
Zarqa Journal for Research and Studies in Humanities Volume 21, No2, 2021  

290 

 

 The Impact of Tacit Knowledge in 

Administration Creativity 

A Case Study of Jordan Islamic Bank  
Hisham Khajael Ahmad Alduhaisat 

The Royal Society for the Conservation of Nature 

hisham.alduhisat@rscn.org.jo 

 

Received :02/09/2020 Accepted :19/11/2020 

Abstract: 

    The purpose of this study is to understand the dimensions of tacit knowledge including qualification, training, 

and experience on the administrative creativity in the Jordan Islamic Bank (JIB). The descriptive and analytical 

approach is used for the investigation. A sample of (330) respondents was selected out of a total of (2440) employees. 

A questionnaire consisted of (35) items is used as a tool to collect information from the respondents. The results of 

the study conclude that the level of tacit knowledge in JIB is relatively high. The administrative creativity is also 

found to be considerably high due to frequent encouragement from the bank to deal with different issues. The results 

reveale that there is a significant correlation between tacit knowledge (qualification, training, experience) and 

administrative creativity. The study recommends the necessity of adopting tacit knowledge as a tool to achieve 

administrative creativity. Creative employees should be encouraged and honored through some special awards. The 

building of an organizational culture that supports training activities should also be adopted to have improved 

administrative creativity in the JIB. 
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 الملخص
 ،صفي التحليليالدراسة المنهج الو  اتبعتوقد )التأهيل، التدريب، الخبرة( في اإلبداع اإلداري.  :أثر أبعاد المعرفة الضمنيةإلى هدفت الدراسة التعرف 

استخدمت الدراسة االستبانة وقد . موظًفا( 2440)من العاملين بالبنك اإلسالمي األردني البالغ عددهم  تهاوتكونت عين ،العشوائيةطريقة العينة استخدمت و 
نك الباع اإلداري بأن مستوى اإلبدو  ،انك اإلسالمي األردني مرتفع نسبي  أن مستوى المعرفة الضمنية بالبخلصت نتائج الدراسة إلى و كأداة لجمع المعلومات. 

ديدة للتعامل مع لتطوير بدائل ع ؛على تقديم أفكار مبتكرة خالل فترة زمنية قصيرةيشجع  البنك ويعزى ذلك إلى أن ؛ااإلسالمي األردني مرتفع نسبي  
أوصت و اإلبداع اإلداري. )التأهيل، التدريب، الخبرة( و  :أبعاد المعرفة الضمنية أكدت نتائج الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بينو المشكالت. 

ل عمل تشجيع اإلبداع اإلداري من خالوالعمل على بضرورة تبني المعرفة الضمنية كمدخل لتحقيق اإلبداع اإلداري بالبنك اإلسالمي األردني،  الدراسة
نظيمية داعمة العاملين عليها. وضرورة بناء ثقافة توإطالع كافة  ،منح لألفراد العاملين المبدعين بالبنك اإلسالمي األردنيت   ،جائزة خاصة باإلبداع والتميز

 لتحقيق اإلبداع اإلداري بالبنك اإلسالمي األردني. ؛مركزة على القدرة على اإلنجاز والكفاءة التنظيمية ،لألنشطة التدريبية

 .المعرفة الضمنية، اإلبداع اإلداري، البنك اإلسالمي األردني :المفتاحّيةالكلمات 

 :المقدمة

 ،لنجاح العنصر البشري والمنظمة اا رئيسً تعد المعرفة مكونً 
 ،األسس الفكرية والمنطقية لهابالحسبان ا عند األخذ وخصوًص 

لى ع وبناء قدرتهم ،األشخاص في التفكيرالتي يستخدمها و 
منية ن المعرفة الضألق القيمة المضافة للمنظمة، كما االبتكار وخ

ما ا للموضوعات الحديثة والحيوية، نظرً باإلبداع اإلداري من ا
لقدرة امن حيث شكله من أهمية كبيرة في المنظمات المختلفة، ت

بيرة ود بفائدة كتع ،لى حلول وأفكار فريدة ومالئمةإلوصول في ا
 ،يساعد المصارف على القيام بمهامها اإلبداعفراد، وكون على األ

وضمان التقدم المستمر في شتى المجاالت، مما يتطلب من قطاع 
 ىحت ،تبداع بشتى المجاالدارية الداعمة لإلالبنوك توفير البيئة اإل

 عتسمواكبة التطورات المتسارعة، لذلك  -هذا القطاع–يستطيع 
وأثرها في  ،واقع تطبيق المعرفة الضمنية إلىالدراسة التعرف هذه 

 .األردني سالميبنك اإلالداري ببداع اإلاإل
 مشكلة الدراسة:

 إلداري،ا اإلبداع تحقيق على قادرة غير وحدها الحديثة التقنيات نإ
 والمعارف الخبرات ومنها ،معها األخرى  األدوات تضافر من بد ال إذ

 القدرة ادةزي أجل من عليها تستند صلبة معرفية قاعدة ووجود المتراكمة،

 احةوإت المشكالت، لمواجهة والمناسبة السريعة الحلول اقتراح على
 توفر إلى (1)دراسة أشارت فقد أفكارهم، عن للتعبير للعاملين الفرصة

 كدتأ كما األهلية، المصارففي  الضمنية المعرفة من عالية درجة
 لصتخ كما التنظيمي، البناء في أساسي عامل المعرفةأن  إلى (2)دراسة
 اراألفك طرح على القدرة عدم إلى أدى التأهيل ضعف أن إلى (3)دراسة

 على (4)دراسة أكدت كما الشركات، تطور على تساعد التي العملية
 تعليمو  وتشجيعهم تمكينهم خالل من المديرين اتإمكان تعزيز أهمية

 بالمصارف اإلبداعية القدرات أن إلى (5)دراسة خلصت كما. العاملين
وجود أثر إلدارة  (6)، كما بينت دراسةمتواضعة بحدود كانت األردنية

 المصارف إنف وبالتالي. المعرفة في ثقافة التميز بالمصارف التجارية
من هنا و  ،المبادرة على تشجع التي البرامج ضعف من تعاني األردنية

 على القدرة وعدم ،إبداعية أفكار طرحعدم  في المسؤولية تحملفهي ت
 ذلك ولعل واجهها،ت التي المشكالت مع عديدة للتعامل بدائل تطوير

 إلبداعا في خلل إلى أدى ، والذيالضمنية في المعرفة قصور إلى يعود
 توليد تدعم التي المناسبة البيئة توفير يتطلب الذي األمر اإلداري،
 يمتازون  الذين بالكوادر واالحتفاظ تطبيقها، أمام العوائق وإزالة المعرفة

 راسة في التساؤل الرئيسيمكن صياغة مشكلة الدو  .التراكمية بالخبرات
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: ما هو أثر المعرفة الضمنية في اإلبداع اإلداري بالبنك اإلسالمي اآلتي
 األردني؟

 : ياآلتيتفرع من هذا السؤال عدة تساؤالت فرعية على النحو و 
 ؟ياإلسالمي األردن اإلبداع اإلداري بالبنكما أثر التأهيل في  .1
 ؟نياإلسالمي األرد ما أثر التدريب في اإلبداع اإلداري بالبنك .2
 ؟اإلسالمي األردني ما أثر الخبرة في اإلبداع اإلداري بالبنك .3

 أهمية الدراسة: 
 تبرز أهمية الدراسة من خالل ب عدين أساسيين هما:

المكتبة العربية واألردنية على وجه إثراء من خالل  :األهمية العلمية-1
 ،ما تضيفه في مجاالت المعرفة الضمنية واإلبداع اإلداري ب ؛الخصوص

ة على عالو وإيضاح العالقة بين أبعاد المعرفة الضمنية واإلبداع اإلداري. 
ما كحداثة موضوع الدراسة وندرته حسب علم الباحث في المكتبة العربية. 

نموذج اضيع التي يسعى الباحثون لتقديم األيعد موضوع الدراسة من المو 
يق تأثير الدور المعرفي في تحق إلىاألمثل الذي يساعد المنظمات للتعرف 

 أهدافها اإلستراتيجية.
 والبنك ،مساعدة القطاع المصرفي األردني عامة األهمية العملية:-2

في معرفة مدى توافر أبعاد المعرفة الضمنية  ،اإلسالمي األردني خاصة
 العملية من خالل هميةكما تتركز األن وجهة نظر العاملين بها. م

متعلقة لجوانب القصور ا تكشف عنالنتائج التي  علىتسليط الضوء 
لفت أنظار متخذي القرار بالقطاع المصرفي و  ،بعملية اإلبداع اإلداري 

 تها باإلبداع اإلداري، وذلكاألردني إلى أهمية المعرفة الضمنية وعالق
جوانب الستفادة منها في اللإليها الدراسة  وصلتتنتائج التي لل اوفقً 

 التطبيقية.
 أهداف الدراسة: 

رفة أثر المع إلىإن الهدف األساسي لهذه الدراسة يتمثل في التعرف 
الل وذلك من خ ،الضمنية في اإلبداع اإلداري بالبنك اإلسالمي األردني

 :اآلتيةتحقيق األهداف 
 .دنياإلسالمي األر  اإلبداع اإلداري بالبنكبيان أثر التأهيل في  .1
 اإلسالمي توضيح أثر التدريب في اإلبداع اإلداري بالبنك .2

 .األردني
مي اإلسال أثر الخبرة في اإلبداع اإلداري بالبنك إلىالتعرف  .3

 .األردني

ها ستفادة منالعليا من خالل تقديم مقترحات لالمساعدة اإلدارة  .4
نية رداإلبداع بالمصارف األحقيق تجاه ت ،تخاذ القراراتافي 
 والبنك اإلسالمي األردني خاصة. ،عامة

