتر عم الخعرل ال رع  اال ر 

مهدف لخقل بعض المهرراد والمعررف للمون ظم، لتاسظم طرلقة  واههم لونره هم 
الارلية و خمية قدرا هم باظح  كون لدمهم القدرل على القيرل برألمشطة والمهرل الموةلة 

ولر الموارو إلظهم تستق ال، لذا فرلمخعمة  ارص على وض  و خ ظذ نراتج  درلب و ط
(  ةمر  ن معم  درلب Yawson, 2009الدشرلة بمر يسرعدهر على  اقظق  هدافهر  

و طولر الموارو الدشرلة  سرهم ف   طولر القدراد امنداعية لدى هذا المورو و ةعله 
  كثر التزاتر نتاقظق  هداف المخعمة 

واي ُيعخى معرل  قظيم األ Obisi (2011)و  Vărzaru et al, (2014)اسب 
نتادمد و قظيم ةل تر قدته المورو الدشري تم قدراد و قخيرد وسلو  وتعرفة تم  جل 
إمترج المختةرد وجعلهر جرهزل للتوزل  واالستخدال تم طرف العمالي  وإضرفة لمر 

 قظيم األواي إلى  ادمد وفهم تسرهمة المون  ف   اقظق  هداف معرل س ق متيح هذا 
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قظيم األواي هو تكرفأل المون ظم ةل اسب إسهرتر ه ف  المخعمة  فرلهدف الرهيس  لت
 اقظق األهداف التخعيمية، وةذل  الارص على  اقظق  طط المخعمة ف  المستق ل 

 Shaout & Yousif, 2014  ) 
هو معرل ُ)مم لتادمد األجر الذي متقرضره التعولضرد ف اتر عم معرل

 ن معرل  Hameed, et al(2014المون  تقرنل تسرهمته ف  العمل  و كد  
التعولضرد هو الخعرل المادو للعواهد واألجور الت  متلقرهر المون  لقري  أومته 
لوني ته  ولعت ر معرل التعولضرد عرتاًل رهيسير لةذب المون ظم و ا ظزهم على 
زلرول األواي  وهخر  ةدر امشررل إلى  ن رضر المون ظم عم معرل التعولضرد 

 اسظم موعية األواي، ولقلل تم تعد  ووران العمل،  مخعكس وبشكل ايةرن  على
 Larkinولزلد تم التزال المون  برلعمل ف  المخعمة والارص على  اقظق  هدافهر

and Pierce, 2015)   
 :المعرفة مشاركة

تشررةة المعرفة على  مهر  درو  المعرفة  ,Osman et al (2015عرف  
 ,Hussain et alكرلمهرراد والخ راد نظم تختل   فراو المخعمة  وقد اعت ر 

تشررةة المعرفة األكثر  همية ف   خ ظذ إوارل المعرفة و ع ر تشررةة المعرفة  (2016)
 درو  عم رغدة المون ظم ف   درو  تعررفهم القيمة ت  بقية  فراو المخعمة وةذل  

المعلوترد المر دطة برلمخعمة والذي متيح المةر  للمخعمة ف  الايو  على تظزل 
 خرفسية  فضل و اسظم الممررسرد اموارلة واألمشطة الظوتية للمون ظم، و سهظل 

 ( Trivellas et al, 2015  قراراد، و لق نظئة تشةعة لإلنداكعملية ا خر  ال
فقد لواظ تظل األفراو إلى تشررةة  تم اهمية تشررةة المعرفةعلى الر م 

 2016المعرفة بشكل جزه  وهذا ُيعت ر تم التاديرد الت   واجه المخعمرد  
Akturan,  &Çekmecelioğlu (   و ةدر امشررل إلى  ن تشررةة المعرفة

الخرجاة ف  المخعمرد  عطظهر الكثظر تم االيةرنيرد ةرلقدرل على االستةربة للتوظراد 
واي  وبمر  ن تشررةة المعرفة ُ عت ر عملية  عليمية فسمه يمكم  لق ظم االال ظئية و اس

ال رص؛ لتوسي  استيعرب المون ظم للمعرفة و اسظم قدرل المون ظم على التخعيم 
 (  Razak et al, 2016وإ مرل األمشطة والمهرل بطرلقة جظدل  
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والت   تضمم تشررةة المعرفة ف  المخعمرد العدمد تم العمليرد الةوهرلة 
ستخدل لدعم الذاكرل التخعيمية واسترجرك المعرفة عخد والت    المعرفة  زن  تضمم 

 ن  ,Gholami et al( 2013الارجة إلظهر و سهظل و)و  األفراو إلظهر  ولرى  
وية والتخعيمية بطرلقة يمكم  خزلم المعرفة متضمم  سةظل ةل تم المعرفة ال ر 
 ,Caroline et al (2015استرجرعهر بسهولة تم طرف تستخدتظهر  ةمر و كد  

بأن  خزلم المعرفة متم عم طرلق  رتظزهر وإو رلهر وا عهر برستخدال ال خية التاتية 
عهر واستعمرلهر عخد الارجة التقخية ةرألجهزل المعلوتر ية، وال رتةيرد تم  جل استرجر

