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 : الملخص
  

دریس  ھدف البحث الحالي إلى التعرف على العالقة بین مشاركة المعرفة بین أعضاء ھیئة الت
ري  ار الفك ى اإلط رف عل الل التع ن خ ك م دیھم، وذل ائدة ل ة الس ة التنظیمی ة والثقاف ة المنوفی بجامع

نھج لمشاركة المعرفة وللثقافة التن ان الم د استخدم الباحث ظیمیة، والبحث عن طبیعة العالقة بینھما، وق
ة من عدد ( وا من ٣٠٠الوصفي لمناسبتھ لموضوع البحث وطبیعتھ، وقد تكونت عینة الدراس ) عض

أداتین  تبانتین ك میم اس ان بتص ام الباحث ث ق داف البح ق أھ ة، ولتحقی ة المنوفی دریس بجامع ة الت ھیئ
ى للتعرف على مستوى الم ة، والتعرف عل شاركة بالمعرفة بین أعضاء ھیئة التدریس بجامعة المنوفی

ھ  ة ذات دالل اك عالق ت ھن ا إذا كان ى عم ذلك التعرف عل دیھم، وك ة السائدة ل مستوى الثقافة التنظیمی
ً آلراء  ا دیھم وفق إحصائیة بین متوسطات مستوى مشاركة المعرفة ومستوى الثقافة التنظیمیة السائدة ل

اء ھ طات أعض ة، والمتوس ب المئوی رارات، والنس تخدام التك م اس ة، وت ة المنوفی دریس بجامع ة الت یئ
ار  ب، اختب ل T-testالحسابیة، واالنحرافات المعیاریة، النسبة المئویة الوزنیة والترتی ار تحلی ، واختب

این أحادي االتجاه،  ة ANOVA one wayالتب اط لمعرف امالت االرتب ار شیفیھ، وحساب مع ، اختب
 العالقة بین متغیري الدراسة.

ة   ین أعضاء ھیئ ة ب وقد أسفر البحث عن مجموعة من النتائج أھمھا: مستوى مشاركة المعرف
ة  ین أعضاء ھیئ ة السائدة ب ة التنظیمی ة متوسطة، مستوى الثقاف التدریس بجامعة المنوفیة جاء بدرج

ة ارتبا ودة عالق ة متوسطة، وج ة جاء بدرج ین التدریس بجامعة المنوفی ة إحصائیة ب ة دال ة موجی طی
ة  دریس بجامع ة الت اء ھیئ دى أعض ائدة ل ة الس ة التنظیمی توى الثقاف ة ومس اركة المعرف توى مش مس
وع  اختالف ن ف ب ة یختل المنوفیة، مستوى مشاركة المعرفة بین أعضاء ھیئة التدریس بجامعة المنوفی

ر الح (األكث رة لص نوات الخب ة، وس ات النظری الح الكلی ة لص ن  الكلی ة  ٢٠م ة األكادیمی نة) والرتب س
ة یختلف  ة المنوفی دریس بجامع ة الت ین أعضاء ھیئ لصالح األستاذ. مستوى الثقافة التنظیمیة السائدة ب

 سنة) ، والرتبة األكادیمیة لصالح (األستاذ). ٢٠باختالف سنوات الخبرة لصالح ( األكثر من 
 التدریس، الثقافة التنظیمیة، جامعة المنوفیة.  والكلمات المفتاحیة: مشاركة المعرفة، أعضاء ھیئة  
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Abstract 
The current research aimed at examining the relationship between 

sharing knowledge among Menofia University faculty members and their 
organizational culture, through examining the theoretical framework of 
sharing knowledge and organizational culture, and examining the 
relationship between them. The researchers applied the descriptive approach 
as it is suitable for research problem. The sample of the study consisted of 
(٣٠٠) faculty members at the University of Menofia. To achieve the 
research aims, the researchers built two questionnaires to examine the level 
of knowledge sharing among Menofia University faculty members, and 
their level of organizational culture, and examining if there is statistically 
significant relationship between the mean scores of sharing knowledge and 
organizational culture among the sample according to their point of view. 
The researchers used frequencies, percentages, mean scores, standard 
deviations and relative weight, order, T-test, one-way ANOVA, Schiffe test, 
and correlation coefficients to determine the relationship between the two 
variables. The research results revealed that the level of knowledge sharing 
among faculty members at Menofia University is moderate, the level of 
organizational culture among faculty members at Menofia University is 
moderate, and there is a statistically significant positive correlation between 
the level of knowledge sharing and the level of organizational culture 
among members of the Faculty of Menofia University, the level of 
knowledge sharing among members of the Faculty of Menofia University 
differs due to their field of specialization in favor of theoretical faculties, 
due to years of experience in favor of (more than ٢٠ years of experience), 
and due to academic degree in favor of the degree of professor, the level of 
organizational culture among members of the Faculty of Menofia University 
differs due to years of experience in favor of (more than ٢٠ years of 
experience), and due to academic degree in favor of the degree of professor.   

 
Key words: Knowledge sharing, faculty members, organizational culture, 

Menofia University. 
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 : مقدمةال
ة.   الثورة المعرفی مى ب ورة تس یعتبر العصر الذى نعیشھ الیوم عصر المعرفة؛ لما یشھده من ث

ار  ث ینبغى ابتك حیث تحظى ھذه الثورة بعنایة واھتمام كبار علماء اإلدارة ومفكریھا وممارسیھا. حی
ا طرق جدیدة فى التفكیر والبعد عن الطرق القدیمة. فالمعرفة تعتبر المصدر الو ى یومن م ف د والمھ حی

 )١٤٢، ص٢٠١٢ھذا مثل: العمل ورأس المال. (العزاوى، 
داع   ى اإلب ة إل ة، والحاج غوط البیئی ة، والض ل: العولم رات مث د من المتغی حیث ساھمت العدی

ام إلدارة  میم نظ ات بتص ن المؤسس ر م ام الكثی ي اھتم تھلكین، ف ات المس باع احتیاج واالبتكار، وإش
ل  المعرفة ومشاركتھا، ى االستخدام األمث ھم ف ى یمكن أن تس وابتكار الوسائل واألسالیب المناسبة الت

ال  الم الم ى ع ط ف یس فق وى ل دور حی اركتھا ب ة ومش وم إدارة المعرف ا. وتق ى یمتلكونھ ارف الت للمع
الى  یم الع ا من مؤسسات التعل ة؛ فالجامعات وغیرھ واألعمال، ولكن فى مؤسسات القطاعات المختلف

ا ومشاركتھا تتضمن العد ة وبثھ د المعرف ى تولی وى نشاطھا عل ث ینط ة، حی د من المعارف المختلف ی
غوط  ى ض الى إل ت الح ى الوق الى ف یم الع ات التعل ع مؤسس ث تخض ین. حی ع الدارس ا لجمی وإتاحتھ

ً عن تلك الطرق التى تواجھھا المؤسسات التجاریة.  األسواق، وبطرق ال تختلف كثیرا
(Ramayah, and et al., ٢٠١٣, p.١٣٢) 

ى   ات الت ات؛ فالمنظم ل المنظم یر ك ى مص ى ف ور األساس ى المح ة ھ ة للمعرف ى الحاج وتبق
ة مناسبة لمشاركة  ة بیئ ا إتاح ب علیھ ا، وج ى تمتلكھ ة الت تسعى إلى تحقیق التمییز من خالل المعرف

ا ا ة عملھ ة أخرى؛ ألن طبیع ة من وجھ ة الخارجی إلنسانى المعرفة بین أفرادھا من وجھة، ومع البیئ
ى  ة ف زة، ودق دمات متمی ن خ ة م ك المعرف وفره تل ا ت ا وم ة أفرادھ ى معرف ى عل د بشكل أساس یعتم
ى المشاركة  درتھا عل ون بق ذه المنظمات مرھ اء ھ إن استمراریة وبق ا، ف التشخیص، ونجاح لعملیاتھ

 )١، ص٢٠١١بالمعرفة بین أفرادھا. (البلبة، 
یم  ى  وتمثل مشاركة المعرفة فى مؤسسات التعل ى األساس عل د ف ً یعتم ا ً محوری الى نشاطا الع

ل  م العوام دریس من أھ ة الت ین أعضاء ھیئ ة ب ر مشاركة المعرف ث تعتب اح؛ حی ة المت رصید المعرف
لة.  طة ذات الص ودة لألنش تویات الج ات، ومس ة للجامع درات البحثی اء بالق ة لالرتق المؤثرة والالزم

(Yaghi, and et al, ٢٠١١, p.٢٠) 
م المنتسبین  ویعد قیام  ع زمالئھ رات م ة والخب دریس بمشاركة المعرف ة الت قدامى أعضاء ھیئ

د  ع، ومن التقالی ة المجتم ث، وخدم دریس والبح ى الت م ف ة لتحسین مستوى أدائھ ً لألقسام العلمی حدیثا
 المھنیة األساسیة، والمتأصلة فى المؤسسات األكادیمیة.

(Goh, and Mangit- singh, ٢٠١٤, p.١٢٥) 
اف زنین إض ر المخ ة وأكب ین للمعرف م المنتج الى أھ یم الع ات التعل ر مؤسس بق تعتب ا س ة لم

ارف  ارك المع ور وتتش ات أن تط ذه المؤسس ى ھ ب عل ذلك وج ع؛ ول ى المجتم ا ف درین لھم والمص
دة  ب عدی وم بمطال ھ الی بحت تواج ا أص ة وأنھ ھم، خاص دریس أنفس ة الت اء ھیئ ین أعض رات ب والخب

دریس  لتحقیق جودة التشارك فى ة الت رات، فأعضاء ھیئ وارد والخب ة  –الم ً للمعرف اال  –بوصفھم عم
ث  یعتبرون العنصر األساسى من حیث التأثیر على التغییر فى مجتمع المعرفة فى العصر الحالى؛ حی
اج.  ل واإلنت م العم ى نظ رات ف ات والتغیی ا المعلوم ویر تكنولوجی ى تط یة ف ً أساس ؤدون أدوارا م ی إنھ
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(Kim & Ju, ٢٠٠٨, p.٢٨٣)  دریس ة الت ین أعضاء ھیئ ة ب ة تشارك المعرف كل عملی م تش ومن ث
ودة  و الج ھ نح ور، أو توج ول أو تط ات تح ة عملی ھ أی ى علی ذى تبن اس ال ة األس بالمؤسسات الجامعی

 والتمییز.
ا ومراكز   د العلی ة داخل الجامعات والمعاھ ى مشاركة المعرف رى ف ة الكب وبالرغم من األھمی

ادیمیین عن  البحوث، فتواجھ سائر مؤسسات التعلیم العالى مشكلة كبیرة تتمثل فى عزوف معظم األك
عون باستمرار  ث یس تثناء، حی ً بین األكادیمیین دون اس مشاركة المعرفة. وھذا اتجاه یكاد یكون شائعا
ارف  ون مع دما یمتلك ة عن ذه الرغب د ھ ردى. وتتزای كل ف ل بش رین والعم ن اآلخ تقالل ع ى االس إل

 وفریدة ونادرة ال یمتلكھا زمالؤھم. متخصصة، 
(Ramayah, and et al., ٢٠١٣, p.١٣٢) 

ات   ن جامع ة م الى العربی یم الع ات التعل ف مؤسس ى مختل ة ف اركة المعرف وحظ أن مش د ل وق
ر من  م الكثی ا، وال یعل ب أن تتبوأھ ى یج ة الت ومعاھد علیا ومراكز بحوث ال تحظى بالمكانة المرموق

د األكادیمیین العرب أ ى بمستویاتھم وتزی دریس ترتق ة الت ین أعضاء ھیئ ن المشاركة العلمیة الفعالة ب
ى  ة ف اركة المعرف ات مش ن عملی ة ع ات الكافی وافر المعلوم دم ت ى ع افة إل ذا باإلض الیتھم، ھ ن فع م
دارس  ات وم ى ثقاف ون إل ا التدریسیة أعضاء ینتم البیئات األكادیمیة العربیة التى تستقطب بین ھیئاتھ

 ) ١٠، ص٢٠١٥متنوعة ومختلفة.(دمحم،  فكریة
ن  دریس ل ة الت ً على ما سبق یظل التحدى الرئیسى أمام مؤسسات التعلیم العالى أن أعضاء ھیئ تأسیسا
الیف  یھم تتجاوز التك ود عل ى تع د الت دركون أن الفوائ دما ی ارفھم إال عن وا مستعدین لتشارك مع یكون

یم المتصورة. ولكى تتم عملیة المشاركة بالمعرف دریس بمؤسسات التعل ة الت ین أعضاء ھیئ ة بنجاح ب
ى  ز عل ى التحفی ن نشأتھا تعمل عل ى م ة الت ة التنظیمی ات الثقاف ل ومقوم وافر عوام ن ت د م الى الب الع