 فرضيات الدراسة:
ة ذات : توجد عالقاآلتيةة ئيستسعى الدراسة إلى اختبار الفرضية الر 

بين المعرفة الضمنية  ،(α ≤ 0.05)داللة  مستوى  عند داللة إحصائية
 تتفرع منها الفرضياتو البنك اإلسالمي األردني. بواإلبداع اإلداري 

 :اآلتيةالفرعية 

 ≥ α)  داللة مستوى  عندتوجد عالقة ذات داللة إحصائية  .1

 .اإلسالمي األردني بين التأهيل واإلبداع اإلداري بالبنك(0.05

 ≥ α)  داللة مستوى  عندتوجد عالقة ذات داللة إحصائية  .2

 .اإلسالمي األردني بين التدريب واإلبداع اإلداري بالبنك(0.05
 ≥ α)  داللة مستوى  عندتوجد عالقة ذات داللة إحصائية  .3

 .اإلسالمي األردني بين الخبرة واإلبداع اإلداري بالبنك(0.05

 نموذج الدراسة:أ
لتحقيق الغرض من الدراسة والوصول إلى أهدافها المحددة في تحديد أثر 

اإلبداع ) :المتغير التابعفي  ،()المعرفة الضمنية :لالمتغير المستق
 اآلتي ذي موضح في الشكلهو  اإلداري(، صيغ أنموذج الدراسة، كما

 (.1) الرقم

 
 م.2020إعداد الباحث، من  المصدر:

 :منهجية الدراسة
لمنهج الوصفي التحليلي، كما المفردات اإلجرائّية لالدراسة  اتبعت  

 الدراسة بالمنهج التاريخي. تاستعان
  ها:وأدوات الدراسة جمع بياناتمصادر 
ع ستبانة لجماال وقد استخدمتعلى المصادر األولية: الدراسة  اعتمدت

ب، الكتفي:  وتمّثلتالبيانات، باإلضافة إلى المصادر الثانوية: 
الندوات و المجالت والصحف، و التقارير، و الدراسات، و البحوث العلمية، و 

 والمؤتمرات ذات الصلة بموضوع الدراسة.
 محددات الدراسة:

صعوبة الحصول على كافة المعلومات والبيانات ذات العالقة  .1
 بدراسة الحالة عن البنك اإلسالمي األردني. 

صعوبة الحصول على دراسات جمعت بين متغيرات الدراسة:  .2
 المعرفة الضمنية واإلبداع اإلداري. 

 :حدود الدراسة
 :اآلتيةاقتصرت الدراسة على الحدود 

 المي األردني.البنك اإلس الحدود المكانية: .أ

 م.2020 الحدود الزمانية: .ب

مي بالبنك اإلساللعاملين اوتنحصر في  الحدود الَبَشريَّة: .ج
 .األردني
 الدراسات السابقة:

هدفت الدراسة إلى توضيح طبيعة العالقة : (1)(2006دراسة الكعبي، )
توضيح أبعاد المعرفة في إدارة و بين المعرفة وإدارة عالقة الزبون، 
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 ،تشخيص المعرفة في المصارف كمورد إستراتيجيو عالقات الزبون، 
رفة تتصل بالمع وأضمنية كانت أسواء  ،مستوياتها فضاًل عن رصد

تحديد عالقات تأثير كما هدفت الدراسة إلى واضحة )الصريحة(، ال
لمعرفة المتوفرة في المصارف األهلية في خلق القيمة للزبون واالحتفاظ ا

 حيث ،من المصارف األهلية في بغدادع الدراسة تكون مجتمو به. 
لكل  مديرين( 6ا توزعوا بواقع )مديرً  (84دراسة من )عينة التكونت 
 يرينالمداستثناء بو  ،يضمنهم المدير المفوض لكل مصرف ،مصرف

صف و خلصت نتائج الدراسة إلى أن و  .لهم عالقة بالزبائن تالذين ليس
ضاًل عن فإجابات المبحوثين تجاه المعرفة الضمنية كان بمستوى عاٍل، 

و أ ،عدم تركيز المصارف على استخدام برامج جذب الزبائن الجدد
س ضعف وهذا يعك ،البرامج الموجهة لالحتفاظ بالزبائن الموجودين فعاًل 

قة وجود عالكما بينت نتائج الدراسة اهتمام المصارف بهذا الجانب، 
د عالقة كذلك وجو و  ،بين المعرفة والمضامين التسويقيةباط معنوية ارت

 ية.والمعرفة الظاهرة والمعرفة الضمن ،المضامين التسويقيةمعنوية بين 
ط يهدفت الدراسة إلى تسل: Pathirage etal(، (2007)(2)(دراسة: 

الضوء على أهمية المعرفة الضمنية والدور البارز لها في تحقيق األداء 
الدراسة  ائجوبينت نت. اا مهم  بوصفها مصدرا تنظيمي   ،التنظيمي الفاعل

 ،وطبيعة البنية التي تعمل فيها المنظمة ،وتركيز المعرفة ،بأن العمل
 ة في البناء التنظيمي.والموارد البشرية تعد عوامل أساسية ومهمّ 

: هدفت الدراسة إلى توضيح طبيعة العالقة ونوع (3)(2007نايف، )
يجي في ستراتواألداء اإل ،والمقدرة الجوهرية ،أثير بين إدارة المعرفةالت

المضامين والدالالت النظرية  وحّددت الدراسةالشركات عينة الدراسة. 
التي تعد جوهرية في العمل للمديرين في  ةوالمقدر  ،لعمليات المعرفة

قيق بداعية نحو تحتعزيز قدراتهم اإل لغايات ؛الشركات عينة الدراسة
نة استكشاف الفروق بين الشركات عيعالوة على فضل لشركاتهم. أأداء 

 الدراسة توضعوقد  ،إدارة المعرفة والمقدرة الجوهريةالدراسة في مستوى 
 ،جابات عينة الدراسةإنموذج إلدارة المعرفة والمقدرة من واقع أمالمح 

لمنهج ااعتمدت الدراسة على وقد  ،نسجم مع متطلبات البيئة العراقيةي
عن استخدام المنهج  فضاًل  ،عي لجمع البيانات من العينةاالستطال

ليل المنهج التحليلي في تحكما اعتمدت الوصفي في عرض البيانات، 
كون مجتمع تو  والمنهج المقارن لتفسير الفروق بين الشركات. ،نتائجال

 دراسةفكانت عينة ال. وزارة الصناعة في مدينة بغداد شركاتالدراسة من 
عهم في مو مج الذين بلغ ،األقسامتتألف من المديرين والخبراء ومديري 

ضعف تأهيل أفراد خلصت الدراسة إلى و . ا( مديرً 78تلك الشركات )
ى فكار العملية التي تساعد علوعدم قدرتهم على طرح األ ،عينة الدراسة

من  ايً هناك مستوى عالكما أظهرت نتائج الدراسة بأن تطور الشركات، 
ت والتي تمنح المديرين القدرة على التنبؤ بالمشكال ،رة في الشركاتالخب

ناك هفضاًل عن أن واتخاذ القرارات المناسبة.  ،التي تواجه شركاتهم
ساعدت  ،ضافة معرفة وقيمة مضافةإمن التدريب ساهم ب ًيامستوى عال

العينة على المساهمة في رفع كفاءة شركاتهم خالل مدة عملهم فراد أ
 فيها.

أثر المعرفة إلى هدفت الدراسة التعرف  :(4)(2010دراسة حمزة، )
ثر تحديد أوهدفت إلى الضمنية على جودة القرارات اإلستراتيجية، 

ية تحديد أثر المعرفة الضمنو المعرفة الضمنية على نظم دعم القرارات، 
اتبعت  وقدعلى جودة القرارات اإلستراتيجية بوجود نظم دعم القرارات. 

ون مجتمع تكو المنهج التركيبي، والمنهج الوصفي التحليلي.  الدراسة
الدراسة من كافة األفراد العاملين في شركات االتصاالت الخلوية 

ا شاغلي المواقع اإلدارية الوسطى والعلي من وتمثلت عينتهاالكويتية، 
ن مستوى المعرفة أخلصت الدراسة إلى و . موظًفا (75البالغ عددهم )

ك يمتلحيث ، اكان مرتفعً من متغيرات الدراسة الضمنية كمتغير 
المديرون العاملون في شركات االتصاالت الخلوية القدرة على تدريب 

اسة وأوصت الدر  بما يساعدهم على إنجاز أعمالهم. هم،وتعليمالعاملين 
ات المديرين العاملين في شركات االتصاالت الخلوية بدولة بتعزيز إمكان

  .همتعليمو العاملين م وتشجيعهم على تدريب من خالل تمكينه ؛الكويت
هدفت الدراسة الوقوف على  :(5)(2010دراسة الروسان والعجلوني، )

مدى االهتمام الذي توليه المصارف األردنية لموضوع رأس المال 
التنشيط، و االستقطاب، و )الصناعة،  :الفكري، وذلك من حيث

المحافظة، واالهتمام بالزبائن(، وعالقة ذلك بالقدرات اإلبداعية لدى و 
اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. وقد العاملين بالمصارف. 

، ا( مصرفً 15من المصارف األردنية البالغ عددهم ) هاتكون مجتمعو 
خلصت و ( مفردة من رؤساء األقسام. 60تم أخذ عينة مكونة من )و 

ن القدرات اإلبداعية كانت بحدود متواضعة، ولم يصل الدراسة إلى أ
 :(، وأن أبعاد رأس المال الفكري 3.5الوسط الحسابي إلى أعلى من )

تميزت بإيجابية أثرها في تنمية  ،والمحافظة( ،)الصناعة، التنشيط
صت أو و القدرات اإلبداعية لدى األفراد العاملين بالمصارف األردنية. 