  رإلظه
تم العمليرد الةوهرلة االزتة لدعم تشررةة المعرفة المعرفة   رلطةُ عت ر 

 وال هرتة ف  عرض القدراد وا ل المخعمرد، إ  يمكم الخعر الظهر على امهر 
المعرفية للمون ظم و  ر هم العملية و وزلعهر، عالوًل على تر س ق يمكم  كولم 

للو)و  إلى المعلوترد الموجوول روابط نظم الونرهق وتسرعدل تستخدت  المعرفة 
 ( Tserng., et al, 2011بقواعد ال يرمرد بسهولة و سرل  عملية مقل المعرفة  

إلى ان  راهط المعرفة قد  سهمت  ,Teimourpour et al(2016وةمر  شرر  
إسهرتًر ة ظرًا ف  مةرح إوارل المعرفة عم طرلق  ادمد وبخري  يور عم توارو 

 الت   عت ر جزي ال متةز  تم عملية إوارل المعرفة  المخعمة المعرفية و 
 كد تم العمليرد الداعمة لمشررةة المعرفة، إ   التخعيم  التعلمُيعت ر 

 2017)Gomes and Wojahn   ن التعلم التخعيم  عدررل عم عملية متم تم 
 اللهر الايو  على المعرفة التخعيمية، اظح يسرعد المخعمة على إمشري ومقل 
وا تدرر المعرفة، وةذل  يضمم لهر التعلم المستمر  فرلمخعمرد  هتم برلتعلم 

لم التخعيم  بس ب  زامد الارجة إلى استخدال المعرفة  و ةدر امشررل إلى  ن التع
التخعيم  يعمل ةخهج فعر  لتوجيه التوظظر التخعيم  وزلرول رفره المون ظم ووعم 

 (  Kragulj, 2016عملية )خ  القراراد وبرلترل   عزلز عملية امنداك فظهر  
 : التنظيمي اإلبداع

امنداك التخعيم  هو عدررل عم إو ر  طرلقة جدمدل ف  تمررسرد األعمر  
م تكرن العمل، وةذل  ف  نخري المخعمة للعالقرد الخررجية، التةررلة وف  طرلقة  خعي
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إ   قول المخعمة برستخدال طرق جدمدل لم يس ق لهر استخداتهر وإاداث  وظظراد 
(  هذه التوظظراد  خعكس على القراراد Alshammari et al, 2014 خعيمية  

مترجية، والتقلظل امسترا يةية للمخعمة و خعكس ايةربًر على  واي المخعمة و اسظم ام
  (Simao., et al, 2016تم التكرليف اموارلة و اسظم نروف العمل  

 ن إوارل األفكرر الم دعة  Eghtesadi & Hamidizadeh (2012 كد  
اظح يعت ر تؤشر قوي لقدرل المخعمة على   طول هرتة ماو امنداك التخعيم  ال عر 

الواق  ب عرلية وة ريل، فخقطة امطالق امنداك  ةسظد امنداك التخعيم  على  رض 
التخعيم   تم تم اموارل العلير عخدتر  قول نت خ   سلوب قيروي فعر  يخلق نظئة 
تشةعة على امنداك التخعيم  فتعمل هذه القيرول على  ا ظز المون ظم على امنداك 

جريد وراسة و شةعهم على  درو  األفكرر و خمظتهر تم  ال  التعلم التخعيم   و 
 2015 )Altunoğlu & Gürel  لتؤةد على  ن نظئة العمل  ؤنر على امنداك

التخعيم  فمم نظم العواتل الت   شة  على امنداك استقاللية  و ارلة المون ظم ف  
 ةدر امشررل الى ان امنداك يكون على تستولرد  طرح األفكرر و وفر الموارو 

 نالث: ال رو، الةمرعة والمخعمة 
علقة برلعواتل الثالث بعد قيرل الدراح بمراجعة األونيرد والدراسرد السربقة المت

، ا ضح وجوو عالقرد قولة نظم هذه العواتل اسب تر  نهر ه الدراسرد  م ة الذةر
فقد  و)لت  Al-Dmour & Al-Zu’bi (2014)المتراة للدراح  فمثال وراسة 

الدشرلة ف  تختل   مشطة الموارو  هذه الدراسة  ن  ط ظق معرل تعلوترد الموارو
الدشرلة  عمليرد اال تيرر والتعظظم، التدرلب والتطولر،  قظيم األواي وإوارل 
التعولضرد( مؤوي إلى  سهظل عملية التونيف و قديم تعلوترد وقيقة و اسظم 

 عملية ا خر  القراراد و عزلز عملية امنداك التخعيم  
فقد  كدد مترهج الدراسة  ن معرل  Tan & Nasurdin (2011) تر وراسة 

التدرلب مؤنر على األبعرو المختل ة لإلنداك التخعيم    تر معرل  قظيم األواي فظؤنر 
على امنداك امواري، و ن ةل تم معرل التدرلب و قظيم األواي تر دط ار درطًر ونيقًر 