دى،  ادل المعارف وتشاركھا.(عبد الحافظ، المھ ى تب ، ٢٠١٥التشارك، وتعزز الدافع لدى األفراد عل
 )٤٨٣ص

ة ولنجاح عملیة مشاركة المعرف ة یرى كثیر من الباحثین ضرورة وجود ثقافة تنظیمیة داعم
ورة  ومشجعة وتوفر الظروف التى تساعد فى إیجاد وتخزین ونشر وتطبیق البیانات والمعلومات بص

ة اءة وفاعلی وة بكل كف داف المرج ى األھ ول إل ق الوص  ,(١١٠.p ,٢٠٠٦ ,.Singh& et al)تحق
(Pupple and Harrington, ٢٠٠١, p.٣٧) دات وا یم والمعتق ة الق ة تضم مجموع ة التنظیمی لثقاف

ع  راد م ل األف ة تعام ل: طریق املین مث ین الع ود ب ى تس ة والت ل المنظم ودة داخ یس الموج واألحاس
ب  ة تفسیرھم لتصرفات اآلخرین. وتتطل ة، وكیفی بعضھم، وتوقعات كل فرد من اآلخر ومن المنظم

ى مشاركة المعرفة فى أیة منظمة أن تكون القیم ال ثقافیة السائدة مالئمة ومتوافقة مع مبدأ االستمرار ف
ادل  التعلم والمشاركة بالمعرفة، ویجب أن تكون الثقافة التنظیمیة مشجعة لروح الفریق فى العمل، وتب
ى  ل الت ة والعوام تم بالمعرف ى تھ ة الت ادة الفعال ى للقی ل األعل األفكار ومساعدة اآلخرین، والقدوة والمث

و حشیش، تساعد وتحفز وتب ث أشارت ١١٣، ص٢٠١١نى مفھوم إدارة المعرفة وتشاركھا (أب ). حی
ة  ل: دراس ا سبق مث ة (٢٠٠٤ ,Rowland and sharifuddin)العدید من الدراسات إلى م ، ودراس

ة ٢٠٠٦(حریم،  ة (٢٠٠٧ ,Lai & lee))، دراس ة (٢٠٠٨ ,Ladd & Mark)، دراس ، دراس
ة )، د٢٠١٣)، دراسة (حتاملة، ٢٠١١(فارس،  ة (٢٠٠٤ ,Hendriks)راس  Tang, Tak)، دراس



 ...مشاركة المعرفة بین أعضاء ھیئة التدریس بجامعة المنوفیة 
 
 

 
 
 
 

 ٢٠١٩العدد الثانى                             مجلة كلیة التربیة / جامعة المنوفیة                            
 

٧ 

and wong, ة (٢٠١٣ كرى، (٢٠١٣ ,Muellor)، دراس ة (العس ة ٢٠١٣، دراس )، دراس
(Chang M., and lau, ٢٠٠٩) . 

یما  ات وال س ي المؤسس ة ف اركة المعرف ة مش ى أھمی ات عل ن الدراس د م دت العدی وأك
د من المؤسسات جاء المؤسسات التعلیمیة، وأشارت أیضا إلى أن مستوى مشا ركة المعرفة في العدی

د،  ة (خلی ا دراس طة منھ عیفة ومتوس ین ض ذنیبات،٢٠٠٨ب ة (ال ة ٢٠١١)، دراس  )، دراس
ة (دمحم، ٢٠١٦)، دراسة (الشاھر، ٢٠١٧(الحضرمي،  دات، ٢٠١٦)، دراس ق وعبی ة (حجی )، دراس

ة ٢٠١٤ ة ()، د٢٠١٣ ,Fullwood & et al)، ((٢٠٠٦ ,Devries & et al)، دراس  Hauراس
& et al., ري، ٢٠١٣ ة (البك ودان، ٢٠١٨)، دراس ة (س ادات، ٢٠١٧)، دراس ة (نج )، دراس

٢٠١٢.( 
اء إدارة   ام بن ً أم یا ً رئیس ا كل عائق ة تش ة التنظیمی د بعض الدراسات أن الثقاف فى حین أخر تؤك

ة  ل دراس ة وتشاركھا مث و حشیش، (٢٠٠٠ ,Delong and Fahey)المعرف ة (أب )، ٢٠١١، دراس
ة  رمى، (٢٠٠٢ ,Kylberg & Lundberg)دراس ة (الحض ارى، ٢٠١٧، دراس ة (النھ )، دراس

 ).٢٠١٦السریحى، 
ن  رھا م ة بعناص ة التنظیمی ى أن الثقاف ات إل ن الدراس د م ارت العدی بق أش ا س افة لم إض
ة بمشاركة  ة التنظیمی ت الثقاف ذلك ارتبط ة وتشاركھا ول العوامل الداعمة والمساعدة على نشر المعرف

ة ا داعم لعملی ة بالمؤسسات وال لمعرفة بعالقة قویة وأشارت الدراسات إلى أن مستوى الثقافة التنظیمی
ة(حریم، ات : دراس ذه الدراس ن ھ طة وم عیفة ومتوس ة ض اءت بدرج ة ج اركة المعرف )، ٢٠٠٦مش

ة(فارس، ة(حتاملة،٢٠١١دراس ة(الذنیبات،٢٠١٣)، دراس دالحافظ ٢٠١١)، دراس ة( عب )، دراس
ة(٢٠١٤)، دراسة(البلتاجي،٢٠١٣)، دراسة (العسكري،٢٠١٥والمھدي ،  Fahey ،٢٠٠٠)، دراس

and Delong) ة ة(٢٠٠٤ ,Vanden and Deridder)، دراس  ,Siemsen & et al)، دراس
 )٢٠١٣ ,Tong & et al)، دراسة ( ٢٠٠٨ ,Sewkarran)، دراسة ( ٢٠٠٨

در ة الت ین أعضاء ھیئ ة ب رة لمشاركة المعرف یم نظرا لألھمیة الكبی ى مؤسسات التعل یس  ف
ة  العالى، والفوائد الكبیرة والمتوقعة التى تعود علیھم من مشاركة معارفھم فیما بینھم، وكذلك فى البیئ
ادة  ات الق د اتجاھ ى تحدی ة ف ة للجامع ة التنظیمی ھ الثقاف وم ب ذى تق دور ال ة ال راً ألھمی ة، ونظ الخارجی

اول  وجمیع العاملین فیھا وتشجیعھم على المساھمة فى وف یتن ا وتشاركھا فس ة وإدارتھ اج المعرف إنت
ة  ین الثقاف ة ب ة العالق ى طبیع وف عل ة للوق ة بالدراس ة التنظیمی الباحثان بعدى مشاركة المعرفة والثقاف

 التنظیمیة فى جامعة المنوفیة ومشاركة المعرفة بین أعضاء ھیئة التدریس بالجامعة.
 تساؤالت البحث:

 ولتھا اإلجابة على التساؤالت اآلتیة:تتحدد مشكلة البحث فى محا 
 ما اإلطار الفكري لمشاركة المعرفة؟-١
 ما اإلطار الفكري للثقافة التنظیمیة؟-٢
 ما مستوى مشاركة المعرفة بین أعضاء ھیئة التدریس بجامعة المنوفیة؟-٣
 ما مستوى الثقافة التنظیمیة السائدة لدى أعضاء ھیئة التدریس بجامعة المنوفیة؟-٤



 

 / ھالة سعید عبد ا د ذ
 
 

 
 

 ٢٠١٩العدد الثانى                             ة                            مجلة كلیة التربیة / جامعة المنوفی
 

٨ 
 أسـماء فتحي السـید  /د & صبـحي شعبـان شــرف /أ.د                                         

ة ھل توجد عال-٥ ة من أعضاء ھیئ راد العین ین متوسطات درجات أف ة إحصائیة ب ة ذات دالل ق
ة السائدة  ة التنظیمی التدریس بجامعة المنوفیة حول مستوى مشاركة المعرفة ومستوى الثقاف

 لدیھم ؟
ة -٦ ة من أعضاء ھیئ راد العین ین متوسطات درجات أف ة إحصائیة ب روق ذات دالل ھل توجد ف

ة السائدة التدریس بجامعة المنوفیة  ة التنظیمی حول مستوى مشاركة المعرفة ومستوى الثقاف
 لدیھم تعزي للمتغیرات(النوع، نوع الكلیة، سنوات الخبرة، الدرجة األكادیمیة)؟

د من -٧ ً لمستوى جی ا ة تحقیق كیف یمكن تحسین مستوى الثقافة التنظیمیة السائدة بجامعة المنوفی
 مشاركة المعرفة بین أعضاء ھیئة التدریس؟

 أھداف البحث:
دریس   ة الت اء ھیئ ین أعض ة ب توى مشاركة المعرف ف عن مس ى الكش الى إل ث الح ھدف البح

ا من أجل  بجامعة المنوفیة، ومستوى الثقافة التنظیمیة السائدة لدیھم، وكذلك الكشف عن العالقة بینھم
امعة المنوفیة؛ الوصول إلى مجموعة من التوصیات والمقترحات لتحسین مستوى الثقافة التنظیمیة بج

ً لمستوى جید من مشاركة المعرفة بین أعضاء ھیئة التدریس.  تحقیقا
 أھمیة البحث: تمثلت أھمیة البحث الحالى فیما یلى:

دان -١ ى المی ة ف ة وحداث وعات أھمی ر الموض ن أكث د م ھ یع ى أن الى ف ث الح ة البح تكمن أھمی
ة و ا: مشاركة المعرف ر التربوى، إذ یتناول مفھومین حدیثین ھم ا تعتب ة، كم ة التنظیمی الثقاف

 المعرفة المورد األساسى الذى یحقق للمنظمة میزة تنافسیة مستدامة.
ة -٢ ة والثقاف ین مشاركة المعرف داھا ب ة وم ة العالق ى طبیع ى التعرف عل ث ف ذا البح ھم ھ قد یس

 التنظیمیة فى جامعة المنوفیة.
ر-٣ م عظیم األث ذین لھ ع ال ات المجتم ة من فئ م فئ ھ  إنھ تناول أھ ول الشباب وتوجی اء عق ى بن ف

 تفكیرھم نحو الوجھة السلیمة وھم أعضاء ھیئة التدریس بجامعة المنوفیة.
ع -٤ ع استراتیجیات من شأنھا تحسین واق ة بوض قد یفید ھذا البحث المھتمین فى جامعة المنوفی

دری ة الت ین أعضاء ھیئ ة ب س الثقافة التنظیمیة؛ حتى تساھم بدرجة أكبر فى مشاركة المعرف
 بالجامعة.

دات -٥ ل وح ة داخ ل بفاعلی ى العم ادر عل ریج الق وفیر الخ داد وت ى إع ات ف ة دور الجامع أھمی
 الجھاز اإلدارى للدولة باعتباره أحد المدخالت الھامة فى تطویر اقتصاد الدولة.

م -٦ دود عل ى ح ة ف ة التنظیمی ة والثقاف ین مشاركة المعرف ربط ب ى ت ات الت وث والدراس ة البح قل
 الباحثین.

ربما یساھم ھذا البحث فى زیادة اإلثراء الفكرى لموضوع الثقافة التنظیمیة ومشاركة المعرفة -٧
 باعتبارھما أحد أھم األدوات لتحقیق األھداف التعلیمیة والبحثیة فى الجامعات المصریة.

 منھج البحث وأدواتھ:
ا اعتمد الباحثان على المنھج الوصفى فى معالجة محاور البحث، ومالئمتھ لط  ث ولم بیعة البح

ل  لھ من مزایا عدیدة أھمھا: عدم اقتصاره على جمع البیانات المتعلقة بالبحث فحسب بل تفسیر وتحلی
كلة  ة لمش ول واقعی دیم حل ى تق د ف ى، تفی ة ومعن تنتاجات ذات دالل ا باس روج منھ ات، والخ ذه البیان ھ
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م إعدادھا وتقن ى ت تبانة الت ى االس ث عل ث البحث. حیث اعتمد ھذا البح ة البح ى عین ا عل ا وتطبیقھ ینھ
 المختارة من المجتمع األصلى ألعضاء ھیئة التدریس بجامعة المنوفیة.

 مصطلحات البحث:
ى   تقر ف رى، ونس اره النظ ى إط الى ف ث الح طلحات البح ة لمص ات المختلف ة التعریف تم مناقش

 الجزء التالى على التعریفات اإلجرائیة:
 أوالً: مشاركة المعرفة:

ة ھى عملی  ل المعرف ادل ونق ا تب تم من خاللھ ة ی دریس بالجامع ة الت ین أعضاء ھیئ ة ب ة تفاعلی
ل  ات داخ بعض أو المجموع ھم ال ین بعض ة ب ارات، والتقنی رات، والمھ منیة، والخب ریحة والض الص
ھ،  ى عقل رد ف ا الف ى یختزنھ الكلیات وفى الجامعة. وتشیر المعرفة الضمنیة إلى المعرفة الشخصیة الت

ى یمكن والمكتسب ة الت ة من خالل الخبرات المتراكمة، وتشیر المعرفة الصریحة إلى المعرفة الموثوق
 التعبیر عنھا، ومن ثم مشاركتھا مع األخرین بسھولة ویسر.