ن في المصارف على تنمية قدراتهم ومهاراتهم الدراسة بتشجيع العاملي
 الشخصية، وإفساح المجال أمامهم لالبتكار واإلبداع. 

مدى إدراك  إلىلتعرف اهدفت الدراسة  :(7)م(2012دراسة الصالح، )
لمعرفة استخدام افي  ،العاملين في الشركة متعددة الجنسيات في األردن

الضمنية وخصائصها، وأثرها على تنمية المورد البشري في ظل مفهوم 
اإلدارة المعولمة، والتوصل إلى وضع إطار مقترح لتنمية الموارد البشرية 

باستخدام مدخل المعرفة الضمنية في هذه الشركات في ظل  هاوتطوير 
تمثل و لتحليلي. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي اوقد اإلدارة المعولمة. 

الشركات المتعددة الجنسيات في مدينة عمان، وقد مجتمع الدراسة من 
فيها  وّزعتشركة  (15كانت عينة الدراسة عينة عشوائية شملت )

خلصت الدراسة إلى أن استخدام المعرفة الضمنية و  ( استبانة،150)
ث أن للمعرفة الضمنية من حيو مرتفعة، كانت في الشركات  هاوتطبيق

  ري.على تنمية المورد البش اتأثيرً  ،ستخدام والتطبيق والخصائصاال
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 إدارة أثر قياس إلى الدراسة دفته: (6)(2015دراسة الكساسبة، )
عتمدت ا وقد  ،التجارية البنوك في التميز ثقافة تطوير في المعرفة

 ميعج من هامجتمع كون تو  ،التحليلي الوصفي المنهجالدراسة على 
 عددها لغالتجارية والبا البنوك في والوسطى العليا اإلدارات في العاملين

تم استخدام أسلوب الحصر وقد ، افرعً ( 28) على موّزعين ،ابنكً ( 12)
 إلى الدراسة توصلتو  ،مفردة( 199) الشامل ألخذ العينة والبالغ عددها

 إدارة دألبعا البنوك في -الدراسة مجتمع- العاملين تقييم مستوى  أن
 ائيةإحص داللة ذي أثر وجود الدراسة أظهرت كما ،امرتفعً  كان المعرفة
 العاملة ريةالتجا البنوك في التميز ثقافة في المعرفة إدارة أبعاد لجميع

 إلداراتا قبل من أهمية إبداءأوصت الدراسة بضرورة و  .تبوك مدينة في
 ،لديها البشرية الموارد إنتاجية مستوى  لتطوير ؛المعرفة إلدارة العليا

 مناخ رتوفي على ترتكز تميزٍ  ثقافة تطوير، و العام دائهاأ ومستوى 
 بين لموحدا والفهم ،والتنسيق ،الفاعلية من عالية بدرجة يتسم تنظيمي

 .البنوك في العالقة ذات والخارجية الداخلية األطراف جميع
اطية رتبالعالقة اال إلىهدفت الدراسة التعرف : (8)(2019حمد، )أدراسة: 

كما  ،إدارة المعرفة واألداء المؤسسي في مجموعة جياد الصناعيةبين 
 ؛هدفت الدراسة إلى بيان دور إدارة المعرفة وعالقتها باألداء المؤسسي

ء وإبراز تأثيرها على األدا ،من خالل التعريف بإدارة المعرفة وأبعادها
الدراسة المنهج الوصفي  اتبعتوقد المؤسسي بأبعاده المختلفة. 

تم و  ات جياد الصناعية،من العاملين بشرك هاتكون مجتمعو  لي،التحلي
إلى الدراسة خلصت و ( مفردة. 193أخذ عينة عشوائية بسيطة بلغت )

وجد فجوه نه تأكما  ،وجود فجوة في المعرفة بشقيها الظاهرية والضمنية
الباحث ذلك لوجود ضعف في الكفاءة في  وويعز  ،في معرفة العمل

ت أوصو  كما يوجد ضعف في الكفاءة في التطبيق. ،إدارة المعرفة
 ،الدراسة بالعمل على وضع برامج لنشر ثقافة المعرفة لدى العاملين

واالهتمام بشقيها الضمني والصريح، وتوضيح نتائج استخدام عمليات 
  إدارة المعرفة في تطوير األداء. 

 : هدفت الدراسة إلى تحديد(9)(2019دراسة الشمراني ومرغالني )
مصادر المعرفة الضمنية في شركات خدمات المالحة الجوية السعودية 

أنماط المعرفة الضمنية لدى موظفي  إلىالتعرف و موضوع الدراسة، 
ية ودورها في تنمخصائص المعرفة الضمنية  إلىالتعرف و الشركة، 

تكون و  الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، اتبعتوقد  ،الموارد البشرية
م تو ، شركة خدمات المالحة الجوية السعوديةلعاملين بمن ا هامجتمع

حيث تم توزيع  ؛طريق الحصر الشاملعينة الدراسة عن اختيار 
ا على أفراد العينة في جميع اإلدارات البالغ عددها االستبانة إلكتروني  

خلصت الدراسة إلى أن توفر المعرفة بشركة المالحة و  .( إدارة12)
نتائج الدراسة توفر عدد من أنماط المعرفة أظهرت و الجوية مرتفع، 

أهم تلك األنماط تتمثل في دعم الشركة و  ،الضمنية لدى الموظفين
لمحاوالت التجديد واالبتكار التي يسعى لها أصحاب المعرفة من 

ضرورة تشجيع الموظفين على بأوصت الدراسة و  .موظفي الشركة

 ،ت التدريبية لهموذلك من خالل زيادة الجرعا ؛األعمال االبتكارية
وتوفير الحوافز المادية والمعنوية للموظفين الذين لديهم أعمال ابتكارية 

 .في مجال العمل
 واقع  تطبيق إدارة إلىلتعرف ا: هدفت الدراسة (10)(2020حسن )دراسة 

تطوير و تخزين المعرفة، و توليد المعرفة، و )تشخيص المعرفة،  :المعرفة
صل داري ببنك فيبداع اإلأثرها في اإلو  ،تطبيق المعرفة(و المعرفة، 

لى نتائج تعكس الدور بين إدارة المعرفة إالتوصل وهدفت  ،يسالماإل
معرفة بإدارة الما يخص االهتمام  تقديم توصيات فيو ، اإلداري  واإلبداع

تكون و اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. وقد  ،واإلبداع اإلداري 
البالغ و  ببنك فيصل اإلسالمي السوداني مجتمع الدراسة من العاملين

( مفردة تم أخذها 170تكونت عينة الدراسة )و ، ( موظف800عددهم )
طوير وجود اهتمام بت أوضحت نتائج الدراسةو  عن طريق العينة الميسرة.

إلنجاز األعمال والمهام  ،السودانياإلسالمي فيصل المعرفة ببنك 
نعكس على جودة مخرجات بما ي ،بدرجة عالية من الدقة واإلتقان

نك بداع اإلداري بالبأشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى اإلو خدماته، 
نك زيادة الوعي بأهمية إدارة المعرفة ببأوصت الدراسة بو  .امرتفع نسبي  

 .وتأكيد دورها في اإلبداع اإلداري  ،فيصل اإلسالمي السوداني
 الدراسات السابقة:ما يميز الدراسة الحالية عن  

 كما الحالية، لدراسةل األولية التصورات بناء في السابقة الدراسات ساعدت

 تصور تكوين في ساهمتمفاهيمية ومنهجية،  بمجملها مقدمة شكلت

والمنهجية،  حيث المفهوم من الدراسة الحالية متغيرات عن ودقيق شامل
 الدراسات إليها توصلت التي والتوصيات النتائج وقد استفاد الباحث من

تميزت وقد لدراسة الحالية. ا مع أو اختالفها اتفاقها مدى بيان في السابقة
هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في كونها ركزت على المعرفة 

وأثرها في  ،ة(الخبر و التدريب، و )التأهيل،  :الضمنية بأبعادها المتمثلة في
عمل ن من أداء الخلق بدائل للتعامل مع المشكالت والمهارات التي تمكّ 

 البنك اإلسالمي األردني. بإتقان في 

 أقسام الدراسة: 

تمثل المقدمة، ت خالأقسام  ةالدراسة لثالث فقد قّسمتمما سبق،  اانطالقً 
ول، األقسم في العرفة الضمنية، واإلبداع اإلداري في: المعرفة والم
في مقترحات لوالنتائج والتوصيات وا ،ثانيالقسم في الوالدراسة الميدانية 

 . القسم الثالث
 اإلطار النظري:أواًل: 

 :. المعرفة1
دم التي تق ،والمعلومات الخبرات والقيم ن المعرفة مزيج متماسك منإ

أنها عبارة  كما. (11)المعلومات الجديدةتقدير و  ،ا لتقييم الخبراتطارً إ
لتعامل لللتحليالت والحلول الناجحة قاعدة للبيانات المهنية، ونماذج عن 

يرى و  .(12)للمنظمةإلى جانب المعرفة التخصصية  ،المشكالت مع
خالصة البصيرة المتراكمة من استخدام المعلومات أنها  بعض الباحثين

وما  ،وما يحتفظ به نتيجة هذا التفكير من مشكلة ما ،والخبرة والتفكير
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مزيج مركب من أنها ب ويشير آخرون . (13)نتذكره عن طريق التفكير
لتقييم  ؛الخبرة والقيم والمعلومات وبصيرة الخبير التي تزود بإطار عام