 Becker & Matthewsب عرلية إوارل المعرفة  برمضرفة إلى  ل  فقد  كدد وراسة 



 

   
    14/8/2017               عادل أكرم سلوم   د/        الدور الوسيط لمشاركة المعرفة       

 21المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                                                     
 

 

 

 

 

 

 

إلى  ن معم الموارو الدشرلة  ؤوي إلى امنداك التخعيم  و سرهم ف  عملية  (2008)
 امنداك تم  ال  جذب المواهب والموارو الدشرلة المتمظزل 

و تر عم العالقة نظم استخدال معم تعلوترد الموارو الدشرلة وتشررةة المعرفة 
 ;Horvat et al, 2015; Stropkova, 2014فقد نظخت العدمد تم الدراسرد  

Haapasilta, 2010 ن معم تعلوترد الموارو الدشرلة ةخعرل المكرفآد والاوافز  )
 و قظيم األواي يسهم ف   عزلز قدرل المخعمرد على تشررةة المعرفة، 

 تر فيمر متعلق برلعالقة نظم تشررةة المعرفة وامنداك التخعيم  فقد هدفت 
 Al-Mamoori and Ahmad, 2015; Zahedi and)العدمد تم الدراسرد 

Mehrabian, 2015; Fauji and Utami, 2013; Yesil et al, 2013; 
(Abdallah et al, 2012  كدد  ل  الدراسرد على وجوو  نر ايةرن  لمشررةة فقد 

وُلذةر هخر  مه وةختيةة للدراسرد الت  ا ت رد   المعرفة على القدرل على امنداك
راد الثالث آم ة الذةر  )دح تم الواضح للدراح الدور الوسيط العالقة نظم المتوظ

  لمشررةة المعرفة ف  العالقة نظم معم تعلوترد الموارو الدشرلة وامنداك التخعيم 
 : الدراسة نموذج

موضح ممو ج الدراسة العالقة نظم العواتل المستقلة  ف  هذا الةزي تم الدراسة
 معم تعلوترد الموارو الدشرلة( والعرتل الترب   امنداك التخعيم ( والمتوظر الوسيط 

 موضح ممو ج الدراسة  1الشكل لمشررةة المعرفة  
 

 : نموذج الدراسة1الشكل 
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 : الدراسة فرضيات
فرضيرد الدراسة الارلية  مثل ال رضيرد الي رلة  العدتية( والت   كون  إن

عرول عكس تر يعتقده الدراح تم وجوو العالقرد نظم المتوظراد  فيمر مل  عرض 
 ال رضيرد الرهيسية األربعة للدراسة الارلية:

 تستوى  عخد إايرهية واللة  و  نر موجد ال: H01 األولى الرئيسية الفرضية
 ف  المعرفة تشررةة على الدشرلة الموارو تعلوترد معم ألبعرو( á≤  0.05) واللة

  األرون ف  العرتلة التةررلة ال خو 
 تستوى  عخد إايرهية واللة  و  نر موجد ال: H02 الثانية الرئيسية الفرضية

 التخعيم  امنداك على الدشرلة الموارو تعلوترد معم ألبعرو( á≤  0.05) واللة
  األرون ف  العرتلة التةررلة ال خو  ف ( تةتمعة المتوظراد 

 مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر يوجد ال: H03 الثالثة الرئيسية الفرضية

 البنوك في التنظيمي اإلبداع على مجتمعة المعرفة مشاركة ألبعرو( á≤  0.05) داللة

 . األردن ف  العاملة التجارية
 في وسيط كدور المعرفة مشاركة تقوم ال: H04 الرابعة الرئيسية الفرضية

 في التنظيمي واإلبداع البشرية الموارد معلومات نظم أبعاد نظم العالقة على التأثير

 .األردن في العاملة التةررلة البنوك
 :الدراسة وتصميم منهجية

طرلقة المسوارد و  خ  , اعتمدد هذه الدراسة على المخهج الو)   التالظل 
( برعتدررهر  كثر استرا ةيرد  يميم األبارث االجتمرعية Surveyاالجتمرعية  

(  و تضمم استرا يةية المسوارد االجتمرعية Sekaran, 2003استخداتًر وشظوعًر  
 جراي المسح المكت   تم  ال  تراجعة األونيرد السربقة والميرور  والخهج الكم 

امطرر الخعري للدراسة، واالستطالك المظدام  لةم  ال يرمرد العلمية المختل ة ل خري 
نواسطة  وال الدراسة  االستدرمة( والت   م  وزلعهر على  فراو العظخة و الظلهر إايرهيًر 
لإلجربة على  سئلة الدراسة وا تدرر فرضير هر تم  جل  اقظق  هداف الدراسة و قديم 

 سة تم مترهج التو)يرد ف  نل تر  و)لت إليه هذه الدرا
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 :الدراسة وعينة مجتمع
متأل  تةتم  الدراسة تم المون ظم ف  المواق  اموارلة وامشرافية ف  ال خو  
التةررلة العرتلة ف  األرون سواًي ف  ال روك  تدمر، تسرعد المدمر(  و إواراد ال خ  

