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ABSTRACT 

       The current research aims to know the role of the personalization strategy in the support 

and commitment of the senior management of the Federal Integrity Authority, where the research 

problem was how to use the diagnostic strategy for the purpose of influencing the support and 

commitment of senior officials. And directed to serve the objectives of the research, it adopted the 

descriptive, analytical and exploratory approach for this purpose, as well as the main hypotheses for 

the purpose of testing the correlation and influence between the independent variable (personalization 

strategy) and the dependent variable.(Support and commitment of senior management), especially the 

numbers of the hypothesis scheme that determines the nature of the relationship between the two 

variables, and for the purpose of testing the research hypotheses, it was applied to a sample of 

members of the Integrity Commission to obtain the necessary information through a questionnaire 

prepared for this purpose and distributed to a sample of (125) of the leaders of the Commission, where 

The researcher used statistical programs (AMOS V.25- SPSS V.26) to analyze the relationship. 

between variables and data extraction and processing. 

     The research reached a set of conclusions, the most important of which is the existence of 

an important archaeological relationship between the personalization strategy and the support and 

commitment of the senior management in the authority. Computers and algorithms in light of 

equivalency systems and programs without ambition. 

Keywords: personalization strategy, support and commitment of senior management, the Federal 

Integrity Commission . 

 

 

 تحليلي / بحث  تزام اإلدارة العليا لهيئة النزاهة االتحاديةدور أستراتيجية التشخيص في دعم وال

 

  المستخلص:

البحث         معرفةالحالي  يهدف  العليا  دور    الى  اإلدارة  والتزام  دعم  في  التشخيص  لهيئة  أستراتيجية 

أستراتيجية التشخيص لغرض التأثير في دعم    استخدامالنزاهة االتحادية، أذ تمثلت مشكلة البحث في كيفية  

وتوجها لخدمة اهداف البحث اعتمد المنهج الوصفي التحليلي االستطالعي في ذلك   ،والتزام اإلدارة العليا  

)أستراتيجية   المستقل  االرتباط والتأثير بين المتغير  اختبارفرضيات رئيسة لغرض    ، فضالً عنالغرض 

أعداد مخطط فرضي يحدد طبيعة العالقة   ماسي  دعم والتزام اإلدارة العليا(،والمتغير التابع )  ،(التشخيص 

النزاهة    اختبارولغرض  ،    ينالمتغيربين   هيئة  أفراد  من  عينة  على  تطبيقه  تم  فقد  البحث  فرضيات 

أعدت لهذا الغرض، وزعت على عينة بلغ    استبانة  استمارةللحصول على المعلومات الالزمة من خالل  

( الهيئة  (  125عددها  قادة  اإلحصائية    ،من  البرامج  الباحث  استعمل   AMOS V.25- SPSS)فيما 

V.26) ومعالجة البيانات.  واستخراجالمتغيرات  في تحليل العالقة بين 
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وقد توصل البحث الى مجموعة من االستنتاجات كان أهمها توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية بين      

العليا   اإلدارة  والتزام  ودعم  التشخيص  الهيئةأستراتيجية  التوصيات  في  من  بمجموعة  البحث  ختم  فيما   ،

ضرورة   على    اعتماد أهمها  النزاهة  التشخيص هيئة  خالل   ليتم  استراتيجية  التعلم    التشجيع  من  على 

توفيرها للحواسيب والخوارزميات في ظل أنظمة وبرامج مكافئات سيما  االلكتروني، واكتساب المعرفة،  

 دون الطموح. 

 

 الكلمات المفتاحية: أستراتيجية التشخيص، دعم والتزام اإلدارة العليا، هيئة النزاهة االتحادية. 

 

 

 -: المقدمة -1

المعلومـة،  وامـتالك  المعرفـة  صـناعة  علـى  قـدرتها  بمـدى  مقرون  اليوم  المنظمات  نجاح  أصبح 

المعلومـات،  مـن  الكـم  هـذا  مـع  التكيـف  حتميـة  أمـام  نفسـها  األخـيرة  هـذه  وجـدت  فقـد  وعليـه 

ا لضمان  المنافسة  وجه  في  الصمود  بغية  وهادفة  حديثة  ونظم  استراتيجيات  تبـني  لبقاء  وضـرورة 

أستراتيجية   استثمار  الى  تسعى  العراقية  الدولة  مفاصل  كسائر  النزاهة  وهيئة  واالزدهار،  والتميز 

