
Abstract   
      The objective of the research is to study, 

analyze and test the impact of monetary 

incentives and internal incentives to share 

knowledge on the effectiveness of the pro-

cess of sharing knowledge, study and test the 

impact of a set of intermediate variables 

that are likely to improve the relationnship 

between monetary incentives and individ-

uals attitude to share knowledge, and study 

the relationship between individuals beha-

vior toward knowledge sharing and  the qu-

ality of development and use of accounting 

information systems.The research hypoth-

eses were tested by conducting a field study 

on a sample of individuals who work in a 

number of industrial companies. The study 

found that the internal incentives to share 

knowledge directly affect the process of 

sharing knowledge.  The effect of monetary 

incentives on the attitude of individuals to 

share knowledge increases as the level of 

internal motivation for them decreases. The 

behavior of individuals towards the process 

of sharing knowledge directly affects the 

quality of both the developpment and use of 

accounting information systems.The study 

found that the impact of monetary incen-

tives on the attitude of individuals to share 

knowledge increases when the social crit-

eria towards the process of sharing know-

ledge are positive and when the less the le-

vel of organizational commitment of indi-

viduals, the less the level of their awareness 

of the benefit of the process of sharing kn-

owledge, the less the level of feedback inf-

ormation provided to them about the pro-

cess of sharing knowledge, and when the 

tasks of the sharing process are less dif-

ficult. 
 

 
 

 البحث ممخص
ًٕخلللرف تد يلللدفً  ت للل ٕف      يتمثلللدف لللٓثفًي دلللُفوللليفٓ

ٕ رف تلللللللثيٕفًيدللللللً وٖفًيًٓ  يللللللرفً يدللللللً وٖفًي  ٓيللللللرفي م لللللل 
ٕوللر ف ٕ رف  يمع ٕوللرفي لليفمللٓيفوع ييللرفيم يللرفًيم لل    يمع
ًَٕفًي خليٛرف ًٕخرفً  ت  ٕفتللثيٕفممم يلرفمللفًيمتايل  ٓ

ًٕٓفي لللللليفًيعن للللللرف لللللليلفًيدللللللً وٖفًي  ٓيللللللرف ً تملللللل افً ولللللل
ًٕٓف ًٕخللرفًيعن للرف لليلفخلل   فً ولل ٕوللر فٓ  ٕ رف  يمع ي م لل 
ٕولرف مل ٍٓفتٛل يٕفً خلت ًٓ ف ٕ رف  يمع تم افيم يرفًيم  
ٕ ٚف  ٜلللل فًيمع  ملللل َفًيمد خلللل يربف  للللٓفتلللل فً ت لللل ٕفولللل
ًٕخللرفميًٓ يللرفي لليفيي للرفملللف ًٕمفٓ ًي دللُفملللف للندفىملل
ٕ  َفًيعل  ييربف ًٕٓفًئيلفيعم  لفويفيلٓٓفمللفًي ل ً و

ٕ رف ف ًٕخرفىييفهلفًيدً وٖفًيًٓ  يلرفي م ل   ٓفت ع َفًيٓ
ٕوللر ف ٕ رف  يمع ٕٓيلل في لليفيم يللرفًيم لل  ٕوللرفتللوثٕفٛ   يمع
ٕورفي ليفًتمل اف ٕ رف  يمع  هلفتلثيٕفًيدً وٖفًي  ٓيرفي م  
ٖيٓف  م ف لدفمخلت يفًيتدزيلٖف ٕورفي ٕ رف  يمع ًٕٓفي م   ً و

ٕوربف يوثٕفخ   فً ول ٕ رف  يمع ًٕٓفي م   ًٕٓفًيًٓ  يفيألو
ٕٓيلل في لليفملل ٍٓف للدف ٕوللرفٛ ٕ رف  يمع تملل افيم يللرفًيم لل 
ملللفتٛلل يٕفً خللت ًٓ ف ٜلل فًيمع  ملل َفًيمد خلل يربف  للٓف
ٕ رف ًٕخلللللرفهلفتللللللثيٕفًيدلللللً وٖفًي  ٓيلللللرفي م للللل   ملللللَٓفًيٓ
ٖيٓف  م ف ٕورفي ٕ رف  يمع ًٕٓفي م   ٕورفي يفًتم افً و   يمع
ٕ رف    للللللَفًيمعلللللل ييٕفًهمتم ييللللللرفتملللللل افيم يللللللرفًيم لللللل 

ٕولللرفىي ًٖ فًيت ٜيمللليف  يمع م  يلللرف   مللل ف لللدفمخلللت يفًهيتللل
ٕ رف ًٕ للللللل فيم زعللللللرفيم يللللللرفًيم لللللل  ًٕٓ ف مخللللللت يفىٓ يألولللللل
ٕوللر ف مخللت يفمع  ملل َفًيتأيللرفًيع خلليرفًيم ٓمللرف   يمع
ٕوللر ف   ملل ف   للَفمللل  ف ٕ رف  يمع يللل فيلللفيم يللرفًيم لل 

ٕورفه دفعع  رب ٕ رف  يمع  يم يرفًيم  
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 ةــــــمقدم
ٕٓفًيت ٜيميلرفًيل ملرفًيتليففففف ٕولرفهدلٓفًيملً  تمثدفًيمع

ٕ  َفًيتلليف ًٖيلل فت  وخلليرفولليفًي لل تخلل   فولليفتد يللافم
تعملللدفوللليفٜلللدف يةلللرفت  وخللليرفٓي  مي لللرفوللليفًيععلللٕف
ٕولللرفهدلللٓفًيممللل هَفًيدٓيثلللرف ٍٕفًيمع ًيدللل ييبف تعلللٓفىًٓ
ًٖيللللًٓف للللندفًيخلللل ً َفًي  ي للللرف ًيتلللليف  يللللَفً تم ملللل فمت

ٕولللللرفيم يلللل َفت للللل يلففًيم ضلللليربف تتضللللمل ٍٕفًيمع ىًٓ
ٕ رف للل ف ممعللل ف ت ٜيمللل ف ت علل يل ف ٕوللرفً يم لل  ًيمع
ي ف للٓثف ًٕٓفًئيلفيم لفهلفيختزيًٓ ف ل  فٔ  ىييفً و
ٍٖفت  وخليربف تعلٓف ٕ رف ت لٓي فميل   اف يمرفمض ورفي  
ٕوللر ف ٍٕفًيمع ًٕدللدفيم يللرفىًٓ ٕوللرفهدللٓفم ٕ رف  يمع ًيم لل 

ٕاف تتضللملفت للٓي فمع  ملل َفيلللفمللل  فًيعمللد  فً يٛلل
ٕيل ف  إلض ورفىييف ي فيمخ يٍٓفًآل  ًيعم يرف ًٓةهفٔ 
ٖمنمفويفددفًيم   د ف تٛل يٕفهو ل ٕف ًيتع  لفمعفًي

 Cockrell et al., 2009; Jiacheng et)مٓيٍٓف
al., 2010)ٍٕففب  يتمثدفًيتدلٓيفً   لٕفوليف ٜل  فىًٓ

ٕولللرف ٕ رف  يمع ًٕٓفي للليفًيم للل  ٕوللرفوللليفتدزيلللٖفً وللل ًيمع
ٕيل ف يللٓ فًهخللتدً ٔفي يللل ف ًيتلليفيمت    للل فمللعفًآل لل
ٕ رف لللل بف  تيملللرفمللل فيتدم   لللهفمللللف  لللَف مللللٓفي م للل 
ٕولللللرف ٕ رف  يمع ًٕٓفي للللليفًيم للللل   يتٛ لللللٌفتدزيلللللٖفً وللللل

ٕ رف ل  لٛر ٕ ٛف ٜ فًيدً وٖفويفًي ل ٍٕف  ٕ ًٕٓففض ً ول
ٕوربف ٍٕفًيمع فإلًٓ

ٕ  فمللللللفًيتللللللثيٕفًإليمللللل  يفًيمت  لللللعفيللللل ٜ فففففف   للللل ي
ٕوللللللر فىهفهلف ٕ رف  يمع ًيدللللللً وٖفي لللللليفيم يللللللرفًيم لللللل 
َٕفتللللللثيٕفًيدلللللً وٖف ًٕخللللل َفًيتٛ ي يلللللرفًيتللللليفً ت للللل ًيٓ
ٍ ف ٕوللرفمدلللٓٓ  ٍٕفًيمع ًي  ٓيللرفي لليفوع ييلللرفيم يلل َفىًٓ

 ,Bock & Kim) م فه ل ف ع َفىييف ت ةجفمت  ي رف
2002; Bock et al., 2005; Kankanhalli et 
al.,2005; Kwok & Gao,2005; Kim & 

Lee, 2006)بف يم للفتزخليٕف لٔافًي تل ةجفًيمت  ي للرف
ًَٕفًي خيٛرفًيتيفيم للفهلف ويفض مفيٓٓفملفًيمتاي

تلللوثٕفي للليفوع ييلللرفتللللثيٕفًيدلللً وٖفًي  ٓيلللرفي للليفمللللٓف
ًٕٓف هًٓةل فمثد:فًيمع ييٕفًإلمتم ييرفتمل افيم  يلرفً و

ٕوللر ف ت للٓي فتأيللرفي خلليرفيلللفمللٓيف ٕ رف  يمع ًيم لل 
ًٕ ف ٓ ٕوللر ف ً  ٕ رف  يمع ًٕٓفولليفيم يللرفًيم لل   ملل ّفً ولل
ٕوللربف  للٓف ٕ رف  يمع ًٕٓفيمللٓيفم زعللرفيم يللرفًيم لل  ً ولل
ًَٕف ًٕخ َف تدٓيٓفت  فًيمتاي فملفًيٓ ً ت فيٓٓفمدٓٓ 

ًٕتل  ف م ل  ًٕخرفتلثي  ,.Quigley et al)ًي خيٛرفٓ 
2007; Siemsen et al., 2007; Hwang et 

al., 2009)فبفف
ًٕخلل َفي لليفه للً ٝفًيدللً وٖفً  ثللٕفففففف  يلل فتتزللافًيٓ

ٕ رف ًٕٓفي للللليفيم يلللللرفًيم للللل  وع ييلللللرفوللللليفتدزيلللللٖفً وللللل
ًٕخلللل َفىيلللليفهلف ٕوللللر فو للللٓفت عللللدفيللللٓٓفملللللفًيٓ   يمع
ًيدلللً وٖفًيًٓ  يلللرفًيمتمث لللرفوللليفًهخلللتمت ٝف مخللل يٍٓف

ف  ي زللل مٍفًئًتيلللرفي للليفً ٕيل فً ي لللعٕ  ٕ رفًآل للل يم للل 
ٕوللرفًي يمللرفتعللٓفه ثللٕفه ميللرفملللفًيدللً وٖفًي  ٓيللرف   يمع
ٕ رف ٖيللللللل ٍٓفًتملللللللل  ل في م لللللللل  ًٕٓف  وللللللليفتدزيللللللللٖفً ولللللللل

ٕولللللر -Cabrera & Cabrera, 2005; Kan)  يمع
kanhalli et al., 2005; Lin, 2007b; Ibr-

agimova et al., 2012)ف ي ليفًيم  لٌفًآل لٕف 
ٕيفهلفًيدلللً وٖفًي  ٓيلللرفتعلللٓ ًٕخللل َفن للل مللللفف ملللَٓفٓ

ًٕٓفي للليف ه ثلللٕفه لللً ٝفًيدلللً وٖفه ميلللرفوللليفتدزيلللٖفً وللل
ٕولرف ٕ رف  يمع -Nickerson & Zen)يم يلرفًيم ل 

ger, 2004; Wolf & Loraas, 2008)بف هف
يعمللدفتلللثيٕف للدفملللفًيدللً وٖفًيًٓ  يللرفً ي  ٓيللرفي لليف
ٕولرف  لل دفمخلت دفيلللفًآل للٕ ف ٕ رف  يمع يم يلرفًيم لل 

ًَٕفتز ي يللرف ي لملل  ف مللل ثلل في  الليففديللُفت مللٓفتلللثي
ًَٕفًيتز ي يلرفه تيل ٕفه لً ٝفًيدلً وٖف ًٕخرف ٔافًيتللثي ٓ
ٕ رف ًٕٓفي يفخ   فًيم ل  ً  ثٕفوع ييرفويفتدزيٖفً و

ٕوربفف ف  يمع
ٕوللللرفولللليفتٛلللل يٕفففففف ٕ رف  يمع  تللللوثٕفيم يللللرفًيم لللل 

ً خللت ًٓ ف ٜلل فًيمع  ملل َفًيمد خلل ير فديللُفيتٛ للٌف
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تٛلللل يٕف ٜلللل فًيمع  ملللل َفًيمد خلللل يرف  زلللل مٍف وع ييللللرف
ًٕمف ٕ رف  ولرفًيمخلت ٓميلفًيمدتم ليلف ل آل ٍٕفم ل   ٕ ض
ٕدلل َفً  و لل ٕفًيمتع  للرف مً عللز َف متٛ  لل َف ً يم ت
تعمي ف ٜ  فًيمع  م َفًيمد خل ي ف مل في  اليفي ليف
ًيعلللللل م يلفٔيفًيعلللللل رفت للللللٓي فمع  ملللللل َفيلللللللفتللللللٓواف
ٕيللاف ًيعم يلل َفً    للٛرفًيت ٜيميللرف  لل فملل فيخلل يٓفو

ٕميفي لللللللليفتٛلللللللل يٕف ت زيلللللللل ٔف ٜلللللللل  فًيتٛلللللللل يٕفًي لللللللل 
ٕيللافًيتٛلل يٕف ًيمع  ملل َ ف ولليفًيم   للدفي  الليفي لليفو
ٕت ٛللللللللرف ٕيللللللللثفًيعلللللللل م يلف  إلم   يلللللللل َفًيز يللللللللرفًيم تع

 & Hunton) إخلت ًٓ فًي ٜل  فً يم ل  دفًيمدتم لرف

Gibson, 1999; Pee et al., 2010)ٕملعف بف ت
ٕد للللللرف ٕوللللللرف للللللندفم ٕ رف  يمع ه ميللللللرفيم يللللللرفًيم لللللل 

ه لللل فتعلللٓفًخلللت ًٓ ف ٜللل  فًيمع  مللل َفًيمد خللل يفىيللليف
ٕيرف لللللندفم    لللللرف تخلللللميدفًيم للللل  دفًيتللللليف  ٕ ضللللل
ًّٕف يً مللللل فمخلللت ٓم فًي ٜللل  ف لللندفًخلللت ًٓمهفً  تللل

ًٕمفيم يل َفًيتدخليلف مل  ,Sori)ًيد ل دفًيمدتم لر ف ً 
ٕ رف(2009 ٕ  فمللللللللفه ميلللللللرفيم يلللللللرفًيم للللللل  بف  للللللل ي

ٍف ٜل فًيمع  مل َفًيمد خل ير ف ٖيل ٍٓفملٓ  ٕورفويف   يمع
ًٕخللل َ فملللفًيٓ ًيتٛ ي يللرفىيللليففو للٓفًتملللهفيللٓٓفمدلللٓٓ 

ٕولللرف ٕولللرفًيمد خللل يرفً يمع ٕ رف  يمع ى ت للل ٕفهثلللٕفًيم للل 
ٕت ٛلرف إم   يل َف ٜل فًيمع  مل َفًيمد خل يرفي ليف ًيم

ٕ لل فً خللت ًٓمل  ٍفيم يلل َفتٛ ي  ,Nicolaou)مللٓ 
2000; Ismail & King, 2007; Ismail, 2009; 
Sedra & Gable, 2010; Daoud &Triki, 

2013; Saleh, 2013)فبفف
ف

   للل مفي للليفمللل فخللل افمللللفتد يلللدفتتمثلللدفم للل  رففففف
ًٕخرفً  ت  ٕفتللثيٕفً  لً ٝفًيم ت زلرفمللف ًي دُفويفٓ
ٕ لللل ف ًيدللللً وٖف  عللللزرف  عللللرفًيدللللً وٖفًي  ٓيللللرف إيت  
ٕميللللرف لللي ي في لللليفيم يللللرف ه ثلللٕفه للللً ٝفًيدلللً وٖفًي  
ًٕٚفتٛللل يٕفً خلللت ًٓ ف ٜللل ف ٕولللرف  للل ٕ رف  يمع ًيم للل 

ًي دللللُفولللليفًيمع  ملللل َفًيمد خلللل يربف يتمثللللدف للللٓثف

ًٕخللللللرف تد يللللللدفً  ت لللللل ٕفتلللللللثيٕفًيدللللللً وٖفًي  ٓيللللللر ف ٓ
ٕوللللرفي للللليفملللللٓيف ٕ رف  يمع ً يدللللً وٖفًيًٓ  يلللللرفي م للللل 
ًٕخلللرفً  ت للل ٕف ٕولللر فٓ  ٕ رف  يمع وع ييلللرفيم يلللرفًيم للل 
ًَٕفًي خلليٛرفًيتلليفي دتمللدف تلللثيٕفممم يللرفملللفًيمتايلل
ٕ رف هلفتدخلللللللفملللللللفتلللللللثيٕفًيدللللللً وٖفًي  ٓيللللللرفي م لللللل 

ٕولللللرفي للللليفًتمللللل افً ولللللٕف ٕولللللر ف  يمع ٕ رف  يمع ًٓفي م للللل 
ًٕٓفتمللللل افيم يلللللرف ًٕخلللللرفًيعن لللللرف للللليلفخللللل   فً وللللل  ٓ
ٍفتٛلللل يٕفً خللللت ًٓ ف ٜلللل ف ٕوللللرف مللللٓ  ٕ رف  يمع ًيم لللل 
ًٕخلرف ًيمع  م َفًيمد خ يربف خ ثفتت   دفًي  دثرفًيٓ
ٕ للعفه خلل   ف ولليف للًٔفًي دللُفملللف للندفت خلليمهفىيلل فه
ف  ٕٚ ٕيفً  للت  افولل ي للمدفًي خلل فً  دفًإلٛلل ٕفًي ٜلل

  دفًي خ فًيث  يفم لميرفًي دُ ف ي لمدفًي دُ ف يت 
ًي خلللل فًيث يللللُف تلللل ةجفًيتد يللللدفًإلدعلللل ةي ف يت للللل  دف

ًٕ عف ت ةجف ت عي َفًي دُب  ًي خ فًي
 اإلطار النظري واشتقاق الفروض -1
ًٕخلللل َففففف خلللل ثفيللللت فملللللف للللندفتد يللللدف ت يللللي فًيٓ

فًيتلللليفيللللت ف  ٕٚ ًيخلللل   رفً للللت  افممم يللللرفملللللفًيزلللل
ًٕخلرفًيميًٓ يل ٕ  فويفًيٓ فً ت    ٕٚ ر ف تتع لاف لٔافًيزل

ٕميلللرف  علللزرف  علللرف  تللللثيٕفًيدلللً وٖفًيًٓ  يلللرفً ي  
ٕولربف يلت ف ٕ رف  يمع ًيدً وٖفًي  ٓيرفي ليفيم يلرفًيم ل 
ًَٕفًي خلليٛرفًيتلليفتلللوثٕف تد يللدفممم يللرفملللفًيمتايلل
ٕوللرف ٕ رف  يمع ي لليفًيعن للرف لليلفًيدللً وٖفًي  ٓيللرفي م لل 
ٕوللللربف يللللت ف عللللٓفٔيلللل  ٕ رف  يمع ًٕٓفي م لللل  فً تملللل افً ولللل
ًٕٓف فًيمتع  للرف  يعن للرف لليلفًتملل افً ولل  ٕٚ ً للت  افًيزلل
ٕورف  يتل ف خ   ل ف د ف ٔافًيعم ير ف ٕ رف  يمع ي م  
ٍفتٛلل يٕف ٕوللرفي لليفمللٓ  ٕ رف  يمع  تلللثيٕفخلل   فًيم لل 
ي فويم في ي: ف ً خت ًٓ ف ٜ فًيمع  م َفًيمد خ يرفٔ 

تــــ ثير الحــــوافز الداخميــــة عمــــي عمميــــة  -1-1
فففففالمشاركة بالمعرفة

تتمثللدفًيدللً وٖفًيًٓ  يللرفًيتلليفيم لللفهلفيدعللدفففففف
ف ٕولللللرفوللللليفًي لللللعٕ  ٕ تهف  يمع ٕٓفي لللللٓفم لللل  ي يللللل فًيزللللل
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ٕيلف   ي زلللللل مٍفًئًتيللللللر فً هخللللللتمت ٝف مخلللللل يٍٓفًآل لللللل
(Kankanhalli et al., 2005; Lin, 2007b)بف

ًٕٓفيمللٓيف ف  ي زلل مٍفًئًتيللرفت يللي فً ولل  ي عللٓف  ي للعٕ 
 ل  ف يندللٜفهلفتم لل ل فملللفهًٓمفًيمللل  فًيمٛ   للرفملل

ٕتزعللللرفملللللفًي زلللل مٍف ٕمللللرفم ٕ لف ٓ ًٕٓفًيللللٔيلفي للللع ً ولللل
ٍٕفهوضللدف ًئًتيللرفيللٓو لفًيمللل  فًيمٛ   للرفملل ل ف علل 
ٕتل في لللليفى ملللل ٖف ملللللفه يةلللل فًيللللٔيلفيعت للللٓ لفهلف للللٓ

 ;Bonner & Sprinkle, 2002)ًيمل  فم  زضلرف
Hsu et al., 2007, Fathi et al.,2011)بف

ًٕٓف  زل متل فً فً و يف عٕ  ٕ رف يٓو ئًتيلرفي ليفًيم ل 
ٕ رف ٕوللللرفىيلللليفتلللل  عل ف للللللفى ملللل ٖفمللللل  فًيم لللل    يمع
يفىيلللليفدعلللل يل في لللليف تلللل ةجف ٕوللللرفخلللل ثفيللللٓو   يمع
ٕ   لللرف  للل فمللل فيلللوثٕفىيم  يللل في للليف يلللتل ف خللل   ل ف م

ٕولرف ٕ رف  يمع -Hsu et al., 20)تمل افيم يلرفًيم ل 
07; Lin & Huang, 2008; Tsai & Cheng 

ٕيلففب(2010 فًهخللتمت ٝف مخلل يٍٓفًآل لل  ي لل  ف للعٕ 
ي يفمزل  فًإليثل ٕ ف  ل فٔيل فًإلدخل ٗفًيلٔيفي ملٓف
ًٕٓفي لللٓم في  مللل لف للللًٓمفخللل   فمللل ف للللٓثف يلللٓيفً وللل
ٕيلف ٓ لفت  عفهيفي ةٓفوليفًيم   لد ف ت ٓي فًي زعفيآل 
ًٕٓفيخللللل يٓ لف عضلللللل ف  لللللل فيدعللللل  لفي للللليف ولللل  و

 ,.Hung et al)ًختمت ٝفًٓ  يفملفت ٓي فًيمخ يٍٓف
2011, Wu & Zhu, 2012)فبف

ف

ًٕخل َفىيليفً ت ل ٕفهثلٕففففف   ٓفًتملَفًيعٓيٓفملفًيٓ
ف ٕيل فً ي لللللعٕ   لللللدفمللللللفًهخلللللتمت ٝف مخللللل يٍٓفًآل للللل
ًٕٓف  يللتل ف خللل   ل ف   ي زلل مٍفًئًتيللرفي لليفًتمللل افً ولل
ٕوللر ف  عل َفولليف  ي للل ف ٕ رف  يمع تمل افيم يللرفًيم ل 

لفملللللفىيلللليف تلللل ةجفىيم  يللللرفتللللٓي فتلللللثيٕف للللنفًي لللل يي
 ,Cabrera & Cabrera)مخ   َفًيتدزيٖفًيًٓ  يف

2005; Kankanhalli et al., 2005; Lin, 
2007b)ًٕخل َفًيتٛ ي يلرفهلف  فو ٓف ملٓفيلٓٓفمللفًيٓ

ٕولللرف ًٕٓف  زللل متل فًئًتيلللرفي للليفت لللٓي فًيمع فً وللل  لللعٕ 

ٕولر ٕ رف  يمع  & Bock)ًي يملرفيلٓي فًتمل  ل في م ل 
Kim, 2002; Fathi et al., 2011)ٕت ٛف ف ف يل

ٕيللللافم   للللٕ ف ٕوللللرف ٛ ٕ رف  يمع ٕٓيلللل ف  يللللتل في م لللل  ٛ
ًٕ للللللل في  تلللللل ةجف  ن للللللٕف يللللللٕفم   للللللٕفملللللللف للللللندفىٓ
ًإليم  يللرفًي  علليرفً يت ٜيميللرفًيمت  عللرفملللف يلل مل ف
ًٕٓف ًٖٓفًيت لل ٓفً ولل ٕوللرفًيمزيللٍٓ فو  ملل ف ٕ رف  يمع   يم لل 
ف  م فت  علً ف ًٕتل في يفت زئفًيخ   فًيمٛ ٌ  ويفمل 

ٕافًيدعللل دفي للليف تللل ةجف ىيم  يلللر ف  للل فمللل فيلللوثٕف لللٓ 
 & Tsai)ىيم  يلللل في لللليف يللللتل في  يلللل  ف لللللًٔفًيخلللل   ف

Cheng, 2010)ًٕٓف  زلل متل ف فً ولل بف يللوثٕف للعٕ 
ٕوللللللرف ٕ رف  يمع ًئًتيللللللرفىيم  يلللللل في لللللليفخلللللل   فًيم لللللل 

ٕيافم   ٕف ٕورف ٛ ٍٕفًيمع  & Kuo)ً خت ًٓ ف ٜ فىًٓ
Young, 2008)ف ن للٕف يللٕفم   للٕفملللف للندف 

ًٕٓفي  ًٕ فً و  ;Hsu et al.,2007) ت ةجفًيمت  عرفىٓ
Lin & Huang, 2008)بف ي ليفًيم  لٌفًآل لٕفيل ف

ًٕخللللللر  .Tamjidyamcholo et alتويللللللٓف تلللللل ةجفٓ

ًٕٓفف(2013) فً ولللل فين للللرفمع  يللللرف لللليلف للللعٕ   مللللٓ 
ٕورب ٕ رف  يمع ف  ز متل فًئًتيرف  يتل في م  

ف

ًٕخلرففففف فWasko & Faraj (2005) ت عل َفٓ
ٕيلفيلللوثٕفىيم  يللل ف ىيللليفهلفًهخلللتمت ٝف مخللل يٍٓفًآل للل
ٕ رف للل  ف  مللَٓف ٕوللرفًيتلليفيللت فًيم لل  ٍفًيمع ي لليفمللٓ 

ًٕخرف ٓWu & Zhu (2012)هلفًهختمت ٝف مخ يٍٓفف
ًٕٓف ٍٕفه للللل يفي للللليفًتمللللل افً وللللل ٕيلفيلللللوثٕف عللللل  ًآل للللل
ٕميللربف ٕ للرف تلللثيٕفًيدللً وٖفًي   ٕوللرفم   ٕ رف  يمع ي م لل 

ًٕخلللللرف ه لللللهفيلللللوثٕففHau et al. (2013)  ملللللَٓفٓ
ٕوللرف ٕ رف  للدفملللفًيمع ًٕٓفي م لل  ىيم  يلل في لليف يللرفً ولل
ٕيدرفً يضلللم يربف ي للليفًيم  لللٌفًآل لللٕف ملللَٓف ًيعللل
ٕيلفيلل ف ًٕخلل َفهلفًهخللتمت ٝف مخلل يٍٓفًآل لل  عللٚفًيٓ
ٕ رف لل ف ٕورفًيتيفيلت فًيم ل  ي لفيهفتلثيٕفي يف  فًيمع
ٕ  يلللللرفًٓ لللللدف ٕولللللرفًهي ت ي لللللٓفًخلللللت ًٓ ف للللل   َفًيمع

ٕ  َف  ف ملل فيلل ف(Wasko & Faraj, 2005)ًي ل
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ٕولرفًيتليفتل ف ٍفًيمع ي لفيهفتلثيٕفمع  يفي يف  ف مٓ 
ًٕخلرف ٕ رف لل فوليفٓ  فHung et al., (2011)ًيم ل 

ٕ  يلرف ٕمعفىييفٛ يعرفًي ل   َفًهي ت ىهفهلفٔي ف ٓفي
ٕ  َفًيتلللليفتلللل ف ًيتلللليفتلللل فًخللللت ًٓمل فولللليفيي للللرفًي لللل
يلل فملللفديللُفتع للٓ  ف ًٕخللرفً  يللي فٔ  تد ي للل فولليفًيٓ

ًٕٓفي يلل  فً خلت ًٓمل فوليفً دتم ييل رفيلٓ فًيتيل ٓفً ول
فتللثيٕف هًٓمفًيمل  فًيمل ير ف ملفثل فيل فيٜللٕف  ضلّ 
ٕ رف ًيتدزيلللللٖفًيللللللًٓ  يفي للللللٓفًخلللللت ًٓمل فولللللليفًيم لللللل 
ًٕخلللرف ًٕخلللرفً  يلللي ف مللل فه لللهفوللليفًيٓ ٕولللرفوللليفًيٓ   يمع
ف  ٕٚ ٕ للللرفمعم يللللرفإل ت لللل ٕفولللل ًٕمفتم ًيث  يللللرفتلللل فىملللل

ٕ يلفوليفًي دُ ف ملفث ف لٓفي ل لفيلٓ فًيتيل ٓفً يم ل 
فين لل َف ٕ للرفي لليف عضللل فًيلل عٚف يللٓ ف مللٓ  ًيتم
خلل   رف يلل ل فهدللٓفهخلل  ٌف للٔافًي تيمللرفًيتلليفت علل َف

ًٕخرب فىييل فًيٓ
ف تد يللدفتلللثيٕفففففف    لل مفي لليفملل فخلل افملللفيللٕٚ

ٕوللللرفي لللليفيم يللللرف ٕ رف  يمع ًيدللللً وٖفًيًٓ  يللللرفي م لللل 
ٕٚفًي  دثلللللللرفهلف ٕولللللللر فخللللللل ثفتزتللللللل ٕ رف  يمع ًيم للللللل 

ٖيلل ٍٓففًيدلً وٖفًيًٓ  يلر يفىيليف ٕولرفتلٓو ٕ رف  يمع ي م ل 
ٕوللر ف ٕ رف  يمع ًٕٓفي م لل  ويمكــن ًيتدزيللٖفًيللًٓ  يفيألولل

ــم استعرا ــ ا  مــن خــلل الدراســات الســابقة التــي ت
 التوصل إلي فرض البحث التالي:

ف

H1 ـــة ـــة لممشـــاركة بالمعرف ـــ ثر الحـــوافز الداخمي : ت
طرديا عمي مستوي التحفيز الـداخمي لففـراد 

 بالمعرفة.لممشاركة 
ف

ـــراد  -1-2 ـــداخمي لفف ـــز ال ـــ ثير التحفي ت
لممشــــاركة بالمعرفــــة عمــــي ات ــــا م 

