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Abstract: The study aims to explore the factors that influence the sharing of knowledge among
the workers in the health sectors through the methodology of content analysis Contet Analysis
Methodology
For the Arab and foreign studies that dealt with the issue of knowledge sharing among health
workers, which were counted during the period from (2011 - 2018). Knowledge among workers
in these sectors.
Keywords: Knowledge Sharing, Health Workers, Content Analysis.
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العوامل املؤثرة يف مشاركة املعرفة بني العاملني يف القطاعات الصحية :حتليل حمتوى لبعض
الدراسات العربية واألجنبية
1

األستاذ الدكتور دمحم جعفر عارف
هاين عبد هللا بوسطجي

1

قسم علم املعلومات – جامعة امللك عبد العزيز – جده
اململكة العربية السعودية

املستخلص:
هتدف الدراسة إىل إستكشاف العوامل املؤثرة يف مشاركة املعرفة بني العاملني يف القطاعات الصحية من منهج خالل منهجية
حتليل احملتو Content Analysis Methodology
للدراسات العربية واألجنبية اليت عاجلت موضوع مشاركة املعرفة بني العاملني يف القطاعات الصحية اليت مت حصرها خالل
الفرتة من عام ( )1112 – 1111وقد مت اخضاع تلك الدراسات اليت بلغ عددها ( )12دراسة إىل عميلة حتليل حمتو
نتج عنها إستخالص العوامل الرئيسة والفرعية املؤثرة يف مشاركة املعرفة بني العاملني بتلك القطاعات .
الكلمات املفتاحية :مشاركة املعرفة ,القطاع الصحي ,حتليل احملتو
مقدمة:
منهج حتليل احملتو :
حتليل احملتو ( ) Content Analysisطريقة منهجية مستخدمة منذ أربعينيات القرن احلايل ،على الرغم
من إقتصارها يف البداية على الدراسات اليت تناولت النصوص بغرض إحصاء تكرار الكلمات فيها ( Manimozhi
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 .)& Srinivasan, 2018ويف اخلمسينيات بدأ الباحثون ابلتفكري يف احلاجة إىل طريقة حتليل أكثر احرتافية،
يكون تركيزها على املفاهيم أكثر من جمرد الكلمات ،وعلى عالقات املعاين بشكل أكرب ( .)Pool, 1959كذلك
فإن حتليل احملتو منهجية حبثية تتسم ابملرونة العالية شائعة اإلستخدام يف دراسات املكتبات وعلوم املعلومات أبهداف
حبثية متعددة .حيث مت تطبيقها على األحباث الكمية والكيفية ويف بعض األحيان على مزيج النوعني نظراً لتوظيفها
الكثري من التقنيات التحليلية إلستنباط النتائج ووضعها يف السياق املناسب هلا ( White & Marsh,
.)2006
وير كريبندروف ( )Krippendorff, 2018أب ّن حتليل احملتو إحد أهم التقنيات البحثية املستخدمة يف
جمال العلوم االجتماعية .ويضيف أنه يعمل على حتليل البياانت يف سياق معني بناءًا على املعاين اليت ينسبها إليها
الشخص أو اجملموعة أو الثقافة .ويتميز إبمكانية تطبيقه على مجيع أشكال النصوص املكتوبة أو املواد املسجلة وقد
أنتشر إستخدامه على نطاق واسع يف جمال أحباث التسويق ،والدراسات اإلعالمية واإلتصال ،وغريها.