الداخلية  البيئة  والتحديات، وكذلك  المتاحة  الفرص  بها من  المحيطة  الخارجية  البيئة  لفهم  التشخيص 

الم  البشرية،  الكفاءات  في  متمثلة  لعملها  االستراتيجية  القدرات  تتلمس  التقنية  التي  المالية،  وارد 

والمعلوماتية، القادرة على جرد نقاط القوة والضعف، لتسهم بذلك في دعم والتزام اإلدارة العليا في 

لبوصلة عمل  الرئيسة  االتجاهات  استنتاج  فاعلة من خالل  االستباقية بصورة  القرارات  اتخاذ  أتخاذ 

لتطوير الشخصي للمعرفة الضمنية التي تستند الريادية، فضالً عن ا  الستراتيجيتهاالهيئة بما يستديم  

 الى األفكار والحدس والمهارات الشخصية لحل المشكالت المعقدة . 

 -المنهجية:  -2

 مشكلة البحث: (2-1)     

التشخيص  أستراتيجية  المنظمات   تعد  وتطور  نجاح  مكونات  أهم  المعرفة الى  تشير    ألنها،  من  نوع 

في    ، السيماوتواصلهم المباشر فيما بينهم  ،األفراد التي يقوم الفرد بتطويرها وتخزينها ومشاركتها مع  

الثابتة التنظيمية  الهياكل  تتبع  التي  الخاصة    و،  المنظمات،  المشكلة  الحالي  البحث   باستراتيجيةيقدم 

ودورها   العلياالتشخيص  اإلدارة  والتزام  دعم  التشخيص  في  أستراتيجية  تسهم  أذ  في  ،  كبير  بشكل 

  لألصلحستدامة البقاء  لدعم والتزام اإلدارة العليا على أة المنظمة بخارطة ذهنية  مجال رسم أستراتيجي

، للمضي نحو المستقبل والغد المنظمي المشرق بميزة تنافسية ال يمكن    في ظل بيئة متجددة المعلومة

 على التساؤالت االتية:  باإلجابةوتتمثل مشكلة البحث  عنها.محاكاتها وال أيجاد بديل  
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 التشخيص؟  باستراتيجيةما مستوى تبني وممارسة واهتمام الهيئة  .1

 هل تؤثر أستراتيجية التشخيص بدعم والتزام اإلدارة العليا؟  .2

في هيئة النزاهة بشكل غير  هل يتعاظم تأثير أستراتيجية التشخيص في دعم والتزام اإلدارة العليا  .3

 مباشر؟ 

 

 ( أهمية البحث:2-2)   

اإلدارة العليا  تسهم أستراتيجية التشخيص بشكل أو بآخر في أنبثاق القدرات الكامنة في دعم والتزام          

والتأثير في سلوكيات    اآلخرينرسم الرؤية واالتجاه الصحيح مصحوبة بالتوقع والمرونة وتفويض    باتجاه

من  أفرادها اليها  الوصول  المؤمل  من  التي  النتائج  في  البحث  أهمية  وتتلخص  دور ،  معرفة  خالل 

العليا   اإلدارة  والتزام  دعم  التشخيص في  المبحوثة  أستراتيجية  المنظمة  تحفيزهافي  في   لغرض  للمضي 

 ها المنشودة. المسار الذي يحقق أهداف
 

 ( أهداف البحث: 2-3)

أستراتيجية  في ضوء مشكلة البحث وأهميتها فأن هدف البحث ينصب أساساً على تشخيص وتحديد )دور  

 االتية:  (، فضالً عن تحقيق األهداف التشخيص في دعم والتزام اإلدارة العليا

في   .1 الفروقات  على  والتزام    إجابات التعرف  دعم  في  ودوره  التشخيص  أستراتيجية  حول  المبحوثين 

 اإلدارة العليا.