  .(14)المعلومات الجديدةب هاودمجالخبرات 
يرى الباحث أن هنالك عدم اتفاق بين آراء الكتاب على تحديد مفهوم و 

طار إعن تحديد  البتعادهمما إغلب محدد للمعرفة، ويرجع ذلك على األ
الف و بسبب اختأ ،خرى الجوانب دون األ وتركيزهم على بعض ،شمولي

ات كانمنها: اإلأبمنظور الباحثين للمعرفة، والباحث يعرف المعرفة 
مة التي تحصل عليها المنظ ،والضمنية والمعرفية الظاهرةالمعلوماتية 

، القدراتو من أجل بناء رؤيتها اإلستراتيجية عن طريق الخبرات، 
ات، مهار والاالتصاالت، و التوقعات، و القيم، و الحقائق، و البيانات، و 
 .االثقافة التنظيمية وغيرهو 
 :. المعرفة الضمنية2

في مبدأ كيف تعرف، من خالل القدرات التعليمية التي يمتلكها  تتجسد
أنها: المعرفة الموجودة في  بعض الباحثين يرى و . (15)المنظمة أفراد

شمل من تركيبتهم، وت االعاملين في المنظمة، وتمثل جزءً عقول األفراد 
 آخر أشارو  .(17()16)دراكات والتبصر والحكمة والتجارب والمهاراتاإل

أنها: المعرفة القابلة للتطبيق، حيث يتم تطويرها من الخبرة المباشرة ب
اركتها تم مشتادة ما وععن المعرفة الفنية والعمل الفني المرتبط بها، 

ويرى الباحث بأنها  .(18)راتمن خالل التفاعالت المباشرة ومشاركة الخب
المعرفة الشخصية لألفراد الناتجة كحصيلة لسنوات من الخبرة والتفاعل 

رين مع اآلخمع اآلخرين، وتكون صعبة الفهم إال بعد المشاركة فيها 
تضمن تو  .والتطبيقات ،واألحاديث ،المالحظات شتى، أبرزها: بطرق و 

 :اآلتيةالمعرفة الضمنية األبعاد 
 على وصف السلوك التنظيمي تأثير واضح اذ يعدّ  التأهيل:أ. 

 عالوة على بعملية التعلملكون األشخاص يتأثرون  ه؛وتشخيص
ات محددة ومطلوبة لدى سلوكه يمكن خلق ، ومن خاللالمنظمات
تمرة عملية مس التأهيل بأنالباحثين  بعضرى يو  ،(19)بالمنظمةالعاملين 

والمهارات من خالل إحداث تغيير اكتساب الفرد المعارف  تهدف إلى
أمر حتمي وضروري التعلم  أنآخر  يرى  كما. (20)نسبي ودائم في سلوكه

تفاعل وتكامل ه وسيلة فاعلة إلحداث أنبذكر و ، (21)للبقاء واالستمرار
ة لتكون النتيج ،لدمج المعارف والمهارات والخبرات القديمة ينشامل  

المنظمة على التكيف مع بيئتها  كما أنه أداة تساعد .(22)معرفة جديدة
  . (23)لزيادة إمكانية بقائها

ة وذلك إلنجاح تنفيذ إدار  ؛لعاملينلأهمية ن التدريب ذو إ ب. التدريب:
يهدف لتحسين أداء شاغلي الوظائف  أنه نشاطكما ، (24)المعرفة

تزويد العاملين بالمعلومات والمعارف وأيًضا يهدف إلى  ،(25)بالمنظمة
وخبرات لزيادة كفاءته اآلنية  ،مهارات أداء المهامإلكسابهم 
من مصادر اكتساب  آخر بأنه مصدر كما يرى  ،(26)والمستقبلية

مصممة بشكل الأشار آخر إلى أنه مجموعة من األنشطة و . (27)المعرفة

ى بذل عل وتحّثهم هم،ومهارات العاملينلتعزيز معارف تهدف  ،منتظم
 . (28)مزيد من الجهد

و فة أو المهارة أيختزل ضمنه مفهوم المعر أسلوب فطري،  ج. الخبرة:
المشاركة في عمل معين  عن طريقكتسب ما ت  وعادة  قدرة المالحظة،

بأنها: معرفة  الخبرة تعرفو . (29)وتتعمق أكثر بالتكرارأو حدث معين، 
يؤدي المهام بشكل هو شخص  ، والخبيرحددحول موضوع معميقة 

، (30)المتالكه مهارات ومعارف تميزه عنهمنتيجة  ؛اآلخرينأفضل من 
 :وهناك عدة أنواع من الخبرة، منها

سبها كتمعرفة، أو قدرات إرشادية، يعبارة عن الخبرة التشاركية:  -
مخرجات المدخالت و البين  ةالعالق ةمن معرفالفرد العامل 

 .(30)مختلفةال

 تليسو تتمثل في خبرة الجسد الحركية  خبرة المهارات الحركية: -
ف المعار أكثر من  وتعدّ لعب كرة القدم وغيرها،  :مثلعقلية، ال

  .(31)صعوبة للتقليد من قبل أنظمة المعارف المعمول بها

تسمح  ،عن خبرة عميقة عبارة العميقة:الخبرة النظرية أو الخبرة  -
 وتعتمد على، الم يتم حلها مسبقً بحل المشكالت لمجال محدد 

ويمكن الحصول عليها عن طريق التدريب  ،الذكاء واالجتهاد
من  ،أداء المهام المعقدة بدقة وإتقان ويسرأنها: وتعرف ب. المنتظم

يمكن مالحظتها وحركات  إجراءاتخالل االعتماد على سلسلة 
 خبراتبأنها:  أيًضاعرفت و . (32)أثناء تنفيذ مهمة ما بصورة مباشرة

 لى أداء المهامتساعد ع ،مكتسبة عن طريق الممارسة والتدريب
 .(33)بسرعة ودقة وإتقان

  :بداع اإلداري اإل. 3
 ،بأكبر قدرة من الطالقة الفكريةمنتج إنتاج  ىقدرة علالن اإلبداع هو إ

 ؛بعيدةبالتداعيات ال ، فضاًل عن اتصالهواألصالة ،والمرونة التلقائية
يرى . و (34)بشكل متفردالمنظمة  تواجه الفرد أووذلك كاستجابة لمشكلة 

 هاافواكتش نادرة وأغير مألوفة  إعطاء أفكار ىبأنه قدرة الفرد علآخر 
 تقديم حلول للمشكالت علىبأنه: القدرة  أيًضايعرف و . (35)هاواستعمال

و أبموجبها ينتج فرد  إجراءات بأنه: همبعضوأشار . (36)بصورة متفردة
اإلبداع ويمكن للباحث تعريف  .(37)جديدة مفيدة اأفكارً مجموعة صغيرة 

خلق األفكار الجديدة البعيدة عن السياق التقليدي في  :بأنه ،اإلداري 
واستحداث كافة الطرائق واألساليب التي من شأنها تحويل هذه  ،التفكير

شكال كل أ مع تحّمل ،ذي قيمة نافعة للمجتمع ،األفكار إلى واقع مطبق
. نظيميةاألهداف التق يلتحق ؛المغامرة المتمثلة بعمليات التغيير والدعم

 ويرتكز اإلبداع اإلداري على عدد من العناصر تتمثل في: 
إنتاج أكبر عدد ممكن من  ىعلقدرة الفرد تعني الطالقة:  .أ

ة خالل فترة زمني ،حددحول موضوع م بصورة تلقائيةاألفكار 
سبق  ،معلومات أو خبراتلاستدعاء لمحددة، أي أنها عملية 

كار نتاج العديد من األفإل ؛تياريةواكتسابها بصورة اختعلمها 
 .(37)فوق المتوسط العام لألقرانشكل ياإلبداعية ب
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هي درجة السهولة التي يعبر بها الفرد العامل عن وجهة المرونة:  .ب
 لألشياءر تعني النظعن التشدد والتمسك بأفكاره، كما  ، بعيًدانظره

تصبح لفكار المتنافرة يمكن الربط بين األ بحيث ،من عدة زوايا
  .(38)في شكل جديد

سرعة إنتاج أكبر عدد ممكن من  ىالقدرة علتعني : األصالة .ت
تعرف و  واألفكار الطريفة غير الشائعة. ،ستجابات غير المباشرةاال

 ىلمعنصيلة أي قليلة التكرار باأإنتاج استجابات  علىالقدرة  :بأنها
 جديدة.ار فكأتوليد  ىا قدرة الفرد عليًض أويقصد بها  اإلحصائي.