 ثانیاً: الثقافة التنظیمیة:
درج   ة ین ة مظل د بمثاب ھى منظومة المعانى والرموز والمعتقدات والطقوس والممارسات وتع

ا  تحتھا كثیر من ة، والتكنولوجی یم األخالقی ة، والق اذج االجتماعی یم، والنم ل: الق المفاھیم اإلنسانیة، مث
 ً ا ق فھم ث تخل مة أساسیة للتنظیم بحی ت، وتصبح س ع مرور الوق ور وتستقر م وتأثیراتھا والتى تتط

ً بین أعضاء التنظیم حول خصائص التنظیم والسلوك المتوقع من األعضاء فیھ.  عاما
 :مجتمع البحث

ذه   ً ألن ھ را ة؛ نظ ة المنوفی دریس بجامع ة الت اء ھیئ ع أعض الى جمی ث الح ع البح ل مجتم تمث
عى  رة تس ة األخی ى اآلون ا. وف الجامعة ھى التى یعمل بھا الباحثان كعضاء ھیئة تدریس بإحدى كلیاتھ

ات المص ین الجامع ة ب ز والمنافس ریة الجامعة بكل جھدھا للوصول إلى درجة عالیة وكبیرة من التمی
ة ( ة المنوفی دریس بجامع ة الت اء ھیئ دد أعض الى ع غ إجم ث بل ا. حی ة وغیرھ ً ٢١٤٢والعربی ا ) وفق

 م.٢٠١٨م/ ٢٠١٧إلحصائیة 
 عینة البحث:

الى ( ث الح ة البح ت عین وائیة ٣٠٠بلغ ة عش ارھم بطریق م اختی دریس، ت ة الت و ھیئ ) عض
ة ) ك٣) كلیات نظریة و(٣منتظمة، من مختلف كلیات الجامعة بواقع ( ات (التربی لیات عملیة وھم كلی

 ).المنزلي ، التربیة النوعیة ، اآلداب، الزراعة ، الھندسة ، اإلقتصاد
 تمثلت حدود البحث الحالى فیما یلى:حدود البحث: 

ة الحد الموضوعى:  ین أعضاء ھیئ ة ب ین مشاركة المعرف ة ب د العالق ى تحدی ث الحالى ف اقتصر البح
 لسائدة لدیھم.التدریس والثقافة التنظیمیة ا

ً الحد البشرى:  ا اقتصر البحث فى جانبھ المیدانى على أعضاء ھیئة التدریس بجامعة المنوفیة؛ انطالق
اتھم  ى داخل كلی ة ف ة ممارستھم لسلوكیات مشاركة المعرف ى درج م ف من أھمیة أخذ آرائھ

اتھم بالجا داخل كلی ة ب ة التنظیمی ات الثقاف ث بالجامعة، ودرجة توافر عوامل ومقوم ة لبح مع
 العالقة بینھما.
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انى:  د الزم امعى الح ام الج ن الع اني م ى االث ل الدراس ى الفص ث ف دانى للبح ب المی ق الجان م تطبی ت
 م.٢٠١٨م/ ٢٠١٧

ى (الحد المكانى:  ة، عل ة المنوفی ة، و(٣تم تطبیق الجانب المیدانى للبحث فى جامع ات نظری ) ٣) كلی
 كلیة عملیة.

 إجراءات البحث:
 ت البحث فیما یلى:تمثلت إجراءا 

ا، -١ ا، معوقاتھ ا، أھمیتھ ث مفھومھ مراجعة األدب التربوى فیما یتعلق بمشاركة المعرفة من حی
 آلیاتھا، مراحلھا، متطلباتھا.

ا، -٢ ا، عواملھ ث مفھومھ ن حی ة م ة التنظیمی ق بالثقاف ا یتعل وى فیم ة األدب الترب مراجع
 عھا، وظائفھا.خصائصھا، أھمیتھا، عالقتھا بالمشاركة بالمعرفة، أنوا

ة -٣ دریس بجامع ة الت ة من أعضاء ھیئ ى عین تبانة)، عل إعداد وتقنین وتطبیق أداة البحث (االس
ة  دریس بجامع ة الت اء ھیئ ین أعض ة ب اركة المعرف توى مش ى مس رف عل ة، للتع المنوفی
المنوفیة، وكذلك التعرف على مستوى الثقافة التنظیمیة السائدة فى جامعة المنوفیة، للتعرف 

ة أیض ین متوسطات مستوى مشاركة المعرف ا على: ھل توجد عالقة ذات داللة إحصائیة ب
ً آلراء أعضاء ھیئة التدریس بجامعة المنوفیة؟  ومستوى الثقافة التنظیمیة السائدة وفقا

 تحلیل نتائج البحث وتفسیرھا.-٤
 عةتقدیم البحث لعدة توصیات إجرائیة لتحسین مستوى الثقافة التنظیمیة السائدة بجام -٥

 خطة البحث:
 أوال: اإلطار النظرى ویشمل

 .إطار مفاھیمى لمشاركة المعرفة وأھمیتھا بالنسبة ألعضاء ھیئة التدریس بالجامعة 
 .إطار مفاھیمى للثقافة التنظیمیة وأھمیتھا بالنسبة لمشاركة المعرفة ألعضاء ھیئة التدریس 

 ثانیا: اإلطار المیدانى
 سالیب اإلحصائیة.الدراسة المیدانیة وإجراءتھا واأل 
 .نتائج الدراسة المیدانیة وتفسیرھا 
  د ً لمستوى جی التوصیات والمقترحات لتحسین مستوى الثقافة التنظیمیة بجامعة المنوفیة تحقیقا

 من مشاركة المعرفة بین أعضاء ھیئة التدریس.
 اإلطار النظرى للبحث:

ظرة إلیھا تفوق عوامل اإلنتاج أصبحت المعرفة الیوم أحد أھم عوامل اإلنتاج بل وأصبحت الن 
ة بوصفھا  ة المعرف ان المؤسسات المعاصرة بأھمی ً من إیم التقلیدیة كاألرض، ورأس المال، وانطالقا

ر  ى عالم سریع التغی اء واالستمرار ف زة التنافسیة والبق ك  –المصدر الرئیسى للمی أصبحت إدارة تل
نشر المعرفة وتشاركھا بین أعضاء المؤسسة المعرفة، واالستثمار فى رأس المال المعرفى من خالل 

ً فى تحقیق النجاح التنظیمى. ً ھاما  عامال
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 ماھیة مشاركة المعرفة:
ا ال   تعتبر مشاركة المعرفة من الموضوعات الھامة التى البد من تحفیزھا داخل المنظمة. وھن

املین ین الع ا ب ا وتناقلھ ات وغیرھ ركات أو المنظم رار الش اركة بأس د المش اك  یقص ً، فھن ا جمیع
م  ا ت ى إذا م ات الت معلومات البد أن تبقى سریة وخاصة، لكن یقصد بذلك المعلومات العامة والمعلوم

 مشاركتھا یستفید منھا العاملون فى المنظمة سواء فى تحسین طرق العمل أو ابتكار طرق جدیدة.
ة  ل المعرف منیة  وتعرف مشاركة المعرفة أنھا العملیة التى یتم من خاللھا نق الصریحة أو الض

ى، وآخرون،  ؤالء األفراد.(العل ین ھ تم ب ى ت م، ٢٠٠٦إلى األفراد اآلخرین من خالل االتصاالت الت
 )٦٣ص

ة ٢٠٠٤ویشیر الروسان (  تم من خالل استخدام الشبكات الداخلی ة ت ) إلى أن مشاركة المعرف
تو ف المس املین بمختل ع الع ین جمی ل ب ة الوص ل حلق ى تمث ت الت ة. واألنترن ى المنظم ة ف یات اإلداری

 ٧٥ص
ة (  رى عطی ین ٢٠٠٥وی ارات ب رات والمعارف والمھ ادل للخب ي تب ة ھ ) أن مشاركة المعرف

الوحدات التنظیمیة المختلفة وتتم من خالل تشارك فى الوثائق والبیانات، ویتم ذلك من خالل التفاعل 
المعرفة الضمنیة فیتم تبادلھا من خالل  بین العاملین عبر اللقاءات والبرید اإللكترونى وغیر ذلك، أما

 ١٢١التدریب والتفاعل االجتماعى المباشر.ص
ة  املین بالمنظم انطالقا مما سبق فمشاركة المعرفة ھى عملیة تفاعلیة تبادلیة بین األفراد الع
اءات  نھم من خالل اللق ا بی ارات فیم رات والمھ ة والخب یقومون من خاللھا تبادل ونقل وتقاسم المعرف

ول و ث عن حل البرید االلكترونى، والتدریب، والتفاعل االجتماعى المباشر، والمنتدیات من أجل البح
 مبتكرة وتحسین العمل داخل المنظمة.

ل   تعلم مث ة ال ى المنظمات دائم ام ف ومن ھنا نجد أن مشاركة المعرفة ھى شيء ضرورى وھ
ادة ا ة وإع اركة المعرف ات مش ذه المنظم دعم ھ ث ت ات؛ حی ة الجامع راد أو معرف ة األف تخدام معرف س

المنظمات وذلك من خالل تكنولوجیا المعلومات وأدواتھا المختلفة مثل: نظام إدارة الوثائق، جماعات 
 العمل، البرید االلكترونى، قواعد البیانات المختلفة.

 أھمیة مشاركة المعرفة فى البیئة الجامعیة:
املین من  ة الع ة مشاركة المعرف ة من حیث تمكن عملی ق تنافسیة المنظم ى تحقی ھام ف اإلس

كل  زودون بش املون یت داعات؛ فالع دم اب رة أن تق ة كبی ا إمكانی خالل مشاركة وتطبیق المعرفة التى لھ
ى  ة الت ذه المعرف ة، وإن ھ اركة المعرف ة مش ى عملی ون ف دما ینھمك ارات عن ة والمھ ل بالمعرف أفض

بلھم؛ اكتسبھا األفراد من خالل المشاركة تجعل وظائفھم  أسھل، وتوفر الوقت ألداء مھام أخرى من ق
ة  دة بمعالج ة جدی د معرف ً وتولی ا وفرة حالی ة المت فمشاركة المعرفة تساعد األفراد على استخدام المعرف
ول  ى عق ك ف ل تتواجد فضال عن ذل وب ب القدیم منھا. ولكون ھذه المعرفة أیضا ال تتواجد بشكل مكت

ؤدى األفراد فأصبحت عملیة مشاركة المع ة وی ى تنظیمی ة إل ة الفردی رفة مھمة أساسیة لتحویل المعرف
زة  ق المی ب لتحقی ة تتطل یم الجامعى الحالی ة. فمؤسسات التعل ع للمنظم ى إعطاء دف ا إل تعزیز توظیفھ
ع  ة لرف رق الفاعل ن الط د م ا یع و م ھم وھ ع بعض ة م اركون المعرف ین یتش اء تنظیمی یة أعض التنافس

 (٦٠٦.p ,٢٠١١ ,.Chaing et al)لجامعیة وأدائھا القدرات الجوھریة للمؤسسة ا



 

 / ھالة سعید عبد ا د ذ
 
 

 
 

 ٢٠١٩العدد الثانى                             ة                            مجلة كلیة التربیة / جامعة المنوفی
 

١٢ 
 أسـماء فتحي السـید  /د & صبـحي شعبـان شــرف /أ.د                                         

دة  ارف جدی د مع ق وتولی ى خل رة ف ة كبی ا أھمی ة لھ اركة المعرف ا سبق فمش ى م تأسیسا عل
ین  ة ب ى دوران المعرف ة إل ؤدى مشاركة المعرف ذلك ت زة التنافسیة، ك وبالتالى تؤدى إلى اكتساب المی

ة جمیع األفراد بحیث یضمن استمرارھا وبقاءھا فى ا ى حال دانھا ف لمؤسسة الجامعیة، وبالتالى عدم فق
ة وتقاسم  ة المعارف النظری املین لمناقش ة للع ة الفرص ى إتاح ؤدى إل ذلك ت اءات ك تسرب بعض الكف

 المھارات والممارسات.
ن  ة م وافر مجموع ن ت د م ا الب ؤتى ثمارھ اح وت ة بنج اركة المعرف ة مش تم عملی ى ت ولك

 المتطلبات.
 شاركة المعرفة:متطلبات نجاح عملیة م

رى كل من  ة ٤١، ص٢٠١٣، النعیمى ((١٠٦.p ,٢٠١١) Noor, Salimوی ) أن عملی
مشاركة المعرفة تقتضى توافر مجموعة من المتطلبات والتى من شأنھا تنعكس إیجابیا على المستوى 

 الفردى أو على مستوى المجموعة فى أى مؤسسة ومن أبرز ھذه المتطلبات اآلتى:
  :وافز لالح جع  وتتمث ث وتش أنھا أن تح ن ش ى م ائل الت ل والوس ن العوام ة م ى مجموع ف

اركة  ى المش راد ف دى األف ة ل ود الرغب دم وج ث إن ع ة؛ حی اركة بالمعرف ى المش راد عل األف
بالمعرفة التى یمتلكونھا مع اآلخرین یمكن تفادیھا من قبل المؤسسة بطرق عدیدة، ومن أھم 

 ھا المؤسسة.ھذه الطرق الحوافز والمكافآت التى تقدم
  :ة اركة بالمعرف ى المش ى الرغبة ف ة الت رد حماس شدید تجاه المعرف دى الف ون ل دما یك عن

ھ  د لدی رین، وتتول ع اآلخ ة م ارك بالمعرف ً للتش عیدا ون س وف یك رد س ذا الف إن ھ ا، ف یمتلكھ
 الدافعیة نحو التشارك بالمعرفة.