 بحوثة.المالتعرف على طبيعة العالقة بين البحث النظري والواقع الميداني في المنظمة  .2

الوقوف على مدى أدراك قيادات هيئة النزاهة االتحادية لضرورة تبني أستراتيجية التشخيص كمنهج   .3

 يمكنهم من دعم والتزام اإلدارة العليا في كافة المجاالت. أداري 
 

 ( أنموذج البحث  2-4)

أستراتيجية التشخيص ( يمكن بناء االنموذج الفرضي للبحث عبر تناول العالقة بين  1من خالل الشكل )

 ودعم والتزام اإلدارة العليا.
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 ( النموذج الفرضي للبحث1الشكل )

 : من أعداد الباحث. المصدر

 

 ( الفرضيات: 2-5)

 على فرضيتين تمثلت بـــأعتمد البحث 

 اإلدارة العليا.توجد عالقة أرتباط ذات داللة معنوية بين أستراتيجية التشخيص ودعم والتزام  .1

 توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية بين أستراتيجية التشخيص ودعم والتزام اإلدارة العليا. .2

 

 

 للبحث الجانب النظري -3

 :أستراتيجية التشخيص( 3-1)

الشخصية(استراتيجية   تعرف       الملكية  المعرفة،  الشخصنة، شبكة  االستراتيجية    )التشخيص،  بأنها 

التي يراد بها أضفاء الطابع الشخصي على المعرفة عندما تستخدم كطريقة لتبادل المعرفة كونها ترتبط  

وهي طريقة قديمة جداً مشت على  "الخبير الى الموظف"  أو من    " شخص الى شخص"بنهج سهل من

 Imran)  االستراتيجية الثانية إلدارة المعرفةوتعد    (،Hartono et al.,2020:2)خطاها المنظمات  

et al.,2017: 12، ومشاركتها    أذ  (  المعرفة  إنشاء  ليتم  القياسي،  النهج  على  االستراتيجية  هذه  تركز 

إنشاء   وبالتالي   ، االفراد  بين  المباشر  االتصال  تمكين  المعرفة من خالل  نشر  بشكل غير رسمي، كذلك 

االجتماعية   الشبكات  منصات  والموظفينودعم  اإلدارية  المفاصل  كافة   &Opeke) بين 

Adelowo,2020:51)  ، باإلضافة الى تركيزها على المعرفة الضمنية لكونها فكرية وذات ملكية فردية

حوارية  على شكل صور  تكون  أنما  و  مكتوبة،  غير  لكونها  وغير رسمية  للترميز،  قابلة  غير  بوصفها 

والتعليم   والنقل   ، للوصف  قابلة  غير  وتكون  لوجه،  وجها ً  االفراد  بين  العالقات  في  التفاعل  على  مبنية 

طر  عن  فقط  للتعلم  قابلة  تكون  وعندئذ  حامليها  رؤوس  في  موجودة  ألنها   ، المالحظة  والتدريب  يق 
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، (Al-Ensour,2019:119)والمباشرة والمعايشة المشتركة ومن خالل التشارك بالعمل وتبادل الخبرة  

تتضمن استراتيجية التشخيص مشاركة المعرفة الضمنية لغرض الحصول على مقترحات ابتكارية لحل  

المعلوم تقنية  مجال  في  ضخمة  استثمارات  تتطلب  وال   ، االستراتيجية  تطبيقها ات  المشكالت  يمكن  أذ 

معرفتهم  لمشاركة  لديهم  بما  واالحتفاظ  الموظفين  التزام  ضمان  من  المنظمة  تتمكن  عندما    بنجاح 

 . (163:  2017)الذيابات،
 

 تشخيص: اهداف استراتيجية ال (3-1-2)

 Nadizadeh etتعمل استراتيجية الشخصنة على دعم األساليب اإلبداعية والفردية للمهام الفريدة   .1

al.,2011:689)) . 

حلول   .2 على  الشخصية  المعرفة  إدارة  إستراتيجية  تطبق  التي  التنافسية  اإلستراتيجية  تركز  ما  عادة 

 . Greiner,2007:5)مخصصة عالية التعقيد والجودة )

دعم نظام إدارة المعرفة الذي يهدف إلى تنظيم اتصال مباشر، أن االستثمار المعتدل في تكنولوجيا   .3

)    كاٍف،المعلومات   الضمنية  المعرفة  وتبادل  المحادثات  تسهيل   Hansena & Jacobتستهدف 

Nørbjergb,2005:3 ) . 

على  .4 تساعد  شبكات  إنشاء  في  االستراتيجية  هذه  في  الرئيسة  المهمة  المعرف،  اكتشاف    تتمثل 

لالتصال    ويستعمل بكثرة  ومن   باألفراد اإلنترنت  الحاضر.  الوقت  في  االتصاالت  وتعميق  وإنشاء 

المعني  ، اذ يقوم االفراد ببناء الشبكات ويمكنهم االتصال بالفرد  Facebookاألمثلة الجيدة على ذلك  

(jahn,2013:1 .) 