 لممشاركة بالمعرفة
ي  عللللٓف لللل يتدزيٖفًيللللًٓ  يفًيللللًٓوعفًيللللٔيفيمعللللدففففففف
 عرلللللللل ف خ ٌفًيمتللللللللللًٕٓفيختمي  لف ًٓمف   ٛفمللللللللً و

يل ف الٚفًي ٜلٕفف ٕت ٛيلف  ي  ل ٛفًٔتلهفٔ  ٕض فًيم ً ي
ٕميلرفمللفهًٓمفًي  ل ٛ فهيف يلفت  عفتد يلاف تل ةجف  
ٕضليف ٕٓفهلفًي  ل ٛفممتلعف م ه هفي  للفي لٓم فيملٓفًيزل

بف ي علٓف  تمل اف(Ryan & Deci, 2000)ويفًٔتلهف
ٕ  فتمل افيم يلرف ٕملرف لع  ٕورفٓ ٕ رف  يمع ًٕٓفي م   ً و

ٕوللللر فو تملللل افً ٕ رف  يمع ًٕٓفًإليملللل  يفتملللل افًيم لللل   ولللل
ٕ  ف ٕملللللرف لللللع  ٕولللللرفيع لللللٗفٓ ٕ رف  يمع يم يلللللرفًيم للللل 

ٕولرف ٕ رف  يمع  & Bock)ًإليم  يفتم افيم يلرفًيم ل 
Kim, 2002; Bock et al.,2005)بف يتدللٓٓف

ًٕٓف   مفي يفًيت  ٓ  فيلفًي ت ةجفًيمت  علرف ًتم افً و
ٕملرفت يليمل فيللٔافًي تل ةج  مللفهًٓمفخل   فمعليل فٓ 

(Ibragimova et al., 2012) تللوثٕفًيدللً وٖف 
ٕيل ف ًيًٓ  يرف   ييل ف  م :فًإلختمت ٝف مخل يٍٓفًآل ل
ٕ رف ًٕٓفي م ل  ف  ي ز مٍفًئًتيرفي ليفًتمل افً ول ً ي عٕ 

ٕولرف  ,Fathi et al., 2011; Wu & Zhu)  يمع
ٕي يلللرف(2012 ًٕخللل َفًيتم بف  لللٓف ملللَٓف ثيلللٕفمللللفًيٓ

فً يميًٓ يللللللرفتلللللللثيٕفىيملللللل  يفي دللللللً وٖفًيًٓ  يللللللرفي للللللي
ٕولرف ٕ رف  يمع ًٕٓفً تمل   في م ل   Bock)ًخلتعًٓٓفً ول

& Kim, 2002; Lin, 2007b)بف  ٓف  ملَفًي  دثلرف
ٕثفي لليفًيتلللثيٕف ًِٕفمتايللٕفًيتدزيللٖفًيللًٓ  يفي تعلل  للإٓ
ًيتزلللل ي يفي دللللً وٖفًيًٓ  يللللرفً ي  ٓيللللرفي لللليف عضلللللم ف
ٖيللللٓفملللللف ًيلللل عٚ ف  لللل فملللل فخلللل ثفيللللت فىيضلللل دهف م

ًٕخللرفًيتزعلليدفويملل ف عللٓبف   لل مفي لليفٔيلل ف ٕٚفًيٓ تزتلل
يف ٕولرفيلٓو ٕ رف  يمع ًٕٓفي م ل  هلفًيتدزيٖفًيلًٓ  يفيألول

ٕولللللربف ٕ رف  يمع ٖيللللل ٍٓفًتمللللل  ل في م للللل  ـــــن ىيللللليف ويمك
 صياغة فرض البحث الثاني كما يمي:

ف

H2 يــــــ ثر مســــــتوي التحفيــــــز الــــــداخمي لففــــــراد :
ــــي ات ــــا  م  ــــا عم لممشــــاركة بالمعرفــــة طردي

 لممشاركة بالمعرفة.
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النقديـــــة عمـــــي تـــــ ثير الحـــــوافز  -1-3
 عممية المشاركة بالمعرفة

تعت لللٕفًيدللللً وٖفًي  ٓيلللرفًي خللللي رفً  ثلللٕف للللي ي فففففف
ًٕٓفي للٓفتد يللاف ٕ  َفيم  ولللٍفً ولل ًيتلليفتخللت ٓمل فًي لل
ٕ رف ًيخل   فًيمخلتلٓث فً يلٔيفمللف ي لهفيم يلرفًيم ل 

ٕورف بف  ٓفًتملَف ثيٕف(Hung et al., 2011)  يمع
ًٕخلل َفًيمد خلل يرفىيلليفً ت لل ٕفتلللثيٕفًيدللً وٖف ملللفًيٓ
ًٕٓف  عل َفىيليف تل ةجفمت  ي لر ف ًي  ٓيرفي ليفهًٓمفً ول
ًٕخلل َفهلفًيدللً وٖفًي  ٓيللرف و للٓف مللَٓفًيعٓيللٓفملللفًيٓ
ًَٕفىيم  يلرفي ليفً ًٓمفمللف لندفتدزيلٖف ت دُٓفتللثي
ٖملللف م للًٕٓفًيملللٓفًيللٔيفي ٔي  للهف ٖيلل ٍٓف ًٕٓفي لليف ً ولل

(Sprinkle, 2000)فه فمللف لندفتدزيلٖفمت لٔيف 
ٖيلللل ٍٓفمملللللٓ   فًيللللٔ  يفولللليفًيمللللل  ف ًَٕفي لللليف ًٕ ًي لللل

ٖ  ف(Buchheit et al., 2012)ًيمع لٍٓف  فه فتدزيل
ي لليفً تيلل ٕفه للًٓثفه ثللٕفعللع  رفي مللل  فًيمٛ   للرف

ًٕخ َف(Presslee et al., 2013)م ل ف بف  مَٓفٓ
ًَٕفمدللللٓ ٕ فهلفًيدللللً وٖفًي  ٓيللللرفتدللللُٓفتلللللثي ٍفه لللل  ٓ

ًٕخلللللرف ًٕٓ فو لللللٓف ملللللَٓفٓ  & Baileyي للللليفهًٓمفً وللللل

Fessler (2011)ًٕفف هلفًيدللً وٖفًي  ٓيللرفتللوثٕفتلللثي
فإل ملللل ٖفًيمللللل  ف ٖملللللفً ًٓمفًيمٛ للللٌ  ىيم  يلللل في لللليف
ٍٕ ف ي م فهفتوثٕفي ليفمعلٓهَفًيلتع  ف ٕيرفًيمت ٕ ًيمل 
يفىيلللليفتدخلللللفً ًٓمفًيندللللابف ت علللل َف ًيتلللليفتللللٓو

ًٕخرف ٓTuttle & Harrell (2001)ىييفهلفًخت ًٓ فف
فًيلللٔيف ٖيللل ٍٓفًيممللللٓ  يفىيللليف ًيدلللً وٖفًي  ٓيلللرفهفيلللٓو
لف للللللل لفيخللللللل يٓ  في للللللليفىيللللللل ٍٓف ًٕٓ ف ً  ي ٔيلللللللهفً وللللللل
ت عللليٙفه  للل تل فتمللل افً  لللًٓثفً يملللل  فًيتللليفيلللت ف
ٕ فىيللليفهلف ًٕخللل َفه للل ٕ ٛلللل ف للل يدً وٖبف ت عللل َفٓ
ف ت للللٓي فًيدللللً وٖفًي  ٓيللللرفيللللوثٕفي خللللي في لللليفمملللللٓ 

ًٕٓف هًٓةلل ف  Drake et al., 2007; Bailey)ً ول
& Fessler, 2011)فب

 تللوثٕفًيدللً وٖفًي  ٓيللرف عللزرف  عللرفي لليفتدزيللٖفففف
ٕولللرفً هتعللل دف ٕ رف  يمع ًٕٓف هًٓةلللل فيملللل  فًيم للل  ً وللل

بف(Bai & Krishnan, 2012)ً يتعل  لفويمل ف يل ل ف
ٕي يلرفٓيلينف ًٕخل َفًيميًٓ يلرفً يتم   ٓف ٓ فيٓٓفمللفًيٓ

 ٓيللرفيللوثٕفىيم  يلل في لليفي لليفهلفًخللت ًٓ فًيدللً وٖفًي 
ٕولرف ٕ رف  يمع  ,.Kankanhalli et al)ي ميلرفًيم ل 

2005; Muller et al., 2005; Chang et al., 
2007; Wolf & Loraas, 2008)فو لٓف ملَٓف 

ًٕخللرف ٓWolf & Loraas (2008)هلفًيدللً وٖفف
ًٕٓفتملل افيم يللرف ًي  ٓيللرفتللوثٕفىيم  يلل في لليفخلل   فً ولل

ٕوللللللللللللربف  للللللللللللٓفت ٕ رف  يمع ًٕخللللللللللللرفًيم لللللللللللل   علللللللللللل َفٓ
Kankanhalli et al. (2005)ىيليفهلفًخلت ًٓ فف

ًٕٓف ٕ  َفً وللل ٖيللل ٍٓفم للل  يفىيللليف ًيدلللً وٖفًي  ٓيلللرفيلللٓو
يللل ف ٕ  يلللرفٔ  ٕولللرفًإلي ت ي َفًيمع ٕولللرفوللليفمخلللتٓ    يمع
ًٕٓف ه لًٓثف ي ٓم في  لف    فًتخ اف يلفه ًٓثفً ول

ًٕخلرف ٕ  َفًيتيفيعم ل لف لل  ف  ملَٓفٓ  Mullerًي 
et al. (2005)فًيدلً وٖفًي  ٓيلرفيلوثٕفهلفًخلتف ًٓ 

ٕوربف ًٍٕفًيمع ًٕٓفي ٜ فىٓ فىيم  ي في يفًخت ًٓ فً و
ف

 ي للليفًيم  لللٌفًآل لللٕفيعت لللٓفًيللل عٚفهلفيم يلللرفففففف
ٕوللللرفتللللت ف  لللل دف  عللللي ف ملللل فه للللهف ٕ رف  يمع ًيم لللل 
ٍٕ ف مللللف ًٕ  تلللل ف مت  عتلللل فمللللفم  لللٌفًإلًٓ يعلللعٌفم

ٕميفم   لٕ  ,Lin)ثل ف لٓفتعلعٌفم  ولتلل ف  ل دف ل 
2007c; Jiacheng et al., 2010)ٕيفًي عٚف بف ي

ًآل لللللٕفهلفتللللللثيٕفًيدلللللً وٖفًي  ٓيلللللرفمو لللللَ ف ي تلللللليف
ٕٓفًيت  للثفيلللفملل زفًيدللً وٖ  & Cabrera) مملل

Cabrera, 2005; Andriessen, 2006)ف مل ف 
فويللهف ٕ للٌ  يزلليف يللٕفم يفىيلليفخلل   فٜ  ه للل ف للٓفتللٓو
ًَٕف يلللٕف ٕثف   للل ٕ رف معللل  يللل في لللٓم فيلللت فًيم للل   ٔ
علللديدر فه ف يلللٕف  م لللر فه ف ٓيملللر ف يدلللُٓفٔيللل ف
ًٕٓفوليفًيدعل دفي ليفًيدلً وٖف ٕ  رفً و ي ٓم فت  لف
ه ثللللللللٕفه ميللللللللرفملللللللللفتد يللللللللافًيخلللللللل   فًيمخللللللللتلٓثف
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(Andriessen, 2006; Cockrell et al., 
ه في لللٓم فيعلللعٌفتدٓيلللٓفمللل في  اللليفي للليف ف(2009

ًٕٓفوع ه فً ي يزيرفًيتيفيت ف ل ف ي ٗف ت يي فهًٓةل ف ً و
(Baker et al., 1988)فبفف

ف

ًٕخ َفًيتٛ ي يلرفىيليفهلففففففف   ٓفت ع َف عٚفًيٓ
ًفي لللليفيم يللللرف ًٕفمدللللٓٓ  ًيدللللً وٖفًي  ٓيللللرفتللللوثٕفتلللللثي

ٕورف ٕ رف  يمع  Yang & Wu, 2008,Cockrell)ًيم  
et al., 2009; Liu et al., 2011)فو ٓفت ع َف 

ًٕخلرف ٓLiu et al. (2011)ىيليفهلفت لٓي فًيدلً وٖفف
ٕولللللرفًيتللللليفتللللل ف ٖيللللل ٍٓف للللل فًيمع ًي  ٓيلللللرف لللللٓفهٓيفىيللللليف
ٕ رف لللل  فىهفه لللهفيللل فيلللوثٕف  للل دفمع للل يفي للليف ًيم للل 

ًٕخلرف ٕولربف  لٓفت عل َفٓ ٍفًيمع  Cockrell etملٓ 
al. (2009)ىيلليفهلفًيدللً وٖفًي  ٓيللرفتللوثٕفىيم  يلل فف

ٕ ر ف مللفثل ف ٕورفًٓ دفًي ل ٕ رف  يمع ي يفث  ورفًيم  
ٕورفملف ٕ رف  يمع ًٕٓفتم افيم يرفًيم   ي يفخ   فً و
ٕولللرفًي  وعلللر ف ت زللليٚف ٕ رف  يمع ٖيللل ٍٓفًيم للل   لللندف
يفًيدً وٖفًي  ٓيرف ٖيزر ف م فتٓو ٕورفًيم ٕ رف  يمع ًيم  

ٕمي ٖيللل ٍٓفًيتدزيلللٖفًي للل  ًٕٓفي دعللل دفي للليففىيلليف يألوللل
ٕ رف يفىيليفتدخليلفخل   فًيم ل  ًيدً وٖ ف   فمل فيلٓو
ٍٕ فىهفه لهف ًٕٓفً  ثٕف  ل ٕورفًي  وعرفو ٛف يلفً و   يمع
ٕيف يللٕف ًَٕفه لل يفىيلليفتلللثي ي لليفًيم  للٌفًآل للٕفيللٓو
ٕ رف ٖي ٍٓفًيم   فويل  فتتمثدفويف  ٌ ٕ متعمٍٓف  يٕفم
ٕ رف ٖيزللللللر ف ت زللللللليٚفًيم للللللل  ٍٕفً يم ٕوللللللرفًيضللللللل    يمع

ٍٕبف  ملللَٓف  يم ًٕٓفً  لللدف  للل ٕولللرفًي  وعلللرف للليلفً وللل ع
ًٕخلرف ٓHau et al. (2013)هلفًيدلً وٖفًي  ٓيللرفف

ٕولرف ٕ رف  يمع ًٕٓفي م ل  ًٕفخل  ي في ليف يلرفً ول توثٕفتللثي
ٕ رف ًٕفىيم  ي فضعيز في ليف يلتل في م ل  ًيضم ير ف تلثي

ٕيدربف  لٓف ٕورفًيع ٕيفىيليف  يمع ًٕخل َفه ل ت عل َفٓ
يللللرفهفيللللوثٕفي لللليفيم يللللرفهلفًخللللت ًٓ فًيدللللً وٖفًي  ٓ

ٕولر ٕ رف  يمع  ,Kwok & Gao, 2005; Lin)ًيم ل 
2007a,b; Hung et al., 2011; Wu & Zhu, 

ًٕخلل َف(2012 ٕيف مللَٓف عللٚفًيٓ  ف ملللف  ديللرفن لل
ًٕٓف ًٕفخللللل  ي في دلللللً وٖفًي  ٓيلللللرفي للللليفًتمللللل افً وللللل تللللللثي

ٕورف ٕ رف  يمع  Bock & Kim, 2002; Bock)ي م  
et al., 2005; Baig & Gururajan, 2012)فب

ف

ًٕخلل َفًيتٛ ي يللرفًيتلليفففففف  يتضللزفمملل فخلل افهلفًيٓ
ٕ رف ت   يللَفتلللثيٕفًيدللً وٖفًي  ٓيللرفي لليفيم يللرفًيم لل 
ٕولللرفيللل فتتزلللافي للليف تيملللرف  ٛعلللربف  لللٓفدللل  دف   يمع
ًَٕفًيمدتم للرفيللٔي  فو للٓف ٕ لفًي دللُفيلللفًيتزخللي ًي ثيلل
ٕت لللل ٛفًيضللللعيثفه فًيخلللل  يف لللليلفًيدللللً وٖف ٕمللللعفًه ي

ٕ رف  يمع ٕوللللرفىيلللليفتع للللٓف للللٔافًي  ٓيللللرف يم يللللرفًيم لللل 
ًٖٓٓفوع ييرفًيدً وٖفًي  ٓيرفوليفتدزيلٖف ًيملمر فديُفت

ًٕٓفي لللللليفهًٓمفًيمللللللل  فًي خلللللليٛرف  & Bonner)ً ولللللل

Sprinkle, 2000)ًٕٚفضللللم يفولللليف بف ي مللللٓفًوتلللل
 ثيلللللٕفمللللللفً  دللللل ُفًيتللللليفت   يلللللَفتللللللثيٕفًيدلللللً وٖف
ٕ رف ًٕٓفي م للللل  ٕميلللللرفي للللليفًتمللللل افً وللللل ًيًٓ  يلللللرفً ي  
ٕولللللر ف  للللل فهلفتللللللثيٕف لللللدفم لمللللل فمخلللللت دفيللللللف   يمع

 ,.Bock et al)ًآل للٕ ف هفي مللٓفتز يللدف ي لملل ف

2005; Lin, 2007b)ًٕٚف يلٕف  فىهفهلف لًٔفًهوتل
ًٖد فًيتدزيللٖفعللديز ف  للهف و لل في  ٕيللرفتلل ٜMotiva-

tion Crowding Theoryًَٕفتز ي يلرفف ت ملٓفتللثي
ٕميف  ,.Liu et al) يلفه ً ٝفًيتدزيٖفًيلًٓ  يفً ي ل 

فب(2011
ف

ًٕخلرفففففف فFrey & Jegen (2001)  لٓف لٓمَفٓ
ٕٕفه لهف نول في  لل   لف ًٖد فًيتدزيلٖ فً يتليفت ل ٕيلرفتل ٜ 

ٖي ٍٓفًيدً وٖفًي   ٓيرفًه تع ٓيفًئيفي ٙفي يفهلف
يف ًٕٓ  ف لللٓفتلللٓو ٕٚف،مللللٓفً وللل ٖيللل ٍٓفًيعللل يفىيللليف يلللٓو
ٖيلل ٍٓفًيدللً وٖفًي  ٓيللرفىيلليفت زلليٚفًيملللٓفًيم للٔ د ف
ًٖد ف يلل فولليفد يللرفملل فىًٔف   للَفًيدللً وٖفًي  ٓيللرفتللل  ٔ
ًٕف ًٕٓ فهيفه لللل فتلللوثٕفي يلللهفتللللثي ًيتدزيلللٖفًيلللًٓ  يفيألوللل
ي خللللي بف يدللللُٓف للللًٔفًيتلللللثيٕفًيع خلللليفولللليفمً  للللثف

ٕتز ٝفمخ ًٕٓ فمدٍٓٓ فم ل فً ت يفًيتدزيٖفًيلًٓ  يفيألول
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ًٕٓف ٕو َفً ول ًٕ  لرفتعل ٕت  ٛفم زفًيدً وٖفًي  ٓيلرف م  ً
ًٕٓف ٍٕ فوع ٓم فيت فت ٓي فًيدً وٖفًي  ٓيرفيألول ٍٕف  ي  ع 
ٕملللرفي ييلللرفمللللفًيتدزيلللٖف  ًٓمفململللرفي   للل لفي للليفٓ
ٕ لف لللللل ل فهعللللل دً ف ًيلللللًٓ  يف ًٓةلللللل  فولللللإ ل في لللللع

ًٕ  يلف خللل ٌفًيدلللً وٖفًي  ٓيلللر ف  للل فمللل  في  لللدفمللللفمللل
-Frey & Jegen, 2001; An)مخللللت يفمللللللٓ  

driessen, 2006; Liu et al., 2011)بف  لٓف
ٖ فًيللًٔتيفه لللهف  ملل ف للل لف ٕيللرفًيعللل ًٕخلللرف ٜ ه ضللدَفٓ
ٕمي ف م ضلللعفين لللرفًيخللل  يرف ًٓمفخللل   فمعللليلف للل 
ًٕٓف ًٓمف للًٔف    مل ف للدفمخللت يفًيتدزيللٖفًيللًٓ  يفيألولل
ًَٖٓفه ميرف تلثيٕفًيدً وٖفًي  ٓيرفي ليف ًيخ   ف  م ف
مخت يفهًٓةلل  فً يع لٗفعلديز فوزليفًيدل هَفًيتليف

ًٕٓفمدزللل ٖيلفًٓ  يللل ف ًٓمفخللل   فمللل في للل لفويلللل فً وللل
 ي لل لفم ضللعفين للرفًيخلل  يرف ًٓمفًيخلل   فًٓ  للي ف
ٕميلللللللرفه ف ًٕٓفهفيدتللللللل م لفًيدلللللللً وٖفًي   ولللللللإلفً وللللللل
ًٖ ف للللللًٓمف ًٖمًَف ه لللللً ٝفًيع للللل ٌفًيم ت زلللللرفينيتللللل ًيمللللل

فبفف(Ryan & Deci, 2000)ًيخ   ف
ًٕٓف ًٓمفململرففففف ٕمرفًيتدزيٖفًيًٓ  يفيألول ًٖٓٓفٓ  ت

ٓ لفهلف لٔافًيململرفمًٔ لرف ممتعلرفمعي رفي لٓم فيعت ل
ًٕٓف يفً ول   ي خ رفيل  ف يم للفوليف لٔافًيد يلرفهلفيلٓو
 لللللللٔافًيململللللللرفوللللللليفٜلللللللدف يللللللل ٌفًيدلللللللً وٖفًي  ٓيلللللللرف

(Bonner & Sprinkle, 2002)ببف  ٓفد  دفيٓٓف
ًٕخلل َفًيمد خلل يرفً ت لل ٕفتلللثيٕفمللٓيفم ٔ يللرف ملللفًيٓ
ًٕٓفًي يللل  ف لللل في للليفتللللثيٕف فمللللفً وللل ًيملللل  فًيمٛ لللٌ 

ًوٖفًي  ٓيلرفي ليفهًٓةلل  ف ت عل َفىيليفهلفتللثيٕفًيد ف
ًٕٓفي ملللل  في لللدف  مللل ف ًيدلللً وٖفًي  ٓيلللرفي للليفهًٓمفً وللل
ٖيلف ًٕٓفمدزل    َف ٔافًيملل  فممتعلر ف   مل ف ل لفً ول
ًٕف ًٓ  يللل ف ًٓةلللل  ف مللل فهلفًيدلللً وٖفًي  ٓيلللرفتلللوثٕفتللللثي
ٕ  للرفم  زضللرفولليف ًٕٓفًيللٔيلفيللٓيل ف ىيم  يلل في لليفً ولل

ًٕٓفًيللٔيلففًإل مل ٖ ف ي ملل فه ي لل لفيللل فتللثيٕفي لليفً ولل

ٕتزعلرفوليفًإل مل ٖف ٕ  لرفم  ;Ashton,1990)يلٓيل ف
Fessler, 2003; Bailey & Fessler, 2011)فبفف

ف

ًٕخلللرفً  ت للل ٕفتللللثيٕففففف  يتضلللزفممللل فخللل افه ميلللرفٓ
ٕ رف ًٕٓفتم افيم يرفًيم   مخت يفًيتدزيٖفًيًٓ  يفيألو

ٕولرفي لليفملٓيفوع ييللرفًيدلً وٖفًي  ٓيللرفي م ٕ رف  يمع  لل 
ٕوللللر ف   لللل مفي لللليفملللل فخلللل افملللللفتد يللللدفخلللل ثف   يمع
ٕ رف ٕٚفًي  دثلللرفهلفتللللثيٕفًيدلللً وٖفًي  ٓيلللرفي م للل  تزتللل
ٖيللٓف ٕوللرفي ٕ رف  يمع ًٕٓفي م لل  ٕوللرفي لليفًتملل افً ولل   يمع
ٕ رف ًٕٓفي م للل    ملل ف للدفمخلللت يفًيتدزيللٖفًيلللًٓ  يفيألولل

ٕولر ف ويمكـن اشـتقاق فـرض البحـث الثالـث كمـا   يمع
 يمي:
H3لحوافز النقدية لممشاركة بالمعرفـة : يزيد ت ثير ا

عمـي ات ـاا األفـراد لممشــاركة بالمعرفـة كممـا  ــل 
ــــداخمي لففــــراد لممشــــاركة  ــــز ال مســــتوي التحفي

 بالمعرفة.
 المتغيـــرات الوســـيطة التـــي تـــ ثر -1-4

ــة  ــة بــين الحــوافز النقدي ــي العل  عم
ـــراد  لممشـــاركة بالمعرفـــة وات ـــاا األف

 لممشاركة بالمعرفة
ٕيل فًخلت ًٓ فًيدلً وٖفًي  ٓيلرفهدلٓفًي خل ةدففففف يعٓف ٜ

ٖيللٓفملللفًيملللٓ ف وعللل في لٔدفم ًٕٓفٓ  ًيميلٍٓفيتدزيللٖفً ولل
ٕتلللللٌفي يللللهفتدخللللللفهًٓةلللللل   & Bonner)  لللل فمللللل فيت

sprinkle, 2002)ًٕخ َفًيمد خ يرفًيتيف  فىهفهلفًيٓ
ًخللللتلٓوَفً ت لللل ٕفتلللللثيٕفًيدللللً وٖفًي  ٓيللللرفي لللليفهًٓمف

ًٕٓف ٓف ع َفىييف ت ة ٕ رفً و  Bonner et)جفمتض 
al., 2000; Sprinkle, 2000; Tuttle & Burton, 

ٕمللعفٔيلل فولليفهدللٓفهخلل   هفىيلليفيلللٓٓف(1999  ف  للٓفي
يفىيللليف ًَٕفًي خللليٛرفًيتللليفيم للللفهلفتلللٓو مللللفًيمتايللل
ٖيلل ٍٓفوع ييللرفه في لليفًيم  للٌفًآل للٕفت  للدفملللفتلللثيٕف

ًٕٓف هًٓةلل   Awasthi)ًيدً وٖفًي  ٓيرفي يفملٓفً ول
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& Pratt, 1990; Bailey & Fessler, 2011)بف
ًٕخرفتللثيٕفًيدلً وٖفًي  ٓيلرف     مفي يفٔي فهفيم لفٓ
ٖدفيللللف ٕولللرف معللل ٕ رف  يمع ًٕٓفي م للل  ي للليفًتمللل افً وللل
ًَٕفًي خلليٛرفًيتلليفيم لللف ًٕخللرف تد يللدفتلللثيٕفًيمتايلل ٓ
ٖيللل ٍٓفوع ييلللرفه في للليفًيم  لللٌفًآل لللٕف يفىيللليف هلفتلللٓو

ًٕٓفت  لللدفمللللفتللللثيٕفًيدلللً وٖفًي  ٓيلللرفي للليفمللللٓفً  وللل
ٕٚفًي  دثلللللرفه لللللهفت ملللللٓف  هًٓةلللللل بف   للللل مفي يلللللهفتزتللللل
ًَٕفًي خللليٛرفًيتللليفتلللوثٕفي للليف ممم يلللرفمللللفًيمتايللل
ٕورفً تمل اف ٕ رف  يمع ًيعن رف يلفًيدً وٖفًي  ٓيرفي م  

ٕولللر ف ٕ رف  يمع ًٕٓفي م للل  ويمكـــن صـــياغة فـــرض ً وللل
 البحث كما يمي:

H4 تــ ثر م موعــة مــن المتغيــرات الوســيطة عمــي :
ــــين  ــــة ب ــــة لممشــــاركة العل  الحــــوافز النقدي

فببالمعرفة وات اا األفراد لممشاركة بالمعرفة
ف

ًٕخرف تد يدفتلثيٕفففف َٕفًي  دثرفٓ يٓٓفملفف  ٓفً ت 
ًَٕفًي خللليٛرفي للليفًيعن لللرف للليلفًيدلللً وٖف  لللٔافًيمتايللل
ٕ رف ًٕٓفي م للل  ٕولللرفً تمللل افً وللل ٕ رف  يمع ًي  ٓيلللرفي م للل 

ٕوللللرف  للللي:فًيمعلللل ييٕفًإلمتم ييللللرفتملللل اف يم يللللرف  يمع
ًٕ فم زعلرف ٓ ًٖ فًيت ٜيملي ف ً  ٕور فً هيت ٕ رف  يمع ًيم  
ٕمللرفتع للٓفمللل  فيم يللرف ٕوللر فٓ  ٕ رف  يمع يم يللرفًيم لل 
ٕولر فً يتأيلرفًيع خليربف يم للفتد يللدف ٕ رف  يمع ًيم ل 
ٖيلٓفملللف ًَٕفي ليفًيعن لرفًيخل   رف م تللثيٕف لٔافًيمتايل

فًيتزعيدفويم في ي:
اا ت ثير المعـايير اإل تماعيـة ت ـ -1-4-1

عمميــة المشــاركة بالمعرفــة عمــي العل ــة 
بــين الحــوافز النقديــة لممشــاركة بالمعرفــة 

 وات اا األفراد لممشاركة بالمعرفة
تعت ٕفًيمعل ييٕفًإلمتم ييلرفهدلٓفًيمدلًَٓٓفًي  يلرفف

ًٕٓف  يتل في  ي  ف خ   فمعيل ف ي علٓف لل ف هتم افً و
ٖمنةلللللللل فه ف ًٕٓفيللللللللفملللللللٓيفًيت للللللل ٓف ت  عللللللل َفً وللللللل

َفًيململلرف  ي خلل رفيللل فولليفه ميللرفًيخلل   فًيممم يلل 

فملل ل فًي يلل  ف لله ف مع لليفه للل ف ً يللٓفًيخلل   ف ًيمٛ للٌ 
ًٖمًَفًيلللٔيف ٕضلللل فمللللف لللندف ٜللل  فًيمللل ًيتللليفيلللت فو
ًٕٓ فً يلٔيفيتضلملف  ل دفه ف تضعهفممم يلرفمللفً ول

ٕثفه فخل   فمعليل  ,.Muller et al)ٕولٚفتعل
2005; Ibragimova et al.,2012)بف تعٓفمع ييٕف

ف ًيعملللللللدفًيممللللللل يي فً يتعللللللل  ل فً هخلللللللتم  رفي ت لللللللٝ 
يث للللرفًيمت  ٓيللللرف ٕضللللر فً  ًٕمفًيمتع  ً ه زتلللل ّفي لللليفًآل
ٖمنم فً يعًٓيلللرف ً يعن لل َفًإلمتم ييللرفًي  يلللرف لليلفًيلل
يزيفمللفًيمعل ييٕفًهمتم ييلرف ً ه ت  ٕفً ه تم مفًيٜ 
ٕوللرف ت عللٌف ٕ رف  يمع ًٕٓفي لليفًيم لل  ًيتلليفت للمعفً ولل

ٕٓفيت للل ييثف م للل وعفٓ ٕف ًٕ فًيزللل ًف خللليٛ فوللليفتللللثيٕفىٓ
ٕولرفي ليفًي يل  ف لل ف ٕ رف  يمع  Kankanhalli)ًيم ل 

et al., 2005, Fathi et al., 2011)فبفف
  لللٓفًتزلللافيلللٓٓفمللللفًي للل دثيلفي للليفهلفًيمعللل ييٕففففف