 وأوالشخص المبدع هو الذي يبتعد في استجاباته عن المألوف 
كر فيه يف اعمّ التقليدي، ويفكر في حلول وأفكار جديدة تختلف 

 .(39)هؤ زمال
الشعور واإلحساس  ىقدرة الفرد علهي الحساسية للمشكالت:  .ث

 وتحديد المعلومات ،و إيجاد المشكالت واكتشافهاأ ،بالمشكالت
ن ويعني ذلك أ وطرح التساؤالت الجيدة حول المشكلة. ،الناقصة

بعض األفراد أسرع من غيرهم في مالحظة المشكالت، وذلك الذي 
ضافة إعملية البحث عن حل لها، ومن ثم  في ىيمثل الخطوة األول

وإدخال التحسينات والتعديالت عليها، ويرتبط بهذه  ،معرفة جديدة
لشاذة أو المحيرة في أو ا القدرة مالحظة األشياء غير العادية

ثارة تساؤالت إوإعادة توظيفها أو استخدامها و  محيط الفرد،
 .(38)حولها

مدى شجاعة الفرد في تعريض نفسه للفشل  تعنيروح المخاطرة:  .ج
الدفاع و  ،والعمل تحت ظروف غامضة ،تخميناتالوتقديم  ،و النقدأ

كار فاألخذ زمام المبادرة في تبني أفكاره الخاصة. وتعني أعن 
ذي في الوقت نفسه ال ،والبحث عن حلول لها ،ساليب الجديدةواأل

التي  عمال لتحمل المخاطرة الناتجة عن األيكون فيه الفرد قاباًل 
 ،يقوم بها، ولديه االستعداد لمواجهة المسؤوليات المترتبة على ذلك

يكون المديرون الواعدون واعين  ،داري ما في ميدان العمل اإلأ
بداعية لدى في استثمار الطاقات اإل ،صر المخاطرةعن ألهمية

حاجة العاملين  وإدراك ،وتحسين المناخ التنظيمي ،العاملين
رتبة ثار المتغلب على التردد في تحمل اآلللت ؛للمساندة والدعم

ت تشجعهم آنظمة ومكافألى وضع إمما يدفعهم  ؛على المخاطرة
 .(40)على قبول المخاطرة وتحمل نتائجها

 :: الدراسة الميدانيةاثانيً 
 :. اإلجراءات المنهجية للدراسة1

بنك بال يتكون مجتمع الدراسة من العاملين: تهاوعين مجتمع الدراسة
عينة  تم أخذوقد ، ( موظًفا2440ردني والبالغ عددهم )اإلسالمي األ
اع اتسو  ،وتعدد فروعه ،لكبر حجم المصرف وذلك، %15منهم بلغت  

 توزيعه الجغرافي.

 ، وبنسبة( موظًفا350مكونة من )دراسة للعشوائية عينة  اختيرت حيث
( 350قام الباحث بتوزيع )و من المجتمع األصلي.  %16.7 بلغت

أي ما نسبته  ،استبانة صالحة للتحليل( 322) است رّد منهااستبانة، 
(92%.) 

 هاتحليلو تم تفريغ بيانات االستبانة  األساليب اإلحصائية المستخدمة:
 Statistical Package for)برنامج التحليل اإلحصائيمن خالل 

the Social Sciences)  (SPSS)،  وتم استخدام األساليب
 : اآلتيةحصائية اإل

فات الص إلىتم حساب التكرارات والنسب المئوية للتعرف  .أ
ا تجاه ادهوتحديد استجابات أفر  ،الشخصية لمفردات الدراسة

 .تتضمنها أداة الدراسةة التي عبارات المحاور الرئيس
الذي تستخدم فيه  ،أدوات التحليل اإلحصائي الوصفي .ب

والوزن  ،واالنحرافات المعيارية ،المتوسطات الحسابية
 بما يفيد في وصف عينة الدراسة واتجاهاتها. ؛النسبي

لمعرفة  ؛(Cronbach's Alphaاختبار )ألفا كرونباخ( ) .ج
 .ثبات فقرات االستبانة

 للتجزئة النصفية.و  ،راون للثباتب -معادلة سبيرمان .د

 ؛(Sample K-S-1سمرنوف ) –اختبار كولمجروف .ه
الطبيعي  التوزيع فيم  إذا كانت تتبعلمعرفة طبيعة البيانات 

 ؟أم ال

 ؛تم استخدام تحليل االنحدار )المتعدد(: تحليل االنحدار .و
 .الختبار الداللة اإلحصائية لفروض الدراسة

 :ألداة الدراسةت والصدق اإلحصائي باالث
 ،لقياس الثبات والصدق اإلحصائي ؛تم استخدام معامل ألفا كرونباخ 

 وبالتالي فإن القيمة التي ،%60ن القيمة اإلحصائية المقبولة له إحيث 
(. 0.935، وأن معامل الثبات الكلي بلغ )اتزيد عنه هي قيمة جيدة جد  

دق يمة الصقجاءت حيث  ،كذلك قيمة الصدق كانت مرتفعة لكل مجال
(، وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع 0.967لجميع فقرات االستبانة )

ى عينة تطبيقها عل فيالباحث  بحيث يطمئنّ  ،بدرجة عالية من الثبات
الدراسة. كما تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفردية 

يح تصحومعدل األسئلة الزوجية الرتبة لكل مجال، وقد تم  ،الرتبة
حيح براون للتص -معامل ارتباط سبيرمان االرتباط باستخداممعامالت 

((Spearman-Brown Coefficient،   اآلتيةحسب المعادلة : 

معامل االرتباط، وقد تبين أن ( ر)حيث  معامل الثبات = 
ومعامل  ،(0.976-0.945معامالت االرتباط المعدل تنحصر بين )

مما يدل على  ؛(0.913االرتباط المعدل لجميع فقرات االستبانة هو )
 لفقرات االستبانة. انسبي   اكبيرً  اأن هناك ثباتً 

 
 

1

2

ر

ر
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 :. نتائج تحليل البيانات الشخصية2
( من عينة الدراسة %5.3نَّ ما نسبته )إ: توزيع أفراد العينة حسب العمر

( إلى 30من ) وح أعمارهمتترا (%35.1سنة، و) 30أعمارهم أقل من 
من ( إلى أقل 40( تتراوح أعمارهم من )%31.6)( سنة، و40أقل من )

سنة فأكثر(.  50( تتراوح أعمارهم من بين )%28.1)( سنة، و50)
يتضح من ذلك أن النسبة العظمى من أفراد العينة تتراوح أعمارهم ما 

مما يدل على  ؛(%96.7) حيث بلغت نسبتهم ،سنة فأكثر( 30بين )
 وقدرة أفرادها على فهم عبارات االستبانة واإلجابة عليها. ،جودة العينة

( من %21.1نَّ ما نسبته )إ: توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي
( يحملون %78.9عينة الدراسة يحملون درجة البكالوريوس، وما نسبته )

 لعينة ممنمؤهل فوق الجامعي. ويتضح من كل ذلك أن جميع أفراد ا
ما يدل على جودة التأهيل  ؛يحملون درجات جامعية وفوق الجامعية

كل وبالتالي قدرتهم على فهم عبارات االستبانة بش ،العلمي ألفراد العينة
 جيد واإلجابة عليها بدقة.

( تتراوح %15.8نَّ ما نسبته )إ: توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة
( تتراوح %15.8سنوات، وما نسبته ) 10وأقل من  5سنوات خبرتهم من 
( تتراوح %26.3سنة، وما نسبته ) 15وأقل من  10سنوات خبرتهم من 

 جاء ما نسبته سنة، بينما 20وأقل من  15سنوات خبرتهم من 
سنة فأكثر. ويتضح من ذلك أن غالبية  20 خبرتهملم ن ( 42.1%)

وهذه  ،ثر(فأك واتسن10أفراد العينة تتراوح سنوات خبرتهم ما بين )
ة مما يمكنهم من اإلجابة على أسئل ؛النسبة تدل على نضج أفراد العينة

 االستبانة بشكل موضوعي.

 Sample-1سمرنوف ) –اختبار التوزيع الطبيعي )اختبار كولمجروف 

K-S)) 

سمرنوف لمعرفة هل البيانات تتبع  -تم استخدام اختبار كولمجروف
ضروري في حالة اختبار وهو اختبار  ؟التوزيع الطبيعي أم ال

 تشترط أن يكون توزيع معلميةن معظم االختبارات الأل ؛الفرضيات
 ( ذلك. 1) اآلتي ذو الرقم ا. ويبين الجدولالبيانات طبيعي  

 (: اختبار التوزيع الطبيعي لمجاالت الدراسة1) ذو الرقم جدولال

قيمة مستوى  Zقيمة  محتوى المحور
 الداللة

 النتيجة

 يتبع التوزيع الطبيعي 063. 1.315 التأهيل
 يتبع التوزيع الطبيعي 084. 1.258 التدريب

 يتبع التوزيع الطبيعي 073. 1.287 الخبرة

 يتبع التوزيع الطبيعي 136. 1.159 اإلبداع اإلداري 
 

 0.05إذا كان مستوى الداللة <  ايكون التوزيع طبيعي  
 -نتائج اختبار )كولمجروف ،(1) السابق ذي الرقم يالحظ من الجدول

 (،0.05)ن قيمة مستوى الداللة لكل محور أكبر من إحيث  ،سمرنوف(
خدام ويجب است ،وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي

 االختبار المعلمية.
 . نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها: 3

شة قمن منا للتمكن ؛الدراسةيشتمل هذا الجزء على تحليل محاور 
فرضياتها من خالل استخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات 

 :اآلتيالنحو على و  ،والوزن النسبي لمجاالت الدراسة ،المعيارية
 :المحور األول: المعرفة الضمنية

  :البعد األول: التأهيل
واالنحراف  الحسابي، يوضح المتوسط ،(2) اآلتي ذو الرقم جدولال

وترتيبها  ،التي تقيس بعد التأهيلللعبارات والوزن النسبي  ،المعياري 
 :اآلتي. وذلك على النحو حوثينبالما إلجابات وفقً 

 ( اإلحصاء الوصفي لعبارات بعد التأهيل 2جدول )
 الدرجة الترتيب األهمية النسبية االنحراف الوسط العبارات

 مرتفع جدا   3 85.8 0.56 4.29 معرفة بالمهارات الالزمة ألداء المهام بالبنك.يمتلك العاملون 

 مرتفع جدا   2 86.4 0.58 4.32 يطور البنك مهارات العاملين من خالل تداول المعرفة ونقلها. 