الى نقل المعرفة والتواصل وتبادلها عبر شبكات المعرفة مثل منتديات   الشخصنةتهدف استراتيجية    .5

ابتكار   أو  باالبتكار  السيما  أو  جديدة  حلول  توليد  على  تركز  العمل  استراتيجية  كانت  إذا  المناقشة. 

 .((Greiner,2007:5 المنتجات 

 

 : تشخيصمميزات وعيوب استراتيجية ال (3-1-3)

العيوب            المعرفة مجموعة من  ادارة  استراتيجيات  استراتيجية من  ويساعد لكل  تحديد   والمميزات، 

تناسب   االستراتيجيات  أي  لمعرفة  المنظمة  والمميزات  الكتاب   اعمالها،العيوب  من  مجموعة  واتفق 

 (.1على مميزات وعيوب استراتيجية الشخصنة ، وكما موضح في الجدول )  والباحثين

(Choi & Lee, 2002 : 110( ، )Hansena & Norbjergb, 2005 : 3 ( ، )Boateng, 2010 : 

283 (  ،  )Ganesh , 2011 : 283   Kumar&(  ،  )Alex Hou Hong Nga, 2012 : 201  ،  )

(Sokolov, E. Zavyalova, 2018 : 4) . 
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 ( مميزات وعيوب استراتيجية الشخصنة 1) الجدول

 المميزات  العيوب ت

1 
الحد من عدد االفراد الذين يمكن الوصول إليهم، وخطر  

 فقدان المعرفة القيمة مع فقدان الموظفين 

من   والحماية  والغنية  المعقدة  المعلومات  نقل  على  القدرة 

 تسرب المعرفة إلى المنافسين 

2 

فيها   تكون  ال  التي  المواقف  في  للغاية  فاعلة  ليست 

المتخصصة   يتم    ضرورية،الحلول  وال 

نطاقها  توسيع  

ما   غالباً  مخصصة  خدمات  تقدم  االبتكار،  على  القدرة 

مخصصة  حلوالً  تثبت  التي  المنظمات  تمارسها 

 للمشكلة الفريدة 

3 
عقول   خارج  المعرفة  تخزين  على  المنظمة  قدرة  عدم 

 االفراد دون اجراء عملية التعبير 

يشدد على الحوار من خالل الشبكات االجتماعية واالتصاالت  

والمعرفة  الخبرات  بتبادل  للسماح  الشخصية 

 مباشرة، تبادل المعرفة بشكل غير رسمي

 وصعوبات تحفيز األفراد على تبادل معارفهم  4

في  فيه  متحكم  نهج  اتباع  تسهيل  على  االستراتيجية  تعمل 

الى   الرجوع  خالل  من  المعلومات  استرجاع 

 المشكالت التي يحتاجون الى حلها 

 . اعداد الباحث باالستناد الى الباحثين أعالهالمصدر: الجدول من 
 

 دعم والتزام اإلدارة العليا:   (3-2)

الحصول على الدعم من أعلى مستويات الحكومة، وإن   ينبغي لعمل المنظمات من أجل التنفيذ الناجح         

تطبيق في  المشاركة  على  تشجع  إيجابية  بيئة  بتوفير  والتزامها  العليا  اإلدارة  بدقة    إجراءات   دعم  العمل 

المنظمــات  وحرفية بــين  العالقــات  تطــوير  إلى  يــؤدي  المتحمسـة  الواعيــة  القيــادات  فوجــود   ،

المختلفــة لمتلقيها  اإلداريـة  الوظيفية  الخدمة  تقديم  لتحسين  الالزمــة  الحلــول  إيجــاد  إلى  إضــافة   ،

(United Nations System,2021:5)  تبني في  دوراً  نفسها  الحكومة  تؤدي  لذلك  اإلجراءات ، 

المساءلة من ، ألنها تتطلب مشاركة القيادة بنحو واضح  في  بعيداً عن التعقيد والغموض   وتنفيذها  البسيطة

التنظيمي، وجمع الموارد  للتغيير  التغلب على المقاومة الطبيعية  أجل إجراء تحسينات إدارية، ومن أجل 

اإلدارة لتحسين  عن  (Gomes et al.,2016:3)  الالزمة  المستوى فضالً  القيادة رفيعة  إشراك  إن  أذ   ،

لتخطيط   يخص  لما  أمر حيوي  هو  المعلومات  لتقنية  متكاملة  المنظمةمستقرؤية  واكتساب    بل  العمودية، 

المصلحة  وأصحاب  الخارجيين  الشركاء  مع  التعامل  ودعم  المسؤولين،  وتحفيز  الضرورية،  الموارد 

القيادة (544:  2020)جمعة،  فإن  النامية،  والبلدان  االنتقالية  الديمقراطيات  في  أنه  مالحظة  عن  فضالً   .