ٕورفتوثٕفي ليف ٕ رف  يمع ًإلمتم ييرفتم افيم يرفًيم  
ٕ رفًيعن للللللرف لللللليلفًيدللللللً وٖفًي  ٓيللللللرف يم يللللللرفً يم لللللل 

ٕولرف -Kankanhalli et al., 2005; Qu)  يمع
igley et al., 2007; Shoemaker, 2011)ف 

ىهفه للل فيلل فيتز للً فدلل دفملل فىًٔف لل لفًيتلللثيٕفًيمدتمللدف
 Quigley etىيم  يفه فخل  ي فديلُفيعت لٓف لدفملل

al. (2007) ف Shoemaker (2011)هلف للًٔفف
 لللففٔي ف.Quigley et alًيتلثيٕفىيم  ي ف  ٓفوخٕف

ٕورفتعٓفيم يلرفىمتم ييلر ف مللف ٕ رف  يمع يم يرفًيم  
ث فتتلثٕف آيي َفًيتدزيلٖفًهمتم ييلرفًيتليفت  للف لندف
ًٕٓ ف مللللل فتلللللوثٕفنييللللل َف ٕ ف للللليلفً وللللل ًيتز يلللللدفًيم لللللت
ٕيللافن للٕف يللٕفم   للٕفي لليف ًيتدزيللٖفًإلمتم ييللرف ٛ
ٕ للل في للليف ٕولللرفمللللف لللندفتلثي ٕ رف  يمع يم يلللرفًيم للل 

ٖيللللرفً  لللل ٕ فمثللللدفًيدللللً وٖ ف تخلللل   فًيلي  للللدفًيتدزي
ٕ رف ًيمعل ييٕفًإلمتم ييللرفًإليم  يللرفتمل افيم يللرفًيم لل 
ف  لدلللٓفنييللل َفًيتدزيلللٖفًهمتم ييلللرفوللليفتلللٓيي فًيلللٕٓ 

ًٕخرف ٖيفي دً وٖبف تت  يفٓ  Kankanhalli etًيتدزي
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al. (2005)فهلفف ٕ ٕ  فديللُفتلل  ملللرفًي ٜللٕفً  لل
ًٕٓفتملل اف ٕميللرفيلللفتللوثٕفي لليفخلل   فً ولل ًيدللً وٖفًي  

ٕولللللرفي لللللٓم فتلللللٓي فًيمعللللل ييٕفيم يللللل ٕ رف  يمع رفًيم للللل 
ٕوللرف ٕ رف  يمع ٕ رفخلل   فًيم لل  ًإلمتم ييللرفًٓ للدفًي لل

ٍٕف  ير ف ل ٕورفيللفيلتملً ف مل ف  ع  ٕ  لف  يمع ًيم  
ٖ  في ليف خ ثفيدع  لفي يهفملفدً وٖف  ٓيرفيتدزي
ٕوللرفٛ يمللل ف   للَف  للل  فمعلل ييٕف  يلللرف ٕ رف  يمع ًيم لل 

ٕ رف  يمع ٍٕفًيم    ٕ ٕٚفي يل فض فٕوربفتز
 

ًٕخرفففففف فQuigley et al. (2007)  ٓفت ع َفٓ
ٕي يرفي يفيي رفملفًيٛنٌفىيليف ًٕخرفتم ملف ندفٓ
هلفًيمعلل ييٕفًإلمتم ييللرفًإليم  يللرفًيتلليفتللٓي فيم يللرف
ٕ يلف ًٕٓفًيم ل  ٕورفً يتليفت  للف ليلفً ول ٕ رف  يمع ًيم  
ٕوللرف ًٕٓفًيللٔيلفيدعلل  لفي لليف للٔافًيمع ٕوللرفً  ولل   يمع

ًٕف خللليٛ يم  يللل فوللليفًيعن لللرف للليلف ٛلللرفت علللٌفٓ   ف ً 
ًيدلللً وٖفًي  ٓيلللرفي للليفهخللل ٗفً ًٓمفًيممللل ييف  يلللرف
ٕولللللربف مللللل فيللللل فتويلللللٓفًي تللللل ةجف ٕ رف  يمع ًٕٓفي م للللل  ً وللللل

ًٕخلرف فKankanhalli et al. (2005) ًيتٛ ي يلرفيٓ
ًيتلثيٕفًيخ  يفي مع ييٕفًإلمتم ييرفي ليفًيعن لرف ليلف

ًٕٓفتمل افيم يل ٕ رفًيدً وٖفًي  ٓيلرف خل   فً ول رفًيم ل 
ًٕخلللللرف ٕولللللربف ي للللليفًيم  لللللٌفًآل لللللٕفيللللل فتملللللٓفٓ   يمع

Shoemaker (2011)ٕي لللللليفيو للللللٓفهثللللللٕفف ٓييلللللدفتم
ًٕٓف ٕت ل ٛفً ول ًيمع ييٕفًإلمتم ييلرفًيتليفتلٓي فه ميلرفً
ٕ  تل فولليفتدخلليلفًيعن للرف لليلفًيدللً وٖف ٖمنةل ف  لل  لل

ٕورب ٕ رف  يمع ًٕٓفي م   ًوعيرفً و ٕميرفٓ  فًي  
ف

    مفي يفٔي فخ ثفيت فً ت  ٕفهثٕفًيمع ييٕففففف
ٕوللللرفي لللليف ٕ رف  يمع ًإلمتم ييللللرفتملللل افيم يللللرفًيم لللل 
ٕ رف ًٕٓفي م لل  ًيعن للرف لليلفًيدللً وٖفًي  ٓيللرفً تملل افً ولل
ٕ فًي  دثللللرفه للللهف  ملللل ف   للللَفًيمعلللل ييٕف ٕوللللربف تلللل   يمع
ٕوللرفىيم  يللر ف ٕ رف  يمع ًإلمتم ييللرفتملل افيم يللرفًيم لل 

 في لللليفًيعن للللرف لللليلفًيدللللً وٖف  ملللل فهثللللٕفٔيلللل فىيم  يلللل

ٕ رف ًٕٓفي م للل  ٕولللرفً تمللل افً وللل ٕ رف  يمع ًي  ٓيلللرفي م للل 
ٕوربف فويمكن صياغة فرض البحث كما يمي:  يمع

ف

H4-a يزيــــد التــــ ثير اإلي ــــابي لمحــــوافز النقديــــة :
لممشاركة بالمعرفة عمي ات اا األفـراد لممشـاركة 
بالمعرفـة كممـا كانــت المعـايير اإل تماعيـة ت ــاا 

 المشاركة بالمعرفة إي ابية. عممية
ف

تــ ثير مســتوي االتــزام التنظيمــي  -1-4-2
ـــــة  ـــــين الحـــــوافز النقدي ـــــة ب ـــــي العل  عم
لممشــــــاركة بالمعرفــــــة وات ــــــاا األفــــــراد 

فلممشاركة بالمعرفة
ًٖ فًيت ٜيملليف ل للهفمللٓيف  لل دفف ٕيللثفًهيتلل يم لللفتع

ي للي فًيت ٜيميللر فً هخللتعًٓٓف ً هيت لل ٓفولليفً  للًٓثفً 
ٖيللٓفملللفًيملللٓفإل ملل ٖف للٔافً  للًٓثفً يدزلل ٜف ي للٔدفم
ًٕٕف ٕ  رف  يرفينخلتم ف ي يفًي ي  ف  إلض ورفىييف مٓ 

ٕٓفد ييل  ٕ رفًيتليفيعملدف لل فًيزل  ,Reichers)ويفًي 
1985, p. 468) مللل  للنفف(Liu & Zhou, 

ًٕٓف ب(2011 ًٖ فًيت ٜيملليفيألولل ًٖٓٓفمخللت يفًهيتلل  يلل
  مللللل ف للللل لف  للللل  فًتخللللل اف للللليلفه لللللًٓول فً   لللللًٓثف

ٕ  َفًيتليفيعم ل لف للل   & Chong)ًيت ٜيميلرفي  ل
Eggleton, 2007)ف  لل فملل ف للٓفي  للدفملللفتلللثيٕف 

 ,Chong & Eggleton)ًيدً وٖفًي  ٓيرفي يفهًٓةل 
2007; Rabbiosi & Makela 2009; Heinle 

et al., 2012)فبفف
ف

يللللٔيفيتضللللملفت للللٓيٕففف  يللللوثٕفًيللللٓي فًيت ٜيملللليفً 
ًٕٓفًيلللللٔيلفيعم للللل لفيلللللٓيل  ف ٕ رفيمخللللل  م َفً وللللل ًي للللل
ٕول  يتل  ف ت لٓي فًيمخل يًَٓفًيتليف ً  تم مل ف تد يلاف
يدت م  لللل ف ًٓمفملللل  فيم لللل فىيم  يللل في للليفمخلللت يف

ًٖمل فًيت ٜيمليف  يلوثٕف ب(Liu & Zhou, 2011)ًيتل
ٍٕفًيع يل فف د يل فًإلًٓ ًٖ فًيت ٜيمليفٓ  ملفمخلت يفًهيتل

ًٕٓف خللل   ل ف ٕولللرفي للليفًتمللل افً وللل ٍٕفًيمع يعم يللل َفىًٓ
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ٕوللر فىٔفه للل فيعلل د لفه ثللٕف ٍٕفًيمع تملل افيم يلل َفىًٓ
ٕتزلللعف ٕولللرف  مللل فً ٕ رف  يمع ىيم  يلللرفتمللل افيم يلللرفًيم للل 
ٍٕفًيع يللللل ف ًٖٓفٓيللللل فًإلًٓ ًٖ فًيت ٜيمللللليف  مخلللللت يفًهيتللللل

ٍٕفًيم ٕولرفيعم يل َفىًٓ  ,Rabbiosi & Makela)ع
فبفف(2009

ًٕخلل َفىيلليفهلفًيدللً وٖفف   للٓفت عللدفيللٓٓفملللفًيٓ
ًٕٓ ف ًٖ فًيت ٜيملليفيألولل ًي  ٓيللرفتللوثٕفىيم  يلل في لليفًهيتلل
ًٖ فًيت ٜيمللللليفيللللوثٕفىيم  يللللل في لللليفهًٓةلللللل  ف  هلفًإليتلللل
 مع يفهلفًيدً وٖفًي  ٓيرفتوثٕفي يفً ًٓمفًيت ٜيمليف

ٕ لل في ٕيللاف يللٕفم   للٕفملللف للندفتلثي ًٖ ف ٛ  لليفًهيتلل
ًٕخلل َف  ي للرفً ت لل ٕف ًٕٓبف  للٓفد  يللَفٓ ًيت ٜيملليفيألولل
ٕيل ف ًَٕفتز ي يلللرف للليلف لللٔيلفًيمتايللل فتللللثي ملللٓيف ملللٓ 
ًٕف ًٖ فًيت ٜيملليفيعللٓفمعللٓ يلل فملللفم ٛ للافهلفًهيتلل  ٔ
ًٕٓ ف ملللفثلل ف للٓفيللوثٕف   ملل فملللفمعلل ٕٓفتدزيللٖفً ولل
فًيدللللً وٖفًي  عللللرف للللل ف ي لللليفًٓ دفم زعللللتل  ف ي للللٓ 

(Liu & Zhou, 2011) و  مل ف ل لف  ل  فتم ثلدفف
ٕ  َف ًٕٓفً  تم مل َفًي ل ه فتٛ  اف يلفً تم م َفً و
ًٖ فت ٜيملليفملللفملل   ل فتملل اف يتلل ًيتلليفيعم لل لفويللل  فً 
ً  للًٓثفًيت ٜيميللر فوللإلفم للًٕٓفملل في ٔي  للهفملللفملللٓف
ٕولللرفيللللفي للل لفم  عللل فيلللل في  يللل  ف للللًٔف ٕ رف  يمع ي م للل 
يفًيخلللل    ف ملللل ف للللٓفي للللدفتلللللثيٕفًيدللللً وٖفًي  ٓيللللرفي لللل

فدل وٖف ي ف خ ٌف ملٓ  ٕور فٔ  ٕ رف  يمع خ   ل في م  
ًٓ  يف  يفيٓوعل فىييفتد يافًيعً ةٓفًيت ٜيميرفًيتليف

 Kankanhalli et)تتخلافملعفه لًٓول فًي  عليرف
al.,2005)فبفف

ًٕخلللللرفف  مللللللف لللللندفًيتٛ يلللللافًيعم للللليفت عللللل َفٓ
Rabbiosi & Makela (2009)ىييفه هفويفً ٕٛفف
ًٖ فًيت ٜيملليفًيت ٜيميللرفًيتلليفي لل لفويللل فمخلل ت يفًهيتلل

ٍٕف ٕتزعلل فملللف للندفٓيلل فًإلًٓ ٕوللرفم ٍٕفًيمع  عم يلل َفىًٓ
ٕولللللللللرف  ضلللللللللعفه لللللللللًٓثف ٍٕفًيمع ًيع يللللللللل فيعم يللللللللل َفىًٓ
ٕولللرف للليلف ٕ رف  يمع ٕت ٛلللرف  يم للل  ًٕتيميرفمدلللٍٓٓفم ًخلللت

ًٕٓ ف ٖيللللٓفًيتدزيللللٖفًيللللًٓ  يفيألولللل ًي دللللًَٓفًيت ٜيميللللرفي
ٕ رف ٖ  في م لل  ٕميللرفولليفتدزيلل  ي للدفتلللثيٕفًيدللً وٖفًي  

ًٖد بف  ل ف   فهثٕفًيتل ٕور ف   فم فيٓيدفي يفٜلٕ  يمع
ًٕخلرف  Chong & Eggletonمل فه ٓتلهفمللف  لدفٓ

 فو لٓف ملَٓفهلفتلللثيٕفًيدلً وٖفًي  ٓيلرفي لليف(2007)
ًٖ فًيت ٜيمللللليف ًٖٓٓف  مللللل ف لللللدفمخلللللت يفًهيتللللل ً ًٓمفيللللل
ًٖٓفمخللت يفيلللٓ فتم ثللدفًيمع  ملل َ ف ي مللل ف ٕيلف  ي مللٓي

ي لللليفً ًٓمففي لللليفًيع للللٗفهفتللللوثٕفًيدللللً وٖفًي  ٓيللللر
يلل ف ٕتزللعفٔ  ًٖ فًيت ٜيملليفم ي للٓم في لل لفمخللت يفًهيتلل
 اٚفًي ٜٕفيلفمخت يفيٓ فتم ثدفًيمع  م َبف  لٓف
ًٕٓف ًٕخرف ٔافًي تيمرفي ليفهخل ٗفهلفً ول َٕفًيٓ ف-وخ

ًٕٓفيلٓيل ف ٕيرفًي   يرفمللفهلفً ول ٕاف ٜ    نثفم فت ٕ
ًٖ فًيت ٜيمي ف ه ل ف ًٓةم فمخت ي َفم  زضرفملفًهيت

ٛفيتد يللللافمعلللل يدل فًئًتيللللر ف ملللللفثلللل فيخللللع لفو لللل
ٖ  في ليف فًخت ًٓ فًيدلً وٖفًي  ٓيلرفيتدزيل  ٍٕ ي  ايفض

يم للللفهلفي للل لفيلللٓيل فف-تد يلللافً  لللًٓثفًيت ٜيميلللر
ًٖ فًيت ٜيملللليفً يتدزيللللٖف ٕتزعللللرفملللللفًهيتلللل مخللللت ي َفم
ٕ  َفًيتلليفيعم لل لف للل ف ًيللًٓ  يفإل ملل ٖفه للًٓثفًي لل
دف تد يللافمعلل يدل  ف  لل فملل فيمع للل فمخللتعٓيلفي للٔ

ٕت ٛللرف  يمللل  ف ٖيللٓفملللفًيملللٓفيممللعفًيمع  ملل َفًيم م
ٕ رف  يمع  ملل َفًي  عللرفًيتلليف ًيم  زلليلف للل  فً يم لل 
يل ف الٚفًي ٜللٕف ٕويلفٔ  ٖمنمفً يم ل يمت    لل فملعفًيل
يلللفمخللت يفًيدلللً وٖفًيتلليفيدعللل  لفي يللل بفىهفه لللهف

ًٕخلرف  .Kankanhalli et alي ليفًيع لٗفيل فتملٓفٓ
ٕي للليفيو لللٓفًيتللللثف(2005) يٕفًيخللل  يفيتم ثلللدفٓييلللدفتم

ٕ  تل في ليف ًٕٓفً  تم م تل فملعفه لًٓثف ل ه ًٓثفً و
ًٕٓفتملللل اف ًيعن للللرف لللليلفًيدللللً وٖفًي  ٓيللللرف خلللل   فً ولللل

ًٕخلرف ٕولربف  ملَٓفٓ ٕ رف  يمع  Zhangيم يلرفًيم ل 
et al. (2013)ٕتزل ٝفف ًٕٓفه ًٕ فً ول ًٖٓفىٓ ه لهف  مل ف

ٕ  تل فيلللل  ف مخللت يفًيللٓي فًيت ٜيملليفًيلللٔيفت ٓمللهف لل
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تدخ َفًيعن رفًإليم  يرف يلفًيدً وٖفًيت ٜيميرف  م ف
ٕوربف ٕ رف  يمع ف خ   فًيم  

ٕ  فملللللف  للللرفففف  يتضللللزفمملللل فخلللل افه للللهفي لللليفًيلللل
ٕي يلللللرفًيتللللليفت   يلللللَفتللللللثيٕف ٕيلللللرفً يتم ًٕخللللل َفًي ٜ ًيٓ
فًيدلللً وٖفًي  ٓيلللرف ًٕٓفي للليفٕٓ  ًٖ فًيت ٜيمللليفيألوللل ًهيتللل
ًٕٓف هًٓةللللل  فىهفه لللللل ف ولللليفًيتلللللثيٕفي للللليفخلللل   فً وللللل

ًٖ فًيت ٜيملليفت علل  ًٖٓفمخللت يفًهيتلل َفىيلليفه للهف  ملل ف
ًٕٓف دلل فتد يللافه للًٓثفت ٜيميللرفمعي للرف  ملل ف للدف يألولل
ٖ  في لليفى ملل ٖف للٔاف تلللثيٕفًيدللً وٖفًي  ٓيللرفولليفتدزيلل
ً  للًٓث فً يع للٗفعللديزبف   لل مفي لليفٔيلل فخلل ثف

ًٖ فًيت ٜيمللليفي للليففتدللل  دفًي  دثلللرفً ت للل ٕ هثلللٕفًهيتللل
فًيدلللً وٖفًي  ٓيلللرفوللليفًيتللللثيٕفي للل ًٕٓفٕٓ  يفًتمللل افً وللل

ٕوللللربف تعت للللٓفًي  دثللللرفه للللهف  ملللل ف للللدف ٕ رف  يمع ي م لللل 
ٕ رف ًٕٓفتم افه لًٓثفًي ل ًٖ فًيت ٜيميفيألو مخت يفًهيت
ٕوللللللر ف  ملللللل ف للللللدفمخللللللت يف ٕ رف  يمع  يم يلللللل َفًيم لللللل 
ًيتدزيللٖفًيلللًٓ  يفيلللل فإل مللل ٖفًيملللل  فًيم   لللرفىيللليل  ف
ًٖٓفًيتللللثيٕفًإليملللل  يفًيلللٔيفتدٓثللللهفًيدلللً وٖفًي  ٓيللللرف  

ٕوللر في م لل  ٕ رف  يمع ٕوللرفي لليفًتملل   في م لل  ٕ رف  يمع
يمكــن صــياغة فــرض البحــث كمــا    لل مفي لليفٔيلل ف

 يمي:
H4-b يزيـــد التــــ ثير اإلي ــــابي لمحــــوافز النقديــــة :

لممشاركة بالمعرفة عمي ات اا األفـراد لممشـاركة 
بالمعرفـــة كممـــا  ـــل مســـتوي االتـــزام التنظيمـــي 

 لففراد. 
ف

عمميــــــــة تــــــــ ثير إدراك منفعــــــــة  -1-4-3
ـــين  ـــة ب ـــي العل  ـــة عم المشـــاركة بالمعرف
ـــــة  ـــــة لممشـــــاركة بالمعرف الحـــــوافز النقدي

فوات اا األفراد لممشاركة بالمعرفة
ٕ رفففففف ًٕٓفيمٓيفم زعرفيم يلرفًيم ل  ًٕ فً و يوثٕفىٓ

ٕولرفوليفهًٓمف ٍٕفًيمع ٕورف ه ميلرفًخلت ًٓ ف ٜل فىًٓ   يمع
ٕولللللللرف ٕ رف  يمع ملللللللل  فًيعملللللللدفي للللللليفًتمللللللل   في م للللللل 

 & Jarvenpaa) فًيزع ليفيللٔافًيل ٜ  فً هخلت ًٓ
Staples, 2000; Iyer & Ravindran, 2009)ف 

ٕ رف ًٕٓفتمللللل افيم يلللللرفًيم للللل  ٕت ٛفخللللل   فً وللللل  مللللل فيللللل
ٕ للرفًيمت  للعفهلفيدعللدفي يللل ف ٕوللرف  يم لل وعفًيمٓ   يمع
ٕولللرفىضللل ورفىيللليفتد يلللدفًيت  زلللرفً يم زعلللرف مخلللت  فًيمع

ٕولللرف بف تعت لللٕف(Cyr & Choo, 2010)يم لللٓ فًيمع
ٕملللل َفًيعمللللدفهدللللٓفًيعً مللللدف ًٕ ٛفمللللل  ف م  ٕمللللرفتلللل ٓ
ٕور فو  م ف ٕ رف  يمع ًيمدٍٓٓفيمٓيفم زعرفيم يرفًيم  
ًٕٓ ف  مل ف ًٕ ٛفويفًيمل  فًيم   رفىيليفً ول   لف    فت
ٕولللرفويمللل ف يللل ل ف تٛ لللٌفٔيللل فت للل ٓدفًيمع  مللل َفً يمع
ً خللت ًٓ فًآلييلل َفًيمنةمللرفيت خلليافً   للٛرف تللٓواف

ٍٕفهوضدًيعمدف ً  م ٖفًيمل  فً  & Lin)يمٛ   رف ع 
Huang, 2008) ف فف

ًٕخرف تد يدفتللثيٕففففف ًٕخ َفًيتيفد  يَفٓ  ت  ٓفًيٓ
ٕوللرفي لليف ٕ رف  يمع ًٕٓفيم زعللرفيم يللرفًيم لل  ًٕ فً ولل ىٓ
ٕ رف ًٕٓفي م لل  ًيعن للرف لليلفًيدللً وٖفًي  ٓيللرفً تملل افً ولل
ٍٕ ف مل فهلفًي ل دثيلف لٓفً ت زلً ف ٕورفتتعلثف  ي لٓ   يمع

ًٕ في لليفًيعن للرف لليلفًيدللً وٖففولليفت  للعفهثللٕف للًٔ ًإلٓ
ٕولللللللللر فىٔفيعت لللللللللٓف ٕ رف  يمع ًي  ٓيلللللللللرف يم يلللللللللرفًيم للللللللل 

Siemsen et al. (2007)ف لٔافًيعن لرفف هلف لٍ 
ٕولللللرفهلف ٕ ف  يمع ًٖٓٓ في لللللٓم فيعت للللٓفًيم للللل  خلللل ثفتللللل
ٕوللرف ٕ ف للل فمزيللٍٓ ف هلفمخللت  فًيمع ٕوللرفًيتلليفي لل  ًيمع
خلل ثفيخللتزيٓفم للل فولليفتدخلليلفًي تلل ةجفًيتلليفيد  للل  ف

ًٕخلرف ي ٕٚفٓ  Sundaresan & Zhang مل فتزتل
ًٕ فيلفيوثٕفي يف ٔافًيعن لر فف(2004) هلف ًٔفًإلٓ

ٕ رف  تلٓيدفٔيل ف ل للهفوليفد يللرفيلٓ فٓوللعفدلً وٖفي م لل 
ٕ رف ًٕٓفيلللللفيتدم للللً فت  زللللرفًيم لللل  ٕوللللرفوللللإلفً ولللل   يمع
ٕولرفًيتليف ٕورف ٓ لفًيتل لٓفمللفًإلخلتز ٍٓفمللفًيمع   يمع

ٕ للللٛفيم يلللل ٕ ً ف للللل  فولللليفدلللليلفهلف ٕ رفي لللل  رفًيم لللل 
ٖ  ف ًٕٓفي يفدلً وٖف للٓثفتدزيل ٕورف دع دفً و   يمع
ٕ رف ٕوللللرفخلللل ثفيللللٓوعل في م لللل  ٕ رف  يمع ي لللليفًيم لللل 
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لف ٕولللللرفيتد يلللللافمعللللل دتل فًي  عللللليرفدتللللليف ً    يمع
ٕوربف ٕيلفيلفيختزيًٓ ف لٔافًيمع فًيت ًٓ فهلفًآل 

ًٕٓففففف ًٕ فً و ٕ رف يلفىٓ  تعت ٓفًي  دثرفه هفيم لفًيتز
ٕوللللللرفي لللللليفهًٓةللللللل فيم زعللللللرفيم يللللللرفًيم لللللل ٕ رف  يمع  

ٖمنةللل ف يملل يل  فوزلليفًيد يللرف  يملل يل ف ي لليفهًٓمف
ٕولرف ٕ رف  يمع ًٕٓفهلفًيم ل  ً  ييفًيتيفيعت لٓفويلل فً ول
تللٓي فهًٓةللل ف يملل يل  فوللإلف للًٔفًهيت لل ٓفيتخللافمللعف
ًتملل   فيتد يللافمعلل دتل فًئًتيللر ف ملللفثلل ف للٓفي لل يف

ٕٓيلللللللرف لللللليلفًيدلللللللً وٖفًي  ٓيللللللرفً  تمللللللل   فًيعن للللللرفًيٛ
ٕور ف ي م فويفًيد يرفًيث  يرفًيتيفيعت ٓف ٕ رف  يمع ي م  
ٖمنةلل ف ٕورفتلٓي فهًٓمف ٕ رف  يمع ًٕٓفهلفًيم   ويل فً و
ٖ  فًيلللللًٓ  يف  يمللللل يل  فولللللإلفٔيللللل ف لللللٓفي للللل يفتدزيللللل
ٕولللرفًي للل تجفيللللفًهخلللتمت ٝف مخللل يٍٓف ٕ رف  يمع ي م للل 
ٕٓيرف يلف فًيعن رفًيٛ ٕيل ف   فم ف ٓفيضعثف ٍ  ًآل 

ٕورًيًيدً وٖف ٕ رف  يمع ف  ٓيرفً تم   في م  
ٕي يللرفففففف ًٕخلل َفًيتم فملللفًيٓ   للٓفدلل  دفيللٓٓفمدللٓٓ 

ٕ رف ًٕٓفيم زعللللرفيم يللللرفًيم لللل  ًٕ فً ولللل ً ت لللل ٕفهثللللٕفىٓ
ًٕ ٛف فتل ٕورفويفى مل ٖفملل  فًيعملد ف يملٓيف ملٓ    يمع
ويفى م ٖفًيمل  فًيمٛ   رفي ليفًيعن لرف ليلفًيدلً وٖف

ًٕٓفي يف ٕميرف تدزيٖفً و ٕور فو ٓفًي   ٕ رف  يمع ًيم  
ًٕخلرف ًٕ ففLin et al. (2012)ت عل َفٓ ىيليفهلفىٓ

ًٕ ٛفولليفهًٓمفًيمللل  فًيمٛ   للرف فتلل ًٕٓفيمللٓيف مللٓ  ً ولل
مللل ل فيت خلللٛفًيعن لللرف للليلف لللدفمللللفًيللل مٛفًيتٛللل ييف
ٕورفًئيفي   في يفًإليثل ٕفً يث لرف ليلف ٕ رف  يمع ي م  
ٕولللرفًيللللٔيف ٕ رف  يمع يلللل مٛفًيمت للل و في م لللل  ًٕٓ فً  ً وللل
ٕميلللرف ٍٕفًيدعللل دفي للليفدلللً وٖف    ٕ يخلللت ٓفىيللليفضللل
ٕوللللربف ت علللل َف ٕ رف  يمع ًٕٓفي م لللل    لللليلفًتملللل افً ولللل

ًٕخرف ٓSiemsen et al. (2007)ًٖٓفف ىييفه هف  م ف
فمللل ل ف ٕولللرفًيمٛ لللٌ  ًٕٓفيملللٓيفم زعلللرفًيمع ًٕ فً وللل ىٓ
ًَٖٓفوع ييرف ٛلرفًيدلً وٖفًي  ٓيلرف ٕ رف ل ف  م ف ًيم  

ٖ  في للللليفي للللليفهخللللل ٗفً ًٓمفًيممللللل ييفوللللليفتدز يللللل

ًٕ في للللٓم فتللللت ف ٖيللللٓف للللًٔفًإلٓ ٕوللللر ف ي ٕ رف  يمع ًيم لللل 
ٕورفًيتليفخل اف ًٕٓفي يفىي ٍٓفًخت ًٓ فًيمع م  ولٍفً و
ٕ  فملف ندفًخت ًٓ ف ٛرفًيدلً وٖفًي  ٓيلرفي ليف   

ًٕخلرف ٕٓيبف  ملَٓفٓ -Iyer & Raهخل ٗفً ًٓمفًيزل
vindran (2009)ًٕٓفهلفم زعلرفف ٕ فً و ه هفي ٓم فيٓ
ٕوللللرفًيتلللليفي لللل ٕ  لف للللل فم  زضللللر فوللللإلفمللللل زفًيمع  

يفىيليف ٕولرفهفيلٓو ٕ رف  يمع ًيدً وٖفيدثل في ليفًيم ل 
ٕوربف ٕ رف  يمع فٖي ٍٓف يتل في م  

ف

   لللل مفي لللليفملللل فخلللل افخلللل ثفتدلللل  دفًي  دثللللرفففف
ًٕٓفيملللللللٓيفم زعلللللللرفيم يلللللللرف ًٕ فً وللللللل ً ت للللللل ٕفهثلللللللٕفىٓ
ف ٕولللرفوللليفهًٓمفملللل  فًيعملللدفي للليفٕٓ  ٕ رف  يمع ًيم للل 
ٕوللرفولليفًيتلللثيٕفي لليف ٕ رف  يمع ًيدللً وٖفًي  ٓيللرفي م لل 
ٕوللربف تعت للٓفًي  دثللرفه للهف  ملل ف ٕ رف  يمع ًتملل   في م لل 

ًٕٓفيمللللللٓيفم زعلللللللرفيم  ًٕ فً ولللللل ٕ رفًٖٓفىٓ يللللللرفًيم للللللل 
ًٖٓفًيتللللللثيٕفًإليمللللل  يفًيلللللٔيفتدٓثلللللهف ٕولللللرف  مللللل ف   يمع
ٕولللللرفي للللليفًتمللللل   ف ٕ رف  يمع ًيدلللللً وٖفًي  ٓيلللللرفي م للللل 

ٕور ف ٕ رف  يمع ويمكن صياغة فرض البحث كما ي م  
 يمي:

ف

H4-c يزيــــد التــــ ثير اإلي ــــابي لمحــــوافز النقديــــة :
لممشــــاركة بالمعرفــــة عمــــي ات ــــاا األفــــراد 

ــة كممــا زاد مســتوي إدراك  لممشــاركة بالمعرف
 األفراد لمنفعة عممية المشاركة بالمعرفة.