  :دیھم استعداالثقة بعض یصبح ل ھم ال ادل عندما یثق األفراد ببعض ر لتب ة أكب د ورغب د مؤك
خص  اس بش ة الن ا زادت ثق رون، وكلم تغلھا اآلخ وف أن یس ا خ ارھم، دونم راتھم وأفك خب
ت  ا كان رین، وكلم ین اآلخ ھ وب ى بین ادل المعرف ة وازداد التب ھرة وموثوقی ین ازداد ش مع

ر للت ى استعداد أكب راد عل ان األف ة ك ادل العالقات بین األفراد تتصف بدرجة عالیة من الثق ب
 االجتماعى والتفاعل التعاونى.

  :ى التقانة وافر نظم وأدوات تساعد ف وال ت ى كل األح ة ف ة المشاركة بالمعرف تتطلب عملی
ى  تم ف ة ال ت ة، فالمشاركة المعرفی ا الخارجی ع بیتھ ة وم إدارة وتدفق المعرفة داخل المؤسس

ما ة لض ة قوی دة تقنی ك قاع ل ذل ل وقب م عم ة ونظ ب بیئ ا تتطل راغ وإنم ات إدارة ف ن عملی
 المعرفة.

  :ى  یعتبرالتدریب ة ویساعد عل ل المختلف ین عناصر العم التدریب من أھم أدوات التفاعل ب
دریب  ام بالت د من االھتم مشاركة المعرفة ونشرھا بشكل أعمق فى المؤسسات، وبالتالى الب

ة  ر من الوسائل واألدوات المتخصص ى وباألخص أن نظم العمل المعرفى تستخدم الكثی الت
ى  دریبھم عل اجون لت املون یحت ً. فالع ا ل مع رض التعام رة لغ وبیة كبی درة حاس ب ق تتطل
ارف  د من أن مع ة والتأك رض تحسین مشاركة المعرف ذه الوسائل واألدوات بغ استخدام ھ

 جدیدة وخبرات جدیدة سیتم إیجادھا فى المؤسسة، مما یدعم ویزید مشاركة المعرفة.
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  :ھیل أن یكون االھیكل التنظیمى ز وتس ى تعزی ا یساعد عل ة مم ر مرون لھیكل التنظیمى أكث
ار  ة واالبتك ادل المعرف م لتب ل مھ ذا التفاع دات، وھ ین الوح اون ب ات والتع االتصال والعالق

 )٥٤، ص٢٠٠٩(الظاھر، 
  :ة ة التنظیمی اركة الثقاف یما المش ة والس زز إدارة المعرف ى تع ل الت م العوام د أھ إن أح

ة بالمعرفة ھو خلق ثقافة  ا أن الثقاف تنظیمیة مواتیة للمشاركة بالمعرفة وخاصة إذا ما اعتبرن
اعى  ردى والجم ن السلوك الف واع محددة م بط أن ز أو تث ل التنظیم تحف ؤثرة داخ وة م ھى ق
جیع  أتى تش یاق ی ذا الس ى ھ جامھم، وف املین وانس ك الع ى تماس ً ف ا ً ھام ب دورا ا تلع لكونھ

ة اركة بالمعرف دأ المش ى مب املین عل ً  الع ا رد عقلی ابى للف ل االیج ى التفاع د عل ھ یعتم لكون
ة.  اءة وفاعلی وة بكف ً بطریقة تساھم فى تحقیق األھداف المرج ً وسلوكیا  Sharratt)وعاطفیا

& Usor, ٢٠٠٣, p١٨٧) 
ة،  - ة والخارجی آت الذاتی احثین أن المكاف ن الب ة م د مجموع بق یؤك ا س ى م ً عل تأسیسا

اعى والنف ى واالجتم اخ التنظیم االت، والمن ات واالتص ا المعلوم ى، وتكنولوجی س
اح  ات نج من متطلب ن ض ا م ر كلھ دى، تعتب ة الم یرة وطویل الیف قص د والتك والفوائ
ل  ى مث لوك التنظیم ور الس ق بمنظ رى تتعل ل أخ اك عوام ة، وھن اركة بالمعرف المش
ة  ل التنظیمی وظفین والعوام ین، دوران الم ى، التمك زام التنظیم یة، االلت د النفس العق

 (٢٢٣.p ,٢٠١١ ,.Rehman and et al)ضغوط. وال
ز   ذلك رك ل  (p٩٧ ,٢٠٠٣ ,Wagner)ك ى نق ال ف ا الفع ل ودورھ رق العم ة ف ى أھمی عل

ل  ى نق ام ف ا الھ املین تأثیرھ ین الع ة المشتركة ب ذلك للغ املین، وك ین الع ومشاركة المعرفة ونشرھا ب
 ومشاركة المعرفة.

 ت:  آلیات ووسائل مشاركة المعرفة فى المؤسسا
ة،  ة داخل المؤسسات وھى (بطانی ى مشاركة المعرف یوجد العدید من اآللیات والوسائل المستخدمة ف

 ):١٤٢م، ص٢٠١١
 .مشاركة المعرفة من خالل قاعدة البیانات للمؤسسة 
  رق ر ف ة وعب ل المؤسس راد داخ ین األف میة ب امالت الرس الل التع ن خ ة م اركة المعرف مش

 .العمل والوحدات التنظیمیة بھا
 .مشاركة المعرفة من خالل تفاعل األفراد غیر الرسمى مع بعضھم البعض 
 .ة طة التطوعی ل: األنش ة مث ات الممارس الل مجتمع ن خ راد م ین األف ة ب اركة المعرف  مش

ل  بكات التواص ض ش یة وبع ع الشخص دیات والمواق الل المنت ن خ ة م اركة بالمعرف والمش
 االجتماعىیة.

ة  (p١٤٣ ,٢٠٠٠) Heising & vorbeckوذكر  أنھ یوجد عدة أسالیب للمشاركة بالمعرف
ت)،  ة (اإلنترن ات الداخلی ً، شبكة المعلوم ا ة معرفی ل المتنوع داخل المؤسسة منھا فرق العم
ات  رة وملف وكالء المعرفة، عبر الوثائق، التدریب من قبل زمالء الخبرة القدامى، فرق الخب
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راء إدارة ال د خب ث یؤك تعلم. حی ات ال ة وحلق ى أن المعرف ة عل ة التعلیمی ة ذو الخلفی معرف
 التدریب یعزز معرفة المستخدمین.

ا داخل المؤسسات  Marquardt (١٦٥ p ,٢٠٠٢)ویشیر   تم التشارك بھ ة ی ى أن المعرف إل
اركة  ة مش تم عملی ود أن ت كل المقص د بالش ث یقص ود حی ر مقص كل غی ود، أو بش كل مقص ا بش إم

راد، أو من خالل األسالیب المعرفة داخل المؤسسة من خالل االتصاال ین األف ة ب ت الفردیة المبرمج
ة. باإلضافة  واع المطبوعات الداخلی المكتوبة مثل: المذكرات، التقاریر، النشرات الدوریة، مختلف أن
د  وتیة، عق رطة الص دیو، واألش تخدام الفی الل اس ن خ ة م اركة بالمعرف تم المش ھ ی ك، فإن ى ذل إل

ین المؤتمرات والندوات الداخلیة،  ال ب برامج اإلرشاد، برامج التدریب، إجراء التنقالت وتدویر األعم
ة من خالل الشبكات  ة داخل المؤسس تم المشاركة بالمعرف األعضاء. أما الشكل الغیر مقصود وفیھ ت

 الغیر رسمیة، والقصص واألساطیر، وما شابھ ذلك.
 معوقات مشاركة المعرفة:

ة  اركة بالمعرف ة المش ن أھمی رغم م ى ال خاص عل ات واألش ویر المؤسس ة وتط ى تنمی ا عل وتأثیرھ
ھ  أنفسھم، وتعدد الطرق والوسائل واألسالیب التى یتم من خاللھا المشاركة بالمعرفة بین األفراد إال أن
د  ة وق راد داخل المؤسس ین األف ة ب ول دون المشاركة بالمعرف ى تح ات الت یوجد مجموعة من المعوق

 ن إیجازھا على النحو التالى:ویمك (p١٧٨ ,٢٠٠٣ ,Coakes)حددھا 
  ب ى المكاس ة عل اركتھا لآلخرین للمحافظ ن مش وف م ة والخ اظ بالمعرف ى االحتف ة ف الرغب

 المادیة.
  األخص مخاوف أصحاب المعرفة من أن یفقدوا سلطتھم وقوتھم نتیجة مشاركة المعرفة، وب

 ما یمتلكونھ من معرفة ضمنیة.
 سیة.معوقات مرتبطة بالنواحى الفردیة والتناف 
 .مشاركة المعرفة الخطأ وتعریض المؤسسة واآلخرین للضرر 
  م ذین ھ األفراد ال ة؛ ف ل للمعرف رد الناق یة للف لحة الشخص رار بالمص الغبن واالض عور ب الش

ن  دة م ى فائ ول عل ون بالحص ة یرغب ن معرف دیھم م ا ل رین فیم راك اآلخ تعداد إلش ى اس عل
یس المشاركة، وقد یحجمون عن إشراك اآلخرین فیما ی ھ ل عروا بأن متلكونھ من معرفة إذا ش

ً ینتظرھم.  ھناك فائدة أو تعویضا
 أن معوقات مشاركة المعرفة تتمثل فى اآلتى: (p٢٠ ,٢٠٠٢,Ladd)یرى إضافة لما سبق 

  ا ى أساس من أعطاھ ة عل مكانة من یملك المعرفة: حیث إن األفراد یقررون العمل بالمعرف
ذه ال خص، وأن ھ ة الش ب مكان م أو حس ن لھ ره م احبھا دون غی ة لص ى الفرص ة تعط مكان

 الناس حتى وإن كانت لدیھم معرفة أكبر من تلك المكانة.
  رص ل ف ة تق ل المؤسس راد داخ ین األف ع ب ى الجم ً ف یرا ان قص ا ك ث كلم ت بحی ل الوق عام

 المشاركة بالمعرفة بینھم.
 یر ذلك.ثقافة المنظمة التى تساھم فى تشجیع مشاركة المعرفة وتنمیتھا أم إنھا غ 
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وكشفت العدید من الدراسات المیدانیة عن انحسار مشاركة المعرفة فى األقسام العلمیة بسبب 
آت  ة مكاف ة، استخدام القسم لالئح عدد من األسباب مثل: عدم وجود سیاسة واضحة لمشاركة المعرف

ات المعل اءة تقنی دنى كف ة، ت ص الثق ل، نق ة للعم وانین المنظم م الق اب دع یة، غی ر مرض ات غی وم
 (٧٥ p ,٢٠١٢ ,Luyanda)واالتصاالت المستخدمة. 