وقد أشار (املدخلي د.ت ) إىل أن منهج حتليل احملتو تعود بدايته إىل املفكر ) (Lasswell, 1948وزمالئه
يف مدرسة الصحافة األمريكية يف كوملبيا ،ويف البلدان العربية ظهر بداية يف كلية اإلعالم مبصرعام 1791من خالل
تطبيقه أبدواته وأساليبه حىت أصبحت رسائل املاجستري والدكتوراه تعتمد عليه (املالكي  ،امحد  .)1111كما أشار
(عبداحلميد  )1722،أبن منهج حتليل احملتو "جمموعة من األساليب واإلجراءات الفنية اليت صممت لتفسري املادة
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الدراسية وتصنيفها مبا فيها النصوص املكتوبة والرسومات والصور واألفكار .وأضاف أبن خطوات حتليل احملتو تنحصر
يف اآليت:
 -1حتديد احملتو املراد حتليله.
 -1حتديد وحدة التحليل :يعين ذلك اإلعتماد على حتديد (كلمة – مجلة – فقرة – عنوان رئيس – عنوان فرعي
– صورة)
 -2حتديد فئة التحليل :يقصد هبا الوحدات اليت يتكون منها احملتو املراد حتليله إذ يقوم الباحث بتصنيفها اىل فئات
رئيسة وفئات فرعية.
 -4حساب التكرار :حيث يقوم الباحث يف هذه اخلطوة حبساب التكرار لكل فئة من الفئات اليت مت حتديدها عن
طريق عمليات التحليل.
يف هذه الدراسة عمد الباحثان إىل حتليل حمتو ( )12دراسة مت حصرها من األدبيات خالل الفرتة الزمنية
( )1112 -1111اليت عاجلت املوضوع املتعلق مبشاركة املعرفة بني األطباء والعاملني ابلقطاع الصحي والعوامل املؤثرة
فيها.
1-2-2خطوات حتليل احملتو املستخدمة يف الدراسة :
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عمد الباحثان يف هذه الدراسة إىل إستخدام منهج حتليل احملتو حلصر العوامل املؤثرة يف مشاركة املعرفة بني
العاملني يف القطاع الصحي من خالل فحص اإلنتاج الفكري ذي العالقة ابلدراسة احلالية  ،وذلك بتطبيق ()1
خطوات هلذا املنهج مبا يتناسب مع طبيعة وبيئة هذه الدراسة احلالية  .حيث أختلف الباحثني يف تعداد خطوات منهج
حتليل احملتو فنجد أن (العساف٥٩٩١،م ) أشار إىل أن اخلطوات املنهجية املستخدمة يف حتليل احملتو تتمثل يف
( )9خطوات هي( :تصنيف احملتوايت املبحوثة  ،مث حتليل وحدات التحليل  ،مث تصميم إستمارة التحليل  ،مث تصميم
جداول التفريغ  ،مث تفريغ كل وثيقة ابإلستمارة اخلاصة هبا ،مث املعاجلة اإلحصائية الالزمة ،وأخرياً سرد النتائج وتفسريها
.
بينما أشاركل من (املالكي٦١٥٢ ,م) و(شــلهوب٦١٥٢ ,م) إىل ( )1خطوات متتابعة حتقق منهج حتليل
احملتو  ،هي ( النظرية واألساس املنطقي ،مث القرارات املفاهيمية ،مث عمليات القياس ،مث العينة  ،مث الرتميز ،مث اجلداول
مماثال لدراسة (شــلهوب٦١٥٢ ,م) لوضوح وسهولة خطواهتا ابلنسبة
هنجا ً
والتقارير) .ولقد أعتمدت هذه الدراسة ً
للباحثان  ،ولطبيعة الدراسة احلالية مع إجراء بعض التعديالت لكي تناسب احملتو الذي مت حصره ولتتماشى مع
أهداف هذه الدراسة ،وفيما يلي شرح تطبيق هذه اخلطوات كما هو موضح يف الشكل رقم ). (1
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( خطوات حتليل احملتو اليت أستخدمت يف هذه الدراسة1( شكل رقم
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النظرية
واألساس
المنطقي