 مرتفع جدا   9 80.4 0.72 4.02 يلم البنك إلماما  بتأهيلي وقدراتي.

 مرتفع جدا   8 80.8 0.62 4.04 المؤتمرات وورش العمل.يشجع البنك على المشاركة في 

 مرتفع جدا   7 82.8 0.70 4.14 يقوم البنك بتطوير خطة للتعليم والتدريب.

 مرتفع جدا   4 85.4 0.63 4.27 تتوفر آلية لتطوير المسار الوظيفي للعاملين بالبنك.

 جدا  مرتفع  6 83.6 0.66 4.18 أشغل بالبنك وظيفة تقل عن قدراتي.

 مرتفع جدا   10 80.2 0.77 4.01 يمكنني أن أشغل وظيفة بمهام أكبر من وظيفتي الحالية.

 مرتفع جدا   1 88 0.60 4.40 يسهل البنك عملية تدفق المعلومات بين األفراد واألقسام داخله.

 مرتفع جدا   5 85 0.57 4.25 يسهل البنك عملية التعلم من خالل العمل. 

 مرتفع  11 76.6 0.87 3.83 التدوير في العمل كخطوة أولى لتطوير المعرفة.يعتمد البنك 

 مرتفع جدا   - 83.18 0.66 4.16 اإلجمالي

.م2020نتائج التحليل اإلحصائي ل بالنظرإعداد الباحث من المصدر: 
( ما يلي: أن المتوسططططططططططات الحسطططططططططابية التي 2يالحظ من جدول )

( وهي تزيططد عن 4.40-3.83تعبر عن محور التططأهيططل تتمركز بين )
(، كما أن درجة الوزن النسطططططبي للعبارات جميعها 3الوسطططططط الفرضطططططي )

كططانططت تتراوح بين مرتفع مرتفع جططدًا، ممططا يططدل أن غططالبيططة أفراد العينططة 
جطططدًا. كمطططا أن جميع موافقون على عبطططارات المحور بطططدرجطططة مرتفعطططة 

االنحراف المعيارية أقل من الواحد الصططططططططحيح مما يشططططططططير إلى تجانس 
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وتشططير هذه النتيجة إلى أن أغلب أفراد العينة  إجابات العينة المبحوثة.
المبحوثة يمتلكون تأهيل مرتفع جدًا بفضطططططل تشطططططجيع البنك اإلسطططططالمي 

ل وتسططططططططططهياألردني للعاملين بالمشططططططططططاركة في المؤتمرات وور  العمل، 
عمليطططة التعلم من خالل العمطططل، إضطططططططططططططططافطططة إلى تطوير خططططة للتعليم 

التي أشطططططططارت إلى  (1) تتفق نتيجة هذه الدراسطططططططة مع دراسطططططططةوالتدريب. 
التي  (2)مسططططتوى معرفي جيد بالمنظمات المبحوثة، وكذلك دراسططططةتوفر 

أشططططارت إلى وجود مسططططتوى عاٍل من المعرفة الضططططمنية، وكذلك دراسططططة 
التي أشارت إلى ضعف  (4)،  وتتعارض مع دراسة(9)و (7) ،(5)كل من 

تأهيل وعدم القدرة على طرح أفكار عملية يمكن تساعد الشركات على 
التي أشططططططططارت إلى وجود فجوة في المعرفة  (8) التطور، وكذلك دراسططططططططة

 الضمنية. 
 البعد الثاني: التدريب

ارات ب( يوضح المتوسط واالنحراف المعياري للع3فيما يلي جدول )
والوزن النسبي التي تقيس بعد التدريب وترتيبه وفقا" إلجابات 

 المستقصى منهم. وذلك على النحو التالي :

 (: اإلحصاء الوصفي لعبارات بعد التدريب3جدول )
االنحراف  العبارات

 المعياري
مستوى  المتوسط

 االستجابة
 الدرجة الترتيب

 مرتفع جدا   1 86.8 0.66 4.34 يهتم إدارة البنك بالتدريب كعملية مستمرة إلكساب المعارف. 

 مرتفع جدا   3 85 0.62 4.25 يتم إخضاع العاملين الجدد لعمليات تدريبية مناسبة.

 مرتفع جدا   2 85.8 0.65 4.29 يحدد البنك االحتياجات التدريبية للعاملين فيه بشكل دقيق.

 مرتفع جدا   5 83.6 0.69 4.18 البرامج التدريبية يتناسب مع طبيعة المشكالت التي تواجه العاملون.محتوى 

 مرتفع جدا   7 82.0 0.71 4.10 يشارك العاملون في دورات تدريبية إلكتساب معارف جديدة.

 مرتفع  9 78.4 0.96 3.92 يهتم البنك بعقد جلسات للعصف الفكري للعاملين فيه.

البنك العاملين فيه على التباحث في الحاالت العملية المستمدة من واقع يشجع 
 عملها وممارساتها.

 مرتفع جدا   8 80.6 0.69 4.03

يوفد البنك العاملين في بعثات خارجية لإلطالع على تجارب ناجحة لإلفادة منها 
 في العمل.

 مرتفع جدا   4 84.6 0.71 4.23

 مرتفع جدا   6 83 0.66 4.15 مهمة الكتساب المعارف.يدرك البنك أن التدريب وسيلة 

 مرتفع جدا   - 83.3 0.71 4.17 اإلجمالي

 م2020اإلحصائي   المصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل
( ما يلي: أن المتوسطات الحسابية التي تعبر 3يالحظ من جدول )

( وهي تزيد عن الوسط 4.34-3.92بين ) عن محور التأهيل تتمركز
(، كما أن درجة الوزن النسبي للعبارات جميعها كانت تتراوح 3الفرضي )

بين مرتفع ومرتفع جدًا، مما يدل أن غالبية أفراد العينة موافقون على 
عبارات المحور بدرجة مرتفعة جدًا. كما أن جميع االنحراف المعيارية 

 شير إلى تجانس إجابات العينة المبحوثة.أقل من الواحد الصحيح مما ي
وتشير هذه النتيجة إلى اهتمام البنك اإلسالمي األردني بالتدريب كعملية 
إلكساب المعرفة الضمنية، باإلضافة إلى تحديده إلى االحتياجات 
التدريبية بشكل دقيق لما لها من دور كبير في تنمية األفراد وتحسين 

 حيث أشارت إلى توفر (1)راسة مع دراسةتتفق نتيجة هذه الد قدراتهم.

التي أشارت  (2)مستوى معرفي جيد بالمنظمات المبحوثة، وكذلك دراسة
إلى وجود مستوى عاٍل من المعرفة الضمنية، وكذلك دراسة كل من 

التي أشارت إلى وجود مستوى مرتفع من المعرفة الضمنية،   (9)و (7) ،(5)
التي أشارت إلى وجود فجوة في المعرفة  (8)وتتعارض مع دراسة

 الضمنية.
 البعد الثالث: الخبرات

 الحسابي، يوضح المتوسط ،(4) اآلتي ذو الرقم جدولال
لخبرات التي تقيس بعد ا ،والوزن النسبي للعبارات ،واالنحراف المعياري 

 :اآلتي. وذلك على النحو المحوثينا إلجابات وترتيبها وفقً 

 ( اإلحصاء الوصفي لعبارات  بعد الخبرات4جدول )
االنحراف  العبارات

 المعياري
 الدرجة الترتيب األهمية النسبية المتوسط

 مرتفع جدا   5 80.8 0.73 4.04 يعتمد البنك آليات التدوير الوظيفي الكتساب المعارف.

 مرتفع  8 79.2 0.80 3.96  في مجال عملهم. يمتلك العاملون خبرات كافية

 مرتفع جدا   7 80 0.80 4.00 يستقطب البنك موظفين جدد يملكون معارف غير متوفرة لديه.

 مرتفع  9 78 0.85 3.90  يتمتع العاملون بالبنك بخبرات فنية وإدارية متجددة على الدوام

 مرتفع جدا   4 81 0.82 4.05 يوظف العاملون في البنك خبراتهم لتحقيق أهدافه.

 مرتفع  10 77.8 0.84 3.89 .يشجع البنك العاملين الجدد على اإلفادة من خبرة زمالئهم القدامى

 مرتفع جدا   6 80.4 0.72 4.02 يمتلك العاملون الخبرة في مجال البحث والتطوير.

 مرتفع جدا   2 83.0 0.62 4.15 يمتلك العاملون التجارب السابقة التي تساعدهم في أداء عملهم. 

 مرتفع جدا   3 82.8 0.70 4.14 يقوم البنك بتغيير بعض مهام العاملين الوظيفية بشكل منتظم من أجل نشر خبراتهم.

 مرتفع جدا   1 85.4 0.63 4.27 يتحفظ العاملون ذوي الخبرة في نقل معارفهم لآلخرين.

 مرتفع جدا   - 80.8 0.8 4.0 اإلجمالي
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 م2020اإلحصائي   المصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل
: أن المتوسطات اآلتي( 4)السابق ذي الرقم يالحظ من جدول 

 ،(4.27-3.89الحسابية التي تعبر عن محور التأهيل تتمركز بين )
للعبارات (، كما أن درجة الوزن النسبي 3وهي تزيد عن الوسط الفرضي)

ن غالبية أعلى مما يدل  ؛اجميعها كانت تتراوح بين مرتفع ومرتفع جد  
ما أن ا. كأفراد العينة موافقون على عبارات المحور بدرجة مرتفعة جد  

مما يشير إلى  ؛المعيارية أقل من الواحد الصحيح اتجميع االنحراف
لمبحوثة العينة ايرى الباحث أن أفراد و تجانس إجابات العينة المبحوثة. 