ام   ى نظ ة ف ى إدارة المعرف ؤثرة عل ل الم ت العوام ى تناول ات الت دى الدراس ارت إح وأش
دریس  ة الت اء ھیئ ین أعض ة ب اركة المعرف ول دون مش ى تح ات الت ى أن المعوق ة إل ات الھندی الجامع

ة بكفاءة وفاعلیة فى ھذه الجامعات ھى: ضیق الوقت،  العبء التدریسى الكثیف، العمل اإلدارى، ثقاف
 (p٢٠ ,٢٠١٢ ,Abhijeet, and et al)العمل الفردى، غیاب وسائل التشجیع والتحفیز المناسبة 

ة   ین أعضاء ھیئ ة ب وق مشاركة المعرف ي تع ل الت رى أن العوام اك من ی ا سبق ھن إضافة لم
 :(p١٥ ,٢٠١٤ ,Soraya)التدریس ھى 

 ة بالمعرفة على المستوى المؤسسى.غیاب ثقافة المشارك 
 .قصور البنیة التحتیة وعدم وجود ھیكلة مناسبة داخل المؤسسات 
 .عدم دعم اإلدارة لمشاركة المعرفة بشكل كاف 
 .عدم توافر الثقة بین أعضاء ھیئة التدریس 
 .اختالف مستویات المعرفة والخبرة بین أعضاء ھیئة التدریس 
 ا دى أعض یة ل ة األساس ص المعرف ة نق ات الدقیق ق بالتخصص ا یتعل دریس، فیم ة الت ء ھیئ

 لمجالھم العلمى.
  ا ات التواصل فیم ى عملی ؤثر عل ة ت دریس بدرج تباین مھارات التفاعل بین أعضاء ھیئة الت

 بینھم.
  ى التخصصات ة، للتعرف عل ور المناقشات العلمی عدم اھتمام أعضاء ھیئة التدریس بحض

 الدقیقة.
ل ا بق أن ك ا س د مم ذلك نج اركة ول دریس للمش ة الت اء ھیئ ام أعض ف أم ي تق ات الت لمعوق

ر  ات تتصل بعناص ذه المعوق ة العظمى من ھ ة ووجد أن الغالبی ة األھمی ي غای ارفھم ف بمع
 ومكونات الثقافة التنظیمیة للمؤسسة .

ز  جیع وتحفی اھمة وتش ى المس ا ف ا ومكوناتھ ة بعواملھ ة التنظیمی ة الثقاف ن أھمی ً م ا وانطالق
ان اإلطار المشاركة با وف یعرض الباحث ذلك س ى الجامعات ول دریس ف ة الت لمعرفة بین أعضاء ھیئ

 المفاھیمى للثقافة التنظیمیة على النحو التالى:
 مفھوم الثقافة التنظیمیة:

د   ى تحدی ال ف دورھا الفع ً ل ة؛ نظرا ى داخل المنظم ً ف ً وحیویا ً ھاما تحتل الثقافة التنظیمیة دورا
ة المنظمات ة.  كفاءة وفاعلی راد داخل المنظم ین األف ة ب ى المشاركة بالمعرف رة ف ة كبی وتساھم بدرج

(prajogo & Mc Dermott, ٢٠٠٥, p.١١٠١) 
املون   ا الع ع بھ ى یقتن د السلوك الت ة وقواع رفات العام ن نمط التص ة ع ة التنظیمی تعبر الثقاف

ً وممارسات ترسخ من طقوسا ث تتض امالتھم، حی ى تع ا ف كل  داخل المنظمة ویتبنونھ زمن لتش ع ال م
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املین  راد الع یم األف ر عن ق ا تعب ا، كم رارات وغیرھ ر وطرق إنجاز العمل واتخاذ الق أسالیب التفكی
ة من  وسلوكیاتھم التى یلمسھا المتعاملون مع المنظمة بشكل واضح، لذلك تبرز أھمیة الثقافة التنظیمی

د السلوك  ا ترسم قواع ا وشخصیتھا، كم عور كونھا تعطى المنظمة ھویتھ ھ وتعزز الش وب فی المرغ
 )١، ص٢٠٠٩بالوالء واالنتماء وتتابع األداء وتحاسب على االنحرافات. (حلوانى، 

وس، والممارسات   دات والطق وز والمعتق انى والرم ة المع وتشیر الثقافة التنظیمیة إلى منظوم
ً عا ا ق فھم ث تخل یم بحی ة للتنظ مة خاص بح س زمن، وتص رور ال ع م تقر م ور وتس ى تتط ین الت ً ب ا م

ل التنظیمى،  ً المكونات المادیة داخل المنظمة من الھیك أعضاء التنظیم، وتشمل الثقافة التنظیمیة أیضا
، ٢٠٠٨العاملین، قواعد تكنولوجیا المعلومات، نظام الحوافز والمكافأت، القیادة وغیرھا. (القریوتى، 

 )٣٧٤ص
وس والممارسات وعلیھ فالثقافة التنظیمیة ھى منظومة المعانى والرموز وا لمعتقدات والطق

اھیم  ن المف ر م ا الكثی درج تحتھ ة ین ة مظل د بمثاب ة وتع ى المنظم ادة ف راد والقی ھا األف ى یمارس الت
ور وتستقر  ى تتط اإلنسانیة، مثل: النماذج االجتماعیة، والقیم األخالقیة، والتكنولوجیا وتأثیراتھا، والت

یم ب مة أساسیة للتنظ زمن، وتصبح س ع مرور ال ول م اء التنظیم ح ین أعض ً ب ا ً عام ا ق فھم ث تخل حی
 خصائص التنظیم والسلوك المتوقع من األعضاء فیھ.

 أھمیة الثقافة التنظیمیة ووظائفھا:
ام   ى القی ة ف اح المنظم ى نج ل عل ر دلی ا أكث ة أنھ ى أى منظم ة ف ة التنظیمی ر أھمیة الثقاف تعتب

 ): ٢٥، ص٢٠٠٠)، (الحسینى، ٢٢٨، ص٢٠٠٠بوظائفھا وھى على النحو التالى (القریوتى، 
 ھى تعتبر بمثابة دلیل لإلدارة وللعاملین فى المنظمة. -
 ھى إطار فكرى یوجھ أعضاء المنظمة الواحدة وینظم أعمالھم وعالقاتھم وانجازاتھم. -
ى  - ار تنظیم ى إط ا ف تھون، وإنم ا یش ردھم، أى كم م بمف ؤدون أدوارھ ة ال ی املون بالمنظم الع

إن الثقا املین السلوك واحد ولذلك ف ؤالء الع یم، وقواعد سلوكیة تحدد لھ ھ من ق ا تحوی ة بم ف
 الوظیفى المتوقع منھم.

داف  - ق األھ ى تحقی ا عل اعدا لھ ألداء، ومس ً ل ا ً ومؤدی اعال ً ف را ة عنص ة القوی ر الثقاف تعتب
 والطموحات.

ذلك مصدر فخر -  تعتبر الثقافة من المالمح الممیزة للمنظمة عن غیرھا من المنظمات وھى ك
 واعتزاز للعاملین فیھا.

میة  - ى اإلجراءات الرس ال یلجأون إل رق ف الثقافة التنظیمیة القویة تسھل مھمة اإلدارة وقادة الف
 أو الصارمة للتأكید على السلوك المطلوب.

 تعتبر الثقافة القویة میزة تنافسیة إذا كانت تؤكد على سلوكیات خالقة. -
ً فى اس - ً مھما  تجالب العاملین المالئمین.تعتبر ثقافة المنظمة عامال
ة  - ى مواكب درتھا عل ر، وق ة للتغیی ة المنظم ى قابلی ؤثر عل ً ی ً جذریا تعتبر ثقافة المنظمة عنصرا

 التطورات الجاریة من حولھا.
 تحتاج ثقافة المنظمة إلى مجھودات واعیة تغذیھا وتحافظ على استقرارھا النسبى. -
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ى تستمد ولكى تقوم الثقافة التنظیمیة ألى منظمة بوظائ ل والت ھ األمث ى الوج فھا وأدوارھا عل
ات  د من العناصر والمكون ة لتفاعل العدی ة نتیج منھا أھمیتھا وفاعلیتھا فالبد وأن تتكون ثقافة المنظم
ة.  ة الخارجی ذلك البیئ ة وك أھمھا: حجم المنظمة، العمر التنظیمى، التقنیة التنظیمیة، التنشئة االجتماعی

دى باإلضافة إلى صفات األفر ة وم اد وما یتمتعون بھ من قیم ودوافع واھتمامات، وخصائص الوظیف
ى  ة والت مالئمتھا مع صفات وخصائص األفراد الشخصیة، وكذلك خصائص التنظیم اإلدارى للمنظم
ى  دفق المعلومات، باإلضافة إل ذلك ت رارات وك ى نمط االتصال وطرق اتخاذ الق بدورھا تنعكس عل

وافز الم آت والح ام المكاف ى نظ نعكس عل دورھا ت ى ب راد والت ا األف ل علیھ ى یحص ة الت ة واألدبی ادی
 )٧٥، ص٢٠٠٤المكانة الوظیفیة للفرد؛ وبالتالى تؤثر على سلوكیاتھ وطریقة عملھ. (أبو بكر، 

 عوامل بناء الثقافة التنظیمیة ألى منظمة:
 اآلتیة: حیث نجد أن المنظمة تبنى وتطور ثقافتھا من خالل اتحاد المكونات والعناصر 

 نظام الحوافز والمكافآت: -
داعاتھم من  واھم واب ى العمل بكل ق املین المنتجین عل ز الع تعتبر من أھم العوامل التى یمكن أن تحف
وافز  ام الح ؤتى نظ ى ت ة. ولك ودة عالی اءة ذات ج ان وكف رعة وإتق وة بس داف المرج ق األھ أجل تحقی

د مسار لتل د من تحدی ة الب داف والمكافآت بنتائج إیجابی ة بأھ داف المنظم ط أھ تم رب وافز، أى ی ك الح
ارة سلوك العامل  وافز إلث ك الح العاملین. إنشاء عالقة بین الحوافز والھدف؛ أى أنھ یجب استعمال تل

وافز ذ أسلوب الح ب لتنفی ت مناس  -والتى تساھم فى تشجیعھ على تحقیق األھداف المرجوة وتحدید وق
ى من قبل المنظمة -وخاصة المادیة منھا ، ضمان استمرار الحوافز من أجل خلق الراحة والطمأنینة ف

وافز  اط الح دل والمساواة، وضرورة ارتب نفوس األفراد العاملین ویجب أن یتصف نظام الحوافز بالع
ب  ً قویا مع الجھود المبذولة؛ لتؤدى دورھا فى تشجیع وتحفیز األفراد العاملین بالمنظمة، ویج ارتباطا

ً مع دوافع الفرد لسد احتیاجاتھ. (محمود، أن یكون نظام الحواف  )٢٦٥، ص٢٠٠٣ز متناسبا
 الھیكل التنظیمى: 

ى   ع عمل ى واق ل التخطیط إل ى تحوی ث یعمل عل ً للتخطیط؛ حی ال ل التنظیمى مكم یعتبر الھیك
ة.  اءة وفاعلی ة بكف داف المنظم ق أھ ى تحقی ل عل طة تعم ى أنش ة إل ة الخط وم بترجم ذ فیق ل للتنفی قاب

ى،  ود (١٥٢، ص٢٠٠٥(العتیب ماع وحم ن الش ل م رف ك ھ ٢٠٠٧) ویع ى أن ى عل ل التنظیم ) الھیك
ف  ى تعمل بمختل ة والت ة للمنظم البناء والشكل الذى یتم من خالل توضیح الوحدات الرئیسیة والفرعی
بكات  ور ش كال وص یح أش ى توض افة إل ودة، إض داف المنش ق األھ ى تحقی اھم ف ى تس األنشطة والت

 ١٦٣لقائمة خارج المنظمة وداخلھا. صاالتصال والعالقات ا
 نظم المعلومات اإلداریة:

ا   ویر، وحسن إدارة واستخدام أدوات تكنولوجی ترتبط نظم المعلومات اإلداریة بالتخطیط للتط
ا.  ة المعلومات وإدارتھ ة بمعالج امھم المرتبط المعلومات، من أجل مساعدة األفراد فى إنجاز كافة مھ

ات المعلو إن تقنی ى تستخدم بالعمل اإلدارى من ولذلك ف ات الت واع التقنی ة أن مل كاف ة تش مات اإلداری
ات  م المعلوم ف نظ ن تعری ث یمك رارات. حی اذ الق یم واتخ ة والتنظ ى الرقاب دافھا ف ق أھ ل تحقی أج
ى وظائف  دة وتساعد ف ات المفی ى تعطى المعلوم اإلداریة بأنھا مجموعة من اإلجراءات والوثائق الت
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ة ن جھ ییر، وم ل  التس زین وتحوی ة، وتخ روریة لمعالج ریة الض ة والبش ائل المادی رى الوس أخ
 )١٤٣، ص٢٠٠٩المعلومات بھدف استغاللھا الجید والصحیح. (الولید، 

 العملیة اإلداریة:
دف   ق ھ ا لتحقی و اإلدارة العلی ا موظف وم بھ ى یق طة الت ال واألنش ة األعم ا مجموع د بھ ویقص

ان مشترك ومثال ذلك: تطویر أداء العام ا ك دیر أی ھ الم وم ب لین وزیادة االنتاجیة، فھى عمل إدارى یق
ادئ وأسس  ى مب اد عل ذ باالعتم ى تنف منصبھ اإلدارى، ویحتوى ھذا العمل على عدد من األنشطة الت