القرارات
المفاهيمية

• ما المحتوى الذي سوف يختبر؟ ولماذا؟

• ما هي العوامل المؤثرة في مشاركة المعرفة التي سوف يتم إستخالصها من الداراسات
السابقة المراد تحليلها ؟ وكيف يمكن تعريفها مفاهيميًا؟

• تحديد القياسات التي تطابق المفاهيم وإنشاء نظام ترميز يصف القياسات
عمليات
القياس

• تحديد العينة التي بلغت ( )23دراسة
العينة

• إستخدام إثنين على األقل من المرمزين إلنشاء الموثوقية ،الباحث كمرمز أول وتم اإلستعانة
بالمشرف على الرسالة كمرمز ثان
الترميز

الجداول
والتقارير

• إعداد جدولين(:األول) للعوامل الرئيسة المؤثرة في المشاركة (والثاني) للعوامل الفرعية
وتم إستعراضها في جداول تحليل المحتوى

 .1النظرية واالساس املنطقي :حدد الباحث احملتو الذي سيتم حتليله من خالل البحث يف قواعد البياانت ،واملواقع
االلكرتونية الرمسية ،واجملالت العلمية ،اليت مت الرجوع اليها من أجل حصر الدراسات السابقة اليت عاجلت موضوع
العوامل املؤثرة يف مشاركة املعرفة يف القطاع الصحي والدراسات اليت ركزت على املشاركة بني األطباء والعاملني يف
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املنظمات والقطاعات الصحية املختلفة ،وأمهها املستشفيات على أن تكون الدراسات نشرت خالل املدة الزمنية
( )1112-1111وقد متكن الباحث من حصر ( )12دراسة إثنتني منها عربية و ( )11دراسة أجنبية وكلها
متثل مصدراً غنياً وموثوقاً لتحليل احملتو على النحو االيت :
 .1القرارات املفاهيمية :يقصد هبا يف هذه الدراسة تقرير ماهية العوامل املعيقة واحملفزة اليت تؤثر يف مشاركة وتبادل
املعرفة بني األطباء يف املستشفيات والعاملني يف القطاعات الصحية ،واليت وردت يف الدراسات السابقة وقد
أشار) (Neuendorf, 2002يف دراسته إىل انه لوضع إطار مفاهيمي لتحليل احملتو قد حيتاج الباحث إىل
مراجعة بعض النماذج من احملتو الذي يرغب يف حتليله من أجل ضمان تغطية كل أهداف الدراسة اليت بني يديه
من خالل هذا التحليل .وقد خلص الباحث إىل قائمة أولية ألهم العوامل املؤثرة يف مشاركة املعرفة بني األطباء يف
املستشفيات ابعتبارها أساساً لإلطاراملنطقي املفاهيمي للدراسة ،وتشمل اآليت:
 عوامل الثقافة التنظيمية.
 عوامل اهليكل التنظيمي .
 عوامل البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات .
 العوامل السلوكية والشخصية.
 عوامل دعم اإلدارة (القيادة)
 عوامل التحفيز (احلوافز)
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 عوامل التدريب والتطوير والتعلم.
 .2عمليات القياس :تتمثل عمليات القياس يف حتليل احملتو الذي مت حصره يف الدراسات السابقة وقد قام الباحث
إبستخالص العوامل املؤثرة يف مشاركة املعرفة اليت وردت يف تلك الدراسات السابقة اليت مت إجراء حتليل احملتو
هلا ،والقيام بقياس البنيات ،وإستيعاب الرتكيبات املفاهيمية اليت تشمل العوامل املؤثرة يف مشاركة املعرفة ،واليت
وردت يف تلك الدراسات لتصنيفها يف فئتني :فئة عوامل عالية املستو (عوامل رئيسة) ،وفئة عوامل منخفضة
املستو (عوامل فرعية).
 .4العينة :متثلت العينة املراد إجراء حتليل احملتو هلا يف الدراسات السابقة ،اليت مت حصرها من اإلنتاج الفكري العري
واألجنيب خالل الفرتة الزمنية ( )1112 - 1111ميالدي ،اليت هلا عالقة مبوضوع وجمال هذه الدراسة ،وقد بلغ
عددها ( )12دراسة علمية.
 .5الرتميز :توافقا مع طبيعة هذه الدراسة ،ولتحقيق املعيار اخلاص ابلرتميز فإن الباحث كان عليه أن يستعني ابثنني
من املرمزين إلنشاء املوثوقية ،لذلك فقد تصرف الباحث ابعتباره (مرمزاً أول) ولضمان املوثوقية مت االستعانه
ابملشرف على الرسالة (كمرمز اثن ) إذ مت مراجعة مجيع العوامل املؤثرة يف مشاركة املعرفة ذات العالقة هبذه
الدراسة ،ووردت يف الدراسات السابقة اليت خضعت لتحليل احملتو .
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 .1اجلداول والتقارير :مت إعداد جدولني :تضمن اجلدول األول رقم (( )1العوامل الرئيسية املؤثرة يف مشاركة املعرفة
بني العاملني يف القطاع الصحي ) .واجلدول الثاين رقم ( )1تضمن (العوامل الفرعية املؤثرة يف مشاركة املعرفة بني
العاملني يف القطاع الصحي ) .مع ذكر عدد مرات تكرار كل عامل من العوامل.
قوائم وجداول نتائج حتليل احملتوى:
قام الباحث بتحليل حمتو الدراسات السابقة من أجل إستخالص العوامل الرئيسة والفرعية املؤثرة يف مشاركة املعرفة ،
ومتثلت العوامل الرئيسة والفرعية يف القائمة اآلتية :
قائمة العوامل الرئيسة والفرعية املؤثرة يف مشاركة املعرفة بني العاملني يف القطاع الصحي من خالل حتليل حمتو
الدراسات السابقة:

 .1الثقافة التنظيمية.
 الثقة املتبادلة بني األطباءوالعاملني يف القطاع الصحي.
 إختالف الثقافات وإختالف املدارس املهنية والفلسفية.
 الوعي أبمهية مشاركة ونقل املعرفة.
 الشعور ابملسؤولية.
 التعاون.
 نقص التفاعل بني أؤلئك الذين حيتاجون املعرفة وبني من ميتلكوهنا.
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 عدم وجود الوقت الكايف للتواصل مع زمالء املهنة.
 اللقاءات اإلجتماعية وغري الرمسية وإسرتاحات القهوة.
 أثر قادة اجملتمع.
 بناء العالقات االجتماعية.
 خلق بيئة مواتية ملشاركة املعرفة.
 -2اهليكل التنظيمي
 عدم وجود أرضية مشرتكة للتعاون بني العاملني يف جمال الطب التقليدي واحلديث.
 سرد القصص.
 اخلربة الطويلة.
 احلواجز التنظيمية.
 تصميم وختطيط املبىن واملكاتب.
 شكل اهليكل التنظيمي اهلرمي واألفقي.
 خصائص املعرفة وجودهتا ومصداقية مصدرها.
 اخلصائص البيئية.
 بناء اخلربات واإلعرتاف ابلكفاءات وتقديرها  ،مبا يضمن إخنراطهم يف عملية مشاركة املعرفة.
 الرضا الوظيفي.
 املوارد البشرية وتوافرها.
 اخلربة الطويلة مع كرب السن.
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 -3البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات
 عدم وجود أنظمة تكنولوجية للمعلومات.
 ضعف املهارات الشخصية يف إستخدام تقنية املعلومات املتاحة.
 مد توفر أنظمة وتقنية املعلومات الصحية.
 عدم وجود البنية التحتية وقلة إستخدام املستشفى هلا.
 التواصل اإللكرتوين عن طريق نظام السجالت الطبية اإللكرتونية املتوافرة.

 -4العوامل السلوكية والشخصية
 خصائص الطبيب وقدراته ومهاراته.
 املوقف السلوكي للطبيب جتاه مشاركة املعرفة.
 اخلوف من فقدان القدرة على املنافسة مبشاركة املعرفة .
 متعة املشاركة ابملعرفة ومساعدة اآلخرين.
 السمعة.
 النجاح يف استيعاب املعرفة وإرتباط ذلك ابخلربة والفوائد واملكافآت املتوقعة.
 العالقات اإلجتماعية والعاطفية.
 املعاملة ابملثل.
 السيطرة السلوكية.

2391

Global Proceedings RepositoryAmerican
http://arab.kmshare.net/

Research Foundation
ISSN 2476-017X

Available online at http://proceedings.sriweb.org

 الكفاءة الذاتية.
 الشخصية.
 اإليثار.
 الفاعلية الذاتية.
 األهداف واإلهتمامات املشرتكة.