ف

ــد م ــام عمميــة  -1-4-4 ــ ثير در ــة تعق ت
ـــين  ـــة ب ـــي العل  ـــة عم المشـــاركة بالمعرف
ـــــة  ـــــة لممشـــــاركة بالمعرف الحـــــوافز النقدي

فوات اا األفراد لممشاركة بالمعرفة
ٕملرفتع لٓفًيململرفىيليفملٓ فًيمللٓفًيلٔيفففففف ت يٕفٓ

يتٛ  للهفى ملل ٖفململلرفملل  ف  إلضلل ورفىيلليفمللٓيف ي  يللرف
فًيململللرفًيمٛ   لللر ف يم للللفهلفيلللٓوعفتع لللٓف ه ف ضلللّ 
فًيلٔيف ٖمللفًيممللٓ  ًٕٓفىيليفت زليٚف ل ف  ًيملمرفً ول
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ًَٕفًيمٛ   لرف ٕ لفىيليفًيملل  يل في لٓم فيزت ل ي ٔي  هفٔ 
ٕافخ   في يفإل م ٖفًيملمرفًيمع ٍٓ ف    فم فيوثٕف ٓ 

بف ي ضلعثف(Bonner & Sprinkle, 2002)ً ًٓمف
تع ٓفًيملمرف عزرفي ملرفً ثلٕفًإليمل  يفًيلٔيفيم للف
ًٕٓف هًٓةللل ف هلفتدٓثللهفًيدللً وٖفًي  ٓيللرفي لليفملللٓفً ولل
(Bonner & sprinkle, 2002; Wynder, 2010)بف

ٕمللعفًيخلل ٌفولليفٔيلل فىيلليفهلفتع للٓفًيململلرفيمعللدف  ي
ًٕٓفت لٓيٕفملٓيف زل متل فًئًتيلرف ملفًيععٌفي يفً ول
ي يفى م ٖفًيملمرفًيمع ٍٓ ف م فيتٛ ٌفى م ٖفًيمل  ف
ًَٕفمٓيللللٍٓ ف ٍٕفتٛلللل يٕفً  تخلللل ٌفمللللل   ٕ ًيمع للللٍٓفضلللل
ًٕٓفملللفً تخلل ٌفت لل ف  ملللفثلل فوإ للهفىًٔفيلل فيللتم لفً ولل

ًَٕ فوإ لللهفدتلليف يللل فهَٓ ًيدللً وٖفًي  ٓيلللرفىيللليففًيمللل 
ًٕٓفإل ملل ٖفًيمللل  فًيمع للٍٓ فوللإلف للًٔف ٖيلل ٍٓفملللٓفً ولل
ٍٕفتدخللللفوللليفً ًٓمف  ٕ ٕتلللٌفي يلللهف  يضللل ًيمللللٓفيللللفيت

(Bonner & sprinkle, 2002)ف م فيم لفتزخليٕف 
ٔيلللل في لللليفهخلللل ٗفهلفًيدللللً وٖفًي  ٓيللللرفتللللوثٕفي للللليف
ًٕٓفيمخت يفملٓفمعيل ف هلف لًٔفًيمخلت يف ً تي ٕفً و

ًٓم ف ت للل لف للٔافًيعن لللرف للليلفمخلللت يفيللوثٕفي للليفً 
ٕ للرف ًيمللٓفً  ًٓمفهضللعثف  ي خلل رفي مللل  فًيمع للٍٓفم  
ًٕٓف   يملللللل  فًيخلللللل ر فديلللللُفتتلللللٓ دف عللللل ةٙفً وللللل
ٕول ف ًٕتل ف معللل  ًٕتل ف ملللل  ًي للل ةميلف  يملللل  فمثلللدف  للل

فم يرفيتلللللللللللللوثٕفهيضللللللللللللل في للللللللللللليفهًٓمفًيملللللللللللللل  ًيضللللللللللللل
فب (Bailey & Fessler, 2011)ًيمع ٍٓ

ف

ًٕخل َفًيتٛ ي يلرفً ت ل ٕف  ٓفد  يَفففففف يٓٓفملفًيٓ
هثلللٕفتع لللٓفًيململللرفي للليفتللللثيٕفًيدلللً وٖفًي  ٓيلللرفي للليف
ًٕٓف هًٓةلللل  ف  ملللَٓفهلفًيتللللثيٕفًإليمللل  يف مللللٓفً وللل
ٕمللرف ًَٖٓٓفٓ ًيللٔيفتدٓثللهفًيدللً وٖفًي  ٓيللرفي للدف  ملل فً

 & Bonner et al. 2000; Bailey)تع ٓفًيملمرف
Fessler, 2011)ًٕفف ف مل فتلوثٕفًيدلً وٖفًي  ٓيلر تللثي

ًٕٓفًيلللٔيلفيلللٓو لفًيملللل  فًيخلللل رف ه للل يفي للليفهًٓمفً وللل
ٕ رف  ًٕٓفًئيللللللم      فًيعع رللللللفيٓو لفًيمللللللللللللًٓمفً و

 

(Wright & Aboul-Ezz 1988)ف توثٕفًيدً وٖف 
ًٕٓفيأل لللًٓثف ًٕفىيم  يللل في للليفى مللل ٖفً وللل ًي  ٓيلللرفتللللثي
ٖ  فيأل للًٓثفًيمت خللٛرف ًيخللل ر ف هفتللوثٕفي لليفى ملل 
ٖ  ف ًٕفي خللللللي في لللللليفى ملللللل  ه فًيعللللللع ر ف تللللللوثٕفتلللللللثي

 ,Fatseas & Hirst)يأل لًٓثف لٓيٍٓفًيعلع  رف
ًٕخللللرف(1992 فWynderف(2010)بف  للللٓفت علللل َفٓ

ًٕٓفي مللللل  فىيلللليفهلفًيدللللً وٖفًي  ٓيللللرفتدخلللل لفهًٓمفً ولللل
ًٕوللللللل َفًيت للللللل ييثف ًيخلللللللل رفمثلللللللدفململللللللرفتد يلللللللدفً د
ٕٓ لل فولليفتدخلليلفهًٓةللل ف ٕيللر ف ي ملل فهفتلل مزف مز ًيمعي 
ٍٕف ًٕوللللل َفًيمت لللللٕ ي ملللللل  فًيمع لللللٍٓفمثلللللدفتدٓيلللللٓفًه د
ًٕمًَفًيتعللللديديرف للللٓ لفدعلللل يل ف  هخلللل   ل فً إلملللل
ي للليفمع  مللل َفمخللل  رفيللللفًي ً يلللٓفً يم للل ٓيفًيتللليف

ًٕخلللللرفيتٛ  للللل فى ملللل ٖف لللل ٔافًيمللللل  بف  للللٓفت علللل َفٓ
Shoemaker (2011)ٕٓفف ىيلليفه للهف  ملل فًيت للٓفًيزلل

ٕوللرف ٍٕفًيمع ٕتللهفي لليفًيمخلل  مرفولليفه  للٛرفىًٓ ولليف ٓ
ٕ   للرف  ملل فتدخلل َفًيعن للرف لليلف  تد يللافًي تلل ةجفًيم

ٕوربف ٕ رف  يمع ًٕٓفي م   ًوعيرفً و فًيدً وٖفًي  ٓيرفٓ 
ف

ٕف    مفي يفم فخ افخ ثفتد  دفًي  دثرفً ت ل فف
ٕوللرف ٕ رف  يمع ٕت ٛللرف عم يللرفًيم لل  هثللٕفتع للٓفًيمللل  فًيم
فًيدللللً وٖفًي  ٓيللللرفولللليفًيتلللللثيٕفي لللليفًتملللل اف ي لللليفٕٓ 
ٕوللربف تعت للٓفًي  دثللرفه للهف  ملل ف ٕ رف  يمع ًٕٓفي م لل  ً ولل
ًٖٓفًيتللثيٕفًإليمل  يف ٕمرفتع ٓف ٔافًيمل  ف  مل ف   َفٓ
ٕولرفي لليف ٕ رف  يمع ًيلٔيفتدٓثلهفًيدلً وٖفًي  ٓيلرفي م ل 

ٕولللر فًتملل افً  ٕ رف  يمع ًٕٓفي م لل  وبنـــال عمـــي ذلـــك وللل
 يمكن صياغة فرض البحث كما يمي:

ف

H4-d يزيـــد التــــ ثير اإلي ــــابي لمحــــوافز النقديــــة :
لممشــــــاركة بالمعرفــــــة عمــــــي ات ــــــاا األفــــــراد 
لممشاركة بالمعرفة كمما  مت در ة تعقد م ام 

 عممية المشاركة بالمعرفة.
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تــ ثير التغذيــة العكســية عمــي  -1-4-5
العل ة بين الحوافز النقدية لممشاركة 
ــــراد لممشــــاركة  ــــة وات ــــاا األف بالمعرف

 بالمعرفة
  لليفًيمع  مل َفًيتلليفف-ت علٌفًيتأيللرفًيع خليرفففففف

ًٕٓفيللللفمخلللت ي َفً ًٓمفًيتللليف ٕ للل فىيللليفً وللل يلللت فت وي
ًٕف  مل فف-د     في ٓفى م ٖفًيملل  فًيمٛ   لرفمل ل   ٓ

يلللل فملللل لف للللندفولللليفمملللل دفت يللللي ف تدخلللليلفً ًٓمفٔ 
ًٕ للليفًيمتمثلللدفوللليفتخلللليدفيم يلللرفًيلللتع   ف ٕ للل فًإلٓ تلثي
ًٕٓفىيلليف للٔدف ٖيفًيمتمثللدفولليفٓوللعفً ولل ٕ لل فًيتدزيلل  تلثي

ٖيلللللللٓفمللللللللفًيمللللللللٓفيتدخللللللليلفً ًٓمف  & Bonner)م

Sprinkle, 2002)بف تتمثلللدفه ميلللرفتللل ويٕفتأيلللرف
ًٕٓفيللللف تللل ةجفمللللٓ   فًيمتع  لللرف ملللل  ف ي خللليرفيألوللل

ٕولللرفوللليفت ميلللهف ٕ رف  يمع ًٕٓفىيللليفهلفًيم للل  ًٕ فً وللل ىٓ
ٖمنةل ف فتعللٓفً ضللدرف م م خللرف  ي خلل رفيلل  للٔافًيملللٓ 

ًٕخلرف ٕويل ب تعت ٓفٓ فCheng & Coyte (2014) م 
ًٕٓف ملللٓيفه ميلللرفىم   يلللل تل ف ًٖٓف يللليفً ولللل ه لللهف  مللل ف
ًٕتل فً يتعللل  لفويمللل ف يللل ل ف ٕول ف   للل ًيمتمث لللرفوللليفمعللل 
ٖيل ٍٓفخل   ف ٕ رف  مل فهٓيفٔيل فىيليف ٕٓف  مرفي    مً 

ٕوربًيم ٕ رف  يمع ف  
فففففف ٕ  َف للللنفملللللفي للللٓ   ي  الللليفهلفتخللللت ٓ فًي لللل

ًيدللللً وٖفًيم  خلللل رف مع  ملللل َفًيتأيللللرفًيع خلللليرفمعلللل ف
ًٕٓفي للللليف للللٔدفًيملللللٓف تدخللللليلفً ًٓم ف يتدزيللللٖفً ولللل
ٍٕف  ٕ ٕيللرفًي   يللرفضلل فًيللتع  فٛ  لل في ٜ  يتٛ للٌفدللُٓ 
ًٕٓفيمع  ملل َفًيتأيللرفًيع خلليرفًيتلليفيللت ف ًخللت ًٓ فً ولل

ًٕ ٕ لللل ف  لللل ًٕمعللللرفًهيت لللل ًَٓفًيخلللل   رفملللللفت وي ٚفم
 ,Sprinkle)هملللدفتدخللليلفًإل ت ميلللرفًيمخلللت   يرف

بف يٜلللدفًيتخللل ودفدللل دفٛ يعلللرفًيعن لللرف للليلف(2000
ًٕفمخت نفيلوثٕف ٕيل؟ف دفيعٓف ن م فمتاي  ٔيلفًيمتاي
ًٕٓف هًٓةلل  فه فه لهفي ملٓفتز يلدف ىيم  ي في يفملٓفً و

ًٕخلرف َٕفٓ  Bonner & sprinkle ي لمل ؟ف  لٓفه ل 
ًَٕفًي خلليٛرفًيتلليفتللوثٕفف(2002) ي للٓفتد يللدفًيمتايلل

ًٕٓفىييفهلف ي يفًيعن رف يلفًيدً وٖفًي  ٓيرف هًٓمفً و
ًٕخلللللل َفًيمد خلللللل يرفًيخلللللل   رف ًٕخللللللرفف–ًيٓ  إخللللللتث  مفٓ

Ashton (1990)ًيتلليفت علل َفىيلليفهلفدعلل دفف
ًَٕفي للللليف لللللدفمللللللفًيدلللللً وٖفًي  ٓيلللللرف ًٕ مت لللللٔيفًي للللل

ٍٕفه  للللٕفً يتأيللللرفًيع خلللليرفمعلللل فيللللٓي فهًٓم لللل ف علللل  
ٍٕٓ ٍٕفم زل ٕ رف دع يل في ليفهيفم لمل ف عل  يل فف-م  

ف ٔافًيعن ربف  ٓفًتمهف  يزعدفيلٓٓف تلت ف ت ضيزف ٝ 
ٕي يللرفويملل ف عللٓف ًٕخلل َفًيمد خلل يرفًيتم فملللفًيٓ مدللٓٓ 
ىيلليفً ت لل ٕفتلللثيٕفًيتأيللرفًيع خلليرفي لليفًيعن للرف لليلف

ًٕٓف  ;Sprinkle, 2000)ًيدلً وٖفًي  ٓيلرف هًٓمفً ول
Drake et al.,2007; Buchheit et al., 

ًٕخللرف(2012 فSprinkle (2000) فديللُف مللَٓفٓ
هلفًيتلثيٕفًإليم  يفًئيفتدٓثهفًيدً وٖفًي  ٓيلرفي ليف
ٖيللٓف  ملل فتلل فىمللًٓٓ  ف  يتأيللرفًيع خلليرف ًٕٓفي هًٓمفً ولل
ًٕمعلللرفملللٓيفعلللدرفًيت للل ًٓتل فًيخللل   ر ف ًيمتع  لللرف م
ًٕخلر فًي  َبف  ملَٓفٓ  ٕٕ ٕتل فمعفم ًَٖٓف   ف   م ف

Drake et al. (2007)ٕتزلعفف هلفتل ويٕفمخلت يفم
ًٕٓفيتضللملفمع  ملل َفم ييللرف ملللفًيتأيللرفًيع خلليرفيألولل
ٕت  ٛلللل ف للللًٓمف   يلللٕفم ييلللرفيللللفمخلللت ي َفهًٓةلللل فً 
ٕ ديتلللل فيلللٓي فتللللثيٕفًيدلللً وٖفًي  ٓيلللرفي للليف ٕ رف  ًي للل
ٕ رف ًٕ للللللل فيملللللللٓيفتللللللللثيٕفهًٓةللللللل في للللللليفهًٓمفًي للللللل ىٓ

ٖيل ٍٓ ٕتلٌفي يلهف ٕ  دل  ف   فم فيت ٖ  فف ه مخلت يفتدزيل
ٕ للرف دعلل يل في لليفدللً وٖف  ٓيللرف يلل فم    هًٓةللل  فٔ 

ًٕخرف ف(Buchheit et al., 2012)و ٛبف ت ع َفٓ
ٕي يلللرفي للليفيي لللرفمللللفًيٛلللنٌف ًٕخلللرفتم مللللف لللندفٓ
ٛ  لٌفمل ل فًي يل  ف ًئيلفتل فت خليمل فىيليفممم يل َف 
ٕ ل ّفىيليفهلف  لدٓفًيمل  فًيمع ٍٓفًي  علرف ل يت  وف   

أيللللرفي خلللليرف للللٓفهٓيفىيلللليفتزلللل افتللل ويٕفمع  ملللل َفت
ًيممم يللللرفًيتلللليفدعلللل َفي لللليفدللللً وٖف  ٓيللللرف ًٓمف
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ٕ للرف  لل  يفًيممم يلل َ ف  لل فملل ف ًيململلرفًيمٛ   للرفم  
ٍٕفت  مدفًيدً وٖفًي  ٓيلرفً يتأيلرفًيع خليرف  ٕ يو ٓفض
ًٕخللللللللرف ًٕٓبف  للللللللٓفت علللللللل َفٓ معلللللللل فيللللللللٓي فهًٓمفً ولللللللل

Shoemaker (2011)ىيلليفه للهفي للٓم فيللت فىمللًٓٓفف
ًٕٓف تا ًٕتل في لليفً ولل ٔيللرفي خلليرفيلللفىم   يلل تل ف  للٓ

ٕولللرفتتدخللللفًيعن لللرف ٍٕفًيمع ًيمخللل  مرفوللليفه  لللٛرفىًٓ
ًٕٓف ًوعيلللللرفً وللللل ٕميلللللرفٓ  ًإليم  يلللللرف للللليلفًيدلللللً وٖفًي  

ٕور ٕ رف  يمع في م  
   لل مفي لليفملل فخلل افملللفتد يللدفخلل ثفتدلل  دف     ف

ًٕٓف مع  مل َفًيتأيلرف ًي  دثلرفً ت ل ٕفتللثيٕفىملًٓٓفً ول
ٕ لللل فولللليففًيع خلللليرفيلللللفمللللٓي مخلللل  متل ف ه ميللللرفٓ 

فًيدللً وٖفًي  ٓيللرف ٕوللرفي لليفٕٓ  ٕ رف  يمع يم يللرفًيم لل 
ٕولللربف ٕ رف  يمع ًٕٓفي م للل  وللليفًيتللللثيٕفي للليفًتمللل افً وللل
ٕتزللللعفمخللللت يفمع  ملللل َف  تعت للللٓفًي  دثللللرفه للللهف  ملللل فً
ٕ رف ًٕٓفيللفيم يلرفًيم ل  ًيتأيرفًيع خيرفًيم ٓمرفيألول
فًيدلللللللً وٖفًي  ٓيللللللل ٕولللللللرف  مللللللل فٓيللللللل فٔيللللللل فٕٓ  رف  يمع

ًٕٓف ٕوللللرفولللليفًيتلللللثيٕفي لللليفًتملللل افً ولللل ٕ رف  يمع ي م لللل 
ٕور ف ٕ رف  يمع ويمكن صياغة فرض البحث كما ي م  

 يمي:
H4-e يزيــــد التــــ ثير اإلي ــــابي لمحــــوافز النقديــــة :

لممشاركة بالمعرفة عمي ات اا األفـراد لممشـاركة 
بالمعرفة، كمما ارتفـع مسـتوي معمومـات التغذيـة 

ن عمميــة المشــاركة العكســية المقدمــة لففــراد عــ
 بالمعرفة. 

تــــ ثير ات ــــاا األفــــراد لممشــــاركة  -1-5
بالمعرفــــــة عمــــــي نيــــــت م لممشــــــاركة 

 بالمعرفة
ٕمللرففففففف ٕوللرفٓ ٕ رف  يمع ًٕٓفي م لل  ي عللٓف  تملل افً ولل

ٕ رف ٕ  فًإليمللل  يفه فًيخللل  يفتمللل افيم يلللرفًيم للل   لللع 
ًٕٓفتمللللل افيم يلللللرف ٕولللللر ف ي مللللل في علللللٓف  يلللللرفً وللللل   يمع

ٕوللللللللر ٕ رف  يمع ٕمللللللللرفًخللللللللتعًٓٓ  فه فمللللللللٓيففًيم لللللللل  ٓ

ٕ رف ًٕ ل فولليفخلل   فًيم لل  ًيت لل ٓ  فولليفىم   يللرفً للت
ٕولرف  Bock & Kim, 2002; Ibragimova)  يمع

et al., 2012; Wu & Zhu, 2012)بف تلوثٕف
ٕٓيل في ليف يلتل ف ًٕٓف دل فخل   فمعليلفٛ ًتم   َفً و
ٕيللللرفًيزعللللدف  ًٓمف للللًٔفًيخلللل    ف تزخللللٕف للللدفملللللف ٜ

ٕيللرفًيزعللدفًي ٕٕ ف  ٜ م ٛللٛف للٔافًيعن للر فو  تلل فًيم لل
ًَٕف ٕ علرفمتايل ٕيتيلفتت  لفملفىٛ ٕفيل  فيضل فه ًي ٜ
 لي:فًي يللر فً هتملل ا فً يمعيل ٕفًي  عللي فً يخلل   بف
ٕٓفتمللل افخللل   فمعللليلفي للليف لللدفمللللف  تعتملللٓف يلللرفًيزللل
ٕافًي  عللليرف ٕٓفتمللل اف لللًٔفًيخللل    ف معللل يي ًتمللل افًيزللل

ٕت ٛلرف للًٔفًيخل     ;Bock & Kim, 2002)فًيم
Bock et al., 2005; Ibragimova et al., 

 بفف(2012
ٕي يللللرف ففف   ًٕخلللل َفًيتم ٕضللللَف ثيللللٕفملللللفًيٓ   للللٓفًوت

ٕولللرفتتدلللٓٓف ٕ رف  يمع ًٕٓفي م للل  ً يميًٓ يلللرفهلف يلللرفً وللل
ٕوللر ف ٕ رف  يمع   لل مفي لليفًتملل  ل فتملل افيم يللرفًيم لل 
ًٕٓف ٕٓيلرف  يلرف ليلفًتمل افً ول   مَٓف  يزعلدفين لرفٛ
ٕوللللللرف  يللللللتل فًيزع يللللللرفيلللللللًٔفًيخلللللل   ف ٕ رف  يمع ي م لللللل 
(Bock & Kim, 2002; Bock et al., 2005; 
Fathi et al., 2011; Wu & Zhu, 2012)بف

ًٕٓف ًٕخلللرفهلفًتمللل افً وللل ٕٚفًيٓ    للل مفي للليفٔيللل فتزتللل
ٕ رف ٕورفيلوثٕفىيم  يل في ليف يلتل في م ل  ٕ رف  يمع ي م  

ٕوربف فويمكن صياغة الفرض الخامس كما يمي:  يمع
ف

H5 يــ ثر ات ــاا األفــراد لممشــاركة بالمعرفــة طرديــا :
 معرفة. عمي نيت م لممشاركة بال

 

ـــــراد لممشـــــاركة  -1-6 ـــــة األف ـــــ ثير ني ت
بالمعرفة عمي سموك م ت ـاا عمميـة 

 المشاركة بالمعرفة
ٕ رفففففف ٕٓفتملللللل افيم يللللللرفًيم لللللل  يتدللللللٓٓفخلللللل   فًيزلللللل

ٕ رف ٕولللللرف  للللل مفي للللليف يتلللللهفتمللللل افيم يلللللرفًيم للللل    يمع
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ٕٕفً يزعلللللللدف ٕيتللللللليفًيزعلللللللدفًيم للللللل ٕولللللللرفٛ  للللللل في ٜ   يمع
ٕةيخيفي ت  وف ًٕٓفمو ٕف ًيم ٛٛ فديُفتعت ٕف يرفً و

بف يخلتلٓثفً ت ل ٕف(Ajzen, 1991)  يخ   فًيزع يف
ٕٓف ٕورفًيتد افمللفملٓيف يل  فًيزل ٕ رف  يمع خ   فًيم  
ٖمنةلهفه ف ٕولرفخلً مفملعف ل  يف ٕ رفًيزع يرف  يمع   يم  

ي  ٕ  يللرفملللف للندفًخللت ًٓ فمخللتٓ  ٕوللرفًإلي ت َفًيمع
(Wu & Zhu, 2012)فبفف

ًٕخلل َفىيلليفً ت لل ٕففففف   للٓفًتمللهفيللٓٓف  يللٕفملللفًيٓ
ٕميللرفي لليفخلل   ف تلللثيٕفه للً ٝفًيدللً وٖفًيًٓ  يللرفً ي  

ٍٕف ٕولرفم   ل ٕ رف  يمع  ,.Kankanhalli et al)ًيم  
2005; Muller et al., 2005; Wasko & 

Faraj, 2005; -et Shoemaker, 2011)فىهف 
ٕٓففهل َٕفهلفخلللللللل   فًيزلللللللل ًٕخلللللللل َفًيت لللللللل   ي يللللللللرفًيٓ

ٕورف  فًٓيرفويف يتهفتم اف ٔافًيعم يلرف ٕ رف  يمع ي م  
(Bock & kim, 2002; Kuo & Young, 2008; 

Liu et al., 2011; Wu & Zhu, 2012)بف    مف
ٕ رف ًٕٓفي م لل  ًٕخللرفهلف يللرفً ولل ٕٚفًيٓ ي لليفٔيلل فتزتلل
ٕ رف ٕوللللللرفتللللللوثٕفىيم  يلللللل في لللللليفخلللللل   ل في م لللللل    يمع

ٕولللر ف  لللٔي ف يمكـــن صـــياغة الفـــرض الســـادس   يمع
 لمدراسة كما يمي:

ف

H6 تـــ ثر نيـــة األفـــراد لممشـــاركة بالمعرفـــة طرديـــا :
 عمي سموك م ت اا عممية المشاركة بالمعرفة.

ف

ت ثير عمميـة المشـاركة بالمعرفـة  -1-7
ـــــــي  ـــــــودت نظـــــــم المعمومـــــــات  عم

 المحاسبية 
ٕ  َفًيتللليف  ملللَف تٛللل يٕففففف ت ملللٓفًيعٓيلللٓفمللللفًي للل

ً خللللت ًٓ ف ٜلللل فًيمع  ملللل َفًيمد خلللل ير فىهفه للللل فيلللل ف
ٕمللل افمللللفًخلللت ًٓ ف لللٔاف تد لللافًي تللل ةجفًإليم  يلللرفًيم
ٕمعفٔي فىيليفه لل فيل فتل لٔفوليفدخل   ل ف ًي ٜ بف  ٓفي
ٕملللرفًيتلليفتلللوثٕفي للليف ًيعٓيللٓفمللللفيً مللدفًي مللل ّفًيد

ٍٕفًيع يل  ففتعمي فً خلت ًٓ ف لٔافًيل ٜ فمثلد ٓيل فًإلًٓ
ًٕدللدفتٛلل يٕفً خللت ًٓ ف ٕ رفًيمخللت ٓميلفولليفم  م لل 
ًَٕفًيز يلللرف  ٜلل فًيمع  مللل َفًيمد خلل ير ف تلللً وٕفًيمللل 
ٕ فولليفيم يللرفًيتٛلل يٕ ف  ٛللٛف ٕيللافًيم لل  ًٕٓفًيز  ولل
ٕيٌفًيمٛ   للللللرفإل خلللللل ٌف يللللللٕفًيمت ععلللللليلف ًيتللللللٓ
ًَٕفًيمٛ   رفإلخت ًٓ ف ٜ فًيمع  م َ ف ه م ٛف ًيمل 

فخ رفًيخ   فًيم  
ًٕٓفًيمخللت ٓميلفيلللٔافًيلل ٜ ف  ,Stefanou) ليلفً ولل

2002; Hamdan, 2012)رف ٕ بف تعٓفيم يرفًيم  
ًٕٓفملللفًيمتٛ  لل َفً خ خلليرف للندف ٕوللرف لليلفً ولل   يمع
ًٕدللللللدفتٛلللللل يٕفً خللللللت ًٓ ف ٜلللللل فًيمع  ملللللل َف   وللللللرفم

ٍف(Sori, 2009)ًيمد خ يرف  ف ت ثٕفىيم  ي في ليفملٓ 
 ,Hunton & Gibson)تٛ يٕفً خت ًٓ ف ٔافًي ٜ ف

1998; Hunton et al., 2001; Nicolaou, 
2000; Sedera & Gable, 2010; Daoud & 

Triki, 2013)ف م فيعٓفًخلت ًٓ ف ٜل فًيدلً وٖفهدلٓف 
ٕ للل فيضلللم لف مللل ّف و  لللٔافًيمتٛ  للل َفًيتللليفي  اللليفتً 
ٖيلل ٍٓفوع ييتللل ف ًخللت ًٓ ف ٜلل فًيمع  ملل َفًيمد خلل يرف 

(Ba et al, 2001)ًٕخ َف بف  ٓفد  يَفًيعٓيٓفملفًيٓ
ٍف ٕيلف مللٓ  ٍٕف لليلف للٔيلفًيمتايلل ًٕخللرفًيعن للرفًيم   لل ٓ
تٛلل يٕفً خللت ًٓ ف ٜلل فًيمع  ملل َفًيمد خلل يربفً  للت ف
ًٕخللل َف تد يلللدفً  ت للل ٕفًيعن لللرف يلللٕف ًي  يلللدفمللللفًيٓ
ٍفتٛلل يٕفً خللت ًٓ ف ٍٕف لليلف ٜلل فًيدللً وٖف مللٓ  ًيم   لل

ًٕخلللرفتللل لثيٕف ٜللل فًيمع  مللل َفًيمد خللل يرفمللللف لللندفٓ
ٕوربف ٕ رف  يمع فخ   فًيم  

ٕ ي َفتٛلللللل يٕف ٜللللللل فًيمع  مللللللل َففففف  تعت للللللٕفم للللللل
يتلللليف ٕوللللرفً  ًيمد خلللل يرفهدللللٓفً   للللٛرفًيم ملللللرف  يمع
ٕوللرف لليلف ًَٕفً يمع تتٛ للٌفتع   لل ف ت خللي  ف ت لل ٓهفي   لل
ٕافًيمخة يرفيلف ًٕٓفًيز ٕ رف هو ًٕٓفًيع م يلفويفًي  ً و
ٕ رفه ف تٛللللل يٕف لللللٔافًيللللل ٜ فخلللللً مفمللللللفًٓ لللللدفًي للللل

ًٕٓفٔيفًيعلللل رفتدٓيللللٓف  ٕمللللل  فىٔفي  الللليفي لللليفً ولللل  
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ٕ رفملللللف ٜلللل  فًيمع  ملللل َفًيمد خلللل يف متٛ  لللل َفًي لللل
ّٕفتٛ ي ه ف ت ٓي فمع  م َفيللفتلٓوافًيعم يل َف ًيم ت
ً    للللللٛرفًيت ٜيميللللللر ف ملللللل في  الللللليفهلفي و للللللٔفولللللليف
ًٕدللللل َفًيمخلللللت ٓميلف ًٕمفً  ت ًهيت للللل ٕفً تم مللللل َف ن