 )٨٧، ص٢٠٠٨وقواعد إداریة، یستخدمھا لتسھیل العمل وتحقیق أھداف المنظمة. (العمیان، 
 ):١٥١، ص٢٠٠٣(العطیة، ابقة یمكن إضافة العناصر اآلتیةإضافة إلى العناصر والمكونات الس

 خصائص األفراد داخل المنظمة: -
ف   ات تختل ة؛ فالمنظم ا التنظیمی ى لثقافتھ در الرئیس م المص ة، ھ ون للمنظم األفراد المكون ف

ة،  ات مختلف یم، خصائص وأخالقی دیھم ق راد ل ى أف ً لكونھا تجذب، تختار، وتبق باختالف ثقافتھا، نظرا
ذه وبمر ع ھ ذین ال یتجاوبون م راد ال ور الوقت تختار المنظمات األفراد الذین یشتركون بقیمھا، واألف

 القیم یتركونھا، حیث تصبح ثقافة المنظمة متمیزة أكثر فأكثر عن المنظمات األخرى.
 أخالقیات المنظمة: -

ذه الق ون ھ ھ، إن العدید من القیم تستمد من شخصیة ومعتقدات اإلدارة العلیا، وتتك م علی ا ھ ً لم ا یم وفق
ى  ة لضبط سلوك األعضاء، والت یم الثقافی ومع مرور الوقت تقوم المنظمات بقصد بتطویر بعض الق
تمثل أخالقیات المنظمة والتى ھى عبارة عن القیم والمعتقدات والقواعد التى تؤسس الطریقة المناسبة 

 ین خارجھا.ألعضاء المنظمة للتعامل فیما بینھم داخل المنظمة ومع اآلخر
ة  - حیث إن العوامل السالفة الذكر تعتبر من أھم المكونات والعناصر التى تكون الثقافة التنظیمی

ة  ربط  -للمنظم ق ل بیل والطری ر الس ث تعتب ً ؛ حی دا نجح أب ة وال ت وم أى منظم دونھا ال تق فب
یا لنجاح المشارك ر شرطا أساس ة الثقافة التنظیمیة بعملیة المشاركة بالمعرفة وتعتب ة بالمعرف

ة والمشاركة  ة التنظیمی ین الثقاف ة ب ة العالق ان بعرض طبیع وم الباحث بین أفراد المنظمة. ویق
 بالمعرفة على النحو اآلتى:

 :العالقة بین الثقافة التنظیمیة والمشاركة بالمعرفة 
ود  ى وج ة عل فة خاص ة بص اركة المعرف ة ومش فة عام ة بص ق إدارة المعرف اح تطبی ف نج یتوق

ظیمیة تدعم جھود وأنشطة العاملین فى المنظمة، والتى تؤدى إلى الوصول إلى أقصى استفادة ثقافة تن
ممكنة من المعرفة، بحیث تكون بیئة مشجعة على اإلدارة الفعالة للمعرفة، ومن ثم یمكن تخزین ونقل 

دات واألح یم والمعتق ة الق ى مجموع ة ھ ة التنظیمی ن أن الثقاف ً م ا ة. وانطالق ق المعرف یس وتطبی اس
بعض،  الموجودة فى داخل المنظمة والتى تسود بین العاملین مثل: طریقة تعامل األفراد مع بعضھم ال
ادا  توقعات كل فرد من اآلخر ومن المنظمة، وكیفیة تفسیرھم لتصرفات اآلخرین. حیث إن ھناك اعتق

ى الثقا ة ھ اركة المعرف تثمار ومش اء واس ى بن ى ف وق األساس أن المع دا ب ائدا ومؤك ة. س ة التنظیمی ف
 )١٦، ص٢٠٠٥(عبیسات، 

ة بصفة  - ى أى منظم ة ومشاركتھا ف ً على ما سبق فإن تطبیق إدارة المعرفة بصفة عام تأسیسا
دأ  ع مب ة م ة ومتوافق ائدة مالئم ة الس یم الثقافی ون الق ب أن تك ة، یتطل ى أى منظم ة ف خاص
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ة التن ون الثقاف ب أن تك ة، ویج تعلم وإدارة المعرف ى ال تمراریة ف روح االس جعة ل ة مش ظیمی
ة  ادة الفعال ى للقی ل األعل دوة والمث الفریق فى العمل، وتبادل األفكار ومساعدة اآلخرین، والق
اء  ة لبن یات الھام ن األساس ة م اركة المعرف د مش ا تع اركتھا، كم ة ومش تم بالمعرف ى تھ الت

 )٤، ص٢٠٠٥المعرفة. (یوسف، 
 خصائص الثقافة التنظیمیة الداعمة لمشاركة المعرفة: 

ن  ة م ا مجموع ة لھ ى المنظم راد ف ین األف ة ب اركة المعرف ة مش ة لعملی ة الداعم ة التنظیمی الثقاف
 :(p٥٦ ,٢٠٠٤ ,Fermandez)الخصائص تتمثل على النحو التالى 

 فھم قیمة ممارسة مشاركة المعرفة. -
 دعم اإلدارة العلیا لمشاركة المعرفة وذلك فى جمیع المستویات. -
 مشاركة وتقاسم المعرفة.وجود حوافز تكافئ وتدعم  -
 تشجیع التفاعل من أجل بناء وتقاسم المعرفة. -
 تشجیع األفراد على االستمرار فى التعلم وتطویر مھاراتھم وقدراتھم. -
 تقدیر اإلنجاز واالعتراف بھ. -
 تقدیر مشاركة المعرفة وتقاسمھا. -
 تشجیع العمل الجماعى. -
 التأكید على ضرورة مشاركة األفراد بمعارفھم. -
 م الباحثان بعرض دور الجامعات فى تفعیل عملیة مشاركة المعرفة داخلھا:ویقو

دة   ى وح ر ف ا یكمل اآلخ ارة، وكل منھم م والحض ر والعل ود الفك رن بوج ة یقت ود الجامع فوج
ع،  ة المجتم ى وخدم ث العلم دریس والبح ى الت ل ف ا تتمث ة ووظیفتھ الة الجامع إن رس ذا ف ة؛ ل متكامل

وثقافیة وعلمیة وتربویة؛ حیث تولد األفكار والمعارف وبذلك فھى مركز فالجامعة مؤسسة اجتماعیة 
ة  ة مشاركة المعرف ل عملی ى تفعی ة ف إشعاع حضارى للبشریة، وفى ضوء ما سبق یتمثل دور الجامع

 ):٢٥، ص٢٠٠٧فى اآلتى (عبد الزبیدى، 
 إعداد الكوادر الفنیة المتخصصة. -
 قیادة التنمیة وثورة المعلومات. -
 لتطویر فى مجال البحث العلمى.التدریب وا -
 تقدیم الخدمات للمجتمع فى شتى مجاالت الحیاة. -
 توافر الكوادر والھیئات التدریسیة ذات الكفاءة العالیة. -
 إیجاد الحلول للمشكالت االجتماعیة واالقتصادیة فى المجتمع. -
 توجیھ الطالب نحو العلم والمعرفة واألخالق الحمیدة. -
 إلنسانیة بخطط التنمیة الشاملة.ربط النتائج العلمیة وا -
 توسیع فرص التعلیم والتدریب. -
 المشاركة فى إیجاد االبتكارات واالختراعات. -
 تنمیة المھارات والقدرات لدى الطالب. -
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 التدریب المھنى لألفراد ذوى المستویات العلیا. -
 اھتمام المجتمع ومؤسساتھ باألساتذة والعلماء والباحثین. -
 ھا وتوزیعھا واسترجاعھا وتطویرھا.تولید المعرفة وتخزین -

 الجانب المیداني للدراسة ونتائجھا وتوصیاتھا:
دریس  ة الت اء ھیئ دى أعض ائدة ل ة الس ة التنظیمی توى الثقاف ى مس رف عل ث التع دف البح ھ
ل  ة،من أج ة المنوفی دریس بجامع ة الت ین أعضاء ھیئ ة ب اركة المعرف ة، ومستوى مش ة المنوفی بجامع

ین متوسطات مستوى إیجاد العالقة بینھ ة إحصائیة ب ة ذات دالل اك عالق ت ھن ا إذا كان ما، ومعرفة م
ة  دریس بجامع ة الت ا آلراء أعضاء ھیئ دیھم وفق ة السائدة ل ة التنظیمی مشاركة المعرفة ومستوى الثقاف
ین متوسطات مستوى مشاركة  ة إحصائیة ب ات ذات دالل المنوفیة، ومعرفة ما إذا كانت ھناك اختالف

ة المعرفة و ة المنوفی دریس بجامع ة الت ا آلرء أعضاء ھیئ دیھم وفق ة السائدة ل ة التنظیمی مستوى الثقاف
 وفقا للمتغیرات (النوع، نوع الكلیة، سنوات الخبرة، الرتبة األكادیمیة).

 خطوات بناء أداتي الدراسة:
اء  ین أعض ة ب توى مشاركة المعرف ى مس ة لإلطالع عل ي الدراس ویر أدات ان بتط ام الباحث ق

ع ھ دیھم. واتب ة السائدة ل ة التنظیمی ى مستوى الثقاف ذلك التعرف عل ة ،وك یئة التدریس بجامعة المنوفی
 الباحثان الخطوات اآلتیة:

 اإلطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث  .١
راء (أساتذة من .٢ ة من الخب ى مجموع ھا عل ة وعرض ورتھا األولی ات  تم بناء األداة في ص كلی

دى مناسبة  ى م التربیة تخصص أصول التربیة)؛ وذلك لتحكیم أداتي الدراسة، وللتعرف عل
 العبارات لمحاورھما وقیاس ما وضعا لقیاسھما .

ى  .٣ اء عل م اإلبق ین ،وت ارات ومحاور األدات ى عب راء عل ا الخب تم إجراء التعدیالت التي اقترحھ
 %.٩٠االتفاق علیھا العبارات التي اجمعوا علیھا والتي جاءت نسبة 

تم التوصل إلى الصیغة النھائیة ألداتي الدراسة حیث تكونت األداة األولى والتي تقیس مستوى 
الثقافة التنظیمیة السائدة لدى أعضاء ھیئة التدریس بجامعة المنوفیة وفقا آلرائھم من جزأین؛ اشتمل 

ن الجزء الثاني من ھذه االستبانة الجزء األول على البیانات الشخصیة ألفراد عینة البحث ، وتضم
) عبارة . واألداة الثانیة تقیس مستوى مشاركة المعرفة بین ٣٩على ستة محاور ، مجموع عباراتھا(

أعضاء ھیئة التدریس بجامعة المنوفیة ،وتكونت من جزأین . اشتمل الجزء األول على البیانات 
توزعت عباراتھا على  تبانة الثانیة والتيالشخصیة ألفراد عینة البحث، وتضمن الجزء الثاني االس

 محور والجدول التالي یوضح االستبانتین وعدد فقرات كل)عبارة٣٢عباراتھا(محاور؛ومجموع  ثالثة
 أوال: استبانة الثقافة التنظیمیة:

 عدد الفقرات المحور
 ٥ المحور األول: نظم المعلومات.

 ٦ المحور الثاني: الھیكل التنظیمي.
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 ٦ الث: أنظمة الحوافزالمحور الث
 ٧ المحور الرابع: العملیات

 ٥ المحور الخامس: العاملون (أعضاء ھیئة التدریس)
 ١٠ المحور السادس: القیادة

 ٣٩ مجموع عبارات االستبانة ككل
 

 ثانیا: استبانة مشاركة المعرفة:
 عدد الفقرات المحور

 ١٢ المحور األول:المشاركة بالمعرفة المقصودة.
 ٨ ور الثاني: المشاركة بالمعرفة غیر المقصودة.المح

 ١٢ المحور الثالث: سلوك المشاركة بالمعرفة.
 ٣٢ مجموع عبارات االستبانة ككل

تجابیة  دائل االس الل الب ن خ ة م ة الموافق ي الدراس ى أدات تجابة عل ت االس وتطلب
ى مستو عیفة) للتعرف عل ة ض ة متوسطة ، بدرج رة، بدرج ة المتدرجة(بدرجة كبی ة التنظیمی ى الثقاف

ة  السائدة لدى أعضاء ھیئة التدریس بجامعة المنوفیة، وكذلك التعرف على مستوى المشاركة بالمعرف
 بینھم.