 الثقة يف معرفة اآلخرين.
 الرغبة يف مشاركة املعرفة.
 الرتدد يف مشاركة املعرفة مع اآلخرين.
 احلاجز من تبادل املعرفة مع صغار العاملني .
 التفكري يف اإلستقاللية املهنية من قبل بعض األطباءوالعاملني يف القطاعات الصحية والعزوف عن مشاركة
معارفهم مع اآلخرين.
 اخلوف من السرقة العلمية.
 النوااي السلوكية جتاه مشاركة املعرفة.
 -5دعم اإلدارة العليا
 دعم القيادة ودورها يف خلق اجلو املثايل للعالقات ومشاركة املعرفة بني املوظفني.
 وجود اإلدارة املفتوحة التواصل.
 -6احلوافز
 الفائدة املرجوة من املشاركة ابملعرفة .
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 عدم وجود التقدير واملكافآت املعنوية احملفزة ملشاركة املعرفة.
 عدم وجود املكافآت املالية احملفزة ملشاركة املعرفة.
 املنفعة املتبادلة العائدة من املشاركة.
 -7التدريب والتعلم
 املشاركة يف الندوات واملؤمترات والدورات وورش العمل داخليا وخارجيا.
 مؤمترات الفيديو.
 التسجيل يف اجلمعيات املهنية للعضوية والتفاعل مع زمالء املهنة.
 عدم كفاية التدريب والتعليم.
 التعاون والتنسيق بني األطباء والعاملني الصحيني مع الرتكيز على الطب املبين على الرباهني.
 التطوير.
قام الباحثان بتحليل حمتو الدراسات السابقة اليت بلغ عددها ( )12دراسة  ،إثنتني منها عربية والباقية أجنبية
من أجل إستخالص العوامل الرئيسة املؤثرة يف مشاركة املعرفة بني األطباء واليت خلص إليها الباحث كأساس لإلطار
املفاهيمي لتحليل احملتو حيث متثلت يف العوامل الرئيسة السبعة اآلتية:
 الثقافة التنظيمية. اهليكل التنظيمي. -البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات.
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. العوامل السلوكية والشخصية. دعم االدارة العليا. احلوافز. التدريب والتعلم والتطوير-
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من خالل قرآءة حتليلية للجدول رقم ( )1يتبني أن هنالك إختالفاً واضحاً يف عدد العوامل الفرعية التابعة لكل عامل رئيسي من
العوامل الرئيسة السبعة اليت مت حتديدها يف هذه الدراسة .ويرجع السبب يف ذلك إىل أن بعض الدراسات توسعت يف حبث العوامل الفرعية
حتت بعض العوامل الرئيسة ملشاركة املعرفة بني العاملني يف القطاعات الصحية ومؤسسات الرعاية الصحية ،بينما أكتفت بعض
الدراسات بذكر العوامل الرئيسة والفرعية ابختصار .وللخروج بقرارات مفاهيمية فقد قام الباحث إبستخدام صيغة توافقية للتعبريعن العوامل
الفرعية اليت حتمل املعىن نفسه رغم اإلختالف يف الصياغة للعامل نفسه  ،فعلى سبيل املثال  ،أوردت بعض الدراسات السابقة اليت مت
حتليلها عامل "الثقافة" بشكل عام مث ذكرت دراسة اخر "إختالف الثقافات" ودراسة أخر ذكرت "إختالف املدارس املهنية "كعامل
مؤثر كما ذكرت دراسة أخر " التباعد الفلسفي والصراعات الفلسية واتثريها السليب على املشاركة " ويف هذه احلالة مت وضع هذا العامل
حتت العامل الرئيس (الثقافة التنظيمية ) وإستخدام تعبريأكثر وصفاً وهو " إختالف الثقافات وإختالف املدارس املهنية والفلسفية " ويف
هذه احلالة مت وضع هذا العامل حتت العامل الرئيس (الثقافة التنظيمية).
جلأ الباحثان إىل ذلك ألن االختالف يف تعريف الوحدة التحليلية أو الفئة ميكن أن يؤثر يف قرارات الرتميز طبقا ملا ذكر (شــلهوب,
٦١٥٢م) نقال عن(.)De Wever, Schellens, Valcke, & Van Keer, 2006
 يف حالة وجود عامل فرعي حتت عامل رئيس معني ،وكان متداخالً مع أحد العوامل الرئيسة اآلخر  ،فقد مت يف هذه احلالة وضع هذاالعامل الفرعي حتت العامل الرئيس األكثر إتساقاً ومتاشيا مع مفهوم ذلك العامل الرئيس ،فعلى سبيل املثال :حتت العامل الرئيس