االاتمرلية الرهيسية ف  إقليم الشمر ، الوسط والةخوب  اظح  م استخدال العظخة  ظر 
الميسرل لتوزل  االستدرمة وجم  ال يرمرد المطلوبة للدراسة الارلية  و م  وزل  تر 

 ( است يرن 300تةموعه  
 :البيانات جمع أداة

 م استخدال موعظم تم ال يرمرد ف  الدراسة الارلية وه  ال يرمرد الثرمولة   ظر  
(  برلخسدة لل يرمرد Bryman & Bell, 2007تدرشرل( وال يرمرد األولية  المدرشرل(  

الثرمولة، فقد  م الايو  علظهر تم  ال  المقرالد الداثية المخشورل ف  المةالد 
 العلمية والكتب االلكترومية المتوفرل على االمترمت 

وبرلخسدة لل يرمرد األولية  المدرشرل(، فقد  م إعداو است يرن  يص لهذه الدراسة 
 وزل  االست يرن على عخر)ر العظخة  ظر االاتمرلية  كأوال جم  ال يرمرد األولية و 

( است يرن على عظخة تم المدراي والمون ظم اموارلظم ف  ال خو  300 م  وزل   و 
( لعدل 40( است يرن   م استدعرو  220التةررلة العرتلة ف  األرون و م استرجرك  

نلغ عدو االستدرمرد   ع ئتهر برلشكل اليايح  و لوجوو نيرمرد  ظر ةرتلة  وعليه فقد
%  60( وشكلت مسدة استةربة نلوت 180الت   م استخداتهر للتالظل  

 180/300 ) 
 :الدراسة ونتائج البيانات تحليل

 يرهص عظخة الدراسة اسب المتوظراد  1جدو  موضح  :الدراسة عينة خصائص
 الديمو رافية اسب الةخس، العمر، وتستوى الخ رل العملية  
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 : الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة1جدول 
 النسبة )%( التكرار العمل الديموغرافي

 الجنس

 89% 160 ذكر

 %11 20 انثى

 %100 180 المجموع

 العمر

 3% 5 سنة 30أقل من 

 40أقل من  - 30من 

 سنة
10 %5 

 50أقل من  - 40من 

 سنة 
120 %67 

 25% 45 سنة فأكثر 50من 

 %100 180 المجموع

 الخبرة العملية 

 سنوات 5أقل من 
15 %8 

 10أقل من  - 5من 

 سنوات
25 %14 

 15أقل من  - 10من 

 سنة
30 %17 

 61% 110 سنة فأكثر 15من 

 %100 180 المجموع

الورل ية الععمى تم  فراو العظخة هم تم الذةور اظح   ن 1جدو   متضح تم
أن  رل ية  فراو العظخة ةرموا تم ال ئة ف(  و تر برلخسدة للعمر %89نلوت مس تهم  

 ن العظخة %( اظح  67عرتر( نخسدة تئولة نلوت   50اقل تم  – 40العمرلة نظم  
تكومة تم المون ظم ف  المخر)ب اموارلة امشرافية والذي يستوجب وجوو الخ رل 
اموارلة الالزتة للترقية إلى المخر)ب العلير  وفيمر متعلق برلخ رل العملية ألفراو العظخة 
فسمه تم الُمالاظ  ن  رل ية المستةظ ظم ةرموا تمر يمتلكون   رل عملية  و إوارلة 

  %( 61عرتر نخسدة   15د عم والت   زل
 :الدراسة أداة ثبات اختبار

( ال تدرر Cronbach’s Alpha م استخدال تعرتل الثدرد ةرومدرخ  ل ر  
 و ندرد  و اال سرق الدا ل  ل قراد المتوظراد 

 
 

 : ل  م ظم 2جدول 
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 : معامل الثبات كرونباخ ألفا2جدول 
 معامل الثبات المتغيرات

 0.77 الدشرلة الموارو  خطيط
 0.80 والتطولر التدرلب

 0.79 األواي  قظيم
 0.72 التعولضرد

 0.81 المعرفة  زن 
 0.80 المعرفة  رلطة
 0.81 المخعم  التعلم

 0.89 ال رو تستوى  على امنداك
 0.85 الةمرعة تستوى  على امنداك
 0.86 المخعمة تستوى  على امنداك
 متضح تم 

 
 

 ن فقاراد االساتدرمة تر دطاة ار درطار قولاًر وتتمرساكًر اظاح ةارن تعرتال  2جدول 
%( وهااو شاارط  اقاااق  70الثداارد لةمياا  المتوظااراد فاا  الدراسااة الارلياااة  علااى تاام  

 الثدرد 
 :الفرضيات اختبار
 "ال موجد  نر  و واللة إايرهية عخد تساتوى واللاة األولى: الرئيسية الفرضية اختبار