 تطبیق أداتي الدراسة:
ة  .١ ة المنوفی دریس بجامع ة الت تم تطبیق أداتي الدراسة على عینة الدراسة من أعضاء ھیئ

راد  ٢٠١٨/٢٠١٩الدراسي من الكلیات النظریة والعملیة ، خالل العام  حیث طلب من أف
ة  دائل التالی ار إحدى الب ك باختی تبانتین ، وذل رات االس العینة اإلجابة عن كل فقرة من فق

 (متوافر بدرجة كبیرة، متوافر بدرجة متوسطة، متوافر بدرجة ضعیفة).
انة، تم ) استب٣٢٦وبعد االنتھاء من تطبیق االستبانة على أفراد العینة وتجمیعھا وعددھا( .٢

تبانة لیصبح عدد ٣٦استبعاد االستبانات الغیر صالحة ولم تستوف،وقد بلغ عددھا ( ) اس
 ) استبانة .٣٠٠االستبانات الصالحة للتحلیل االحصائي (

رة)  .٣ ة كبی ك بإعطاء االستجابة (بدرج ة وذل درجات،  ٣تم تصحیح استجابات أفراد العین
ة (بدرجة ضعیفة) درجة واحدة، وذلك واالستجابة(بدرجة متوسطة) درجتین، واالستجاب

ة  رة) درج ة كبی بالنسبة للعبارات الموجبة، أما العبارات السالبة فتعطى االستجابة (بدرج
 درجات. ٣واحدة، واالستجابة(بدرجة متوسطة) درجتین، واالستجابة (بدرجة ضعیفة) 

 المعالجات اإلحصائیة المستخدمة:
 األسالیب اإلحصائیة التالیة: بعد تفریغ وتحلیل األداتین تم استخدام

ور  .١ تبانة والمح حساب التكررات والنسب المئویة لكل عبارة من عبارات المحور لكل اس
 ككل.
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ب  .٢ ة والترتی ة الوزنی ة والنسبة المئوی ات المعیاری حساب المتوسطات الحسابیة واالنحراف
 لكل عبارة من عبارات المحور لكل استبانة وللمحور ككل.

روق  T-testإجراء اختبار  .٣ ود ف دى وج ى م تقلتین للتعرف عل ین المس للفروق بین العینت
 ذات داللة إحصائیة لكل استبانة تعزي إلى متغیرات الدراسة .(النوع ، نوع الكلیة)

ین  ANOVA one wayإجراء اختبار تحلیل التباین أحادي االتجاه  .٤ ین العینت روق ب للف
ى المستقلتین للتعرف على مدى وجود فروف ذات دال تبانة تعزي إل لة إحصائیة لكل اس

 متغیرات الدراسة .(سنوات الخبرة ، الرتبة األكادیمیة).
 إجراء اختبار شیفیھ لتحدید اتجاه الفروق بین استجابات أفراد عینة الدراسة إن وجد. .٥
 حساب معامالت االرتباط بیرسون لمعرفة العالقة بین متغیري الدراسة. .٦

ل التالي لتحدید درجة التوافر والترتیب لعبارات كل محور من وقد اعتمد الباحثان على الجدو
 محاور كل استبانة ، ومحاور الدراسة ككل وذلك كما في الجدول التالي: 

 )١جدول (
 یوضح مدى االستجابات ودرجة التوافر

 درجة التوافر مدى المتوسط الحسابي
 ضعیفة ١.٦٦إلى  ١من 

 متوسطة ٢.٣٣إلى  ١.٦٧من 
 كبیرة ٣ى إل ٢.٣٤من 

 عینة الدراسة:
 )٢جدول (

 یوضح الخصائص الدیموجرافیة لعینة الدراسة من أعضاء ھیئة التدریس بجامعة المنوفیة
 النسبة العدد الفئة المتغیر

 النوع
 %٤٦.٣٣ ١٣٩ ذكور
 %٥٣.٦٧ ١٦١ إناث

 نوع الكلیة
 %٥٦.٦٧ ١٧٠ نظریة
 %٤٣.٣٣ ١٣٠ عملیة

 الوظیفة األكادیمیة
 %١٢.٦٧ ٣٨ أستاذ

 %٢٠.٦٦ ٦٢ أستاذ مساعد
 %٦٦.٦٧ ٢٠٠ مدرس

 سنوات الخبرة

 %٦٢.٦٧ ١٨٨ سنوات ٥أقل من 
 ١٠ - ٥من 

 %٢٣.٦٦ ٧١ سنوات
 ١٠أكثر من 

 %١٣.٦٧ ٤١ سنوات
%١٠٠ ٣٠٠ الجمــــلة  
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 نتائج الدراسة: 
د ائد ل اء تفسیر النتائج الخاصة باإلجابة على سؤال مستوى الثقافة التظیمیة الس ى أعض
 ھیئة التدریس بجامعة المنوفیة على مستوى استجابات عینة الدراسة على األداة ككل.

 )٣جدول (
یوضح التكررات والنسب المئویة والمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والنسبة 
المئویة الوزنیة والترتیب الستجابات عینة الدراسة على كل محور من محاور استبانة الثقافة 

 )٣٠٠ظیمیة، والمحاور ككل (ن = التن
ة ة السائدة بجامع ة التنظیمی ة  بالنظر إلى الجدول السابق یتضح أن  مستوى الثقاف المنوفی

ة  بالنظر إلى الجدول السابق یتضح أن  مستوى الثقافة التنظیمیة السائدة بجامعة المنوفیة جاءت بدرج
ن ،)؛ أي أ٧١،)، ونسبة مئویة وزنیة (٧١١)، وانحراف معیاري (٢,١٥٢متوسطة بمتوسط حسابي(

ة  ي المرتب الثقافة التنظیمیة السائدة بجامعة المنوفیة لیست على الكفاءة والفاعلیة المطلوبة ، وقد جاء ف
ابي( ط حس ل التنظیمي) بمتوس ور (الھیك طة مح ة متوس ى بدرج اري ٢,١٨٩األول راف معی ) ، وانح

ة٧٢,٩٨،) ، وزن نسبي مئوي (٧١١( ات جامع ة  ) حیث یقوم الھیكل التنظیمي في معظم كلی المنوفی
ارفھم  اركة بمع ى المش دریس عل ة الت اء ھیئ اعد أعض ي تس ائل الت رق و الوس ع الط وفیر جمی ى ت عل
ادة) بمتوسط حسابي  ور (القی وخبراتھم ومھاراتھم. وقد جاء في المرتبة األخیرة بدرجة متوسطة مح

اري (٢,٠٩٥( ة (٧١١)، وانحراف معی ة وزنی ى أن٧١,٧٤،) ، ونسبة مئوی ع إل ذا یرج اك  ) وھ ھن
دریس  ة الت ین أعضاء ھیئ بعض القیادات بجامعة المنوفیة تمثل عائقا أمام عملیة المشاركة بالمعرفة ب

 بجامعة المنوفیة.

 
 ضعیفة متوسطة كبیرة

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

النسبة 
المئویة 
 الوزنیة

 

 الدرجة

یب
رت

الت
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار 

 المحور األول:
م   نظ

 المعلومات
 ٤ سطةمتو ٧١.٣٣ ٠.٧٥٩ ٢.١٤٠ ٢٣.١٣ ٣٤٧ ٣٩.٧٣ ٥٩٦ ٣٧.١٣ ٥٥٧

 المحور الثاني:
ل  الھیك

 التنظیمي
 ١ متوسطة ٧٢.٩٨ ٠.٧١١ ٢.١٨٩ ١٧.٣٩ ٣١٣ ٤٦.٢٨ ٨٣٣ ٣٦.٣٣ ٦٥٤

 المحور الثالث: 
 ٢ متوسطة ٧٢.٧٢ ٠.٦٧٢ ٢.١٨٢ ١٥.١١ ٢٧٢ ٥١.٦١ ٩٢٩ ٣٣.٢٨ ٥٩٩ نظام الحوافز 

المحور الرابع: 
 ٥ متوسطة ٧١.١٦ ٠.٧٠١ ٢.١٣٥ ١٩.١٠ ٤٠١ ٤٨.٣٣ ١٠١٥ ٣٢.٥٧ ٦٨٤ العملیات 

ور  المح
امس:  الخ

 العاملون
 ٣ متوسطة ٧٢.٤٤ ٠.٧١٢ ٢.١٧٣ ١٨.٤٠ ٢٧٦ ٤٥.٨٧ ٦٨٨ ٣٥.٧٣ ٥٣٦

ور  المح
ادس:  الس

 القیادة
 ٦ متوسطة ٦٩.٨٢ ٠.٧١ ٢.٠٩٥ ٢٢.١٣ ٦٦٤ ٤٦.٢٧ ١٣٨٨ ٣١.٦٠ ٩٤٨

ة  الثقاف
  متوسطة ٧١.٧٤ ٠.٧١١ ٢.١٥٢ ١٩.٤٣ ٢٢٧٣ ٤٦.٥٧ ٥٤٤٩ ٣٤.٠٠ ٣٩٧٨ التنظیمیة ككل
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 تفسیر النتائج المتعلقة بكل محور من محاور الثقافة التنظیمیة.
 )٤جدول ( 

ة المئویة یوضح التكررات والنسب المئویة والمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والنسب
 الوزنیة والترتیب الستجابات عینة الدراسة على كل عبارة من عبارات محور

 )٣٠٠(نظم المعلومات) (ن =  

 
یتضح من الجدول السابق أن مستوى توافر نظم المعلومات في الكلیة/ الجامعة جاءت بدرجة 

وزنیة  ،) ، ونسبة مئویة٧٥٩) ، وانحراف معیاري (  ٢,١٤٠متوسطة ، بمتوسط حسابي(
) ، أى مستوى توافر نظم المعلومات بالجامعة لیس على الكفاءة والفاعلیة المطلوبة ، ٧١,٣٣(

) والتي تنص على(تقدم نظم ١وقد جاء في المرتبة األولى بدرجة متوسطة العبارة رقم (
المعلومات ألعضاء ھیئة التدریس معلومات تفصیلیة واضحة تساعد على مشاركة المعرفة) 

)، وھي ٧٤,٨٩،)، ونسبة مئویة وزنیة (٥٠٥) ، وانحراف معیاري (٢,٢٤٧سابي (بمتوسط ح
تمثل أعلى قیمة من حیث مستوى التوافر حیث شھدت جامعة المنوفیة في الفترة األخیرة طفرة 
كبیرة في العدید والكثیر من المجاالت وال سیما مستوى توافر نظم المعلومات بكلیات 

الجامعة وحدة مزودة بأجھزة الكمبیوتر لالطالع على المعلومات الجامعةحیث یوجد بكل كلیة ب
والمعارف من خالل شبكة اإلنترنت وھي مرفقة بالمكتبات ومزودة بشكبة إنترنت بدرجة 
متوسطة من الكفاءة إضافة إلى ذلك فیتوافر بنك المعرفة المصري الملئ بالقواعد والبیانات 

أعضاء ھیئة التدریس على المشاركة بالمعارف  العربیة منھا واألجنبیة؛ فكل ذلك یساعد
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) والتي ٤والخبرات والمھارات . بینما جاء في المرتبة األخیرة بدرجة متوسطة العبارة رقم (
تنص على( تعزز نظم المعلومات المعتقدات المشتركة لدى أعضاء ھیئة التدریس في نجاح 

،)، ونسبة ٥٤٦ف معیاري ()، وانحرا٢,٠٠٣جھود مشاركة المعرفة) ، بمتوسط حسابي (
)، وھي تمثل أقل قیمة من حیث مستوى التوافر، وھذا یرجع إلى أن نظم ٦٦,٧٨مئویة وزنیة (

المعلومات ال تعمل بالكفاءة والفاعلیة المطلوبة حیث ینقطع االتصال بشبكة االنترنت بصفة 
في دخولھم علي  مستمرة باإلضافة إلى أن الغالبیة العظمى من أعضاء ھیئة التدریس قلیلون

نظم المعلومات بالكلیة على الرغم من أھمیتھا العظیمة في تعزیز المشاركة بالمعرفة بین 
أعضاء ھیئة التدریس بجامعة المنوفیة وتساعدھم أیضا على إنتاج معارف جدیدة باإلضافة إلى 

لھا ما سبق عدم وجود بوابة للمعرفة لكل كلیة على حدا وللجامعة بصفة عامة یتم من خال
المشاركة بالمعارف والمعلومات والمھارات والخبرات ، وتبادل األفكار واألوراق البحثیة ، 
وطرح األسئلة وكذلك اإلجابة علیھا، والتشارك في المشاریع البحثیة المختلفة . دراسة (أبو 

)،دراسة  Youngle ،٢٠٠٧)،دراسة(٢٠١٣) ، دراسة( حتاملة،٢٠١١حشیش، 
)٢٠٠٨،Azari&etal٢٠١٢راسة() ،د،Walter) ٢٠١٣)، دراسة،Fullwood & etal( 

 
 ) ٥جدول ( 

یوضح التكررات والنسب المئویة والمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والنسبة المئویة 
الوزنیة والترتیب الستجابات عینة الدراسة على كل عبارة من عبارات محور (الھیكل التنظیمي) 

 )٣٠٠(ن = 
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ة متوسطة، بمتوسط یتضح من الجدو ل التنظیمي جاء بدرج ور الھیك ل السابق أن مستوى توافر مح