، ومن المرجح أن عمل المنظمات ما يدفعان إلى تطور    السياسية والرؤية المتكاملة لتقنية المعلومات هما

لإلجراءات والقوانين والتعليمات المعروفة مسبقاً من يدعم القادة الذين يرون مكاسب محتملة من الترويج  

في مواجهة العقبات، في حين ال يمكن االعتماد على القادة الذين يعتقدون أنهم سيخسرون    االفراد العاملين
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تنفيذ   ً اإلجمن  سلفا الموضوعة  القادة   (17:  2018)علي،  راءات  تثقيف  إلى  الحكومة  تحتاج  لذلك   ،

جميع  في  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  وإدارة  تخطيط  في  واإلداريين  والمديرين  الحكوميين 

والخدمات   للمعلومات  الفعال  والتوصيل  االقتصادية  التنمية  فرص  على  التركيز  مع  العامة،  القطاعات 

 . (&Redman Kenett 2019:67) العامة
 

 أهمية دعم والتزام اإلدارة العليا:  (3-2-1)

لنجاحها والتغيير مطلب أساسي  التحسين  العليا ألعمال  المنظمات أن دعم اإلدارة  المسؤولون في  ، يتفق 

سيما    قسم أو شعبة في المنظمة،كل الخطط واألفكار والنوايا ال قيمة لها إن كانت محصورة في    ذلك الن

 ، أذ تشير أي صدى إذا لم يتم تبنيها بشكل فعال  منها  لن تجد   د في عملهمن أي موظف رائاألفكار العظيمة  

كمتطلب النجاح األهم    عنصر دعم اإلدارة العليا  فضالً عن تحديد بعض األبحاث إلى ما هو أبعد من ذلك،  

الى أن     )Iqbal et al.,2015:545(شار، فقد أللمنظمة وليس مجرد أحد العناصر في منظومة النجاح

 جسد باآلتي: أهمية دعم والتزام اإلدارة العليا تت 

أو حلول مفروضة واإلدارة   المرونة .1 تحديد مشاكل معينة  بدون  أمام اإلدارة  المعلومات  فهي تصنع 

كامتداد لعملية التفكير التي يقومون بها    هاالعليا لها حرية تحديد المشاكل واقتراح الحلول فهي تستخدم

 .القرارات في اتخاذ  وتساعدهموهي ليست نظام التخاذ القرار ولكن أدوات تسمح للمديرين  

إمكانية استخدام الرسوم البيانية تسمح    ، سيماالقدرات التي توفرها لتحليل ومقارنة والتنبؤ باالتجاهات  .2

 .للمستخدم برؤية أوضح للمعلومات وفهم أكثر عمقاً في وقت أقل

ة  تغير أحوال العمل في التنظيم فالدخول السريع لمصادر المعلومات المختلفة تسمح للمديرين بالرقاب   .3

تحسين العملية اإلدارية واألداء وزيادة نطاق  ، فضالً عن  على أنشطة المستويات األدنى في التنظيم

 .المديرينرقابة 

مسؤولياتهم   .4 مجاالت  في  أو  المنظمة  لنماذج  الهامة  للمؤشرات  سواء  األداء  وهذا   المحدودة،رقابة 

 المتاحة.لتعرف على الفرص يمكن من التنبؤ بالمشاكل قبل ظهورها ومواجهتها باإلضافة إلى ا

 
 

 : ( أبعاد دعم والتزام اإلدارة العليا3-2-2)

المنظمات، أذ   إلدارةأكدت العديد من الدراسات أن دعم اإلدارة العليا يعد من بين عوامل النجاح الحاسمة 

ارتفع مستويات نجاحها لتحقيق أهدافها بفاعلية، فقد  كلما زادت عمليات دعم اإلدارة العليا في المنظمات 

 نقاطاً رئيسة تمثل أبعاد دعم وااللتزام اإلدارة العليا وكاالتي:  (Boonstra,2013:502-509)بين 
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ة منظماتهم بنجاح من خالل توفير الموارد  يكون قادة اإلدارة العليا مسؤولين عن إدار  توفير الموارد: .1

وضمان  الدعم  لتقديم  اإلستراتيجي  التخطيط  على  العليا  اإلدارة  تركز  اذ  المتطلبات،  من  ومجموعة 

 االلتزام في جميع المراحل لتحقيق األهداف المنشودة. 