الوظيفي  نتيجة لالستقرار ؛ا في مجال العمليتمتعون بخبرات مرتفعة جد  
ح أن حيث اتض الخبرات والمهارات،ا الكتساب ا مناسبً الذي يوفر مناخً 

 عن سنة فأكثر(، فضاًل 10غالبية أفراد عينة الدراسة سنوات خبرتهم )
جة هذه تتفق نتيو . اعتماد التدوير الوظيفي بالبنك اإلسالمي األردني

التي أشارت إلى توفر مستوى معرفي جيد  ،(1)الدراسة مع دراسة

التي أشارت إلى وجود مستوى  (2)بالمنظمات المبحوثة، وكذلك دراسة
التي أشارت إلى وجود مستوى  (4)عاٍل من المعرفة الضمنية، ودراسة

تنبؤ لوالتي تمنح المديرين القدرة على ا ،عاٍل من الخبرة في الشركات
بالمشكالت التي تواجه شركاتهم واتخاذ القرارات المناسبة، وكذلك دراسة 

التي أشارت إلى وجود مستوى مرتفع من المعرفة  (9)و ،(7)و، (5)كل من
التي أشارت إلى وجود فجوة في  (8)مع دراسة الضمنية، وتتعارض

 المعرفة الضمنية. 
 المحور الثاني: اإلبداع اإلداري 

واالنحراف  الحسابي، ( يوضح المتوسط5) ذو الرقماآلتي  جدولال
 ،المعياري والوزن النسبي للعبارات التي تقيس محور اإلبداع اإلداري 

 :اآلتي. وذلك على النحو المحوثينا إلجابات وترتيبه وفقً 

 اإلداري ( اإلحصاء الوصفي لعبارات محور اإلبداع 5) ذو الرقم جدولال
االنحراف  العبارات

 المعياري
األهمية  المتوسط

 النسبية
 الترتيب 

 مرتفع 3 79.2 0.80 3.96 .فكار غير المسبوقةيهتم البنك باأل

 يتحمل البنك مسؤولية ما يقوم به
 .عمال ابتكارية رغم المخاطرأمن  

 مرتفع جدا   2 80 0.80 4.00

 لدى البنك القدرة على تطوير بدائل
 .عديدة للتعامل مع المشكالت 

 مرتفع 4 78 0.85 3.90

 مرتفع جدا   1 81 0.82 4.05 .فكار تتميز بعدم التقليدأيحرص العاملون على طرح 

 لدى العاملين القدرة على تقديم 
 .كثر من فكرة خالل فترة زمنية قصيرةأ

 مرتفع 5 77.8 0.84 3.89

 مرتفع - 79.2 0.82 3.96 اإلجمالي

م2020المصدر: إعداد الباحث من نتائج التحليل اإلحصائي 
وهي تزيد عن  ،(4.05-3.89(: أن المتوسططططات الحسطططابية التي تعبر عن محور التأهيل تتمركز بين )5) السطططابق ذي الرقم يالحظ من جدول

فقون مما يدل أن غالبية أفراد العينة موا ؛ا(، كما أن درجة الوزن النسططططبي للعبارات جميعها كانت تتراوح بين مرتفع ومرتفع جد  3الوسططططط الفرضططططي )
بحوثة. بات العينة الممما يشططير إلى تجانس إجا ؛المعيارية أقل من الواحد الصططحيح اتعلى عبارات المحور بدرجة مرتفعة. كما أن جميع االنحراف

ا لإلبداع اإلداري بالبنك اإلسطططططططالمي األردني، ويظهر جلي ا من خالل قدرتهم على اقتراح بدائل لمواجهة م اكل شطططططططويالحظ وجود مسطططططططتوى مرتفع جد 
اإلبداع اإلداري بالبنك مرتفع  أن مسططتوى التي أشططارت إلى  ،(10)هذه النتيجة مع دراسططة العمل، وتقديم أكثر من فكرة خالل فترة زمنية قصططيرة، وتتفق

 .أن القدرات اإلبداعية كانت بحدود متواضعةالتي أشارت إلى  (6)، وتتعارض مع دراسةانسبي  

 :اختبار فرضيات الدراسة 
ولغرض التحقق من وجود أثر لكل متغير  ،الختبار الفرضطططططططططططططيات

اسططططططططططتخدام توفيقات لنماذج االنحدار مسططططططططططتقل على المتغير التابع، تم 
 :المعرفة الضطططططططططططططمنية بأبعادها :المتغير المسطططططططططططططتقل إن حيث ،المتعدد

 .الخبرة(، والمتغير التطططابع: اإلبطططداع اإلداري  –التطططدريطططب  –)التطططأهيطططل 
 .ختباراال( يبين نتائج 6) اآلتي ذو الرقم والجدول

 المعرفة الضمنية وأبعادها الفرعية في اإلبداع اإلداري  ( نتائج اختبار أثر6) ذو الرقم جدولال
 R المتغير التابع 

معامل 
 االرتباط

2R  
 معامل التحديد

F  
 المحسوبة

 معامل االنحدار

المتغير 
 المستقل

 

β الخطأ 
 المعياري 

t 
 المحسوبة

Sig** 
 مستوى
 الداللة

 0.000 3.063 180. 551. التأهيل 383 .9 146. 382. اإلبداع اإلداري 

 0.000 6.430 084. 539. التدريب 345 .41 429. 655. اإلبداع اإلداري

 0.000 5.890 113. 664. الخبرة 695 .34 387. 622. اإلبداع اإلداري
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 م2020المصدر : بيانات اإلستبيان، اعداد الباحث ،
(، بأن  نماذج االنحدار 6) السابق ذي الرقم الجدول تشير نتائج

على  ،المتعدد لقياس تأثير المعرفة الضمنية وأبعادها )المتغير المستقل(
ة ستطيع تمثيل العالقنو  ،محور "اإلبداع اإلداري" )كمتغير تابع( معنوية

والتي ، (F)بين المعرفة الضمنية والمتغير التابع من خالل قيم عمود 
( SPSSكبر من القيم الجدولية المناظرة والتي يستبدلها برنامج )جميعها أ

 بعاد الفرعية لمحور المعرفة الضمنيةاألنتائج ن أ(، و sig ≤ 0.05بقيم )
 = R2تشير النتائج بأن متغير التأهيل: يشرح ) جاءت وفق اآلتي:

ة بقيم ا( من االختالفات في قيم "اإلبداع اإلداري"، ويؤثر عليه معنوي  146.
. (551 β( حسب اختبار )t = 3.063)،  ن أنموذج االنحدار للعالقة أو

 = R2ن متغير التدريب يفسر ) أو  .(F = 9. 383بينهما معنوي )
بقيمة  ا( من االختالفات في قيم "اإلبداع اإلداري"، ويؤثر عليه معنوي  429.

. =(539 β)،  ( حسب اختبارt = 6.430)،  وان أنموذج االنحدار
يوضح متغير "الخبرة" ما و (. F = 41. 345للعالقة بينهما معنوي )  

الختالفات في قيم اإلبداع اإلداري، ويؤثر ا( من اR2 = .387نسبته ) 
ن أو  ،(t = 5.890( حسب اختبار )β 664ا بقيمة )= .عليه معنوي  

 (.F = 34. 695أنموذج االنحدار للعالقة بينهما معنوي )  
 :ثالثًا: النتائج والتوصيات والمقترحات

 النتائج
 ستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة بما يأتي:يمكن تلخيص أهم اال

 .اأن مستوى المعرفة الضمنية بالبنك اإلسالمي األردني مرتفع نسبي  . 1   
 ،ا. أن مستوى اإلبداع اإلداري بالبنك اإلسالمي األردني مرتفع نسبي  2

نية على تقديم أفكار مبتكرة خالل فترة زم البنك تشجيعويعزى ذلك إلى 
 لتطوير بدائل عديدة للتعامل مع المشكالت. ؛قصيرة

أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية ضعيفة بين  .3
ي وأن التباين ف ،التأهيل واإلبداع اإلداري بالبنك اإلسالمي األردني

 ( من التغير في اإلبداع اإلداري.%14.6التأهيل كمتغير مستقل يفسر )
بينت نتائج الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية قوية بين  .4

ي وأن التباين ف ،التدريب واإلبداع اإلداري بالبنك اإلسالمي األردني
 داع اإلداري.( من التغير في اإلب%42.9التدريب كمتغير مستقل يفسر )

أكدت نتائج الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية قوية بين الخبرة  .5
تغير وأن التباين في الخبرة كم ،واإلبداع اإلداري بالبنك اإلسالمي األردني

 ( من التغير في اإلبداع اإلداري.%38.7مستقل يفسر )
 :التوصيات

 الباحث باآلتي: يبناء على نتائج الدراسة يوص
بني المعرفة الضمنية كمدخل لتحقيق اإلبداع اإلداري بالبنك اإلسالمي ت -

 األردني.

 ،تشجيع اإلبداع اإلداري من خالل عمل جائزة خاصة باإلبداع والتميز -
الع كافة وإط ،منح لألفراد العاملين المبدعين بالبنك اإلسالمي األردنيت  

 العاملين عليها.
درة على ومركزة على الق ،طة التدريبيةبناء ثقافة تنظيمية داعمة لألنش -

لتحقيق اإلبداع اإلداري بالبنك اإلسالمي  ؛اإلنجاز والكفاءة التنظيمية
 األردني.