مع  ملل َفًيمدتم لليلف  للللفمً عللز َفتعللمي ف ٜلل  فًي
ًٕٓف ٕا ف  ل فمل فيخل يٓفهول ًيمد خ يف ندفيم يرفتٛ ي
ٕيللللافًيتٛلللل يٕفي لللليفت زيللللٔف للللٔافًيمً عللللز َ ف ولللليف و
ًٕٓف ٕيلللثفً وللل ٕيلللافًيتٛللل يٕفتع ًيم   لللدفي  اللليفي للليفو
ٕت ٛللللللللرف إخللللللللت ًٓ فًي ٜلللللللل  ف   إلم   يلللللللل َفًيز يللللللللرفًيم
ف ت للللللل ٓدف ً يم للللللل  دفًيمدتم لللللللر ف يخللللللل يٓفًيتزللللللل ٚ 

ٕي يلفي لليفتد يلل ًَٕف لليلفًيزلل وللاف لليلف للدفًي  لل افًيتً 
ملفىم   ي َف  ع ةٙف ٜل  فًيمع  مل َفًيمد خل يف
ٕ رفمللللللف ٕاف متٛ  للللل َفًي للللل ًيتللللليفخللللل ثفيلللللت فتٛللللل ي

 & Hunton)ًيمع  مل َف  عل ةٙفملل  فًيعملدف
Gibson, 1999; Pee et al., 2010)فبفف

ٕد للرففففف ٕوللرفي للٓفم ٕ رف  يمع  هفتت  للثفه ميللرفًيم لل 
تٛلللل يٕف ٜلللل فًيمع  ملللل َ ف للللدفتمتللللٓفه ميتللللل ف للللندف
ٕد للللرفًخللللت ًٓ ف للللٔافًيلللل ٜ  فديللللُفيخلللل يٓفًيللللتع  ف م
ٕوللللللرف ٖمنمف ت لللللل ٓدفًيمع ًيمخلللللتمٕفً يتعلللللل  لف لللللليلفًيلللللل
ٕيرفًخللتيع ٌفً خللت ًٓ ف للٔاف ًَٕف يلل ل في لليفخلل ً ي  لل

يمللل ٓفد للل دفي م للل  دفًيتللليفتلللً  ملل فهث للل مفًيللل ٜ  ف ً 
ف للليلفمللل ف ًخلللت ًٓمل  ف مللل فيخللل يٓفي للليفت  يلللدفًيزملللٍ 
ٕوتللهفي للٓفًخللت ًٓ ف للٔاف ٕو  للهف ملل في  الليفي لليل فمع يع

ٕ رف(Shao et al., 2012)ًيل ٜ ف بف تخل يٓفًيم ل 
ٕت ٛف ٕملللرفيلللٓ فًيتل لللٓفًيمللل ٕولللرفي للليفت زللليٚفٓ   يمع
يفىييف   خت ًٓ ف ٜ فًيمع  م َفًيمٓيٍٓ ف ملفث فتٓو

ًٕ ٓفإلخت ًٓمل فً خلت ًٓ فًيمع  مل َفٖي ٍٓفًٓوعيرفً و
 ف م فه لل ف(Popovic et al., 2014)ًي  تمرفي ل ف

ًٕ ٛف تخل يٓفًيمخلت ٓميلفي لليفت  يلدفم لل ٕٛفيلٓ فًيتلل
ًَٕفًيت ٜيميللرف لل ةثف ٜلل  فًيمع  ملل َفً يمتايلل  لليلفٜ 
ًٕ لٖف ٖيلعفم مثد:فًيلي دفًيت ٜيمي ف ملل  فًيعملد ف ت 

ٕ رف يف(Choe, 1998)ًي للللللل يفًٓ لللللللدفًي للللللل بف تلللللللٓو
ٕوللرف للندفًخللت ًٓ ف ٜلل  فًيمع  ملل َفً ٕ رف  يمع يم لل 

ًٕٓفي لليفت  مللدفًي ي  لل َ ف ت  للدف ٍٕفً ولل ٖيلل ٍٓف للٓ ىيلليف
ملللفًدتملل هَفيللٓ فًتخلل  ل فًٓ للدف ٜلل  فًيمع  ملل َ ف
ٕثفي لللليف وللللل فًدتي ملللل َف  تخلللل يٓفهيضلللل فولللليفًيتعلللل
ٍٕفهوضلد ف  ل ف ًَٕفمللفًيمع  مل َف عل  ًٕ مت ٔيفًي 

ٍفًيمع  مللل َف ٖيللل ٍٓفملللٓ  يفىيللليف ًيتللليفي تملللل فمللل فيلللٓو
 ٜلل  فًيمع  ملل َ فديللُفتتدخلللف علل ةٙفًيمنممللرف
ٕٚ ف  للل فمللل ف ً ه تمللل دفً يٓ لللرفً ي  تيلللرف  للل دفًيعللل
ًٕٓفهخللللللت ًٓ ف للللللٔاف ٖيلللللل ٍٓف يللللللرفً ولللللل ٕتللللللٌفي يللللللهف يت
ًَٕفًيتلليف ًٕ ًيمع  ملل َ ف ي  للدفملللفم لل ٕٛفًت لل ٔفًي لل

فبفف(Popovic et al., 2014)تعتمٓفي يل ف
ٕوللرفيتضلزفممل فخلل افهلفيم يلرفًيم ل فففففف ٕ رف  يمع

ٍف ٜ فًيمع  مل َفًيمد خل ير ف لدفى لل ف توثٕفي يفمٓ 
ًٕٕف فً خ خلليرفيضللم لف ملل ّفً خللتم  ٕٛ تعللٓفملللفًي لل
ًخت ًٓ ف ٜ فًيمع  م َفًيمد خ يربف   ل مفي ليفٔيل ف
ٕولللرفتلللوثٕف ٕ رف  يمع ًٕخلللرفهلفيم يلللرفًيم للل  ٕٚفًيٓ تزتللل

ٍف ٜ فًيمع  م َفًيمد خل يربف ٕٓي في يفمٓ  ويمكن ٛ
 ث في  ذا ال زئية كما يمي:صياغة فرض البح

ف

H7 يـــ ثر ســـموك األفــــراد ت ـــاا عمميـــة المشــــاركة:
بالمعرفــــة طرديــــا عمــــي مســــتوي  ــــودت نظـــــم 

 المعمومات المحاسبية.
ٕوللرففف ٕ رف  يمع  يم لللفتد يللدفتلللثيٕفيم يللرفًيم لل 

ٖيلٓف ٍف ٜل فًيمع  مل َفًيمد خل يرف م ي يفمخلت يفملٓ 
ٕ رف ملفًيتزعيدفملف ندفتد يلدفتللثيٕفخل   فًيم ل 
ٍفتٛللللللل يٕف ٜللللللل فًيمع  مللللللل َف ٕولللللللرفي للللللليفملللللللٓ    يمع
ٕولللرفي للليف ٕ رف  يمع ًيمد خللل ير ف تللللثيٕفخللل   فًيم للل 

ٍفًخللللت ًٓ ف ٜلللل فًيمع  ملللل َفًيمد خلللل يرف  لللل  دفمللللٓ 
فمخت دفي دفم لم ف م في ي:

ف
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تـــــــ ثير عمميـــــــة المشـــــــاركة  -1-7-1
بالمعرفة عمي تطوير نظـم المعمومـات 

 المحاسبية
ٕولللرف لللندففففف ًٍٕفًيمع ٕ  فمللللفه ميلللرفيم يللل َفىٓ  للل ي

ٕد لللرفتٛللل يٕف ت زيلللٔف ٜللل فًيمع  مللل َف علللزرفي ملللرف م
  ٜللل فًيمع  مللل َفًيمد خللل يرف علللزرف  علللر فىهفهلف

ًٕخلللللل َفً تمللللللَ  لللللل يتد افًيتٛ ي لللللليففًي  يللللللدفملللللللفًيٓ
ٕ  َ ف ً إلدعلل ةيفملللفعلللدرف للٔافًيعن لللرفولليفًي للل
َٕفًيعن رف ًٕخ َفًيتٛ ي يرفًيتيفً ت  و ٓفت ع َفًيٓ
ٕد لللرفتٛللل يٕف ٕولللرف هًٓمفم ٕ رف  يمع  للليلفيم يلللرفًيم للل 
ٕ ي َف ٜلل فًيمع  مللل َف عللزرفي ملللرفىيلليف تللل ةجف م لل
ٕولللرفوللليف ٕ رف  يمع ىيم  يلللرفتو لللٓفوع ييلللرفيم يلللرفًيم للل 

افًيعمللللللدفًيمخللللللة يرفيلللللللفتٛلللللل يٕفتدخلللللليلفهًٓمفوللللللٕف
ًٖمللللللل ف ٕ ي َف ٜلللللل فًيمع  ملللللل َفملللللللفديللللللُفًيت م لللللل
ٖ لللل َفًيم ٛٛللللرف ٖم يللللرفً يمً      للللًٓثفً يمللللًٓ دفًي
ٍف ٜللللل ف ٍٕ ف  إلضللللل ورفىيللللليفملللللٓ  ٕ ي َفًيم لللللٕ ي م للللل

  ٕ  ;Pee et al., 2010)ًيمع  م َفًيتيفيت فتٛ ي
Park & Lee, 2014) فبفف

ًٕخللللل َفًيمد خللللل يرفففففف َٕفيلللللٓٓفمللللللفًيٓ   لللللٓفً ت للللل
ٍفتٛلل يٕف ٕوللرف ملٓ  ٕ رف  يمع ًيعن لرف ليلفخلل   فًيم ل 
 ٜلل فًيمع  ملل َفًيمد خلل يرف عللزرف  عللر ف  علل َف

-Nicolaou, 2000; Beyd)ىيليف تلل ةجفىيم  يللرف
okhti et al., 2011; Daoud & Triki, 2013)ف 

ًٕخلرف مللف لندففNicolaou (2000)و لٓفت عل َفٓ
ًٕخلل ًٕ  يلفًيملل يييلفولليفٓ رفميًٓ يللرفي لليفيي للرفملللفًيملل

ٕي يلللرفىيللليفهلفًيت  ملللدف ٕ  َفً م يلللٓٓف  يلللٕفمللللفًي للل
 لللللليلف للللللدفملللللللفيم يللللللرفتعللللللمي ف ٜلللللل  فًيمع  ملللللل َف
يزيللللرفي لللليف ٕمللللرفًيتملللل ٓفً  خلللل  فًيٜ  ًيمد خلللل يفٓ 
 عضلللللل فًيللللل عٚفيلللللوثٕفىيم  يللللل في للللليفوع ييلللللرف ٜللللل  ف
ٕتلللهفي لليفتلل ويٕفًيمع  مللل َف ًيمع  ملل َفملللفديللُف ٓ

ًٕخلرفًيم ًَٕبف ت عل َفٓ ًٕ د خ يرفًيمزيٍٓفيمت ٔيفًي 

Daoud & Triki (2013)ًٕخرفميًٓ يرفف ملف ندفٓ
ف ٜلل  ف ٕ  َفًيت  خلليرفًيتلليفتٛللٕ  ي لليفيي للرفملللفًي لل

ERPٕميفتلوثٕفف ٕيافًيتٛ يٕفًي ل  ٍٕفو هلفمخت يف  
ٍف ٜللل  ف يتللليفتللل ع ٗفوللليففERPىيم  يللل في للليفملللٓ   ً

ٕ  تللللللهف خللللللل يرف  ع ةعللللللهفًيت  يللللللرفمثللللللد:فمللللللٓيفم
م   يللللرفًهيتمللل ٓفي يلللله ف  إلضللل ورفىيلللليفً خلللت ًٓمهف ً 

يتللليفتتضلللملفملللٓيف ٍفًيمع  مللل َفًيتللليفي تملللل فً  ملللٓ 
   تيللرفًيمع  ملل َ ف مخللت يفًيتمميللعفً يت  مللدبف  للٓف

ًٕخلر مللف Beydokhti et al. (2011) ت عل َفٓ
ًٕ  يلفًيم يييلف ًٕخرفميًٓ يرفي يفيي رفملفًيم  ندفٓ

ًٕ يللللرفىيلللليف ٕ  َفًإلي ٕ رفولللليفيللللٓٓفملللللفًي لللل هلفم لللل 
ٕ  يللرف ًٕمجفًإلي ت ًيمخللت ٓميلفولليفً تيلل ٕف ت للايدفًي لل
ٕتل ف ًيمد خ يرف تٛ يٕفًيعمدف ل  ف  إلضل ورفىيليف  ل
ٕتل فيللللللللللفًيعم يللللللللل َفًيت ٜيميلللللللللرف ًيمد خلللللللل يرف   للللللللل
ٕت ٛللللللللرف ت للللللللايدف ٜلللللللل فًيمع  ملللللللل َف ً يعم يلللللللل َفًيم
ٍٕفوللليف مللل ّف ًيمد خللل يرفتعلللٓفمللللفه للل فًيعً ملللدفًيملللوث

فخ يربتٛ ياف ٜ فًيمع  م َفًيمد 
ف

ٕولللرفففففف ٕ رف  يمع  مللل َفً يمع  تدللُٓفيم يلللرفًيم لل 
ًٕٓف  للللللندفيم يلللللل َفًيتز يللللللدفً هتعلللللل دف لللللليلفً ولللللل

(Choe, 2004)بف  لللللللللٓفً تملللللللللَفممم يلللللللللرفمللللللللللف
ٕاف ًٕخلل َف ت ضلليزفً  ت لل ٕفهثللٕفًهيتملل ٓفي لليفولل ًيٓ
ًيعملللدفوللليفتٛللل يٕف ٜللل فًيمع  مللل َفًيمد خللل يرفي للليف

ٍفيم يرفتٛ يٕفً خت ًٓ ف ٔافًيل ٜ ف  Hunton)مٓ 
& Gibson, 1998; 1999; Hunton et al., 

2001; Beydokhti et al.,2011)فو لٓفت عل َف 
ًٕخللرف ٓHunton & Gibson (1999)ىيلليفهلفف

ت لل يلفممم يلل َفيمللدفملللفًيمخللت ٓميلفًيمدتم لليلف
ي ٜلل  فًيمع  مللل َفًيمد خلل يفًيمخلللتلٓثفتٛ ي للهفوللليف
ٕدلللرف  لللللف ًٕمفًيم ت ٕ رفت للل  ف م    لللرف ت للل ٓدفًآل ًي للل
مً عز َف متٛ   َف ٜ  فًيمع  م َفًيمد خ يف  لدف
يف ٕيافًيمخة دفيلفتٛ يٕفًي ٜ  فيلٓو ت ٓيمل فىييفًيز
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ٖي ٍٓفيٓٓفً و  ٕ ٕياففىييف ٍٖفًيتيفيت فت ٓيمل فيز ًيممي
ًٕٓفي زللللل متل ف ًٕ فً وللللل ًيتٛللللل يٕ ف تدخللللللفمخلللللت يفىٓ
ًئًتيلللرفوللليفًيمخللل  مرفوللليفتٛللل يٕف ٜللل  فًيمع  مللل َف
ٕضل ف ٖي ٍٓف لدفملل:ف ٕتٌفي يهف ً خت ًٓمه ف   فم فيت
ٍفىٓ للللل دف ًٖمل فًيت ٜيملللللي ف ملللللٓ  يتللللل ًيمخلللللت ٓميل فً 

ٔيل فًي ي   َفًي  عرف للً مٕفًي يلعف ولً تيٕفًيعملنمف ف
ٕٓيلللللللربف ٍٕفو ًٕمفًيمخلللللللت ٓميلف عللللللل  ٕ لللللللرف ت  للللللليفن م  

ًٕخلرف فHunton & Gibson (1998) ت عل َفٓ
ٕ رفًيمخللللللت ٓميلفولللللليفتٛلللللل يٕف ٜلللللل ف ىيلللللليفهلفم لللللل 
ٕافيملللدف ًيمع  مللل َفًيمد خللل يرفمللللف لللندفت للل يلفوللل
ٖيلللل ٍٓف يفىيلللليف  لللل دفًيمخللللت ٓميلفيلللللٔافًيلللل ٜ ف  يللللٓو
َٕف ٕيفيلللللل بف  لللللٓفوخلللللل معلللللٓهَفًإلخلللللت ًٓ فًإل تيلللللل 

ًٕخلر ٓHunton et al. (2001)لٔافًي تل ةجفولليفف 
ٕ رف ٕي يللللرفهد لللللر فديللللُف مللللَٓفهلفم للللل  ًٕخللللرفتم ٓ
ًيمخللت ٓميلفولليفتٛلل يٕف ٜلل فًيمع  ملل َفًيمد خلل يرف
ٖيل ٍٓفتم خل ف يفىيليف ٕافيملدفيلٓو ملف لندفت ل يلفول
ٍٕف ٕتزللل ٝفمخلللت يفًيث لللرفوللليف لللٓ ٕيلللافًيعملللد فً  ًٕٓفو هوللل
ٕاف يف لٓ  ٕيافي يفى م ٖفملل  فًيعملد ف  ل فمل فيلٓو ًيز

يلللللل ٍٓفمعللللللٓهَفًخللللللت ًٓ ف ٜلللللل فًيمع  ملللللل َ فىيلللللليفٖف
ً   زلللللل ٚفمعللللللٓدفً  ٛلللللل مفولللللليفىٓ لللللل دفًي ي  لللللل َف

فًيمد خ يرب
 يتضللزفمملل فخلل افً ثللٕفًإليملل  يفًيللٔيفتدٓثللهفففففف

ٕد لللرفتٛللل يٕف ٜللل ف ٕولللرفي لليفم ٕ رف  يمع يم يللرفًيم للل 
ًَٖٓفيم يلللللل َف ًيمع  مللللل َفًيمد خلللللل ير ف ه للللللهف  ملللللل ف

ٕد لللرف  ملللل  ٕوللللرف لللندف للللٔافًيم ٕ رف  يمع ًَٖٓففًيم للل 
ٕد لللللربف   للللل مفي للللليفٔيللللل ف ًدتملللل هَف مللللل ّف لللللٔافًيم
ٕولللرفتلللوثٕف ٕ رف  يمع ًٕخلللرفهلفيم يلللرفًيم للل  ٕٚفًيٓ تزتللل
ٍفتٛلللللللل يٕف ٜلللللللل فًيمع  ملللللللل َف ىيم  يلللللللل في لللللللليفمللللللللٓ 

ويمكــن صــياغة فــرض البحــث فــي  ــذا ًيمد خلل يربف
 النقطة كما يمي:

H7-a يـــــ ثر ســـــموك األفـــــراد ت ـــــاا عمميـــــة :
المشــــاركة بالمعرفــــة طرديــــا عمــــي مســــتوي 

  ودت تطوير نظم المعمومات المحاسبية.
ف

تـــــــ ثير عمميـــــــة المشـــــــاركة  -1-7-2
بالمعرفـــــــة عمـــــــي اســـــــتخدام نظـــــــم 

 المعمومات المحاسبية
ٕولللرف لللندففففف ٕ رف  يمع تٜللللٕفه ميلللرفيم يلللرفًيم للل 

ٕد لللرفًخلللت ًٓ ف ٜللل فًيمع  مللل َفًيمد خللل يرفمللللفهلف م
ٕثفًيمتع  للرف لللٔافًيلل ٜ ف للندف ًَٕفً يمعلل  ت لل ٓدفًي  لل
ًٕٓفي يفت يي ف ت ةجفًهخت ًٓ  ف ًخت ًٓمل فيخ يٓفً و
 تدٓيلٓفًيم لل  دفًيتلليفتللً ملل في للٓفًخللت ًٓمل فيللل  ف

يملل ٓفًيد لل دفً يتعللٓين ٕدللرفي يللل  ف  لل فملل ف ً  َفًيم ت
ٖي ٍٓفًٓوعيتل فهخلت ًٓمل بف  لٓفً لت فيلٓٓف يفىييف يٓو
ًٕخللل َف   ت للل ٕفًيعن لللرف للليلفيم يللللرف فمللللفًيٓ مدلللٓٓ 
ٍفًخللت ًٓ ف ٜلل فًيمع  ملل َف ٕوللرف مللٓ  ٕ رف  يمع ًيم لل 
 عللللزرفي مللللر ف  ٜلللل فًيمع  ملللل َفًيمد خلللل يرف عللللزرف

 Sedera & Gable, 2010; Shao et)  علرف
al., 2012)  

ًٕخرففSedera & Gable (2010)ٓف   فو  ًٕمفٓ  إم
ًٕييرفًيتلللليف ٕ  َفًهخللللت ميًٓ يللللرفي لللليفيي للللرفملللللفًي لللل

ٕ للل مجف ًيمد خللل ي ففSAP  ملللَف تٛللل يٕفً خلللت ًٓ ف 
ٕولرفً يتليف ٍٕفًيمع ًٕدلدفىًٓ ًٕخرفىيليفهلفم  ت ع َفًيٓ

ًٕٕف تتضلللملفت للل يل ٕ رف لللل فثللل فت للل ٕولللرفً يم للل  ًيمع
ًَٕف ملللللل  ٕٓيلللللل ف   وللللللرفمو لللللل ٕت ٛفٛ ّفًخللللللت ًٓمل فتلللللل

ٍف ٍفًي ٜل   ف ملٓ  ًخت ًٓ ف ٜ  فًيمع  م َف  ي:فمٓ 
ًٕٓف ًَٕفً ول ًيمع  م َفًيتيفي تمل  فً يتدخلفوليفملل 
ٕ ربف  ً  تلللللل ميتل  ف  إلضلللللل ورفىيلللللليفتدخلللللللفهًٓمفًي لللللل

ًٕخلرف ىيليفهلففShao et al. (2012) ت عل َفٓ
ٖيلل ٍٓفمعللٓهَف يفىيلليف ٕوللرفيللٓو ٕ رف  يمع خلل   فًيم لل 
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ٖيلل ٓ ف  للهفيخل ERP مل ّفًخللت ًٓ ف ٜل  ف ٍفيٓفي لليف
م   ي تهبف  ول فٜ  ةثفًي ٜ  ف ً 

ًٕخل َفىيليفً ت ل ٕفهثلٕفففف   ٓفًتمهفيٓٓفن ٕفملفًيٓ
ٕافًيعمللدفولليفهًٓمف ًٕٓ فً خللت ًٓ فولل ٍٕفً ولل مخللت يف  لل

  لليفف-ًيمللل   ف تدخلليلفمخللت يفًهتعلل دفًيت ٜيمللي
ٕ رف ًيعً مدفًيتيفتعت ٕفملفه  فمدًَٓٓفخ   فًيم  

ٕ رف ٕوللرفًٓ للدفًي لل ٍفًخللت ًٓ ف ٜلل فف-  يمع ي لليفمللٓ 
ًٕخللرفًيمع  ملل َفًيمد خلل ير فو للٓف مللٓ  Salehَفٓ

ٕافًيعمللدفولليفهًٓمفف(2013) ًٖٓفًخللت ًٓ فولل ه للهف  ملل ف
ٕتزلللللعفمخلللللت يفًإلتعللللل دفًيت ٜيمللللليف للللليلف ًيملللللل   فً 
ٖيلل ٍٓف ً  للل ف  ملل فهٓيفٔيلل فىيلليف يزيللرفٓ  ً  خلل  فًيٜ 
ٍفًيمع  م َفًيتيفت تمل ف ٜ فًيمع  مل َف مخت يفمٓ 
ًٕخلرفميًٓ يلرفي ليفيي لرف ي فملف لندفٓ ًيمد خ يرفٔ 

ٕ  َفًإل ًٕخلرفملفًي   Sacer ٓ  يخيربف ت عل َفٓ
& Oluic (2013)ٕافيمللدفملللفف ىيلليفهلفت لل يلفولل

ًٕٓفًيمت ععيلفويف ٜ فًيمع  مل َف ًيمد خ يلفً  و
ٍفًخللللت ًٓ ف ٜلللل ف ٍٕفوللليفمللللٓ  يعلللٓفملللللفًيعً مللللدفًيمللللوث

ًٕخللرف  Rapinaًيمع  ملل َفًيمد خلل يربف ت علل َفٓ
ٍٕفًيتز ي يلللرفف(2014) ىيللليفهلفًخلللت ًٓ فهخللل ييٌفًإلًٓ

ٕافيمللدفملللففًيتلليفتتضللمل ًٕٓ ف ت لل يلفولل تم لليلفً ولل
يزيللرفًيم ت زللر ف تدخلليلفًإلتعلل دفي للٕف ً  خلل  فًيٜ 
ٍف ٖيللل ٍٓفملللٓ  يفىيللليف   ولللرفًيمخلللت ي َفًيت ٜيميلللرفيلللٓو
ًخلللت ًٓ ف ٜللل  فًيمع  مللل َفًيمد خللل يبف  لللٓفت عللل َف

ًٕخلرف ٓIsmail & King (2007)ًٖٓفف ىيليفه لهف  مل ف
ٖيللللرف ٕ  َفًيم يي ٕيفه فملللل ي يفًي لللل ٍٕفمللللٓي مخللللت يف  لللل
ٍٕف مت خلللللللٛرفًيدمللللللل فويمللللللل فيتع لللللللاف للللللل ٜ ف ًيعلللللللاي
ًيمع  ملللل َفًيمد خلللل ير ف  ملللل فهٓيفٔيلللل فىيلللليفًتخلللل اف
ىم   يلل َف ٜلل فًيمع  ملل َفًيمد خلل يرفًيمخللت ٓمرفمللعف

ٕ رفملفًيمع  م َ فمتٛ   َفًي 
ف

ٕ رففففف  يتضللللللزفمملللللل فخلللللل افه ميللللللرفيم يللللللرفًيم لللللل 
ٕد لللللرفًخلللللت ًٓ ف ٜللللل فًيمع  مللللل َف ٕولللللرف لللللندفم   يمع

ع  مللللل َفًيمد خللللل يرف علللللزرف علللللزرفي ملللللرف  ٜللللل فًيم
ٕتزلعفمخلت يفًإلتعل دفًيت ٜيملي ف   عر ف ه هف  م فً
ٕافًيعمللدفملللفً  خلل  ف ًٖٓفًهيتملل ٓفي لليفًخللت ًٓ فولل  
ًَٖٓف يزيلللرفًيم ت زلللرفوللليفهًٓمفملللل  فًيعملللدف  مللل ف ًيٜ 
ًَٖٓف ًٕٓفهخلللللت ًٓ ف ٜللللل فًيمع  مللللل َ ف  ًٓوعيلللللرفً وللللل
ٍفًيمع  مللل َفًيتللليفت تملللل  ف ٍف لللٔافًيللل ٜ  ف ملللٓ  ملللٓ 

ٕ  َفًيتلللليفً ي  ًٕٓفً ي لللل تلللل ةجفًإليم  يللللرف  ي خلللل رفيألولللل
ًٕخلرف ٕٚفًيٓ تخت ٓ ف ٔافًي ٜ بف   ل مفي ليفٔيل فتزتل
ٍف ٕورفتوثٕفىيم  ي في ليفملٓ  ٕ رف  يمع هلفيم يرفًيم  

ويمكـن صـياغة ًخت ًٓ ف ٜ فًيمع  م َفًيمد خل يربف
 فرض البحث كما يمي:

ف

H7-b:  ي ثر سموك األفـراد ت ـاا عمميـة المشـاركة
ــة طرديــا عمــي مســتوي  ــودت اســتخدام  بالمعرف

 نظم المعمومات المحاسبية.
 فمن  ية البحث -2

ًٕخللرفميًٓ يلرفه ت لل ٕف ًٕمفٓ   ملَفًي  دثللرف لإم
فًي دللللللللُفملللللللللف للللللللندفتعللللللللمي ف  ةمللللللللرف  ٕٚ ولللللللل

ٕ لل ف ٖيعللل في لليفيي للرف1ًخت علل مف،م دللاف   ف ت 
ٕ  َفًيعللل  ييرف ملللفًيعللل م يلفوللليفيللٓٓفمللللفًي للل

ٕير ٕٓفبفًيمعللل ٕ لللٖفيي لللرفًي ًخلللرفي للليفممم يلللرف ت
ٕيرفًيع م لرف ٕ  َفًيع  ييرفًيمعل ٍٕفملفًي  م ت 
وللليفيلللٍٓف ٛ يللل َ ف  لللٓفٓيلللَفً خللل  ٌفًيت ييلللرف

ًٕخر: فًي  دثرفىييفً تي ٕفيي رفًيٓ
ف

ٕ  َفًيعللل  ييرفف-1 ًٕخلللرفمللللفًي للل تخلللت ٓ فيي لللرفًيٓ
ٕيرف ٜللللللللللل فًهتعللللللللللل هَف ت   ي ميللللللللللل ف ًيمعللللللللللل
ٍٕفويف ٛ ي َفًإل تل ِفً ي يلعف ًيمع  م َفًيمتٛ 
ٕير ف ٕٓفًي  ل ً يتخ يافً يتم يلدفً يمد خل رفً يملً 
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ٕيرفيت زيللٔف  ٕ   لل فملل فيمثللدفًي  يللرفً خ خلليرفًيضلل
ٕوربف ٍٕفًيمع فيم ي َفىًٓ

ٕ  َفوٕفف-2 يلافيملدفي ليف لٕٓف  يلٕفتمت  ف ٔافًي ل
ًَٕف مللللفًيتل يلللدفً ي زللل مٍ ف تتلللً وٕفيلللٓيل فًيملللل 
ٍٖف ٕ يللللللل يتللللللليفتمثلللللللدفًي ٕث فً  ًَٕفً يمعللللللل  ً ي  للللللل

ٕورب ٕ رف  يمع فً خ خيرفويفيم يرفًيم  
ٕٓفف-3 ٍٕفًيمللً  تٛ للافه   للل فًيمزلل  ي فًيدٓيثللرفولليفىًٓ

ًٕٓف تز يضللل فخلل ٛرف ٕيرفمثللد:فتم لليلفً ولل ًي  لل
ٕ تل فولل ًَٕ ف م لل  ًٕ يف ضللعفًي ٛللٛفًت لل ٔفًي لل

ٕاف ًّٕفًيد لل د فً خللت ًٓ فولل  دللدفًيم لل  دفً  تلل
ًيعمللدفً يععللثفًيللٔ  يفولليفهًٓمفًيمللل  ف دللدف
ًيم   د ف   لل فتعلٓفٓيل ة فهخ خليرفوليفتلخليٗف

ٕ  َبفف ٕورفًٓ دفًي  ٕ رف  يمع فيم يرفًيم  
ٕ٘فف-4 ٕيللرف   ًَٕفً همتم يلل َفًيٓ  تخللت ٓ فًيمللوتم

ًَٕفًيتٓ يلٓ  ٕي يللرفًيعملدفً يم ل  نَفًي  عليرفً 
ًٕم ف  لليفًي خلل ةدف   للً َفًهتعلل دف ٍٕفًي  لل ٖيلل   

ٕورب فًيتيفيت فملف نيل فت  ٓدفًيمع
يتلليفففففف   للٓف  للدفيللٓٓف للً ة فًهخت علل مفًيعلل يدرفً 