2402

Global Proceedings RepositoryAmerican
http://arab.kmshare.net/

Research Foundation
ISSN 2476-017X

Available online at http://proceedings.sriweb.org

(الثقافة االتنظيمية) أوردت إحد الدراسات العامل الفرعي (عدم الثقة يف الزمالء ) ،بينما قام الباحث بوضع هذا العامل الفرعي
حتت العامل الرئيس (العوامل السلوكية والشخصية) ألنه أعترب أن هذا العامل ينطوي على مفهوم سلوكي شخصي يؤثر سلبا على
مشاركة الطبيب مبعرفته مع زمالئه .
 مت استبعاد العوامل الفرعية الشاملة اليت ال تشري إىل مفهوم حمدد ،فعلى سبيل املثال فإن العامل الفرعي ( الدوافع الداخلية واخلارجية )حيتو على مفهوم واسع وغري حمدد ويعترب عامالً شامالً ولذا أستبعد من جداول التحليل .
 مت دمج عدة عوامل فرعية ذات صياغات خمتلفة  ،وتعطي مفاهيم متشاهبة .فعلى سبيل املثال (نقص املكافآت) و(نقص التقدير)و(زايدة الراتب) مت وضعها حتت العامل الرئيس (احلوافز) وأعيدت صياغتها ضمن العامل الفرعي ("عدم وجود املكافأت املالية احملفزة
ملشاركة املعرفة").
 حتت العامل الرئيس (الثقافة التنظيمية) مت دمج ثالثة عوامل فرعية هي ( :التعاون) و (نقص التفاعل بني أؤلئك الذين حيتاجون املعرفةومن ميتلكوهنا) و(عدم وجود أرضية مشرتكة للتعاون بني العاملني يف جمال الطب التقليدي واحلديث) ومت إعادة صياغتها حتت عامل
(التعاون والتفاعل بني من ميتلكون املعرفة ومن حيتاجوهنا).
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 كما مت أيضا ،حتت العامل الرئيس (الثقافة التنظيمية) مت دمج العوامل الفرعية (بناء العالقات االجتماعية  +اللقاءات االجتماعية غريالرمسية  +اسرتاحة القهوة  +جلسات الغداء يف مطعم املستشفى  +عدم وجود الوقت الكايف للتواصل مع الزمالء) فقد دجمت مجيعها
حتت عامل فرعي (خلق بيئة مواتية ملشاركة املعرفة).
 أما ابلنسبة للعامل الرئيس (اهليكل التنظيمي) فقد مت دمج العوامل (اخلربة الطويلة  +توافر املوارد البشرية  +بناء اخلربات واالعرتافابلكفاءات ) دجمت حتت عامل (توافر اخلربات البشرية).وذلك بعد إنتهاء عمليات الرتميز اليت متت على هذا العامل.
 مت دمج الثالثة عوامل يف اهليكل التنظيمي وهي (احلواجز التنظيمية) و(اخلصائص البيئية) و (البيئة احمليطة) حتت عامل فرعي ( شكلاهليكل التنظيمي والبيئة احمليطة).
 العامل الرئيس البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات مت دمج عنصري (املهارات الشخصية يف استخدام تقنية املعلومات) مع عامل(التواصل االلكرتوين عن طريق نظام السجالت الطبية االلكرتونية) .ووضعت حتت عامل فرعي هو (سهولة الوصول ملصادر
املعلومات) .
 العامل الرئيس (العوامل السلوكية والشخصية) فقد وجد الباحثان من خالل حتليلهما للدراسات واألدبيات السابقة أن هذا العامليندرج حتته عوامل فرعية كثرية تلعب دورا مؤثرا يف مشاركة املعرفة بني العاملني يف القطاعات الصحية  ،ولتسهيل عملية اخلروج بقرارات
مفاهيمية قام الباحثان بدمج كثري من العوامل املتشاهبة حيث مت وضعها يف مفهوم واحد فعلى سبيل املثال العوامل الفرعية (الكفاءة
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الذاتية  +الفاعلية الذاتية  +السمعة  +اإليثار +الشخصية) مت تضمينها حتت عامل خصائص املمارس الصحي وقدراته ومهاراته كما
مت دمج عامل (متعة املشاركة ابملعرفة  +متعة مساعدة اآلخرين ) يف عامل واحد.
 حتت العامل الرئيس (العوامل السلوكية والشخصية) توجد عوامل فرعية مت دجمها يف عامل واحد وهي (الرغبة يف مشاركة املعرفة معاآلخرين  +الرتدد يف مشاركة املعرفة مع اآلخرين  +الثقة يف معرفة اآلخرين +املوقف السلوكي للطبيب من مشاركة املعرفة  +املعاملة
ابملثل) كل هذه العوامل مت دجمها مع بعض ووضعها حتت العامل (النوااي السلوكية جتاه املشاركة ابملعرفة) .فقد أعتربت كلها نوااي
سلوكية للمشاركة ابملعرفة .
 العامل الرئيس (دعم اإلدارة العليا) يف هذا اجلانب حصر الباحثان ،من خالل حتليل احملتو  ،عدة عوامل فرعية مؤثرة ،منها ( :دعمالرئيس التنفيذي  +القيادة الداعمة بشكل عام  +دعم القيادة وخلق اجلو املثايل للعالقات ومشاركة املعرفة بني املوظفني  +ضعف
دورالقيادة  +أثر القيادة  +وجود اإلدارة املفتوحة التواصل) وقد أختصرها الباحثان يف عاملني مها( :دعم القيادة وخلق اجلو املثايل
للعالقات ومشاركة املعرفة بني املوظفني ) .و( وجود اإلدارة املفتوحة التواصل).