(0.05  ≥α )  ألبعرو معم تعلوتارد الماوارو الدشارلة علاى تشاررةة المعرفاة فا  ال خاو
 األو هااو  اقظااق للهاادف هااذه ال رضاية  التةررلاة العرتلااة فاا  األرون  علمار  ن ا تداارر

  تم الدراسة
 االنحدار المتعدد ألثر نظم معلومات الموارد البشرية على خزن المعرفة: 3جدول 

 مستوى الداللة (Tقيمة ) Betaقيمة  المتغير المستقل 
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 016. 2.457 152. تخطيط الموارد البشرية

 000. 3.921 298. تقييم األداء

 044. 2.043 129. التدريب والتطوير

 029. 2.209 170. التعويضات

 0.550 (قيمة )

 54.157 (Fقيمة )

 *0.000 مستوى الداللة

إلاااى  ن معااام تعلوتااارد الماااوارو الدشااارلة تةتمعاااة  ماااررس  نااارًا  3جااادو  يشاااظر 
( الماسااااوبة Fتعخولاااًر علااااى عمليااااة  خااازلم المعرفااااة و لاااا  يعهاااار تااام  ااااال  قيمااااة  

  (P < 0.05 sig=0.000)( عخد تستوى الداللة 54.157والدرلوة  
 : االنحدار المتعدد ألثر نظم معلومات الموارد البشرية على خريطة المعرفة4جدول 

 مستوى الداللة (Tقيمة ) Betaقيمة  المتغير المستقل 

  0.803  0.25 0.023 تخطيط الموارد البشرية

  0.000 3.618 0.037 تقييم األداء

  0.772  0.291 0.027 التدريب والتطوير

  0.681 0.412 0.334 التعويضات

 0.223 (قيمة )

 62.256 (Fقيمة )

 *0.000 مستوى الداللة

إلاااى  ن معااام تعلوتااارد الماااوارو الدشااارلة تةتمعاااة  ماااررس  نااارًا  4جااادو  يشاااظر 
( الماساااوبة والدرلواااة Fتعخولاااًر علاااى  رلطاااة المعرفاااة و لااا  يعهااار تااام  اااال  قيماااة  

دار و شظر متارهج االماا  (P < 0.05 sig=0.000)( عخد تستوى الداللة 62.256 
معاارل  قظاايم األواي فقااط تاام  الااى  نلااخعم تعلوتاارد المااوارو الدشاارلة  tالمتعاادو  ن قاايم 

نااظم الااخعم ال رعيااة لااخعم تعلوتاارد المااوارو الدشاارلة لااه  ناار  و واللااة إاياارهية علااى 
  رلطة المعرفة 

البشرية على التعلم : االنحدار المتعدد ألثر نظم معلومات الموارد 5جدول 
 التنظيمي

 مستوى الداللة (Tقيمة ) Betaقيمة  المتغير المستقل

 0.000 4.951 295. تخطيط الموارد البشرية

 0.000 9.10 495. تقييم األداء

 0.000 12.466 688. التدريب والتطوير

 0.354 0.931 051. التعويضات
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 0.710 (قيمة )

 142.568 (Fقيمة )

 *0.000 مستوى الداللة

إلاااى  ن معااام تعلوتااارد الماااوارو الدشااارلة تةتمعاااة  ماااررس  نااارًا  5جااادو  يشاااظر 
( الماسااوبة والدرلوااة Fتعخولااًر علااى الااتعلم التخعيماا ، و لاا  يعهاار تاام  ااال  قيمااة  

    (P < 0.05 sig=0.000)( عخد تستوى الداللة 142.568 
 "ال موجد  نر  و واللة إايرهية عخد تساتوى واللاة الثانية: الرئيسية ضيةالفر  اختبار

(0.05  ≥α ألبعاد نظم معلومات الموارد البشرية على اإلبداع التنظيمي في البنووك )

تحقيو  هوه  الرريوية هوو وتجدر اإلشارة إلى ان اختبوار  التجارية العاملة في األردن.

 .من الدراسة الثانيللهدف 

: االنحدار المتعدد ألثر نظم معلومات الموارد البشرية على اإلبداع 6جدول 
 التنظيمي على مستوى الفرد

 مستوى الداللة (Tقيمة ) Betaقيمة  المتغير المستقل 

 018. 2.369 101. تخطيط الموارد البشرية

 747. 323. 016. تقييم األداء

 000. 4.915 233. والتطويرالتدريب 

 000. 6.355 498. التعويضات

 575. (قيمة )

 45.175 (Fقيمة )

 *0.000 مستوى الداللة

إلاااى  ن معااام تعلوتااارد الماااوارو الدشااارلة تةتمعاااة  ماااررس  نااارًا  6جااادو  يشاااظر 
تعخولًر على عملية امنداك التخعيم  على تستوى ال ارو، و لا  يعهار تام  اال  قيماة 

 F  عخد تستوى الداللة 45.175( الماسوبة والدرلوة )(P < 0.05 sig=0.000) 
: االمادار المتعدو ألنر معم تعلوترد الموارو الدشرلة على امنداك التخعيم  على تستوى 7جدو  