ٍٕٓبف  لللٓفتللل فف296 ضلللعَفي تد يلللدفًإلدعللل ةيف مزللل
ِفًيمع ٓيرفًيلي  يلرف -Structural Eqًخت ًٓ ف مٔ 

uation Modelًٕخلرفًيميًٓف فًيٓ  ٕٚ  يلرفه ت ل ٕفول
يلللل ف لللللٓثفًيتد للللافمللللل ِففٔ  مللللٓ فمٛ   للللرفًي ملللللٔ 

ٕيفي  ي  للل َفًيميًٓ يللر فهيفًيمللٓ فًيللٔيفيللت فويللهف ًي ٜللل
يللل ف ٕيف ً خلللٛرف ي  للل َفًيعي لللرفٔ  ِفًي ٜللل تلييللٓفًي ملللٔ 
ٕيف ملل فتلل ف ملللف للندفًيتد للافملللفعللٓافًي  لل مفًي ٜلل
ٕت  ٛلل َف لليلفم   لل َف ًٕخللرفًيعن لل َفً ه ٕا فٓ  تعلل 

ٍٕف  للليلف  يلللرفًيٜلللً  ٕ ًٕخلللرففًيٜللل   ٕت ٛلللرف لللل  فٓ  ًيم
ًَٕفًي خلللللليٛرفي لللللليفًيعن لللللل َف لللللليلف تلللللللثيٕفًيمتايلللللل
ِفًيمزتللٕٚ ف ًَٕفًيمخللت  رفً يت  عللرفولليفًي مللٔ  ًيمتايلل
ف و للللل في د ملللللرف ِفًيمزتلللللٕٚ م   يلللللرفتعلللللٓيدفًي ملللللٔ   ً 

يللللللتد  فولللللليفه ٛللللل مفًي يلللللل ٗف،ًيملللللللٓي ف ًيعم يلللللر فً 
ف بفف2007

نتــــائت التحميــــل اإلحصــــائ  لمدراســــة  -2
 الميدانية

ِفًيمع ٓيلللرفًيلي  يللرف يللل ٗفففففف يتٛ للٌفتٛ يلللاف مللٔ 
ًٕخرفًيميًٓ يرفملف لندفًيتع يلٕفيللف لدف ًَٕفًيٓ متاي

ًَٕفًي ي ٗ  ِففمتايٕف ممم يرفملفمو  يلًٓٓف ملٔ   ً 
 يللل ٗفي لللدفمتايلللٕف للل ملبف ي علللٓف للل يمتايٕفًي للل ملف
ٍٕ ف ي لف ًيمتايٕفًئيفهفيت فم   ٓتهفه ف ي خهفم   
ٕيف ًَٕفًآل ل ي ختٓدفي يهف ً خٛرفممم يرفمللفًيمتايل
ًَٕف ًَٕفًيتلليفيلت فىيللًٓٓ  ف  خلت ًٓ فًه ت لل  ه فًيمو ل
ٕ ل فمللفهًٓ َفمملعفًي ي  ل َف ه فًهخت ع مًَفه ف ي

تتضللللللللللملف تلللللللللل ةجفًيتد يلللللللللللدف فف. 2007ف،ًيملللللللللللٓي 
ًَٕفًيعلٓاف ًٕمفً ت ل  ًٕخرفًيميًٓ يرفىمل ًإلدع ةيفي ٓ
ٍفًي يلللل ٗ ف ًٕخللللرفيتدخلللليلفمللللٓ  ًَٕفًيٓ يث لللل َفيمتايلللل  ً
ّٕفيتزخللللليٕف ِفًيلي  للللليفًيم تللللل ً  ت لللل ٕفعلللللدرفًي ملللللٔ 
ًٕخلللرفًيميًٓ يلللرف فًيٓ  ٕٚ ًيعن للل َ ف  تللل ةجفً ت للل ٕفوللل

ف م في ي:
ــــــــات  -2-1 ــــــــارات الصــــــــدق والثب اختب

راسة لتحسـين  ـودت لمتغيرات الد
 القياس

يث لللل َف ًٍٓف     ًَٕفًيعللللٓا فً  ًٕمفً ت لللل  ي  الللليفىملللل
ًه ت لل ٕ ف يي للرفًي دللُ فً يم لل ييٗفًيمخللت ٓمرفولليف
ي في تل ٓفملفٓ لرفًي تل ةجف ًَٕفًي  م ر فٔ   ي ٗفًيمتاي
ًَٕفًيتلليف ٕضللرف لليلفًيمتايلل ًإلدعلل ةيرفي عن لل َفًيمزت
م   يلللرفتعميملللل  بفخللل ثفيلللت فًيت علللدفىييلللل فهد للل ف ً 

ملٓ فًيٓ لرفًيتليفتتعلثف Validity ي عٓف  يعٓاف
 لللللل فهًٍٓفًي يلللللل ٗفولللللليف يلللللل ٗفًيٜللللللً  ٕفًيمخللللللتلٓثف

ًتخلللل اف للللي ففReliability ي خللللل بف ي  عللللٓف  يث لللل َف
ٍٕفيت فويل فىي ٍٓفًي يل ٗفتدلَف زلٗف ًي ي ٗفويف دفم
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ٕ ث ف يتعللللثفًيم يلللل ٗفًيمخللللت ٓ ف ل للللهفي لللليف ًيٜلللل
ٕمرفي ييلرفمللفًيث ل َفي لٓم فيعٛليف تل ةجف مت ل  لرفٓ

ٍٕفتدلللللَف زلللللٗف وللللليفدللللل دفًخلللللت ًٓمهفه ثلللللٕفمللللللفمللللل
ًَٕفًيث ل َف علزرفي ملرفي ليف ٕ ث ف تعتمٓفً ت   ًيٜ

ٕت للللللللللل ٛف  ,Golafshani)ًدتخللللللللللل ٌفمعللللللللللل منَفًه

فًيتد يلللللللللللدفًيعللللللللللل م يف(2003 بف يخلللللللللللت ٓ فهخللللللللللل ٌ 
يث لللل َف ًَٕفًيعللللٓافً  ًٕمفً ت لللل  ًهخت  لللل ويفولللليفىملللل
ًيمتعلللللٍٓٓبف يتضلللللملفًيتد يلللللدفًيعللللل م يفًهخت  للللل ويف

 فه للللل ف2007ًيم للللل ييٗفًيت ييلللللرف،  يلللللَ ف ولللللتزفً  ف
  :2016و يٓ ف
  ــــــــاس  Kaiser-Meyer-Olkinمقي

Measure of Sampling Adequacy:ف
ي خللللللت ٓ فه ت لللللل ٕفملللللللٓيف ز يللللللرفدملللللل فًيعي لللللللرف
ًٕخر ف   م ف ٍٕفمددفًيٓ ٍفويفتزخيٕفًيٜ   ًيمل ٔ 
ٕ للَف يمللرفًيم يلل ٗفملللفًيً دللٓفًيعللديزف  ملل ف ً ت

ٖيلللللللل ٍٓفٓدفٔيللللللل في لللللللليف ز يللللللللرفدملللللللل  فًيعي للللللللرف 
ًهيتم ٓيللرفي عً مللدفًيتلليفيللت فًيت عللدفىييللل فملللف
ًيتد يدفًيع م يبف ه دف يمرفم   يلرفيللًٔفًيم يل ٗف

 دت فت  لفًيعي رف  ويربف 05ب0
 

  اختبـارBartlett’s Test of Sphericity :
ًيمدخلل  رفه للدففP valueيمللٌفهلفت لل لف يمللرف

فين لرفًٓيلرفف05ب0ملف دتليفيم للفًيد ل ف  ملٓ 
ىدعللللل ةي ف للللليلفًيعً ملللللدفًي  تملللللرفيللللللفًيتد يلللللدف
ًٕمفًيتد يلللدفًيعلللل م يف ًيعللل م ي ف  للللٔي فيم للللفىملللل

في يفًي ي   َب
ف

تخلتلٓثف: Factor loadingفمعاملت التحميل -
ٕمرفًيعٓافي م  ييٗفً   ع ٓفًيمخلت ٓمرف ً ت  ٕفٓ
ٖيلٓف يمللرف ًَٕفًي  م لر ف يمللٌفهلفت وليف يل ٗفًيمتايلل

 ف ي ٓم فت  دف3ب0مع مدفًيتدميدفي دفم ي ٗفيلف
ٖيل ٍٓفف5ب0 ٔافًي يمرف ه فه ثلٕفولإلفٔيل فيلٓدفي ليف

ًيتل يٓفي يفهلفًيمتايلٕفًي ل ملف لٓفهم للفتمثي لهفه ف
ف ي ٗبف ي خهفملف ندف ًٔفًيم فف

 Average Varianceمتوسط التباين المفسر ف-
Extracted (AVE):ٕملللللللللرفف يخلللللللللتلٓثفً ت للللللللل ٕفٓ

ًيعلللٓافمللللف لللندفتدٓيلللٓف خللل رفًيت للل يلفًيتللليفيم للللف
ٕ  فمللللف لللندفًيعً ملللدفًيمخلللت ٓمرفوللليف يللل ٗف تزخلللي
ًَٕفًي  م للربف يع للٕف للًٔفًيم يلل ٗفيلللفىمملل ييف ًيمتايلل

عللل فملللفًيمع  ملل َفه فًيت  ي لل َفًيتلليفيم لللفًخت ن
ممم يرفًيعً ملدفًيمخلت ٓمرفوليف يل ٗفمتايلٕف ل ملف

ٖيٓف يمرف ف ف5ب0يلففAVEمعيلبف ي  ايفهلفت
ف

معامـــل اارتبـــاط بـــين كـــل مقيـــاس مســـتخدم فـــي ف-
ــاييس  ــة لممق ــر معــين والدر ــة الكمي  يــاس متغي
Corrected Item Total Correlationف:

يخللت ٓ ف للًٔفًيم يلل ٗفولليف يلل ٗفًيث لل َ ف يع للٕف
ًهتخللل افًيلللًٓ  يف للليلف لللدفم يللل ٗفيللللفمع ملللدف

 ممم يلللرفًيم للل ييٗفًيتللليفت للليٗفمتايلللٕفمعللليل ف
 ب3ب0 ي  ايفنهفت دف يمرف ًٔفًيم ي ٗفيلف

:فCronbach’s Alphaمعامل كرونباخ ألفـا  -
يعت للللٕفملللللفه ثللللٕفًيم لللل ييٗفًيمخللللت ٓمرف للللي ي ف
ٕ   للل ْف ف يملللرفمع ملللدف   ًّٕ ه ت للل ٕفًيث للل َ ف تتللل
هيزلل ف لليلفًيعللزٕ فً يً دللٓفًيعللديز ف تع للٕفًي للي ف

ٕتزع ف تعت لٕفف7ب0ً  ثٕفملف يلفمع مدفث  َفم
 بف6ب0ه دف يمرفم   يرفيهف

ف

  للٓف  مللَفًي  دثللرف إيللًٓٓفمللٓ دفولليفمندلللاففففففف
ٕ للللل ف  فيتضلللللملف علللللٚفم لللللل ييٗف1ًي دلللللُف،م دلللللاف

يث للللل َفي م للللل ييٗفًيمخلللللت ٓمرفوللللليف يللللل ٗف ًيعلللللٓافً 
ًَٕفًي  م للللرفً ي  تملللللرفيلللللفًيتد يللللدفًيعللللل م يف ًيمتايلللل
ًهخت   وي ف يتضزفملف ًٔفًيمٓ دفهلف لي فم يل ٗف

KMOف  لل فملل فيللٓدفي لليف ز يللرف50هفت للدفيلللفف %
ٖيلللل ٍٓفًهيتم ٓيللللرفي عً مللللدفًيتلللليفيللللت ف دملللل فًيعي للللر ف 

يتد يلللدفًيعلل م يبف  للٓف  اللَف لللي فًيت عللدفىييللل فملللفً



 ..... ألغراض ة بالمعرفةــلية عملية المشاركـاعلي فعالنقدية ز ـم الحوافــثر نظأ                    / ريهام محمد مرتضي محمدأ

24 
 

P-Valueملفً ت  ٕففBartlettيفه دفف000ب0 ف  
فين لللرفًٓيلللرف05ب0مللللف  ف  للل فمللل في للليٕفىيللليف ملللٓ 

ًٕمفًيتد يلللدف ىدعلل ةي ف لليلفًيعً مللد ف  للٔي فيم لللفىملل
ٖيللٓف للي فمعلل منَفًيتدميللدف ًيعلل م يفي لليفًي ي  لل َبف ت

ًَٕفيللف  ف3ب0ي م  ييٗفًيمخت ٓمرفوليف يل ٗفًيمتايل
ًَٕف لٓفهم للفتمثي للل فه ف  ل فمل  فيع ليفهلف لٔافًيمتايل

 ي خل ف علٓافمللف لندف لٔافًيم ل ييٗبف  لٓفمل مَف
ه  للللٕفملللللفف(AVE) للللي فمت خللللٛ َفًيت لللل يلفًيمزخللللٕف

ٕتزللللل ٝف خللللل رفًيت للللل يلف50 % ف  للللل فمللللل فيع لللللٕفيللللللفً
ٕ  فمللف لندف ًَٕفً يتيفيم لفتزخي ًيمزخٕفويفًيمتاي
ًيم لللللل ييٗفًيمخللللللت ٓمرفولللللليف ي خللللللل  ف ملللللل فهلف للللللي ف

ٕت لل ٛف لليلف للدفخللًودفملللفً خللة رفًيتلليفم علل منَفًه
ٕمرفًي  يرفي م  ييٗف لٓفتعلَٓف ت يٗفمتايٕفمعيلفً يٓ

 ف  لل فملل فيللٓدفي لليفهلفمع مللدفًيث لل َفًيللًٓ  يف3ب0
ًَٕفم   يلرف ي م  ييٗفًيمخت ٓمرفويف ي ٗف ٔافًيمتايل
َٖف لللي فمعللل منَفًيث للل َف ًدفىدعللل ةي بف  لللٓفتمللل    ٓ

ٕ    ْفهيز فيألخة رفًيمخت ٓ ًَٕف  مرفويف يل ٗفًيمتايل
 ف  لل فملل فيع للٕفيلللفًتخلل اف للي فًي يلل ٗفولليف للدف6ب0

ٕ ثب ٍٕفيت فويل فىي ٍٓفًي ي ٗفتدَف زٗفًيٜ فم
ف

 فQa11 يندلللٜفه لللهف لللٓفتللل فًخلللت ع ٓفًيخلللًوييلفففففف
Qb17ي لللٓفًيتد يلللدفًإلدعللل ةي فو لللٓف للل لفًيللللٓثفف

ًٕٓفويفًإلم  لرفي ليف م لم ف  ف ي ٗفمٓيفعٓافً و
هخلللة رفًهخت عللل مفمللللف لللندفعلللي  رف زلللٗفًيخلللًودف
ٕي تيلفم ت زتلللللللليل:فىدللللللللًٓ م فتتٛ للللللللٌفًإلم  للللللللرف  ٛلللللللل
ٕيفتتٛ للٌفًإلم  للرف لل ي زي ف  للٓفتلل ف   إليملل ٌ فً   لل

ًٕٓ ل في ليف  لٔافًخت ع ٓفًي ً ة فًيتيفم مَفىم   َفهو
ً خلللة رفمتم ث لللرفممللل فيع لللٕفيللللفيلللٓ فً تمللل  ف لللوهمف
  إلم  للللرفي لللليفهخللللة رفًإلخت علللل مبف  للللٓفتلللل فدللللٔثف

مللللفً خلللة رفًيمخلللت ٓمرففQb10ًيخلللًودف،ًيم يللل ٗ ف
ًٖ فًيت ٜيمللليف  فZ2وللليف يللل ٗفًيمتايلللٕفًي خللليٛفًهيتللل

يللللل ف خللللل ٌفً  زللللل ٚف لللللدفمللللللفمع ملللللدفًيتدميلللللدف  ٔ

ٕت  ٛف يلف لًٔفًيم يل ٗف ٕملرفي م ي ٗ ف مع مدفًه ً يٓ
ًي  يرفي م  ييٗفيلفه دف ي فم   ير ف   فم في  دفملف
يفًخللت ع ٓف ه ميللرف للًٔفًيخللًودف  ي خلل رفي متايللٕبف يللٓو
ٕ   لل ْف ٖيلل ٍٓف يمللرفمع مللدفًيث لل َف   للًٔفًيخللًودفىيلليف
هيز في هفويفد يرفيلٓ فًخلت ع ٓف لًٔفًيخلًود ف  ل فمل ف
ٍفًي يل ٗبف  لٓفتل فدلٔثفًيخلًودف ٖيل ٍٓفملٓ  يفىييف يٓو

ملفً خة رفًيمخلت ٓمرفوليف يل ٗففQb20ف،ًيم ي ٗ 
يللللل ف خللللل ٌفZ4ًيمتايلللللٕفًي خللللليٛفتع لللللٓفًيملللللل  ف  فٔ 

ً  زل ٚف للدفملللفمع ملدفًيتدميللدفي م يلل ٗ ف مع مللدف
ٕمللرفًي  يللرفي م لل ييٗف ٕت لل ٛف لليلف للًٔفًيم يلل ٗفً يٓ ًه
يلللفه لللدف لللي فم   يللر ف  للل فمللل في  للدفمللللفه ميلللرف لللًٔف

يفًخللت ع ٓف للًٔفًي خللًودفًيخلًودف  ي خلل رفي متايللٕبف يللٓو
ٍفًي ي ٗبف ٖي ٍٓفمٓ  فىييف

 

اختبــار صــحة النمــوذج ال يكمــي  -3-2
 المقترح لتفسير العل ات

هفيلللت فًيتل لللٓفمللللفمع  يلللرفمعللل منَفًيمخللل ٕف للليلف  
ًَٕفًيمخللت  رفً يت  عللرف ٕضللرف لليلفًيمتايلل ًيعن لل َفًيمزت
ِفًي  للليبف ولللافًي ملللٔ  ٍفتً  دتللليفيلللت فًيتد لللافمللللفملللٓ 
ّٕفملللللف ِفًيم تلللل ولللافًي  يللللرفي  ملللٔ  ٍفًيتً   تتدلللٓٓفمللللٓ 
ٍفًيمٛ   للرف ًَٕفت لليٗفمللٓ   للندفممم يللرفملللفًيمو لل

ف  ي  لل َفًي ِفًيمزتللٕٚ ٍٕف لليلفًي مللٔ  يلل ف علل  عي للرفٔ 
ًَٕفًيت ييلرف  Hopper et)ىمم ييلر ف تتضلملفًيمو ل

al., 2008):ف
ف

 Normed Chi-squareالمعياري  2م شر كا -
(CMIN/DF) لللل مجفف2:فيٛ للللافي لللليف لللل ٕ ولللليف 

AMOSف(CMIN) للدفملللفف2بف تتلللثٕف يمللرف لل  
ٕيللر ف ملللفثلل فيزضلللدف ٕملل َفًيد دملل فًيعي للرفٓ 

ٕيرفيل فً يتيفتمثلد /فف2، ل فًخت ًٓ فًي يمرفًيمعي 
ِفمٛ   لل فتم ملل ف ٕيللر بف ي لل لفًي مللٔ  ٕملل َفًيد ٓ

ٕي 2ي لٓم فت ل لف يملرفمو لٕف ل  ه لدفملللف ًيمعيل 
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ِفىًٔف   لللَف يملللرف2  ف ي مللل فيم للللف  للل دفًي ملللٔ 
 ب5 ف ه دفمل2ًيمو ٕفه  ٕفمل

ف

 Good Fit Indexم شـر  ـودت المطابقـة  -
(GFI) :ف يمللللللرفًيمو للللللٕف لللللليلفًيعللللللزٕف  ًّٕ تتلللللل

ًَٖٓ يً دللللٓفًيعللللديزبف   ملللل ف  يمللللرفًيمو للللٕففً 
ِفملعف   م فه  ٕفٔيل فىيليفتٛل  افهوضلدفي  ملٔ 
 ي  لل َفًيعي للر ف ت لليٕف للي فًيمو للٕفً   للٕفملللف

ِبف تتللللثٕف يملللرفف9ب0 ٍفًي ملللٔ  ٕتزللل ٝفملللٓ  ىيللليفً
  ًٔفًيم ي ٗف دم فًيعي رب

  (AGFI)م شـــــــر  ـــــــودت المطابقـــــــة المعـــــــدل -
Adjusted Good Fit Index :ٍٕف  ل في ل 

ٍفًيمٛ   للللرفًيمعللللٓد  ً خللللٛرففيلللللفمو للللٕفمللللٓ 
يلل في تا للٌفي لليفم لل  رفتلللثٕف ٕيللرفٔ  ٕملل َفًيد ٓ
ف  ًّٕ ٍفًيمٛ   لللرف دمللل فًيعي لللربف تتللل مو لللٕفملللٓ 
يً دللللٓفًيعللللديز ف  يملللرفًيمو للللٕف لللليلفًيعلللزٕفً 
ًَٖٓف يملللرفًيمو لللٕف  مللل فٓدفٔيللل في للليف    مللل ف
ِفمللعف ي  لل َفًيعي للر ف ىيلليفتٛلل  افهوضللدفي  مللٔ 

ىيلللليفهلفف9ب0 ت لللليٕف للللي فًيمو للللٕفً   للللٕفمللللل
ِفيٛ  ا ٍٕف ي   َفًيعي ربفًي مٔ  ٕمرف  ي ٓ   

-Compa  (CFI)م شــــر المطابقــــة المقــــارن -
rative Fit Index :ٍٕف لًٔفًيمو لٕف ت ل  فو ل

ِفًيللٔيف ٕٚف لل ي مٔ  ِفًيمزتلل ٕ للرفًي مللٔ  ي لل فم  
ٕٚف ِفًيمزتلل ًَٕفًي مللٔ  ي ٛلل يفي لل ف زللٗفمتايلل

ٕت لللل ٛف لللليلف للللٔاف فين لللل َفً  ي لللللف للللٓ لف مللللٓ 
ًَٕ ف ئي فيخميفًي م ف ِِفًه يٕفًيمتاي ِفف  مٔ   ِفً  يٕف  مٔ 

ًَٕفًيمخللللللت  ر ف تللللللت ف ِفًيمتايلللللل ًيعللللللٓ فه ف مللللللٔ 
ٕاف لليلفىدعلل ةيرف لل  ٕ للرفي لليفهخلل ٗفًيزلل ف2ًيم  

ٍٕفيللللللللللل ف  ي خلللللللللل رف ٕيللللللللللرفًيم لللللللللل ٜ ٕملللللللللل َفًيد  ٓ
ف يمللرفًيمو للٕف لليلفًيعلللزٕف  ًّٕ ميلبف تتلل ي  مللٔ 
ٕتزعللَف يمللرفًيمو للٕف ً يً دللٓفًيعللديزبف   ملل فً

ٍفًيتٛ  اب    م فٓدفٔي في يفمٓ 
ال ــذر التربيعــي لمتوسـط مربعــات الخطــ  م شـر  -

 Root Mean Square Error ofالتقريبي
Approximation (RMSEA) :يعت لٕف لًٔف

ٍف ًَٕفي يلللللل ٗفمللللللٓ  ًيمو للللللٕفملللللللفه لللللل فًيمو لللللل
ًيمٛ   ربف  م فً  زضَف يمرف ًٔفًيمو ٕف  م ف
ِبف ٍفمٛ   للللرفًي مللللٔ  ٖيلللل ٍٓفمللللٓ  ٓدفٔيلللل في لللليف

ف يمرفًيمو ٕف يل  ًّٕ  لٕفبف تع08ب0 ف05ب0ف تت
ٕتزعلرفف05ب0فًي ي فً  دفمل ٍفمٛ   رفم يلفمٓ 

ِ ف ي ملل فتللٓدفًي للي فًيتلليفت للعفولليفًيمللٓيف ي  مللٔ 
ِبفف08ب0فىيلللللليف05ب0فمللللللل ي لللللليف  لللللل دفًي مللللللٔ 

ٍفًيتٛل  اف ًَٕفمٓ  فمو   يم لفت  يٙف يٕٚ
ًيخللل   ر فً يملللٓيفًيم  للل دفً يمثللل ييفي لللدفم لللل  ف
ًٕخلللرف ِفًيٓ ًَٕفًي  علللرف  ملللٔ    لللي ف لللٔافًيمو للل

فًيت يي:ويفًيمٓ دف
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(: هؤشراث خىدة تطببق الٌوىرج9-5خذول رقن )
ف
ف

ف
ف
ف

ٍف ي  الللليففففف مندٜللللرفه للللهفي للللٓفًيد لللل في لللليفمللللٓ 
ِفوإ للهفهفيللت فًيد لل فولليفضلل مفمو للٕف تٛلل  افًي مللٔ 
ِفولليف ٍفتٛلل  افًي مللٔ  ً دللٓ ف ي لللفي  الليفت يللي فمللٓ 
ًَٕ ف  لل ي ٜٕفىيلليف يمللرف ضلل مفه  للٕفيللٓٓفملللفًيمو لل
ًٕخرفويفًيمٓ دفًيخ  اف ِفًيٓ ًَٕف  ي خ رفي مٔ  ًيمو 

ٕيلللللللللرف2 ملللللللللٓفهلف يملللللللللرفمو لللللللللٕف للللللللل  ٕمللللللللل َفًيد /فٓ
،CMIN/dfف ت عف ٔافًي يمرفويف244ب2 ٓف  اَف ف 

ِبف5ىيللليف2ًيملللٓيفملللل  ف مللللفثللل فيم للللف  للل دفًي لللٔ 
ٍفًيمٛ   للللرف  ف892ب0فGFI ت  للللدف يمللللرفمو للللٕفمللللٓ 

ٍفًيمٛ   للللللللرفًيمعللللللللٓدف فAGFI  يمللللللللرفمو للللللللٕفمللللللللٓ 
ٌٕفًي يمتلليلفىيلليفدللٓف  يللٕفملللفًي يمللرف886ب0  ف ت تلل

فمٛ   لللرفم   يلللرف9ب0  ف مللللفثللل فيم للللفًيد للل ف  ملللٓ 
ِبف ت  للدف ٕلفي  مللٔ  فCFI يمللرفمو للٕفًيمٛ   للرفًيم لل 

ِبف902ب0 ٕتزعرفي  ملٔ   ف   فم في يٕفىييفمٛ   رفم
ٕ يعلللليفيمت خللللٛف   للللٓف  اللللَف يمللللرفمو للللٕفًيمللللٕٔفًيت

ٕي للليف ٕ عللل َفًي ٛللللفًيت  بف ت لللعف لللٔافًي يملللرف056ب0م
 ف مللللفثللل فيم للللف08ب0ىيللليفف05ب0وللليفًيملللٓيفمللللف
ِب     دفًي مٔ 

 

ًٕ َف ت  للٙفًي  دثلللرفمملل فخللل افىيلليفهلفمعٜللل فمو للل
ف ِفتو للٓف مللٓ  ٍفًيتٛلل  افه فًيتً ولافًي  يللرفي  ملٔ  ملٓ 
ّٕف  ي  للل َفًيعي لللر فممللل ف ِفًيم تللل مٛ   لللرف للليلفًي ملللٔ 
ّٕفمنةل ف ِفًيم تل فًي  ةدف للفًي ملٔ  يع يف   دفًيزٕٚ
فًيت ييلرف  علٓف  مٛ  افي ي   َفًيعي ربف يت فويفًي ٍٛ 
ِف هلفت فًيتد لافىدعل ةي فمللفعلدرف منمملرفًي ملٔ 

ّٕفت يللللللي ف ٕمللللللرفًيم تلللللل ٕوللللللرفٓ ِفيمع معلللللل منَفًي مللللللٔ 
فًيمع  يرفًإلدع ةيرفيلٔافًيمع منَب

ـــروض الدراســـة  -3-3 ـــار ف ـــائت اختب نت
 الميدانية

ِفففففف  علللللٓفًيتد لللللافىدعللللل ةي فمللللللفمنمملللللرفًي ملللللٔ 
ٕملللرف ٕولللرفٓ ِفيمع ّٕفيلللت فت يلللي فمعللل منَفًي ملللٔ  ًيم تللل

 ًٓ فًيمع  يللللللرفًإلدعلللللل ةيرفيلللللللٔافًيمعلللللل منَف  خللللللت
فتد يللللدفًه دللللًٕٓفًي ٛللللي  Multi-ًيمتعللللٓٓفًخلللل ٌ 

 Regression Linear pleه ت ل ٕفًيعن ل َف ليلفف
ًَٕفًيمخللت  رفً يت  عللر ف تد يللدفًيمخلل ٕف  Pathًيمتايلل

Analysisٕضلللللللللرف للللللللليلفف ه ت للللللللل ٕفًيعن للللللللل َفًيمزت

 الوذي الوقبىل والوثبلي للوؤشر هؤشراث خىدة التطببق
القيوت وفقب لٌوىرج 

 الذراست

يإشش كا
2 

 / دسجاث انحشيت

CMIN/df 

5>CMIN/df>2  يقبٕل 

CMIN/df<2 يطابقت يشحفعت 
2.244 

 يإشش جٕدة انًطابقت

Good Fit Index (GFI) 

1>GFI>0 

GFI>0.9 يطابقت يشحفعت 
0.892 

 يإشش جٕدة انًطابقت انًعذل

(AGFI)  Adjusted Good Fit 

Index 

1>AGFI>0 

AGFI>0.9 0.886 يطابقت يشحفعت 

 يإشش انًطابقت انًقاسٌ

(CFI)  Comparative Fit Index 

1>CFI>0 

CFI>0.9 يطابقت يشحفعت 
0.902 

يإشش انجزس انخشبيعي نًخٕسط يشبعاث 

 انخطأ انخقشيبي

Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA) 

0.05<RMSEA<0.08 يقبٕل 

RMSEA<0.05 يطابقت يشحفعت 
0.056 
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ًَٕفًيمخلللت  رفً يت  علللرفمللللف لللندفتت لللعفًآلثللل ٕف ًيمتايللل
ًَٕفًيمخللللت  رفي لللليف ٍٕفي متايلللل ٍٕف  يللللٕفًيم   لللل ًيم   لللل
ِف ًَٕفًيت  علربف يتضللملفت يلي فمعل منَفًي مللٔ  ًيمتايل

-Path Coeًدتخلل ٌف للدفملللفمعلل منَفًيمخلل ٕف
fficientsٕيرفف -Standa ف مع منَفًيمخ ٕفًيمعي 

rdized Path Coefficientsٓ فمعل منَفبف تخلت 
فً تملل افتلللثيٕف للدفمتايللٕفملللف ًيمخلل ٕفولليفتدٓيللٓف للٍ 

ًَٕفًيت  عللر ف يٛ للاف ًَٕفًيمخللت  رفي لليفًيمتايلل ًيمتايلل
ٕ لللللللل مجففEstimateي يللللللللل ف بف يلللللللللت فAMOSوللللللللليف 

ٕي ف  يمرف  ف مخت يفTًدتخ ٌف دفملفًي ٛلفًيمعي 
بف ي ضللزفًيمللٓ دفًيتلل ييف يمللرفمعلل منَفPًيمع  يللرف