الهيكلية: .2 لتقد   الترتيبات  أساسياً  العليا عنصراً  اإلدارة  والتزام  اإلدارة  دعم  في  يعد  المرجوة  النتائج  يم 

 أدارة مفاصل المنظمة، أذ ينبغي تكييف اإلجراءات والعمليات لتتوافق مع الهيكل التنظيمي. 

توفر اإلدارة العليا الدعم المطلوب من خالل التواصل المتكرر بشكل مستمر مع مختلف    االتصاالت: .3

 أفراد المنظمة. 

وخبرة كافية إلدارة المنظمة، أذ ينبغي أن يكون لديها  تحتاج اإلدارة العليا الى أمتالك معرفة    الخبرة: .4

واالثار والسياق  للمحتوى  المستقبلية  فهم  عند    واالبعاد  عمل    اتخاذ المترتبة  تخص  التي  القرارات 

توفير   عن  فضالً  اإلدارة،  عالم  تطورات  مواكبة  العليا  اإلدارة  على  ينبغي  ذلك  ولنجاح  المنظمة، 

 الخبرات والمهارات ألقسام المنظمة كافة بهدف مساعدتها في أداء مهامها.  

والسلطة: .5 لدعم    القوة  سلطتها  العليا  اإلدارة  تمارس  أن  يجب  أذ  التأثير،  على  والقدرة  المكانة  هي 

القرار المناسب الذي   اتخاذ أفرادها في أثناء االزمات، من خالل قدرتها على استخدام صالحيتها في  

 يصب في مصلحة المنظمة. 

 

 العليا أبعاد دعم والتزام اإلدارة ( 2الشكل )

(،"دعم والتزام اإلدارة العليا للجهات الرقابية ودوره في تحسين جودة تنفيذ  2021حسن، )حسين علي    باقر،  المصدر:

العاملين في مجلس محافظة بغداد  استطالعية: دراسة  المشاريع الى  ، بحث دبلوم عالي  "تحليلية الراء عينة من  مقدم 
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 ء.مجلس كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة كربال

 

 : ودعم والتزام اإلدارة العليا ة التشخيصالعالقة بَْيَن استراتيجي( 3-3)

التشخيص تصنف            الدعم    استراتيجية  لتقديم  العليا  اإلدارة  تضمنها  التي  التنظيمية  األنشطة  ضمن 

دوراً أساسياً في تطوير أداء في المنظمة ، أذ تلعب االستراتيجية المعرفية    لمختلف النشاطات والعمليات 

أهدافها   لتحقيق  االستراتيجي  تصورها  وفق  المستقبلية  للسيناريوهات  بصياغتها  استباقي  بشكل  عملها 

ل ، و يكمن ذلك من خالل التزام اإلدارة العليا بالتحسين المستمر لعم(298:  2014)القبيالت، المستقبلية  

العاملين   وسلوكيات  اتجاهات  بلورة  على  والعمل  والمعنوية  المادية  والمؤازرة  الدعم  بتوفير  المنظمات 

والتشجيع ودعم   التحفيز  المنشودة من خالل  المخرجات  الى رقي  للوصول  لهم  المعنوية  الروح  وتعزيز 

البناء   من خالل المعرفة   تسعى، سيما أن أدارة المعرفة  (33:  2016)عباس،اواصر الصراع اإليجابي 

التي   المعرفة  توفير  طريق  عن  المنظمة  في  األفراد  بَْيَن   الفاعل  التعلم  من  مناخ  أيجاد  إلى  الضمنية 

العليا، اإلدارة  دعم  في  مجملها  في  لتصب  المناسب  والوقت  االحتياج  طبيعة  وفق  إليها  وعليه    يحتاجون 

بَْيَن   العالقة  أهمية  التشخيص تبرز  الت   استراتيجية  االطالع  ودعم  استمرارية  من خالل  العليا  اإلدارة  زام 

وتوفير المعلومات التي تمكنهم من اتخاذ القرار المستنير وفقاً لمعطيات البيئة    ،لألنشطة التفصيلية الدقيقة

سد الفجوة بَْيَن  القيمة الحالية والقيمة المرغوبة وهذا يتطلب نهجا متسقا لمواءمة مخرجات والمحيطة بها ،