د من خالل عق ؛االهتمام بإكساب العاملين المهارات الفنية واإلدارية -
أفضل الممارسات العملية من خالل االستفادة ب وتدريبهم ،ور  العمل

 المتوفرة بالبنك.من المعارف 

وذلك لجلب الخبرة والمعرفة  ؛االستفادة من أسلوب العقود اإلدارية -
 .اهالخارجية التي تفتقدها المصارف وتحتاجها في تشغيل عملياتها وتفعيل

 :المقترحات
ا لحدود الدراسة التي يفرضها منهج البحث العلمي، يرى الباحث أن نظرً  

تمكن من لم يوالتي  ،بموضوع الدراسةهناك الكثير من الجوانب المتصلة 
 تغطيتها، وتصلح لدراسات مستقبلية منها:

 أثر المعرفة الضمنية في جودة الخدمة المصرفية. -

 أثر المعرفة الضمنية في تطبيق إدارة الجودة الشاملة. -

 قياس العالقة بين المعرفة الضمنية وضغوط العمل. -

References: 
1. Al Kaabi, niema Shaliba Ali. The effect of 

knowledge on managing customer 

relationships (an applied study in a sample of 

Private Banks in Baghdad), PhD thesis, 

published, Al-Mustansiriya University, Iraq, 

(2006). 

2. Pathirage, Chaminda. Amaratunga, Dilanthi 

and Haigh, Richard Peter. Tacit Knowledge & 

Organizational Performance: Construction 

Industry Perspective ،Journal of Knowledge 

Management ،VOL 11 ،NO1, Pp115-126, 

(2007). 

3. Nayef, Asaad Kathem. The Relationship 

between Knowledge Management and 

Intrinsic Capacity and its Impact on Strategic 

Performance. Unpublished PhD Thesis, Al-

Mustansiriya University, Iraq, (2007). 

4. Hamzah, Syed Ali Muhammad Syed Ali. 

Decision support systems as a mediating 

variable in enhancing the impact of tacit 

knowledge on the quality of strategic 

decisions. Unpublished Master of Business 

Administration thesis, College of Business, 

University of the Middle East, Jordan, (2010). 



 2021,  الثانيالعدد  – الواحد و العشرون المجلد  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

301 

 

5. Al-Rousan, Mahmoud Ali, and Al-Ajlouni, 

Mahmoud Muhammad, The Impact of 

Intellectual Capital on Creativity in Jordanian 

Banks: A Field Study, Journal of Economic 

and Legal Sciences, Damascus University, 

Volume 26, Issue 2, pp. 37-57, (2010). 

6. Kasasbeh, Wasfi Abd Al-Kareem, The Impact 

of Knowledge Management in the 

Development of a Culture of Excellence: An 

Empirical Study of the Commercial Banks 

Operating in the City of Tabuk, Journal of 

Administrative Sciences - University of 

Jordan, Vol.42 Issue 2, pp.531-551, (2015). 

7. Al-Saleh, Asma Rashad Nayef. Tacit 

knowledge and its role in the development of 

human resources in light of the concept of 

globalized management, International 

Scientific Conference: Globalization of 

Management in the Age of Knowledge, Jinan 

University, Tripoli-Lebanon, pp. 1-37, (2012). 

8. Ahmed, Khaled Hassan Mohamed. The role of 

tacit knowledge on the institutional 

performance of the Sudanese industrial 

enterprises (application to the Jiad Industrial 

Group). Unpublished PhD thesis, El-Neelain 

University, Khartoum, (2019). 

9. Al-Shamrani, Salih Muhammad Ali, and 

Marghalani, Muhammad Amin. Tacit 

knowledge and its role in the development of 

human resources in the Saudi Air Navigation 

Services Company, The 9th International 

Academic Academic Conference: 

Contemporary Trends in the Social, 

Humanities, and Natural Sciences, Volume 1, 

pp2123-2160, (2019). 

10. Hassan, Safaa. The Impact of Knowledge 

Management on Administrative Creativity - 

An Applied Study on Faisal Islamic Bank 

(2008-2018). Unpublished PhD thesis, 

Omdurman Islamic University, Khartoum, 

(2020). 

11. Najm, Najm Abboud. Knowledge 

management: concepts, strategies, and 

processes. Amman: Al-Warraq for Publishing 

and Distribution, (2008). 

12. Al-Anzi, Saad. Intellectual Capital: The Real 

Wealth of Twenty-First Century Business 

Organizations, Journal of Economic and 

Administrative Sciences - College of 

Administration and Economics, University of 

Baghdad, Volume 8, No 25, p114, (2001). 

13. Al-Kubaisi, Salah Al-Din Awwad Ibrahim. 

Tacit knowledge. Riyadh: Arab 

Administrative Development Organization, 

(2005). 

14. Al-Amiri, Fadel Abbas Jasim. Formulating the 

strategic vision for the information technology 

industry in the Arab countries. Cairo: League 

of Arab States Press, (2004). 

15. Kidwell, Jillinda J, Linde, Karen M. Vander. 

Johnson and Sandra L.  Applying Corporate 

Knowledge Management: Practices in Higher 

Education Quarterly, ERIC Clearinghouse on 

Higher Education, Vol 3, No.4, pp28-33, 

(2000). 

16. Al-Ani, Ali Faeq. The role of implicit 

knowledge in achieving administrative 

creativity: Bank of Baghdad, Unpublished 

Master Thesis, Mustansiriya University, 

(2004). 

17. Hassan, Hussein Ajlan. Cognitive 

management strategies. Oman: Ithraa for 

Publishing and Distribution, (2008). 

18. Rifai, Mamdouh Abdel Aziz. Tacit 

knowledge. Cairo: Al Kutub for Publishing 

and Distribution, (2013). 

19. Yassin, Saad Ghalib. Strategic management. 

Amman: Al-Yazouri for Publishing and 

Distribution, (1998). 

20. Alamyan, Mahmoud Salman. Organizational 

behavior in business organizations. Amman: 

Wael for Publishing and Distribution, (2010). 

21. Laudon & Loudon Kenneth. Management 

Information Systems  ،4th  ،Ed.  ،Prentice – 

Hill International Inc. U.S.A, (2001). 

22. Al-Malkawi, Ibrahim Al-Khalouf. Tacit 

knowledge, practices and concepts. Oman: 

Warraq for Publishing and Distribution, 

(2007). 

23. Jallab, Ihsan Dahesh. Managing organizational 

behavior in an era of change. Amman: Safaa 

for Publishing and Distribution, (2011). 

24. Tocan, Madalina Cristina. Critical Factors to 

Knowledge Management Implementation, The 

International Conference on Administration 

Business university of Bucharest, Romania. 

Pp817-82, (2009)  .  



 2021,  الثانيالعدد  – الواحد و العشرون المجلد  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

302 

 

25. Barnouti, Sa`adh Naif. Human Resource 

Management. Alexandria: Aljamieia for 

Publishing and Distribution, (2011). 

26. Al-Hiti, Khaled Abdel-Rahim. Human 

Resource Management. Amman: Wael for 

Publishing and Distribution, (2003). 

27. Mustafa, Shuaib Ibrahim. The effect of 

technical knowledge and creative behavior on 

the performance level of some industrial 

organizations - a field study. Unpublished PhD 

thesis, University of Mosul, Iraq, (1998). 

28. Alsarn, Raad Hassan. Globalization of 

banking service quality. Damascus: Amman: 

Al-Warraq Foundation for Publishing and 

Distribution, (2007). 

29. Hitt, Michael AK Ireland, R. Duane. and 

Hoskisson, Robert E. Strategic Management 

Competitiveness and Globalization  ،4th Ed.  ،

South – College Pub, (2001). 

30. Al-Mnirawi, Hana Abdul-Raouf Muhammad. 

The role of tacit knowledge in improving 

higher education service quality. Unpublished 

MA Thesis, Ain Shams University, (2015). 

31. Al-Anzi, Saad, and Naama, Nagham Hussein. 

The impact of investing intellectual capital on 

the organization's performance. Journal of 

Economic and Administrative Sciences - 

College of Administration and Economics, 

Volume 8, Issue 28, p33, (2001). 

32. Qatami, Youssef, Qatami, Nadia. Teaching 

psychology. Amman: Ashroog for Publishing, 

(2001). 

33. Abu Al-Kashik, Muhammad Nayef. 

Contemporary school administration. Riyadh: 

Jarir for Publishing and Distribution, (2006). 

34. Althiyab, Ahmad Muhammad and Abu 

Hammur, Anan Muhammad. Contemporary 

management concepts. Oman: Academics for 

Publishing and Distribution, (2011). 

35. Shqirat, Mahmoud Taqish. Creativity in 

educational supervision and school 

administration. Amman: Al-Furqan for 

Publishing, (2003). 

36. Khair Allah, Jamal. Administration creativity. 

Amman: Osama for Publishing and 

Distribution, (2009). 

37. Greenburg, Gerald, and Barron. Behavior 

management in organizations. Translated by 

Rifai Muhammad Rifai, Ismail Ali Bassiouni. 

Riyadh: Almiriykh for Publishing, (2015). 

38. As-Sa`di, Lily Saad Saeed. Excellence, talent, 

creativity and decision-making. Amman: Al-

Hamed for Publishing and Distribution, 

(2007). 

39. Al-Lawzi, Moussa. Organizational 

development. Amman: Wael for Printing and 

Publishing, (1999). 

40. Ali, Amina Abdel Qader. The relationship 

between the constituents and obstacles to 

administrative creativity in Sudanese 

institutions. Journal of Economic Sciences, 

Sudan University of Science and Technology, 

Khartoum, Volume1, No6, p185, (2015). 

 