يلدفًإلدعل ةيفي عن ل َفًيمخ ٕف   مفي يف ت ةجفًيتد 
ِف ٍٕفًيتللللليفيتضلللللم ل فًي ملللللٔ  ٍٕف  يلللللٕفًيم   للللل ًيم   للللل

فًيلي  يبف
ف

 (:  يم معاملت المسار لمعل ات المباشرت وغير المباشرت في النموذج ال يكمي2 دول ر م )

 

 

 برــــبى الوســــــبي
Estimate 

 هعبهل الوسبر

هعبهل الوسبر 

 الوعيبري

الخطأ 

 الوعيبري
 Tقيوت 

الوعٌىيت 

 P  الوحسىبت

x1 <--- y1 .976 .913 .043 22.779 *** 

y1 <--- y2 .731 .314 .029 24.933 *** 

x2 <--- y2 .013 .007 .018 .695 .487 

X2Y1 <--- y2 -.125 -.313 .004 -28.962 *** 

Z1 <--- y2 -.635 -.341 .027 -23.691 *** 

Z2 <--- y2 .322 .076 .058 5.578 *** 

Z3 <--- y2 .035 .012 .033 1.066 .286 

Z4 <--- y2 .175 .094 .021 8.494 *** 

Z5 <--- y2 .061 .029 .023 2.659 .008 

X2Z1 <--- y2 .215 .804 .003 63.428 *** 

X2Z2 <--- y2 -.019 -.054 .004 -5.127 *** 

X2Z3 <--- y2 -.008 -.025 .003 -2.412 .016 

X2Z4 <--- y2 -.022 -.074 .003 -7.058 *** 

X2Z5 <--- y2 -.009 -.025 .004 -2.359 .018 

y2 <--- y3 .764 .983 .016 48.277 *** 

y3 <--- y4 1.164 .987 .031 37.833 *** 

y4 <--- Y-all1 .521 .910 .022 23.849 *** 

y4 <--- Y-all2 .554 .927 .023 24.002 *** 

x1 <--- Y-all1 -.043 -.033 .040 -1.083 .279 

X2 <--- Y-all1 -.061 -.068 .026 -2.326 .020 

x1 <--- Y-all2 -.005 -.003 .035 -.130 .896 

X2 <--- Y-all2 -.056 -.059 .023 -2.416 .016 

ف

 فهلف يمللرفمع مللدفًيمخلل ٕف2ٕ لل ف،فيتضللزفملللفمللٓ د
ٕور ٕ رف  يمع ٕيف يلفًيدً وٖفًيًٓ  يرفي م   فًيمعي 

ف

ٕوللللرففX1ف ٕ رف  يمع ًٕٓفي م لللل  ً يتدزيللللٖفًيللللًٓ  يفيألولللل
Y1م م للللللرف مع  يللللللرفي للللللٓفف913ب0***ف للللللٓف  اللللللَف
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ف بــول الفــرض األول%فمملل فيع لليف1مخللت يفمع  يللرف
ٕول ٕ رف  يمع رفًي  ةدف ل لهفتلوثٕفًيدلً وٖفًيًٓ  يلرفي م ل 

ٕ رف ًٕٓفي م   ٕٓي في يفمخت يفًيتدزيٖفًيًٓ  يفيألو ٛ
ٕيف للليلف ٕوللربف ت  للدف يملللرفمع مللدفًيمخللل ٕفًيمعيلل    يمع

ٕوللللللرف ٕ رف  يمع ًٕٓفي م للللل  فY1ًيتدزيلللللٖفًيلللللًٓ  يفيألولللللل
ٕولللللرف ٕ رف  يمع ًٕٓفي م للللل   لللللٓف  الللللَففY2ً تمللللل افً وللللل

 ف  لللللليفين لللللللرفم م لللللللرف مع  يلللللللرفي لللللللٓف314ب0***
فلفـرض الثـاني بـول ا%فممل فيع ليف1مخت يفمع  يرف

ًٕٓف ًي  ةللللدف ل للللهفيللللوثٕفمخللللت يفًيتدزيللللٖفًيللللًٓ  يفيألولللل
ٕ رف ًٕٓفي م   ٕٓي في يفًتم افً و ٕورفٛ ٕ رف  يمع ي م  

ٕوربف ف  يمع
ٕيف يلفًيدً وٖفففففف  ت  دف يمرفمع مدفًيمخ ٕفًيمعي 

ٕوللللللللرف ٕ رف  يمع ًٕٓففX2ًي  ٓيللللللللرفي م لللللللل  ً تملللللللل افً ولللللللل
ٕورف ٕ رف  يمع  الَف ف  لٓف 007ب0 ٓف  اَففY2ي م  

 ف  للليفه  لللٕفمللللفمخلللت يفًيمع  يلللرف487ب0فP يملللرف
 ف ملفث فت مٓفين رفىدعل ةيرفم م لرف ي  لل ف05ب0

ٕوللرف ٕ رف  يمع  يللٕفمع  يللرف لليلفًيدللً وٖفًي  ٓيللرفي م لل 
ٕولللربف  لللٓف  الللَف يملللرف ٕ رف  يمع ًٕٓفي م للل  ً تمللل افً وللل
ٕيفي عن للللللرفًيتز ي يللللللرف لللللليلف مع مللللللدفًيمخلللللل ٕفًيمعيلللللل 

ٕوللرف ف ٕ رف  يمع مخللت يفًيتدزيللٖفًيدللً وٖفًي  ٓيللرفي م لل 
ًٕٓف ٕورفي ليفًتمل افً ول ٕ رف  يمع ًٕٓفي م   ًيًٓ  يفيألو

ٕورف ٕ رف  يمع  ف  يفين رفخل ي رف313ب0ف-***ي م  
 ف  لل فملل فيع لليف01ب0 مع  يللرفي للٓفمخللت يفمع  يللرف

ٕ رف ًٕٓفي م   ه هف  م ف دفمخت يفًيتدزيٖفًيًٓ  يفيألو
ًٖٓفًيتللللثيٕفًإليمللل  يفي دلللً وٖفًي  ٓيلللر ٕولللرف  مللل ف ف  يمع
ٕ رف ًٕٓفي م للللل  ٕولللللرفي للللليفًتمللللل افً وللللل ٕ رف  يمع ي م للللل 

ٍٕفمع  ير ف ملفث فيم للف ٕورف ع   بول الفرض   يمع
ــــث.  يم لللللفتزخلللليٕف للللٔافًي تلللل ةجف ل للللهف ي ملللل فهففالثال

ًٕٓف علللزرفي ملللرفدلللً وٖف  ٓيلللرف ٕتللٌفي للليفمللل زفً وللل يت
ٕورفتللثيٕفىيمل  يف ل ويفي ليفًتمل  ل ف ٕ رف  يمع ي م  

ٕوللر فىهفهلف ٕ رف  يمع ًيتلللثيٕفًإليملل  يفي دللً وٖفي م لل 

ًٕٓفٔ يف ٍٕفمع  يللرف  يللرفي لليفً ولل ًي  ٓيللرفيٜلللٕف علل 
ٕوللللللر ف ٕ رف  يمع ًيتدزيللللللٖفًيللللللًٓ  يفًيملللللل  زٚفي م لللللل 
 ديللللللُفه للللللهفيعللللللعٌفت علللللليٙفًيدللللللً وٖفًي  ٓيللللللرف
ًٕٓفٔ يفًيتدزيلللللٖفًيلللللًٓ  يف ٕولللللرفيألوللللل ٕ رف  يمع ي م للللل 
ٕتللٌفي لليفملل زفًيدللً وٖف ًيملل  زٚفو للٛ فوإ للهفيلللفيت

ٕ ر ًٕٓفتلثيٕفخ  يبفًي  ٓيرفي م   ٕورفي  ورفً و ف  يمع
ٕ للل ف،     هلف يملللرفمع ملللدف ف2 يتضلللزفمللللفًيملللٓ دف

ٕيفي عن لللللرفًيتز ي يلللللرف للللليلفًيدلللللً وٖف ًيمخللللل ٕفًيمعيللللل 
ٕورفً يمعل ييٕفًإلمتم ييلرفتمل اف ٕ رف  يمع ًي  ٓيرفي م  

ٕولرف ٕ رف  يمع ًٕٓفX2Z1 يم يلرفًيم ل  ي ليفًتمل افً ول
ٕوللللرف ٕ رف  يمع  ف  لللليفين لللللرفف804ب0***فY2ي م لللل 

% ف ملللفثلل ف1م م للرف مع  يللرفي للٓفمخللت يفمع  يللرف
ًي  ةلللدف لللللفًيتللللثيٕففa– بـــول الفـــرض الرابـــع يم للللف

ٕولللرفي لللليف ٕ رف  يمع ًإليمللل  يفي دللللً وٖفًي  ٓيلللرفي م لللل 
ٖيللللٓف  ملللل ف   للللَف ٕوللللرفي ٕ رف  يمع ًٕٓفي م لللل  ًتملللل افً ولللل
ٕوللرف ٕ رف  يمع ًيمعلل ييٕفًإلمتم ييللرفتملل افيم يللرفًيم لل 

ٍٕففىيم  يلللر فو  مللل     لللَفًيمعللل ييٕفًإلمتم ييلللرفًيم ت للل
ٕولللرف للليلف ٕ رف  يمع ٕ رفتلللٓي فخللل   فًيم للل  ًٓ لللدفًي للل
ٕ رف ًٕٓف  ملللل ف لللل لفتلللللثيٕفًيدللللً وٖفًي  ٓيللللرفي م لللل  ً ولللل
ٕورفه   بف ٕ رف  يمع ًٕٓفي م   ٕورفي يفًتم افً و ف  يمع

ٕيفي عن لرف   ٓف  الَفف    يملرفمع ملدفًيمخل ٕفًيمعيل 
ٕوللللرففًيتز ي يللللرف لللليلفًيدللللً وٖفًي  ٓيللللر ٕ رف  يمع ي م لللل 

ًٖ فًيت ٜيملللليف ًٕٓفX2Z2 ً هيتلللل ي لللليفًتملللل افً ولللل
ٕولللرف ٕ رف  يمع  ف  للليفين لللرف054ب0-***فY2ي م للل 

% ف مللللفثللل ف1خللل ي رف مع  يلللرفي لللٓفمخلللت يفمع  يلللرف
ًي  ةلللدف لللللفًيتللللثيٕف b - بـــول الفـــرض الرابـــعيم للللف

ٕولللرفي لللليف ٕ رف  يمع ًإليمللل  يفي دللللً وٖفًي  ٓيلللرفي م لللل 
ًٕٓفي م   ٖيٓف  م ف لدفمخلت يفًتم افً و ٕورفي ٕ رف  يمع

ًٕٓبفف  لللٓف  الللَف يملللرفمع ملللدف ًٖ فًيت ٜيمللليفيألوللل ًإليتللل
ٕيفي عن لللللرفًيتز ي يلللللرف للللليلفًيدلللللً وٖف ًيمخللللل ٕفًيمعيللللل 
ًٕ فم زعللللللرفيم يللللللرف ٓ ٕوللللللرف ً  ٕ رف  يمع ًي  ٓيللللللرفي م لللللل 
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ٕوللللللللرف ٕ رف  يمع ًٕٓفX2Z3ًيم لللللللل  ي لللللللليفًتملللللللل افً ولللللللل
ٕولر ٕ رف  يمع  P  ف   الَف يملر025ب0ف-ف Y2ي م  

 ف  ليفين لرفخل ي رف05ب0 ف  ليفه لدفمللف 016ب0
% ف يع لليفٔيلل فه للهف5 مع  يللرفي للٓفمخللت يفمع  يللرف

ٕ رف ًٕٓفيم زعللللللرفيم يللللللرفًيم لللللل  ًٕ فً ولللللل   ملللللل ف للللللدفىٓ
ًٖٓفتلللثيٕفًيدللً وٖفًي  ٓيللرفي لليل  ف ملللف ٕولرف  ملل ف   يمع

ي  ةلدف لللفًيتللثيٕفcً  -رفـض الفـرض الرابـع ثل فيلت ف
ٕولللرفي لللليفًإليمللل  يفي دللللً وٖفًي  ٓيلللرفي م لللل  ٕ رف  يمع

ًٕ ف ًٖٓفىٓ ٖيللٓف  ملل ف ٕوللرفي ٕ رف  يمع ًٕٓفي م لل  ًتملل افً ولل
ٕولربف مللفثل فيلت ف ٕ رف  يمع ًٕٓفيم زعرفيم يرفًيم   ً و

ًٕ لللعف، ٕٚفًي  بف يم للللفتزخللليٕفٔيللل ف لللللفcٕولللٚفًيزللل
ٕوللللرف للللٓف ٕ رف  يمع ًٕٓفيم زعللللرفيم يللللرفًيم لللل  ًٕ فً وللل ىٓ
ٕي ًٕ ل فيمخلت يفًهخلتمت ٝف مخل يٍٓفًآل ل ٕت ٛف إٓ لفي

ٖمنم لل ف ٕ ً ف ًيللٔيفيم لللفهلفيدعلل ً في يللهف  ملل ف لل 
ٕولللرفًيتلللليفيم لللللفهلفتخلللل يٓ  في لللليفهًٓمفمللللل  ف   يمع
ٍٕفهوضللدف مع يمللرفًيم لل  دفًيتلليفتٜلللٕف يم للل ف علل 
ٖيلل ٍٓفمخللت يف يفىيلليف هث لل مفهًٓمفًيعمللد ف  لل فملل فيللٓو
ٕوللللللر ف ملللللللفثلللللل ف ٕ رف  يمع ٖ  فًيللللللًٓ  يفي م لللللل  تدزيلللللل

ٕوللللرفيلللل  زٚفتلللللثيٕفًيدللللً وٖفًي  ٓيللللرفي م لللل ٕف  رف  يمع
ٕوربف    مفي يفٔيل فولإلف ٕ رف  يمع ي يفًتم   في م  
ٕ رف ًٕ فم زعلللرفيم يلللرفًيم للل  ًيتللللثيٕفًيتزللل ي يف للليلفىٓ
ٕولللرفي للليف ٕ رف  يمع ٕولللرفً يدلللً وٖفًي  ٓيلللرفي م للل    يمع
ٕولللرفيت للل  هفملللعفًيتللللثيٕف ٕ رف  يمع ًٕٓفي م للل  ًتمللل افً وللل
ٕ رف ًٕٓفي م للللل  ًيتزللللل ي يف للللليلفًيتدزيلللللٖفًيلللللًٓ  يفيألوللللل

ٕولللرفي للليف  يم ٕ رف  يمع ٕولللرفً يدلللً وٖفًي  ٓيلللرفي م للل  ع
ٕورب ٕ رف  يمع ًٕٓفي م   فًتم افً و

ٕيفي عن لرف   ٓف  اَففففف  يمرفمع مدفًيمخ ٕفًيمعيل 
ٕوللللرف ٕ رف  يمع ًيتز ي يللللرف لللليلفًيدللللً وٖفًي  ٓيللللرفي م لللل 

ٕوللرف ٕ رف  يمع ٕمللرفتع للٓفمللل  فيم يللرفًيم لل   ٓX2Z4ف
ٕوللللرف ٕ رف  يمع ًٕٓفي م للللللل  -***فY2ي لللليفًتلللللللم افً ولللل

 ف  للليفين لللرفخللل ي رف مع  يلللرفي لللٓفمخلللت يف074ب0

 – بـول الفـرض الرابـع % ف ملفث فيم للف1مع  يرف
d ًي  ةللللللدف للللللللفًيتلللللللثيٕفًإليملللللل  يفي دللللللً وٖفًي  ٓيللللللرف

ٕ رف ًٕٓفي م للللل  ٕولللللرفي للللليفًتمللللل افً وللللل ٕ رف  يمع ي م للللل 
ٕمللللرف ٖيللللٓف  ملللل ف  للللَفٓ ٕوللللرفي تع للللٓفمللللل  فيم يللللرف  يمع
ٕوللربف  للٓف  اللَ ٕ رف  يمع  يمللرفمع مللدفًيمخلل ٕف ًيم لل 

ٕيفي عن لللللرفًيتز ي يلللللرف للللليلفًيدلللللً وٖفًي  ٓيلللللرف ًيمعيللللل 
ٕوللرفً يتأيللرفًيع خلليرف ٕ رف  يمع ي لليفX2Z4 ي م لل 

ٕولللر ٕ رف  يمع ًٕٓفي م للل  ف025ب0ف-ف Y2ًتمللل افً وللل
 ف  ليف05ب0 ف  يفه لدفمللف018بP 0   اَف يمرف

% ف5ين للللرفخلللل ي رف مع  يللللرفي للللٓفمخللللت يفمع  يللللرف
 يع لللليفٔيلللل فه للللهف  ملللل فتلللل فتلللل ويٕفمع  ملللل َفًيتأيللللرف
ًٕٓ ف  مل ف لدفتللثيٕفًيدلً وٖف ٍٕفه  ٕفيألو ًيع خيرف ع 
ٕولر ف مللفثل فيلت ف ٕ رف  يمع ًي  ٓيرفي ليفًتمل   في م ل 

  يفًي  ةدف لللفًيتللثيٕفًإليملe -رفض الفرض الرابع 
ًٕٓف ٕولرفي ليفًتمل افً ول ٕ رف  يمع ي دً وٖفًي  ٓيرفي م  
ٕتزلعفمخلت يفمع  مل َف ٖيلٓف  مل فً ٕولرفي ٕ رف  يمع ي م  
ٕ رف ًٕٓفيللفيم يلرفًيم ل  ًيتأيرفًيع خيرفًيم ٓمرفيألول
ٕولللربف يم للللفتزخللليٕفٔيللل ف لللللفتللل ويٕفمع  مللل َف   يمع
يفىيليف ًٕٓفيلف ت ةجفهيمل يل فيلٓو ًيتأيرفًيع خيرفيألو

ٕولللرفٖيللل ٍٓفىٓ ًٕ لللل في زللل متل فًئًتيلللرفي للليفت لللٓي فًيمع
ًي يملللرفًيتللليفتخلللل   فوللليفى ملللل ٖفً  لللًٓثفًيت ٜيميللللرف

 ف  ل ف(Tsai & Cheng, 2010) تدخليلفً ًٓمف
ٕ رف ٖ  فًيلًٓ  يفي لليفًيم لل  ٖيلل ٍٓفتدزيلل يفىيليف مل فيللٓو
ٕولللر ف مللللفثللل فيلللوثٕفي خلللي في للليفًيعن لللرف للليلف   يمع

ٕوللللرفً تملللل  ٕ رف  يمع ًٕٓفًيدللللً وٖفًي  ٓيللللرفي م لللل  افً ولللل
ٕورب ٕ رف  يمع  ي م  

ٕ للل ف، ففففففف  فهلف يملللرفمع ملللدف2يتضلللزفمللللفملللٓ دف
ٕولرف ٕ رف  يمع ًٕٓفي م   ٕيف يلفًتم افً و ًيمخ ٕفًيمعي 

Y2ٕوللللللللرفف ٕ رف  يمع ف للللللللٓف  اللللللللَفY3  يللللللللتل في م لللللللل 

 ف  لللللليفين لللللللرفم م لللللللرف مع  يلللللللرفي لللللللٓف983ب0***
 بــــــول الفــــــرض %فمملللللل فيع للللليف1مخلللللت يفمع  يللللللرف
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ٕوللرفيللوثٕففالخــامس ٕ رف  يمع ًٕٓفي م لل   للللفًتملل افً ولل
ٕورب ٕ رف  يمع ٕٓي في يف يتل في م     ٓف  اَف يملرف ٛ

ٕ رف ًٕٓفي م للل  ٕيف للليلف يلللرفً وللل مع ملللدفًيمخللل ٕفًيمعيللل 
ٕولللللللرف ٕ رففY3  يمع  خللللللل   ل فتمللللللل افيم يلللللللرفًيم للللللل 
ٕولللللرف  ف  للللليفين لللللرف987ب0*** لللللٓف  الللللَففY4  يمع

يع لليف%فمملل ف1م م للرف مع  يللرفي للٓفمخللت يفمع  يللرف
ًٕٓفف بـــــول الفـــــرض الســـــادس ًي  ةلللللدف لللللللف يلللللرفً وللللل

ٕٓيللل في للليفخللل   ل ٕولللرفتلللوثٕفٛ ٕ رف  يمع  فتمللل افي م للل 
ٕورب ٕ رف  يمع فيم يرفًيم  

ٕيف للليلففففف   لللٓف  الللَف يملللرفمع ملللدفًيمخللل ٕفًيمعيللل 
ٕوللللرف ٕ رف  يمع ًٕٓفتمللل افيم يللللرفًيم للل  فY4خللل   فً ولللل

ٍفتٛل يٕف ٜل فًيمع  مل َفًيمد خل يرف فY-all 1 ملٓ 
 ف  لليفين لللرفم م للرف مع  يلللرف910ب0***ف للٓف  الللَ

 بــول الفــرض % فمملل فيع لليف1ي للٓفمخللت يفمع  يللرف
ًٕٓفتمللل افيم يلللرففa –الســـابع  ًي  ةلللدف لللللفخللل   فً وللل

ٍفتٛللل يٕف ٕٓيللل في للليفملللٓ  ٕولللرفيلللوثٕفٛ ٕ رف  يمع ًيم للل 
 ٜلل فًيمع  ملل َفًيمد خلل يربف  للٓف  اللَف يمللرفمع مللدف
ًٕٓفتملللل افيم يللللرف ٕيف لللليلفخلللل   فً ولللل ًيمخلللل ٕفًيمعيلللل 

ٕوللللللللرف ٕ رف  يمع ٍفًخللللللللت ًٓ ف ٜلللللللل ففY4ًيم لللللللل   مللللللللٓ 
 للللللللللللللٓف  اللللللللللللللَففY-all2ًيمع  ملللللللللللللل َفًيمد خلللللللللللللل يرف

ين لللللللرفم م لللللللرف مع  يلللللللرفي لللللللٓف ف  لللللليف927ب0***
 بول الفرض السابع % فمم فيع يف1مخت يفمع  يرف

– bرفف ٕ ًٕٓفتملل افيم يللرفًيم لل  ًي  ةللدف للللفخلل   فً ولل
ٍفًخلللللت ًٓ ف ٜللللل ف ٕٓيللللل في للللليفملللللٓ  ٕولللللرفيلللللوثٕفٛ   يمع

فًيمع  م َفًيمد خ يربف
 نتائت وتوصيات البحث  -4

ًٕخلللللرففففف ًخلللللتلٓثف لللللًٔفًي دلللللُف علللللزرفهخ خللللليرفٓ
ٕ رف ً  ت لللل ٕفتلللللثيٕفًيدللللً وٖفًيًٓ  يللللرفً ي  ٓيللللرفي م لللل 
ٕولرف ٕ رف  يمع ٕورفي ليفملٓيفوع ييلرفيم يلرفًيم ل    يمع
ًٕٚفتٛللللللللل يٕفً خلللللللللت ًٓ ف ٜللللللللل فًيمع  مللللللللل َف   للللللللل
ًيمد خلللل يربف ولللليفخلللل يدفتد يللللاف للللًٔفًيلللللٓثف  مللللَف

ٕ ف ًٕخللل َفًيخللل   رفً  لللت  افوللل ٚفًي  دثلللرف تد يلللدفًيٓ
ف  ٕٚ ًٕخلللللرفميًٓ يلللللرفه ت للللل ٕفوللللل ًٕمفٓ مللللل ًي دلللللُ ف ً 

فًي دُبف
  للٓفت عللل َفًي  دثلللرفىيلليفهلفًيدلللً وٖفًيًٓ  يلللرفففففف

ٕٓيل في ليفمخلت يفًيتدزيلٖف ٕورفتلوثٕفٛ ٕ رف  يمع ي م  
ٕولللللر ف هلفمخلللللت يف ٕ رف  يمع ًٕٓفي م للللل  ًيلللللًٓ  يفيألوللللل
ٕوللللرفيللللوثٕف ٕ رف  يمع ًٕٓفي م لللل  ًيتدزيللللٖفًيللللًٓ  يفيألولللل

ٕٓيللل في للليفًتمللل افً  ٕولللر ف ه لللهفٛ ٕ رف  يمع ًٕٓفي م للل  وللل
ٕ رف ًٕٓفي م للل    ملل ف للدفمخلللت يفًيتدزيللٖفًيلللًٓ  يفيألولل
ًٖٓفًيتللللثيٕفًإليمللل  يفي دلللً وٖفًي  ٓيلللرف ٕولللرف  مللل ف   يمع
ٕ رف ًٕٓفي م للللل  ٕولللللرفي للللليفًتمللللل افً وللللل ٕ رف  يمع ي م للللل 
ٕولللربف  لللٓف ملللَٓفًي  دثلللرفهلفًيتللللثيٕفًإليمللل  يف   يمع

ٕولرفي لي ٕ رف  يمع ًٕٓففي دً وٖفًي  ٓيرفي م   ًتمل افً ول
ٖيلللللللٓف  مللللللل ف   لللللللَفًيمعللللللل ييٕف ٕولللللللرفي ٕ رف  يمع ي م للللللل 
ٕوللرفىيم  يللر ف ٕ رف  يمع ًإلمتم ييللرفتملل افيم يللرفًيم لل 
ًٕٓ ف   مل ف لدف ًٖ فًيت ٜيميفيألو    م ف دفمخت يفًإليت
ٕ رف ًٕٓفيم زعللللللللرفيم يللللللللرفًيم لللللللل  ًٕ فً ولللللللل مخللللللللت يفىٓ
ٕمللللللرفتع للللللٓفمللللللل  فيم يللللللرف ٕوللللللر ف   ملللللل ف  للللللَفٓ   يمع

ٕول ٕ رف  يمع ر ف   مل فً  زلٚفمخلت يفمع  مل َفًيم  
ًٕٓبف يتضللزفمملل فخلل اف ًيتأيللرفًيع خلليرفًيم ٓمللرفيألولل
ًٕٓفيم زعللرف ًٕ فً ولل هلف تلل ةجفً ت لل ٕفتلللثيٕف للدفملللفىٓ
ٕور ف مخت يفمع  مل َفًيتأيلرف ٕ رف  يمع يم يرفًيم  
ًٕٓفي للليفًيعن لللرف للليلفًيدلللً وٖف ًيع خللليرفًيم ٓملللرفيألوللل

ٕولللرفً تمللل افً  ٕ رف  يمع ٕ رفًي  ٓيلللرفي م للل  ًٕٓفي م للل  وللل
ٕضللتهفًي  دثللرف ٕولرف للٓفملل مَفي لليفي للٗفملل فًوت   يمع
ٕ رف مللللفهلفًيتللللثيٕفًإليمللل  يفي دلللً وٖفًي  ٓيلللرفي م للل 
ٖيللٓف ٕوللرفي ٕ رف  يمع ًٕٓفي م لل  ٕوللرفي لليفًتملل افً ولل   يمع
ٕ رف ًٕٓفيم زعلللللللرفيم يلللللللرفًيم للللللل  ًٕ فً وللللللل ًٖٓفىٓ   مللللللل ف
ٕتزلللللعفمخلللللت يفمع  مللللل َفًيتأيلللللرف ٕولللللر ف   مللللل فً   يمع

ٕولربفًيع خيرفًي ٕ رف  يمع م ٓملرفيلل فيللفيم يلرفًيم ل 
ًٕٓف  ميللرفيم يللرف ًٕ فً ولل  يم لللفتزخلليٕفٔيلل ف للللفىٓ
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ٖمنةلللل في للليفهًٓمف ٕولللرفوللليفمخللل يٍٓف ٕ رف  يمع ًيم للل 
ٖ  فًيًٓ  يف ٖي ٍٓفمخت يفتدزي يفىييف مل  فيم ل فيٓو
ي للل تجفيلللفًهخللتمت ٝف مخللل يٍٓف ٕوللرفً  ٕ رف  يمع ي م لل 

ٕيل ف  ل فمل ف لٓفي  لدفمللفه ميل رفدعل يل في ليفًآل 
ٕور ف ملف ٕ رف  يمع دً وٖف  ٓيرفيت ميعل في يفًيم  
ٕ رف ًٕٓفي م ل  ثل ف لٓفي ل  هفتللثيٕفًيتدزيلٖفًيلًٓ  يفيألول
ٕ رف ٕوللرفي لليفًيعن للرف لليلفًيدللً وٖفًي  ٓيللرفي م لل    يمع
ٕوربف  ٓفتخ   ف ٕ رف  يمع ًٕٓفي م   ٕورفً تم افً و   يمع

ًٕٓفيل لفيم يلرفمع  م َفًيتأيرفًيع خيرفًيم ٓمرفيألول
ٖ  فًيللللللًٓ  يف ٖيلللللل ٍٓفتدزيلللللل ٕوللللللرفولللللليف ٕ رف  يمع ًيم لللللل 
ًٕٓف مع  م َف يفىمًٓٓفً و ٕور فو ٓفيٓو ٕ رف  يمع ي م  
ٕولرف ٕ رف  يمع ي خيرفيلفمخلت يفهًٓةلل فيململرفًيم ل 
ٕ  ف  ي زلل مٍفًئًتيللرفي لليفًي يلل  ف لللٔاف ٖيلل ٍٓف للع  ىيلليف
ٕوللللرفًي يمللللرفًيتلللليفتخلللل يٓف ًيململلللر ف ي لللليفتلللل ويٕفًيمع

ٕ رفي لليفتد خليلفهًٓةللل ف تد يلافه للًٓول ف مللفثلل فًي ل
ٕولللرفي للليف ٕ رف  يمع ي لللدفتللللثيٕفًيدلللً وٖفًي  ٓيلللرفي م للل 
ٕوربف  ٓفت ع َفًي  دثرف ٕ رف  يمع ًٕٓفي م   ًتم افً و
ٕٓيلل ف ٕوللرفيللوثٕفٛ ٕ رف  يمع ًٕٓفي م لل  ىيلليفهلفًتملل افً ولل
ٕ رف ٕوللر ف هلف يللتل في م لل  ٕ رف  يمع ي لليف يللتل في م لل 

ٕٓيلللل في لللليفخلللل  ٕوللللرفتللللوثٕفٛ   ل فتملللل افيم يللللرف  يمع
ًٕٓفتمللل افيم يلللرف ٕولللر ف هلفخللل   فً وللل ٕ رف  يمع ًيم للل 
ٍف للدفملللف ٕٓيلل في لليفمللٓ  ٕوللرفيللوثٕفٛ ٕ رف  يمع ًيم لل 

فتٛ يٕفً خت ًٓ ف ٜ فًيمع  م َفًيمد خ يربف
ًٕخللللر ف فففف ولللليفضلللل مفًي تلللل ةجفًيتلللليفت علللل َفيللللل فًيٓ

ٕيرفىيليفت عيفًي  دثرف  ٕ  َفًيمعل فًتمل افًي ل  ٍٕ ض
ٍٕفًإليملللل  ف عم يلللل َفىًٓ ًٕتيمي َفىًٓ ٕوللللر فً خللللت ٍٕفًيمع