  (.Oghojafor&Olayemi,2012:33) المنظمة مع االستراتيجية المعرفية الموضوعة 
 

 : الجانب التطبيقي -4

في البحث ويتكون من محورين   يركز هذا الجانب من البحث على أختبار الفرضيات التي تم أعتمادها

، نظراً لكون العينة تزيد  بيرسون  االرتباط، األول تضمن أختبار فرضيات االرتباط بأستخدام معامل  

 ( طبيعياً،  30عن  توزيعاً  البيانات  وتوزيع  مشاهدة  فرضيات  (  أختبار  تناول  فقد  الثاني  المحور  أما 

م خالل  التأثير  البس ن  الخطي  االنحدار  معامل  ذات اعتماد  الفرضيات  صحة  ألثبات  والمتعدد  يط 

 .  العالقة بعنوان البحث ومخططه الفرضي
 

 ( فرضيات االختبار 4-1)

توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية لبعد أستراتيجية التشخيص في دعم وااللتزام  (4-1-1)

 اإلدارة العليا( 

بات الحكومة  أرتباطاً معنوياً موجباً بين أستراتيجية التشخيص و متطل  تحقيقأذ سجل معامل االرتباط  

وهو أرتباط معنوي عند  (2وكما موضح في الجدول رقم )(  **0.230 االلكترونية ، أذ بلغ مقداره ) 

معنوية   ) (  0.010) مستوى  قيمة  كانت  أذا   ،value,p     المعنوية مستوى  من  أقل  الداللة(  مستوى 

بعد وعليه   بين  موجبة  عالقة  وجود  الى  يشير  أذ  معنوية،  أرتباط  عالقة  وجود  تؤكد  النتيجة  هذه 
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نوع العالقة فهي عالقة طردية ، أي كلما زاد ، أما  أستراتيجية التشخيص و دعم والتزام اإلدارة العليا

قبول   ألجلزام اإلدارة العليا ، وهذا مسوغ  التشخيص من قبل المنظمة زاد دعم والتأستراتيجية  دعم  

 . الفرضية 

 ( العالقة بين أستراتيجية الشخصنة ودعم والتزام اإلدارة العليا 2الجدول )

 دعم والتزام اإلدارة العليا  المتغير 

 **0.230 أستراتيجية الشخصنة 

 value,p 0.010قيمة 

 معنوي  ≤ 0.10عند مستوى الداللة 

 .(spssتناداً لمخرجات برنامج )داد الباحث أسالمصدر: من أع

 

 ( فرضيات التأثير: 4-2)

 . توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية الستراتيجية التشخيص في دعم والتزام اإلدارة العليا (4-2-1)

ومعامل تفسير معدل   (،0.000( وبقيمة احتمالية )0.167( وجود معامل تفسير ) 3أظهرت نتائج الجدول )

( من التغيرات التي تطرأ %16( من تفسير ما نسبته ) التشخيص)استراتيجية  ( ، اذ استطاعت  0.160)

العليا    على االدارة  والتزام  )  دعم  المتبقية  النسبة  تُعزى  فيما  في  84%،  تدخل  لم  أخرى  لمتغيرات   )

االنموذج المختبر، اذ يعد انموذج التفسير انموذجاً ضعيفاً، ويمكن اعتماده في تفسير ما يطرأ على دعم 

والتزام االدارة العليا من تحسين يعزى الستراتيجيات أدارة المعرفة بأبعادها مجتمعة، وقد تبين ان قيمة 

(F( المحسوبة لألنموذج )24.608.) 
 

 ( n=125تأثير أستراتيجية التشخيص في دعم والتزام االدارة العليا )( 3الجدول )

 α β R² A R² p-value T F المتغير المستقل 

أستراتيجية  

 التشخيص
2.109  

-

0.020 
0.167 0.160 0.848 0.192 

24.608 

(0.000) 

 (. SPSS V.28المصدر: مخرجات برنامج )
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 االستنتاجات والتوصيات  -5

 ( االستنتاجات:5-1)

وجود عالقة أرتباط ذات داللة معنوية بين أستراتيجية التشخيص ودعم والتزام اإلدارة العليا وهي   .1

التشخيص من    باستراتيجيةالعمل    أما نوع العالقة فهي عالقة طردية، أي كلما زاد   موجبة،عالقة  