 حتت العامل الرئيس (احلوافز):حصرت الدراسات السابقة عوامل كثرية أمهها.
( الفائدة املرجوة من املشاركة).
( نقص التقدير للموظفني الذين يشاركون ابملعرفة).
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( نقص املكافات).
( القيمة السوقية).
( زايدة الراتب).
( املكافات النقدية).


(عدم وجود التقدير واملكافات احملفزة ملشاركة املعرفة).

( املنفعة التبادلية).
 مت إعادة ترميزها ومت اخلروج بثالثة عوامل فرعية متثلت يف اآليت: .1الفائدة املرجوة من املشاركة ابملعرفة واملنفعة املتبادلة.
 .1وجود التقدير واملكافأت املعنوية احملفزة للمشاركة ابملعرفة.
 .2وجود املكافأت املالية احملفزة للمشاركة ابملعرفة.
 حتت العامل الرئيس (التدريب والتعلم) مت دمج عامل (مؤمترات الفيديو) مع عامل (املشاركة يف الندوات واملؤمترات والدورات وورشالعمل داخليا وخارجيا وعن بعد).وأتضح أيضا من خالل حتليل احملتو أن هناك عاملني فرعيني هلما أتثري يف املشاركة مها :
 -1التسجيل يف اجلمعيات املهنية للعضوية ولزايدة التفاعل مع زمالء املهنة.
 -1التطوير والتدريب والتعلم.
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املراجع العربية :

الصويعي ،هند خليفة و خطاب ،عايدة (٦١٥١م) مشاركة املعرفة وعالقتها بتمكني العاملني  :دراسة تطبيقية على املستشفيات الليبية،
اجمللة العلمية لالقتصاد والتجارة ،جملد  ،٢١عدد .٥٣٥-٥١٥ :٦
الطرازي ،حسان (٦١٥٢م) دور مجاعات املمارسة يف دعم عمليات إدارة املعرفة الصحية يف مستشفيات مدينة جدة ،رسالة دكتوراه،
جامعة امللك عبدالعزيز جدة .اتريخ الدخول ٦١٥٩ /٢/٦٣م .متاح عربالرابط:اسرتجع بتاريخ/1يناير1117/
https://www.kau.edu.sa/Show_Res.aspx?Site_ID=306&LNG=AR&RN=69691
شــلهوب ،حممــد (٦١٥٢م) عوامل النجاح احلرجة ودورها يف مبادرات إدارة املعرفة يف املؤسسات العامة واخلاصة ابململكة العربية
السعودية من منظور اخلرباء ،رسالة دكتوراة ،جامعة امللك عبدالعزيز ،جدة.
عبداحلميد ،دمحم( .)1722حتليل احملتو يف حبوث اإلعالم .القاهرة  :دار الشروق.
العساف ،صاحل (٥٩٩١م ) املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية ،الرايض :مكتبة العبيكان.
املالكي ،أمحد (٦١٥٢م) عالقة ثقافة املنظمة يف دعم تطبيق إدارة املعرفة :منوذج مقرتح ،رسالة دكتوراة ،جامعة امللك عبد العزيز ،جدة.
املدخلي ،دمحم عمر (د.ت) .منهج حتليل احملتو :تطبيقات على مناهج البحث .
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