ًٕخللللللرف ٕوللللللر فً ه تملللللل  ف ٓ ٍٕفًيمع ٕوللللللر ف  ٜلللللل فىًٓ ًيمع
ٕ  َفًي  مدلرفوليفتلخليٗفً خلت ًٓ ف ٜل ف ٌٕفًي  تم 
ٕوللللللر ف تعللللللمي فنييلللللل َفًيتدزيللللللٖفًيم  خلللللل رف ٍٕفًيمع ىًٓ
ٕ رف ٖيلللللل ٍٓفًٓوعيللللللتل في لللللليفًيم لللللل  ًٕٓف  يتدزيللللللٖفً ولللللل
ٕ ف ٖمنةل  ف  إلض ورفىيليفضل ٕورف ت  ٓيل فمعف ٍٕف  يمع

ًٕدلل َفمخللت ٓميف ٜلل فًيمع  ملل َفف ًٕمفً  ت ًه تملل  ف للآ
ًٕتل ف ٕ تل ف   لل ًيمد خلل ير فً يتل للٓفملللفتعلل   ل ف م لل 
ًٕددفًيم ت زلرفيتٛ يلاف لٔافًيل ٜ ف ٕول ف ندفًيم  مع 
ٕيرفًخلت ًٓ ف لٔافًيل ٜ بف ًٕ ي فيضلم لف مل ّفً خلتم  ٔ
ٕ رف  ت علليفًي  دثللرف  خللت ًٓ فًيدللً وٖفًي  ٓيللرفي م لل 

ٖيلل ٓ ٕوللرفي ٕوللرفولليف  يمع ٕ رف  يمع ًٕٓفي م لل  ٍفًتملل افً ولل
ٕ  َفًيتلللليفيلللل  زٚفويللللل فمخللللت يف ًيدلللل هَفه فًي لللل
ٕولر ف مخلت يف ٕ رف  يمع ًٕٓفي م ل  ًيتدزيٖفًيًٓ  يفيألو
ًٕ للللل فيم زعللللرف ًٖ فًيت ٜيملللليفيللللٓيل  ف مخللللت يفىٓ ًهيتلللل
ٕور ف مخت يفمع  مل َفًيتأيلرف ٕ رف  يمع يم يرفًيم  

ٕولر فًيع خيرفًيم ٓملرفيلل فيللفيم يلرفًيم ل ٕ رف  يمع  
 مللللل في  اللللليفتلخللللليٗف تلللللٓيي فًيمعللللل ييٕفًإلمتم ييلللللرف
ٕولللر ف ت خللليٛف ٕ رف  يمع ًإليم  يلللرفتمللل افيم يلللرفًيم للل 
يلل فيت  يللرفًيعن للرف ٕوللرفٔ  ٕ رف  يمع مللل  فيم يللرفًيم لل 
ًٕٓف ٕولرفً تمل افً ول ٕ رف  يمع  يلفًيدً وٖفًي  ٓيرفي م ل 

ٕوربفف ٕ رف  يمع  ي م  
عـــــــــالمرا   

 المرا ع العربيةأوا: 
 فًيتد يللللللدفًيعلللللل م ي:ف2016ه لللللل فو يللللللٓ فهدمللللللٓ ف ب1

تللللله ف ه فً ً يللللله ف ًٛ   ٕٛ مزل ملللله فه ًٓوللللله ف للللل
ًِٕفًيتد يلللدفًيعللل م يف مثللل دفتٛ ي للليفي يزيلللرفًخلللت 

ٖ SPSSٕ  ٜ  ف ٍٖبفف-بفم معرفً  ف 
بفم لميلرف2007ًيملٓي في خٕفوتديفًيل لًٓ ي ف ب2

ف ًي مٔمللرف  يمع ٓيللرفًي   ةيللرف تٛ ي  تللل فولليف دللُ 
ٕ يللللرفً يت ميللللر ف  يللللرف ٍٕفًيتع يميللللربفمم للللرفًيت ًإلًٓ

ٕ يلللر م معلللرفيللليلف لللمٗ فًيمم لللٓفًي للل مٗفف-ًيت
ٕ ع لبفٙف فب41-9ي ٕ فًيعٓٓفً 

بف2007  يللَ فدخلليلفي للي ف وللتزفً  فخللدٕبف ب3
ٕيفًيع ميللرفي   للٕف  ٖ ًه تعلل ٓفًي ي خلليبفًٕٓفًييلل 

ٖيع فيم لب  ً يت 
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 ملحق البحث
 (  ائمة ااستقصال1)ممحق:

 

   ــــــرفةــاركة بالمعــأوا:  ت ثير نظم الحوافز عمي عممية المشـ
ٕوللر ففففففف ٕوللر ف هعلل زفًه تعلل ٓف  ةملل في لليفًيمع ً ت للدفًيعلل ي فملللفيعللٕفًيمع  ملل َفىيلليفيعللٕفًيمع

ٕ  َفوليفًي  لَفًيدل ييبف يعلٓف ٕورف يفً عدفًيت ٜيمليفً  ثلٕف يملرفضلملفهعل دفًي ل  هع دَفًيمع

ٕويلرفدتليفيم  لل فًي  ل مفً يم  وخلرف ٍٕفهعل يل فًيمع ٕ  َف ل ف يزيلرفىًٓ وليفهدٓفًيتدلٓي َفًيتليفتً ملهفًي ل

وكنتي ة لذلك تخطط الكثير مـن الشـركات إلـي و ـع نظـام متكامـل إلدارت المعرفـة ب ـا،  يةرفً يم دبف

 وتحفيز العاممين عمي المشاركة بالمعرفة التي يمتمكون ا مع زملئ م.
ف

ــة ي عللٓففففففف ٕافًيعم يللرففبالمعرف ًٕتل فً يمع  ملل َفًيمزيللٍٓفيلللفمللل  فًيعمللد فً يٛلل ًٕٓف مللل  ٍٕفً ولل   لل

ًَٕفوليف يةلرفً يمل دبف ًٕ ويقصـد  ًٓةه فً يمع  م َفًيتيفتخ   فويفددفًيم   دف تخ يٓفويفًت  ٔفًي ل

ٖمنةلل فًيلٔيلفهفيمت فبالمشاركة بالمعرفة ٍٕفىيليف ًٕٓفٔ يفًي  ل  ل لفتل ويٕف   لدف لٔافًيمع  مل َفمللفً ول

ٕخللميرفملللف للندف ٕاف يللٕف ٕيٌفً إلمتم يلل َ فه ف ٛلل ٕخللميرفملللف للندفًيتللٓ ٕاف ًَٕفخللً مف ٛلل  للٔافًي  لل

ٕ ٛف ٜ ف ٍٕف  ٕ ٕورفض ٕ رف  يمع ًٕٓفي يفًيم   ًي   مًَفً إلمتم ي َف يٕفًيم ٛٛربف يتٛ ٌفتدزيٖفً و

ٕولربف ٍٕفًيمع ًٕٓفإلًٓ ٕ رف ل  لٛرفً ول التاليـة يمكـن أن فـللي أي مـدي تعتقـد أن الحـوافز ًيدلً وٖفوليفًي ل

 ت ثر عمي تحفيزك وات ا ك ونيتك وسموكك لممشاركة بالمعرفة؟
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إلــي أي مــدي توافــق عمــي أن العناصــر  -أ
ـــــة المشـــــاركة  ـــــي عممي ـــــ ثر عم ـــــة ت التالي

 بالمعرفة؟

أوافق 
ا  محايد أوافق تماما

 أوافق
ا أوافق 
 مطمقا

يٕجذ نذي ثقت في قذسحي عهي حوٕفيش انًعشفوت  -1

يعخبشْوا صيئيوي فوي انةوشكت انخوي  عًوم انخوي 

 بٓا راث قيًت كبيشة.

ففففف

يٕجووذ نووذي انخبووشة انًطهٕبووت انخووي حسوواعذَي  -2

عهووي حووٕفيش انًعشفووت انخووي يًكووٍ  ٌ  فيووذ بٓووا 

 انةشكت انخي  عًم بٓا.

ففففف

اسوووخًخم بًسووواعذة صيئيوووي ٔاألفوووشاد انوووزيٍ  -3

 سؤسٓى في انةشكت انخوي  عًوم بٓوا يوٍ  وئل 

 يةاسكخٓى بًا نذي يٍ يعاسف ٔ بشاث.

ففففف

اسوووخًخم بًسووواعذة صيئيوووي ٔاألفوووشاد انوووزيٍ  -4

 سؤسووٓى فووي انةووشكت انخووي  عًووم بٓووا فووي  ووم 

انًةوووواكم انخووووي يٕاجَٕٓٓووووا  ثُووووا   دا  يٓوووواو 

 عًهٓى.

ففففف

حعطيُوووي يسووواعذة األفوووشاد األقوووم يُوووي  بوووشة  -5

 دا م انةشكت انخي  عًم بٓا شعٕسا بانًخعت.
ففففف

 فضووم  ٌ يكووٌٕ جوووض  يووٍ ساحبووي انةوووٓشي  -6

يشحبطا بوأدا  يًٓوت انًةواسكت بانًعشفوت دا وم 

 انةشكت.

ففففف

 فضووم  لووٕني عهووي  ووٕافض ٔبووذ ث َقذيووت  -7

حوشحبط بخقيويى  دايووي نًًٓوت انًةواسكت بانًعشفووت 

 دا م انةشكت.

ففففف

نقذ اسخًخعج كثيشا بًًاسسوت َةواا انًةواسكت  -8

 بانًعشفت.
ففففف

يًكُُي ٔصف َةاا انًةاسكت بانًعشفوت بأَوّ  -9

 كاٌ َةااا يثيشا  َخباْي.
ففففف

كهًوووا ياسسوووج َةووواا انًةووواسكت بانًعشفوووت   -11

 كهًا اسخًخعج  كثش
ففففف

إلــي أي مــدي توافــق عمــي أن العناصــر  -أ
ــــة لممشــــاركة  التاليــــة تــــ ثر عمــــي عممي

 بالمعرفة؟

أوافق 
 ا أوافق محايد أوافق تماما

ا أوافق 
 مطمقا

نى اسوخًخم يطهقوا بًًاسسوت َةواا انًةواسكت  -11

 بانًعشفت.
ففففف

 عخقذ  ٌ يةاسكخي بانًعشفت يم صيئيي في  -12

 انةشكت حعذ  يشا جيذا.
ففففف

 عخقذ  ٌ يةاسكخي بانًعشفت يم صيئيي في  -13

 انةشكت حًثم  بشة يًخعت بانُسبت ني.
ففففف

 عخقووذ  ٌ يةوواسكخي بانًعشفووت يووم صيئيووي  -14

 يعذ حلشف  كيى يعٕد بانُفم عهي ششكخي.
ففففف
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يٕجذ نذي َيت نهًةاسكت بًا نذي يٍ  بشاث  -15

ٔيٓوواساث عًهيووت حكَٕووج  ووئل عًهووي بٓووزِ 

انةووشكت يووم صيئيووي فيٓووا بةووكم يخكووشس فووي 

 انًسخقبم.

ففففف

يٕجوووذ نوووذي َيوووت نهًةووواسكت بًوووا نوووذي يوووٍ  -16

ٔ بوووشاث اكخسوووبخٓا  وووئل انخعهووويى يعووواسف 

ٔانخذسيب  اسج ْزِ انةشكت يم صيئيي في 

 انعًم بةكم  كثش فعانيت.

ففففف

يٕجووذ نووذي َيووت نًسوواعذة صيئيووي فووي  ووم  -17

انًةووواكم انخوووي يٕاجَٕٓٓوووا  ثُوووا   دا  يٓووواو 

 عًهٓى عُذيا يطهبٌٕ يُي رنك.

ففففف

 شوواسف فعهيووا صيئيووي فووي ْووزِ انةووشكت بًووا  -18

 بشة ٔيٓاساث عًهيت حكَٕج  ئل نذي يٍ 

 عًهي بانةشكت.
ففففف

 شوواسف فعهيووا صيئيووي فووي ْووزِ انةووشكت بًووا  -19

نووذي يووٍ يعوواسف ٔ بووشاث اكخسووبخٓا  ووئل 

 انخعهيى ٔانخذسيب  اسج انةشكت.

ففففف

 شوواسف فعهيووا صيئيووي فووي ْووزِ انةووشكت بًووا  -21

نووذي يووٍ يعشفووت ٔيعهٕيوواث  لووهج عهيٓووا 

بُةوواا انةووشكت  بطوش  ييووش سسووًيت ٔحووشحبط

 ٔحإثش في  دايٓا.

ففففف

 شوواسف فعهيووا صيئيووي فووي ْووزِ انةووشكت بًووا  -21

نذي يٍ يعشفت ٔيعهٕياث جلهج عهيٓا يٍ 

 صيئ  آ شٌٔ  اسج ْزِ انةشكت.

ففففف
 

ثانيا: ت ثير المعايير السائدت داخل بيئـة العمـل عمـي عمميـة المشـاركة بالمعرفـة عنـد 
 استخدام نظم الحوافز النقدية

ًٕففففف ًٕ ٕ رفًيتلليفتعمللدف للل ف عللٓف للٓفًت للَٔف لل ًٕٚفهلفًي لل يتدزيللٖففباســتخدام نظــم الحــوافز النقديــة لل وت
ًَٕفً يمع  مل َفًيتليفيمت    لل فً يتليفيم للفهلفتخل   فوليف ٕثفً ي  ل ٕ رف  يمعل  ًيع م يلف ل في ليفًيم ل 

ٕثفي ليفًيمعل ييٕفًإلي ٕ رفًيتعل ٕ رف تدخيلفمخت يفهًٓةل بف تختلٓثفًي ل م  يلرفًيخل ةٍٓفًٓ لدف م ّفًي 
ٕوللر فً يمعلل ييٕفًيخلل  يرف ٕ رف  يمع ًٕٓفي لليفًيم لل  ٖيلل ٍٓفتدزيللٖفً ولل يفىيلليف  يةللرفًيعمللدفً يتلليفيم لللفهلفتللٓو
يل في لٓفًخلت ًٓ ف ٜل فًيدلً وٖف ٕولرفٔ  ٕ رف  يمع ًٕٓفي يفًيم ل  يفىييف  ٙفتدزيٖفً و ًيتيفيم لفهلفتٓو

 ر داخل بيئة العمل في الشركة التي تعمل ب ا.فللي أي مدي تعتقد أن المعايير التالية تنتشًي  ٓير ف
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إلي أي هذي تعتقذ أى الوعبيير التبليت تٌتشر داخل  -ة

 بيئت العول في الشركت التي تعول بهب؟

أوافق 

 توبهب
 هحبيذ أوافق

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 هطلقب

حعخقذ اإلداسة انعهيوا  َوّ يجوب  ٌ يةواسف انعوايهٌٕ بًوا نوذيٓى  -1

 يعاسف ٔ بشاث ٔيٓاساث يم صيئيٓى.يٍ 
     

يعخقذ سؤسايي في انعًم  َوّ يجوب عهون  ٌ  شواسف صيئيوي  -2

 بًا نذي يٍ يعاسف ٔ بشاث ٔيٓاساث.
ففففف

 نوذي بًوا  شواسكٓى  ٌ ّيعخقذ صيئيي في انعًم  َّ يجب عهي -3

 .ٔيٓاساث ٔ بشاث يعاسف يٍ
ففففف

حقذس اإلداسة انعهيوا ٔانشؤسوا  ٔانوضيئ  قيًوت انخعوأٌ دا وم  -4

 انةشكت انخي  عًم بٓا. 
ففففف

حعخقذ اإلداسة انعهيا ٔانشؤسا  ٔانضيئ  بأًْيت اسخخذاو فوش   -5

انعًم في ئَجاص انًٓواو انًخخهفوت دا وم انةوشكت انخوي  عًوم 

 بٓا.

ففففف

انخعووووأٌ   ووووأل احبوووواا سياسووووت اإلداسة انعهيووووا بضووووشٔسة  -6

 ٔانًةاسكت بانًعشفت يم صيئيي في انةشكت.
ففففف

 قبم ٔ َفز حٕجٓاث سؤسايي فوي انعًوم بضوشٔسة يةواسكخي  -7

بانًعشفووت يووم صيئيووي فووي انةووشكت  ٔانخعووأٌ يعٓووى فوووي 

 يجًٕعاث عًم يٍ  جم  دا  انًٓاو انًطهٕبت يُي.

ففففف

  خووشو ٔ شوواسف صيئيووي فووي انعًووم بًووا نووذي يووٍ يعوواسف  -8

 ٔ بشاث ٔيٓاساث  ٔ حعأٌ يعٓى في ئَجاص يٓاو انعًم.
ففففف

يٕجذ نذي اسخعذاد نبوزل جٓوٕد ئفوافيت فوي انعًوم  كثوش يًوا  -9

 ْٕ يخٕقم يُي نًساعذة ششكخي عهي انُجاح.
ففففف

يٕجذ حةوابّ كبيوش بويٍ قيًوي انةخلويت ٔقويى انةوشكت انخوي  -11

  عًم بٓا.
ففففف

انةووشكت انخووي  عًووم بٓووا قووادسة يٕجووذ نووذي قُاعووت بووأٌ ْووزِ  -11

 عهي ئائ   فضم يا نذي يٍ ااقاث  ئل  دايي نعًهي.
ففففف

 شعش بانسعادة  َُي قذ ا خشث ْزِ انةوشكت نهعًوم بٓوا يوٍ  -12

بيٍ كوم انةوشكاث ار وشي انخوي كاَوج يخا وت  يوايي ٔقوج 

 ا  خياس.
     

 ْووخى جووذا بُجوواح شووشكخي ٔٔفووعٓا انخُافسووي ٔ دايٓووا فووي  -13

      انًسخقبم
حسوواعذ انًعشفووت انخووي  شوواسف بٓووا األفووشاد انووزيٍ يحلووهٌٕ  -14

 عهيٓا عهي  دا  يٓاو عًهٓى بكيفيت  فضم.
ففففف

حساعذ انًعشفت انخي  شاسف بٓوا فوي يعانجوت انًةواكم انخوي  -15

حظٓووش  ثُووا   دا  انعًووم  بلووٕسة   سووٍ ٔ سووشا  ٔابخكوواس 

 ٔححسيُّ. فكاس جذيذة حساعذ عهي حطٕيش انعًم 

ففففف

حساْى انًعشفت انخي  شاسف بٓا في ححسيٍ األدا  انخُظيًوي  -16

 نهةشكت انخي  عًم بٓا ٔٔفعٓا انخُافسي. 
ففففف

   عخقوووذ  ٌ انًعشفوووت انخوووي  شووواسف بٓوووا يًكوووٍ  ٌ حسووواعذ  -17

األفشاد انزيٍ يحلهٌٕ عهيٓا  عهي  دا  يٓاو عًهٓوى بكيفيوت 

  فضم. 

ففففف
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هذي تعتقذ أى الوعبيير التبليت تٌتشر داخل إلي أي  -)تببع(

 ؟ بيئت العول في الشركت التي تعول بهب

أوافق 

 توبهب
 هحبيذ أوافق

ال 

 أوافق

 ال أوافق 

 هطلقب
 عخقذ  َّ حٕجذ انعذيوذ يوٍ انٕسوايم انًسواعذة انخوي يًكُُوي  -18

اسخخذايٓا  ئل  دا  يًٓت انًةاسكت بًا نوذي يوٍ يعواسف 

ٔ بوووشاث يوووم صيئيوووي يثووومو انخهيفوووٌٕ ٔٔسوووايم ا حلوووال 

 ا نكخشَٔي. 

ففففف

 عخقوووذ  َوووّ يًكُُوووي انٕصوووٕل ئنوووي يلوووادس نهًعهٕيووواث  -19

 بانًعشفت.حساعذَي عهي  دا  يًٓت انًةاسكت 
ففففف

ففففف  عخقذ  ٌ يًٓت انًةاسكت بانًعشفت يًٓت سٓهت. -21
اشخشكج يٍ قبم في  َةطت ٔعًهياث ئداسة انًعشفت  ٔيوٍ  -21

 ثى حعذ ْزِ انًًٓت يأنٕفت بانُسبت ني. 
ففففف

حٕافشث نذي  ئل يةواسكاحي انسوابقت بانًعشفوت يعهٕيواث  -22

 ٔٔسايم يساعذة كافيت ساعذحُي عهي  دا  ْزِ انًًٓت. 
ففففف

يخبشَي سييسي في انعًم عٍ  ي ححسٍ في يسوخٕي  دايوي -23

 نهعًم.
ففففف

يًُحُي سييسي في انعًم حقذيش  وا  عُوذيا  ؤدي عًهوي  -24

 عهي َحٕ  فضم يًا ْٕ يخٕقم يُي.
ففففف

يخبشَووي سييسووي فووي انعًووم عووٍ  ي حقلوويش فووي يسووخٕي  -25

  دايي نهعًم.
ففففف

يبذي سييسي في انعًم اسخيايّ عُذيا يكوٌٕ  دايوي  قوم يوٍ  -26

 انًسخٕي انًقبٕل
ففففف

 

ثالثـــا: تـــ ثير عمميـــة المشـــاركة بالمعرفـــة عمـــي تطـــوير واســـتخدام نظـــم المعمومـــات 
 المحاسبية

ٕولللرفهدلللٓفًيمتٛ  للل َفً خ خللليرف لللندفتٛللل يٕفً خلللت ًٓ ف ٜللل فًيمع  مللل َففففففف ٕ رف  يمع تعلللٓفيم يلللرفًيم للل 
ٕيرف عزرفي مر ف  ٜ فًيمع  م َفًيمد خ يرف عزرف  عرف، مم دفت عٙفًي  دثر  ف لدفه لل ف  هفًإلًٓ

ًٕٕفًخت ًٓ ف ٔافًي ٜ بف فً خ خيرفيضم لف م ّفً ختم  ٕٛ فتعٓفملفًي 
ٕٓفًيم  للللٍف  لللإوففففففففف َٕفتٛللل يٕفً خلللت ًٓ ف ٜللل  فت ٛللليٛفملللً  ٕ رفًيتللليفتعملللدف لللل ف لللٓف لللٕ ًٕٚفهلفًي للل ت

Enterprise Resource Planning (ERP)ضل ورفف ،ىلفيل فت للفتخلت ٓمهفمللف  لد  فه فتدٓيثلهف ً 
ٕ رفًإلخللللتز ٍٓفملللللف ٍٕفًي لللل لللل ةثفمٓيللللٍٓفىييللللهف،ىلف   للللَفتخللللت ٓمهفد ييلللل   ف تخللللتلٓثفىًٓ  علللل ةٙف ٜ 

ًَٕ ٕثفً ي  لل ٕ رفملللف ٜلل  ففًيمعلل  ٍٕفولليفتدٓيللٓفمتٛ  لل َفًي لل ًَٕفًيتلليفيمت  للل فًيعلل م  لفٔ يفًي  لل ً يمللل 
ًّٕفد لللل دف ًيمع  ملللل َف ت للللٓي فمع  ملللل َفيلللللفتللللٓوافًيعم يلللل َفً    للللٛرفًيت ٜيميللللر ف  إلضلللل ورفىيلللليفً تلللل

فـللي أي مـدي تعتقـد أن المشـاركة بالمعرفـة ي م   دفًيتيفتً مهفًيمخلت ٓميلفهث ل مفًخلت ًٓمل في  ٜل  بف
   ؟ERPسوف تحسن األبعاد التالية المرتبطة ب ودت كل من تطوير واستخدام نظام 
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إلييي أي هييذي تىافييق  لييي أى  وليييت الوشييبركت  -ج

ببلوعرفت تؤثر  لي خىدة تطىير واسيتخذام ًايبم 

ERP والتييي يو ييي تقييوهييب هييي خيي ل العٌب يير ،

 التبليت؟

أوافق 

 توبهب
 هحبيذ أوافق

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

 هطلقب

ئَجووواص األْوووذاف انًخططوووت انًشحبطوووت بخطوووٕيش َظووواو  -1

ERP 
ففففف

ففففف ERPا نخضاو بانجذٔل انضيُي انًخطط نخطٕيش َظاو  -2
ا نخووضاو بانًٕاصَوت انًخططوت انًشحبطووت بخطوٕيش َظوواو  -3

ERP 
ففففف

ففففف ERPسٕٓنت حعهى َظاو  -4
ففففف يٍ قبم األفشاد انًسخٓذفيٍ ERPسٕٓنت اسخخذاو َظاو  -5
حٕافش انخلايص ٔانٕظوايف انضوشٔسيت بوّ  ٔيقابهخوّ  -6

   خياجاث انةشكت.
ففففف

قذسحوووّ عهوووي ححقيوووو ا حسوووا  ٔانخكايوووم فوووي بياَووواث  -7

 انةشكت.
ففففف

ففففف ئيكاَيت اكخةاف انًةاكم ٔحعذيهٓا بسٕٓنت. -8
نهًعهٕياث انضشٔسيت انخي ححخاجٓا ERP حٕفيش َظاو  -9

 انةشكت.
ففففف

ففففف ئيكاَيت اإلعخًاد عهي انًعهٕياث انخي يُخجٓا انُظاو. -11
ففففف سٕٓنت فٓى انًعهٕياث انخي يُخجٓا انُظاو.  -11
ئيكاَيت عشض انًعهٕياث انخي يُخجٓا انُظاو بلٕسة  -12

 ٔافحت يٕجضة.
ففففف

ححسووووٍ يسوووووخٕي حعهوووووى األفووووشاد ٔصيوووووادة ئدساكٓوووووى  -13

 انًشحبطت بعًهٓى.ٔاسخذعايٓى نهًعهٕياث انضشٔسيت 
ففففف

ححسيٍ ئَخاجيت األفشاد ٔفعانيخٓى في  دا  يٓواو انعًوم  -14

 انًطهٕبت يُٓى.
ففففف

ففففف حكانيف انعًانت. اَخفاض  -15
ففففف اَخفاض انًلشٔفاث اإلداسيت.  -16
ففففف انخحسٍ في اإلَخاجيت.  -17
ففففف صيادة سبحيت انةشكت. -18
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 (2هلحق:)

                       اختببراث التحليل العبهلي االست شبفي للوقبييس الوستخذهتًتبئح 

 في قيبس هتغيراث الذراست

الوقبييس 

)األسئلت في 

قبئوت 

 االستقصبء(

 البعذ الفر ي

 

KMO & 

Bartlett’s 

Test 

هتىسظ 

التببيي 

 الوفسر

AVE 

هعبه ث 

 Loadingالتحويل

Factors 

هعبهل االرتببط 

هقيبس بيي كل 

والذرخت ال ليت 

 للوقبييس

Corrected 

Item Total 

Correlation 

كروًببخ 

 ألفب

Qa1 

Qa2 

 انةعٕس بانكفا ة انزاحيت

X1a 
.500

***
 

% 

93.321 

.966 

.966 

.866 

.866 

.928 

 

Qa3 

Qa4 

Qa5 

ا سخًخاا بًساعذة 

 ار شيٍ

X1b 

.757
*** % 

91.281 

.964 

.966 

.936 

.916 

.920 

.861 

.952 

Qa6 

Qa7 

انحٕافض انُقذيت 

 X2  نهًةاسكت بانًعشفت
.500*** 

% 

93.670 

.968 

.968 

.873 

.873 
.932 

Qa8 

Qa9 

Qa10 

انخحفيض انذا هي نألفشاد 

 Y1نهًةاسكت بانًعشفت 
.768*** 

% 

89.825 

.941 

.956 

.946 

.869 

.900 

.877 

.943 

Qa12 

Qa13 

Qa14 

احجاِ األفشاد نهًةاسكت 

 Y2بانًعشفت 
.732

*** % 

77.528 

.892 

.873 

.877 

.747 

.714 

.720 

.855 

Qa15 

Qa16 

Qa17 

َيت األفشاد نهًةاسكت 

 Y3بانًعشفت 
.709*** 

% 

72.572 

.855 

.871 

.828 

.667 

.694 

.623 

.809 

Qa18 

Qa19 

Qa20 

Qa21 

سهٕف األفشاد حجاِ 

عًهيت انًةاسكت 

 Y4بانًعشفت 

.756*** 
% 

68.874 

.824 

.891 

.798 

.802 

.660 

.776 

.644 

.657 

.841 

Qb1 

Qb2 

Qb3 

Qb4 

Qb5 

Qb6 

Qb7 

Qb8 

انًعاييش اإلجخًاعيت 

حجاِ عًهيت 

 انًةاسكت بانًعشفت

Z1 

 

.903*** 
% 

85.330 

.914 

.923 

.933 

.916 

.919 

.945 

.931 

.907 

.885 

.897 

.910 

.889 

.895 

.929 

.912 

.880 

 

.975 

Qb9 

Qb11 

Qb12 

Qb13 

ا نخضاو انخُظيًي 

Z2 
.725*** 

% 

65.131 

.685 

.843 

.828 

.860 

.504 

.687 

.674 

.722 

.821 

Qb14 

Qb15 

Qb16 

 

ئدساف يُفعت عًهيت 

انًةاسكت بانًعشفت 

Z3 

 

.745*** 

% 

85.804 

.909 

.945 

.925 

.798 

.871 

.830 

.915 
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الوقبييس 

)األسئلت في 

قبئوت 

 االستقصبء(

 البعذ الفر ي

 

KMO & 

Bartlett’s 

Test 

هتىسظ 

التببيي 

 الوفسر

AVE 

هعبه ث 

 Loadingالتحويل

Factors 

هعبهل االرتببط 

بيي كل هقيبس 

والذرخت ال ليت 

 للوقبييس

Corrected 

Item Total 

Correlation 

كروًببخ 

 ألفب

Qb18 

Qb19 

Qb21 

Qb22 

 

حعقذ يٓاو عًهيت 

انًةاسكت بانًعشفت 

Z4 

 

.836*** 

 

% 

89.450 

.927 

.949 

.955 

.952 

.872 

.908 

.918 

.913 

.961 

Qb23 

Qb24 

Qb25 

Qb26 

  انخغزيت انعكسيت 

Z5 

 

.805*** 

 

% 

84.451 

.910 

.911 

.935 

.919 

.840 

.842 

.880 

.853 

.939 

Qc1 

Qc2 

Qc3 

جٕدة حلًيى َظى 

 انًعهٕياث انًحاسبيت
.731*** 

% 

77.552 

.892 

.868 

.882 

.747 

.705 

.730 

.853 

Qc4 

Qc5 

Qc6 

Qc7 

Qc8 

جٕدة 

َظاو 

 انًعهٕياث

جٕدة 

اسخخذاو 

َظى 

انًعهٕياث 

 انًحاسبيت

 

.795*** 

 

 

% 

66.963 

.849 

.830 

.816 

.822 

.772 

.750 

.718 

.704 

.715 

.645 

.876 

Qc9 

Qc10 

Qc11 

Qc12 

جٕدة 

يعهٕياث 

 انُظاو

.715*** 

 

% 

66.958 

.785 

.749 

.901 

.830 

.619 

.573 

.794 

.664 

.830 

Qc13 

Qc14 

األثش عهي 

 األفشاد

.500*** 

 

% 

89.487 

.946 

.946 

.790 

.790 
.882 

Qc15 

Qc16 

Qc17 

Qc18 

األثش عهي 

 دا  

 انةشكت

 

.723*** 

% 

65.788 

.835 

.622 

.870 

.890 

.683 

.453 

.684 

.708 

.797 

 
 