المبحوثة )هيئة  قبل المنظمة أدى ذلك الى زيادة دعم والتزام اإلدارة العليا، أذ ينبغي على المنظمة  

 .حادية( أن يركز على أستراتيجية التشخيص من أجل دعم والتزام اإلدارة العلياالنزاهة االت 

، أذ أظهر البحث وجود تأثير ذو داللة معنوية بين أستراتيجية التشخيص ودعم والتزام اإلدارة العليا .2

نتيجة   التشخيص  استراتيجية  النزاهة  هيئة  تشكيالت  االلكتروني، تمتلك  التعلم  على  لتشجيعها 

دون   مكافئات  وبرامج  أنظمة  ظل  في  والخوارزميات  للحواسيب  وتوفيرها  المعرفة،  واكتساب 

 . الطموح

أن الموارد المعرفية ومن خالل اتحادها وتألفها مع الوسائل والعمليات والموارد المادية األخرى،   .3

أدارية  ومناهج  إستراتيجيات  على  الحصول  عنها  اإلمكانات    ينتج  وتطوير  أيجاد  من  الهيئة  تمكن 

تحقيقه   وتحاول  تنشده  ما  وهذا  وجه  أتم  على  واألنشطة  بالفعاليات  القيام  على  القدرة  وتنمية 

  .إذا ما أريد لها النجاح دعم والتزام اإلدارة العلياإستراتيجية التشخيص والتي ترتبط بدورها مع 

التشخيص مع م .4 أستراتيجية  مفهوم  تداخل  العناصر  ثبت  تكون  اذ  العليا،  اإلدارة  والتزام  دعم  فهوم 

لكونهما   يعود  ذلك  في  والسبب  مشتركة،  المفهومين  لهذين  والكتاب  الباحثين  تناولها  التي  واالبعاد 

 موضوعان يبحثان تميز المنظمة في بيئة االعمال. 

وتباين واختالف الوسائل  مع تعدد وتنوع أهداف إدارة المعرفة  أستراتيجية التشخيص  تتعدد وتتنوع   .5

األهداف تلك  إلى  للوصول  والمطلوبة  الالزمة  واإلجراءات  والسياسات  دعم   والخطط  لغرض 

العليا اإلدارة  اإلستراتيجيسيما  ،  والتزام  تلك  واإلستراتيجيات   ةتنوع  األنشطة  وتباين  تنوع  إلى 

 .هاوالرسالة التي تمتلكها الهيئة المستخدمة للمعرفة والقائمة على إدارت
 

 ( التوصيات: 5-2)

تشجيع .1 عبر  النزاهة  هيئة  عمل  في  الشخصنة  أستراتيجية  دور  تفعيل  التعلم    ها ضرورة  على 

 االخرين بثقة.  فراد االلكتروني وطرح األفكار والمساهمات والتعامل مع اال

الصريحة ينبغي على أدارة الهيئة توظيف أستراتيجية الشخصنة من خالل تشجيع تبادل المعرفة   .2

خالل  من  األخرى  والهيئات  الوزرات  بباقي  مقارنة  الهيئة  موقع  يعزز  الذي  بالشكل  والضمنية 

 .توفير شبكة اتصاالت قوية لغرض التواصل وتبادل المعرفة مع الخبراء وذوي االختصاص 
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ينبغي منح افراد الهيئة المزيد من المشاركة في صنع القرار وحل المشكالت وبما يسهم في بناء   .3

ومالءمة  فاعلية  متابعة  من خالل  مستقبالً  القرار  اتخاذ  على  قدرتهم  وتعزيز  القيادية  شخصيتهم 

 القرارات المتخذة ازائها ومعرفة نتائجها للمقارنة والتقويم.

استراتيجي  .4 تطبيق  ألهمية  الهيئة  دوائر  اعالم  الشخصنة ضرورة  العمل،    ة  تطوير  في  ودورها 

حددة لتطبيق واحدة او أكثر من هذه االستراتيجيات في وضرورة وضع اطر تنظيميه ملزمة وم

الهيئة ومتابعة مشروع تطبيق هذه االستراتيجيات من خالل التقارير االسبوعية او الشهرية التي 

 تصدرها الهيئة. 

المختلفة   .5 التطورات  الشخصنة  مواكبة  المعلومات  الستراتيجية  تكنولوجيا  مجاالت  في 

إلى   والتحول  العصر واالتصاالت،  معطيات  يراعي  نوعياً  تعليماً  يتطلب  الذي  المعرفة  مجتمع 
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