 الةمرعة
 مستوى الداللة (Tقيمة ) Betaقيمة  المتغير المستقل 

 069. 1.823 077. تخطيط الموارد البشرية

 189. 1.316 059. تقييم األداء

 000. 4.102 180. التدريب والتطوير

 000. 8.923 564. التعويضات

 637. (قيمة )

 56.430 (Fقيمة )
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 0.000 مستوى الداللة

 
إلاااى إن معااام تعلوتااارد الماااوارو الدشااارلة تةتمعاااة  ماااررس  نااارًا  7جااادو  يشاااظر 

تعخولًر على امناداك التخعيما  علاى تساتوى المةموعارد و لا  يعهار تام  اال  قيماة 
 F  عخااااد تسااااتوى الداللااااة 56.430( الماسااااوبة والدرلوااااة )(P < 0.05 

sig=0.000)   ن معااارل التعولضااارد ةااارن تااام  الاااىو شاااظر متااارهج االماااادار المتعااادو 
اك التخعيماا  علااى تسااتوى  كثاار  بعاارو معاام تعلوتاارد المااوارو الدشاارلة  ااأنظرًا علااى امنااد

  المةموعة
: االنحدار المتعدد ألثر نظم معلومات الموارد البشرية على اإلبداع 8جدول 

 التنظيمي على مستوى المنظمة
 مستوى الداللة (Tقيمة ) Betaقيمة  المتغير المستقل

 293. 1.054 048. تخطيط الموارد البشرية

 886. 143.- 007.- تقييم األداء

 000. 3.571 169. التدريب والتطوير

 000. 9.483 589. التعويضات

 578. (قيمة )

 58.364 (Fقيمة )

 0.000 مستوى الداللة

إلى  ن معم تعلوترد الموارو الدشرلة تةتمعة  مررس  نرًا  8جدو  يشظر 
تعخولر على امنداك التخعيم  على تستوى المخعمة  و ال خ  المعخ  ةكل و ل  

 > P) ( عخد تستوى الداللة58.364( الماسوبة والدرلوة  Fيعهر تم  ال  قيمة  
0.05 sig=0.000)  

إن الخترهج  عاله  شظر إلى  ن  بعرو معم تعلوترد الموارو الدشرلة ةرن لهر  نر 
 و واللة إايرهية على امنداك التخعيم  ف  جمي  تستولر ه الثالث  وبخريا علده 
فرمه يمكم رفض ال رضية الرهيسة الثرمية للدراسة وق و  ال رضية ال دملة عخهر وه  

 لخعم تعلوترد الموارو الدشرلة  على امنداك التخعيم   ر ن"موجد 
 "ال موجد  نر  و واللة إايرهية عخد تستوى واللة الثالثة: الرئيسية الفرضية اختبار

(0.05  ≥α )  لمشررةة المعرفة على امنداك التخعيم  ف  ال خو  التةررلة العرتلة ف
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تم  الثرلحهو  اقظق للهدف هذه ال رضية  األرون  ةدر امشررل إلى  ن ا تدرر
  الدراسة

 
 
 

: االنحدار المتعدد ألثر مشاركة المعرفة على اإلبداع التنظيمي على 9جدول 
 مستوى الفرد

 مستوى الداللة (Tقيمة ) Betaقيمة  المتغير المستقل 

 043. 2.879 201. خزن المعرفة

 001. 3.881 223. المعرفةخريطة 

 000. 12.355 503. التعلم المنظمي

 634. (قيمة )

 62.695 (Fقيمة )

 0.000 مستوى الداللة

إلااى  ن تشااررةة المعرفااة تةتمعااة لهاار  ناارا تعخااوًي علااى عمليااة  9جاادو  يشااظر 
( الماساااوبة Fامناااداك التخعيمااا  علاااى تساااتوى ال ااارو و لااا  يعهااار تااام  اااال  قيماااة  

  (P < 0.05 sig=0.000)( عخد تستوى الداللة 62.695والدرلوة  
: االنحدار المتعدد ألثر مشاركة المعرفة على اإلبداع التنظيمي على 10جدول 

 مستوى الجماعة
 مستوى الداللة (Tقيمة ) Betaقيمة  المتغير المستقل 

 041. 2.054 107. خزن المعرفة

 005. 2.801 136. خريطة المعرفة

 000. 7.848 391. التعلم المنظمي

 449. (قيمة )

 62.648 (Fقيمة )

 0.000 مستوى الداللة

إلى  ن تشررةة المعرفة تةتمعة لهر  نر تعخوًي على عملية  10جدو  يشظر 
( الماسوبة Fامنداك التخعيم  على تستوى الةمرعة و ل  يعهر تم  ال  قيمة  

  (P < 0.05 sig=0.000)( عخد تستوى الداللة 62.648والدرلوة  
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ترهج االمادار المتعدو ان التعلم التخعيم  ةرن  كثر  بعرو تشررةة و شظر م 
المعرفة  أنظرا على امنداك التخعيم  على تستوى الةمرعة والذي قد ي سره  ن إنداك 
تةموعرد األفراو ف  ال خو  التةررلة العرتلة ف  األرون مر ج عم عملية  علم تستمر 

د ت  اآل رلم وا ل المةموعرد ةرألقسرل وتشررةة فرعلة لتدرو  المعرفة والمهررا
 اموارلة المختل ة  

 
: االنحدار المتعدد ألثر نظم مشاركة المعرفة على اإلبداع التنظيمي على 11جدول 

 مستوى المنظمة
 مستوى الداللة (Tقيمة ) Betaقيمة  المتغير المستقل

 001. 2.977 208. خزن المعرفة

 001. 3.021 236. خريطة المعرفة

 000. 8.043 423. التعلم المنظمي

 460. (قيمة )

 64.648 (Fقيمة )

 0.000 مستوى الداللة

 يشظر 
إلى  ن تشررةة المعرفة تةتمعة لهر  نر تعخوًي على عملية امنداك  11جدو  

( Fالتخعيم  على تستوى ال خو  العرتلة ف  األرون و ل  يعهر تم  ال  قيمة  
 (P < 0.05 sig=0.000)( عخد تستوى الداللة 64.648الماسوبة والدرلوة  

إن الخترهج  عاله  شظر إلى  ن  بعرو تشررةة المعرفة  ةرن لهر  نر  و واللة 
إايرهية على امنداك التخعيم  ف  جمي  تستولر ه الثالث  وبخري علده فرمه يمكم 
رفض ال رضية الرهيسية الثرلثة للدراسة وق و  ال رضية ال دملة عخهر  ال وه  "موجد 

 امنداك التخعيم   لمشررةة المعرفة على  نر

"ال  عّد  تشررةة المعرفة  أنظر  بعرو معم  الرابعة: الرئيسية الفرضية اختبار
تعلوترد الموارو الدشرلة على امنداك التخعيم  ف  ال خو  التةررلة العرتلة ف  

تم  الراب لهدف هذه ال رضية هو  اقظق لاألرون"   ةدر امشررل إلى  ن ا تدرر 
 الدراسة  
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الهرمي ألثر مشاركة المعرفة في العالقة بين نظم معلومات : االنحدار 12جدول 
 الموارد البشرية واإلبداع التنظيمي

 1نموذج  2نموذج  3نموذج 

 مستوى 

 الداللة
Beta T 

 مستوى 

 الداللة
Beta T 

 مستوى 

 الداللة
Beta T  

 

0.664 

 

 

0.064 

 

 

0.434 

 

0.000 0.280 5.64 0.000 0.273 5.50 
 التأثيرات المباشرة

 نظم معلومات الموارد 

 مشاركة المعرفة - البشرية
0.116 0.710- 1.577- 0.102 0.081- 1.64-    

0.161 0.685 1.404    

 التأثيرات غير المباشرة   

 نظم معلومات الموارد 

 مشاركة - البشرية

 المعرفة 

 2Rقيمة  0.074 0.081 0.086

 2Rقيمة   0.007 0.005

11.717 16.547 30.269 F 

 مستوى الداللة 0.000 0.000 0.000

إضارفة )ايوة الت رعال تارنظم معام تعلوتارد الماوارو  عخد مه  12جدو  موضح 
  ااظم ،  12جدددول تام  فاا  الخماو ج الثرلااحكمر هااو توضاح الدشارلة وتشااررةة المعرفاة

عاادل وجااوو  ناار  ي واللااة إاياارهية لياايوة الت رعاال تاار نااظم معاام تعلوتاارد المااوارو 
( عخااااد t  1.404الدشاااارلة وتشااااررةة المعرفااااة فاااا  امنااااداك التخعيماااا  إ  نلواااات قيمااااة 

وعليااه يمكاام القااو   ( 0.086واات  ( نلR2(  علمااًر  ن قيمااة  0.161تسااتوى واللااه  
 ن تتوظاار تشاااررةة المعرفااة ةمتوظااار وساايط لااام مااؤنر فااا  العالقااة ناااظم معاام تعلوتااارد 
المااااوارو الدشاااارلة وامنااااداك التخعيماااا   وعليااااه يمكاااام االسااااتخترج نخااااريا علااااى اال تداااارر 

 امايره  بق و  ال رضية الرهيسية الرابعة 
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 :النتائج مناقشة
  ظم للدراح  ن معم  فقدبعد ا تدرر فرضيرد الدراسة األربعة الرهيسية 

تعلوترد الموارو الدشرلة  ؤنر على عملية تشررةة المعرفة اظح  شظر الخترهج إلى 
 ن جمي   بعرو معم تعلوترد الموارو الدشرلة  ؤنر نداللة تعخولة على عملية  خزلم 

األرون على شكل قواعد نيرمرد وونرهق يمكم المعرفة ف  ال خو  التةررلة العرتلة ف  
الو)و  إلظهر تم ق ل العرتلظم  و شظر مترهج التالظل امايره  إلى  ن معرل  قظيم 
األواي هو الخعرل ال رع  الواظد الذي مؤنر على  رلطة المعرفة وهو الذي يمكم 

شرلة الموجوول   سظره على  ن معرل  قظيم األواي يقول نتادمد المهرراد والك ريرد الد
ف  ال خو  التةررلة العرتلة ف  األرون ةأهم تخرج تم تخرجرد  قظيم  واي العرتلظم 

 وا ل المخعمرد  
وإضرفة إلى  ل  فسن عملية التعلم التخعيم   تأنر نخعم تعلوترد الموارو 
الدشرلة تر عدا معرل التعولضرد اظح يمكم   سظر  ل  إلى  ن المدراي مهتمون 

علم واكتسرب المعرفة بوض الخعر عم األجر المروي  و  ن معرل بعملية الت
التعولضرد  ظر تخرسب لتا ظز  و تكرفئة العرتلظم ف  ال خو  التةررلة العرتلة ف  
األرون الذمم مخخرطون بعملية التعلم  ةمر  مه تم المالاظ  ن معرل التدرلب 

أنظرا على التعلم التخعيم  والتطولر هو  كثر  بعرو معم تعلوترد الموارو الدشرلة  
اظح ان التدرلب والتطولر تر هو إال   راد  عٌلمية ُ عزز العرتلظم برلمهرراد 

 والمعرفة الالزتة للقيرل بأعمرلهم واالر قري برألواي 
 تر عم  نر معم تعلوترد الموارو الدشرلة على امنداك التخعيم  فقد   ظم تم 

تم معرت  التعولضرد والتدرلب والتطولر   ال  مترهج التالظل امايره   ن ةل
تم  كثر األمعمة ال رعية لخعم تعلوترد الموارو الدشرلة  أنظرًا على امنداك التخعيم  
ف  جمي  تستولر ه  ال رو، الةمرعة والمخعمة( على التوال   نظخمر لم مؤنر معرل  قظيم 

رتلظم متم  ا ظزهم تم األواي على عملية امنداك التخعيم  اظح يمكم القو  إن الع
 ال  العواهد المروية ةخعرل األجور والروا ب واكتسرب المهرراد والقدراد الالزتة 

 ألواي األعمر  بطرق  كثر إنداعية 
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 تر عم  أنظر تشررةة المعرفة على امنداك التخعيم  فقد   ظم استخروًا لخترهج التالظل 
ن لهر  أنظر  و واللة إايرهية على امنداك امايره   ن تشررةة المعرفة بةمي   بعروهر ةر

التخعيم  ف  جمي  تستولر ه  ال رو، الةمرعة والمخعمة(  هذا وقد   ظم  ن التعلم التخعيم  
كرن تم  كثر  بعرو تشررةة المعرفة  أنظرًا على امنداك التخعيم  تمر مؤةد على  ن إوارل 

 ( 2016عيم  ف  المخعمرد  الضمور، المعرفة لهر الدور الك ظر ف  عملية امنداك التخ
و ةدر امشررل إلى  مه لم  عهر مترهج ا تدرر ال رضيرد  أنظَر تشررةة المعرفة على 
العالقة نظم معم تعلوترد الموارو الدشرلة وامنداك التخعيم  ف  ال خو  التةررلة العرتلة ف  

 األرون  
 :الدراسة توصيات

قتراح واستخروا إلى الخترهج الت   و)لت إلظهر الدراسة  لارلية فسمه يمكم ا
 تةموعة تم التو)يرد تم  همهر:

 الت  األرون ف  العرتلة التةررلة ال خو  ف  الدشرلة الموارو تعلوترد معم  ن بمر  1
 وامنداك المعرفة تشررةة تم ةل على تعخولر  أنظر و متل   سهم وراستهر  مت

 ف  الخعم  ل  وور و عزلز و عدمل  طولر على العمل يةب فسمه التخعيم 
   طولرهر وتارولة القيور  تركم  ادمد  ال  تم التخعيم  امنداك عملية

 التعولضرد معرت  تم ةل األرون ف  العرتلة التةررلة ال خو   ول  إن  2
 امنداك على ة ظر  أنظر تم لهر لمر القيوى  األهمية والتطولر والتدرلب
 وربطهر والاوافز المكرفآد معرل و عزلز  ال  تم تستولر ه بكرفة التخعيم 

  األواي  قظيم نخعرل
 العرتلة التةررلة ال خو  ف  والمدراي المون ظم نظم المعرفة تشررةة ت هول  عزلز  3

 تعرلم تم برعتدررهم العرتلظم وإشرا  الةمرع  العمل قيم و رس األرون ف 
   األرون ف  العرتلة التةررلة ال خو  ف  التخعيمية الثقرفة

 امنداك على ة ظر  نر تم له لمر التخعيم  التعلم عملية  عزلز على العمل  4
 تشررةة و عزلز المستمر التدرلب نراتج على الترةظز  ال  تم التخعيم 

 اوافز و قديم العرتلظم لتشةي  التعولضرد نخعرل العرتلظم  واي وربط المعرفة
  الةدمدل والخ راد المعررف واكتسرب التعلم ماو السرعظم فهم للمتمظزلم
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