ابي(  اري (  ٢,١٨٩حس راف معی ة(٧١١)، وانح ة وزنی بة مئوی توى  ٧٢,٩٨، )، ونس )، أي إن مس
ى  ة األول ي المرتب اء ف د ج ل، وق ھ األكم ى الوج یس عل ة  ل ي بالجامع ل التنظیم وافر لمحور الھیك الت

ا طة العب ة متوس م(بدرج اركة ٩رة رق ة لمش ي المرون ل التنظیم وفر الھیك نص على(ی ي ت ) والت
ابي ( ط حس ة بالكلیة)،بمتوس ة المختلف ام العلمی ر األقس ة عب ات والمعرف راف ٢,٣٠٣المعلوم )، وانح

ث ٧٦,٧٨،)،ونسبة مئویة وزنیة(٦٣٨معیاري( )،وھي تمثل أعلى قیمة  من حیث مستوى التوافر حی
المنوفیة على ھیاكل تنظیمیة متمیزة وقیادة واعیة متمیزة تتیح ألعضاء تشتمل بعض الكلیات بجامعة 

ك من  ة وذل ة بالكلی ھیئة التدریس بھا المشاركة بالمعرفة الموجودة  لدیھم عبر األقسام العلمیة المختلف
دوات  ؤتمرات والن د الم ة وعق فة مستمرة إلقام اندة بص دعم والمس تمر وال دیم التشجیع المس خالل تق

اء ي واللق ل التنظیم ن الھیك ا م ة إیمان اركة المعرف ا مش ن خاللھ تم م ي ی مینارات الت ة والس ات العلمی
ة  ة والكلی دریس بصفة خاص ة الت ى أعضاء ھیئ ب عل ا الطی ة وأثرھ ة المشاركة بالمعرف بأھمیة عملی

ھل٧بصفة عامة . بینما جاء في المرتبة األخیرة بدرجة متوسطة العبارة رقم(  ) والتي تنص على( یس
ة)، بمتوسط  ایعزز مشاركة المعرف دریس مم ة الت الھیكل التنظیمي عملیة دوران العمل ألعضاء ھیئ

ة من ٧١,٢٢،)،ونسبة مئویة وزنیة(٦٠٦)، وانحراف معیاري(٢,١٣٧حسابي( ل قیم )،وھي تمثل أق
ة  ة للجامع ات التابع ة للكلی ل التنظیمی ة العظمى من الھیاك ث تحرص الغالبی وافر حی حیث مستوى الت
ان  ذا المك ي ھ رة ف ب خب ھ اكتس ن أن ا م ھ انطالق وم ب ذي یق ھ ال ھ وعمل ي مكان اء الشخص ف ى إبق عل
د أداء العمل  د ال یجی ان بشخص آخر جدی وأصبح یؤدي ھذا العمل بكفاءة وفاعلیة ویعتقدون أن اإلتی

ى ع ة مثل الشخص القدیم وھذا بالتأكید اعتقاد خاطئ فمن الواجب أن یحرص الھیكل التنظیمي عل ملی
ذنیبات،  ة (ال ة. دراس اركة المعرف ة مش ن عملی زز م ذا یع دریس وھ ة الت اء ھیئ ل ألعض دوران العم



 ...مشاركة المعرفة بین أعضاء ھیئة التدریس بجامعة المنوفیة 
 
 

 
 
 
 

 ٢٠١٩العدد الثانى                             مجلة كلیة التربیة / جامعة المنوفیة                            
 

٢٧ 

رمي، ٢٠١١ ة (الحض ة (٢٠١٧)، دراس ة Fahey & Delong،٢٠٠٠)، دراس )، دراس
)٢٠١٣،Fullwood&etal( 

 )٦جدول(
 یوضح التكررات والنسب المئویة والمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري 

 المئویة الوزنیة والترتیب الستجابات عینة الدراسة  والنسبة
 )٣٠٠على كل عبارة من عبارات محور (الحوافز) (ن = 

ة  اء بدرج ة ج ي الكلیة/الجامع وافز ف وافر الح توى ت ابق أن مس دول الس ن الج ح م یتض
ة(٦٧٢)، وانحراف معیاري (٢,١٨٢متوسطة ، بمتوسط حسابي ( ة وزنی ) ، ٧٢,٧٢،)، ونسبة مئوی

ة أى  ى بدرج ة األول ي المرتب د جاء ف ة ، وق اءة المطلوب ى الكف یس عل ة ل وافز بالجامع إن مستوى الح
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دریس تساعد ١٧متوسطة العبارة رقم ( ) والتي تنص على( یتم تقدیم حوافز معنویة ألعضاء ھیئة الت
 ،)،ونسبة٦٥٦)، وانحراف معیاري(٢,٢٢٧على مشاركة المعرفة بكفاءة وفاعلیة) بمتوسط حسابي (

ات ٧٤,٢٢مئویة وزنیة( ي بعض كلی ث وجد ف وافر حی ة الت ث درج ة من حی ى قیم )، وھي تمثل أعل
ع  واتس آب، ومواق وك ،وال یس ب ى الف ات عل داد مجموع ت بإع نھم قام ة م بة قلیل ي نس ة وھ الجامع
ادة  ماء الس ا أس ر فیھ تم النش ة وی بین للكلی دریس المنتس ة الت اء ھیئ م أعض اعي تض ل االجتم التواص

اء  دریس أعض ة الت اء ھیئ ادة أعض ماء الس ذلك أس تھم ، وك رقیتھم وتھنئ م ت ذین ت دریس ال ة الت ھیئ
وافز  ة ح ل بمثاب ك یمث ادین وكل ذل ع واألقسام والمی ف المواق المبدعین الذین أدوا أداء حسنا في مختل
ي  ة كل ف ار ومشاركة المعرف داع واالبتك ى االب دریس عل ة الت اقي من أعضاء ھیئ ة تشجع الب معنوی

م( ارة رق ة متوسطة العب رة بدرج ة األخی ي المرتب اء ف ا ج ھ. بینم زز ) والت١٣مجال ى( تع نص عل ي ت
ار  دیم أفك د تق وافز عن ى الح األعراف والعادات المتبعة في الكلیة أعضاء ھیئة التدریس بالحصول عل

ابي( ط حس كالت) بمتوس ل المش رة لح اري(٢,١٥٠مبتك راف معی ة ٦٩٥)، وانح بة مئوی ،) ،ونس
ار ٧١,٦٧وزنیة( ى افتق ذه )، وھي تمثل أقل قیمة من حیث مستوى التوافر وھذا یرجع إل ل ھ ي مت تبن

وافر  ى عدم ت ع إل ذا یرج ة وھ ات الجامع ر من كلی ي كثی ة ف ادات واألعراف المتبع من الع ة ض الثقاف
دیم  ى تق ة عل موارد مالیة مخصصة لھذا البند تؤدي بدورھا في تشجیع أعضاء ھیئة التدریس بالجامع

دات، ق وعبی ة (حجی كالت. دراس رة للمش ول مبتك اھر،٢٠١٤حل )، ٢٠١٦)، دراسة(الش
ة( ة (Rowland&Sharifuddin،٢٠٠٤دراس ة Siemsen&etal،٢٠٠٨)، دراس )، دراس

)٢٠١٣،Hau&etal) ٢٠٠٩)، دراسة،Chang&etal( 
 ) ٧جدول( 

یوضح التكررات والنسب المئویة والمتوسط االحسابي واالنحراف المعیاري والنسبة المئویة 
 بارات الوزنیة والترتیب الستجابات عینة الدراسة على كل عبارة من ع

 )٣٠٠محور (العملیات) (ن = 
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ة  اء بدرج ة ج ي الكلیة/الجامع ات ف وافر العملی توى ت ابق أن مس دول الس ن الج ح م یتض

) ، ٧١,١٦،) ، ونسبة مئویة وزنیة (٧٠١) ،وانحراف معیاري (٢,١٣٥متوسطة ،بمتوسط حسابي (
ة ة المطلوب اءة والفاعلی یس بالكف ة ل ات بالجامع توى العملی ى أي أن مس ة األول ي المرتب اء ف د ج ، وق

ل ٢٤بدرجة متوسطة العبارة رقم( وارات بغرض نق دوات وح د ن ة عق دعم الكلی نص على(ت ) والتي ت
ابي( ط حس ل)، بمتوس ین أداء العم دریس لتحس ة الت اء ھیئ ین أعض ة ب اركة المعرف )، ٢,٢٤٣ومش

ة(٦٣٧وانحراف معیاري( ة وزنی ة ٧٤,٧٨،)، ونسبة مئوی ى قیم ل أعل ث مستوى ) وھي تمث من حی
وارات  دوات والح د الن دعم عق رة ت ت كبی التوافر حیث یوجد في بعض كلیات الجامعة وھي نسبة لیس
ة بصفة سنویة ممایشجع أعضاء  وتمرات العلمی د الم ى عق داوم عل ا وت ة وغیرھ والسمینارات العلمی

ین أداء ال ل تحس بعض من أج ھم ال ین بعض ة ب ل ومشاركة المعرف ى نق دریس عل ة الت ذا ھیئ ل وھ عم
ة  وارات العلمی دوات والح ذه الن ة ھ ات بأھمی ذه الكلی ادة ھ ل قی ن قب ل م ان الكام ى اإلیم ع إل یرج
ارة  ة متوسطة العب رة بدرج ة األخی ي المرتب ا جاء ف ة ومشاركتھا. بینم ي نشر المعرف ؤتمرات ف والم

دریس ٢٣رقم( ة الت رامج وأنشطة تساعد أعضاء ھیئ ة ب ك الكلی ى (تمتل ادل ) والتي تنص عل ى تب عل
ابي( ط حس ا)، بمتوس ادة منھ ارفھم لإلف راتھم ومع اري(٢,٠٢٧خب راف معی بة ٦٣٣)، وانح ،)، ونس

ة( ات ٦٧,٥٦مئویة وزنی ة العظمى من كلی وافر فالغالبی ث مستوى الت ة من حی ل قیم ل أق ) وھي تمث
راتھم  ادل خب ى تب دریس عل ة الت اء ھیئ اعد أعض جع وتس طة تش رامج أو أنش ك ب ة ال تمتل الجامع
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كري، ا . دراسة(العس تفادة منھ ل االس ن أج ارفھم م ذنیبات،٢٠١٣ومع ة (ال )، ٢٠١١)،دراس
 .)Kylberg&Lundberg،٢٠٠٢دراسة(

 )٨جدول (
یوضح التكررات والنسب المئویة والمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والنسبة المئویة 

 ات الوزنیة والترتیب الستجابات عینة الدراسة على كل عبارة من عبار
 )٣٠٠محور (العاملون) (ن = 

 
ة  ي الكلیة/الجامع دریس) ف یتضح من الجدول السابق أن مستوى العاملین (أعضاء ھیئة الت

ة متوسطة ، بمتوسط حسابي(  اري(    ٢,١٧٣جاء بدرج ة ٧١٢)، وانحراف معی ،  )، ونسبة مئوی
طلوبة، وقد جاء في المرتبة )، أي إن مستوى العاملین بالجامعة لیس على الدرجة الم ٧٢,٤٤وزنیة( 

م( ارة رق طة العب ة متوس ى بدرج دیم ٢٥األول ة تق د الكلی راف وتقالی من أع نص على(تتض ي ت ) والت
م) ،بمتوسط حسابي( ویر أدائھ ى تط دریس للعمل عل ة الت )، وانحراف ٢,٢٥٠التدریب ألعضاء ھیئ

ذا  )، وھي تمثل أعلى قیمة من حیث٧٥,٠٠،)، ونسبة مئویة وزنیة(٦٨٠معیاري( مستوى التوافروھ
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دریس من أجل  ة الت دریب للسادة أعضاء ھیئ دیم الت من تق یرجع إلى أن أعراف وتقالید الجامعة تتض
روط  ن ش رطا م ا ش ا جعلتھ ة المجتمع،وأیض ي وخدم ي والبحث ال التدریس ي المج م ف ین أدائھ تحس

ى سبیل ا ة عل ة التربی ادت كلی د أعت ا سبق فق ھ إضافة لم ى ترقیت و عل ول العض د حص ى عق ال عل لمث
ي  م البحث دریس وأدائھ ة الت اء ھیئ ین أداء أعض ن تحس ة م دورات التدریبی ل وال ض ورش العم بع
دریس  ة الت والتدریسي وخدمة المجتمع ،وقد حاضر في ھذه الدورات والورش أساتذة من أعضاء ھیئ

ین أ ة ب ى نشر ومشاركة المعرف ة بالكلیة ومن إدارة الجامعة وخارجھا فكل ذلك ساعد عل عضاء ھیئ
م ( ارة رق نص على(تشجع ٢٩التدریس. بینما جاء في المرتبة األخیرة بدرجة متوسطة العب ي ت ) والت

اركة  ة لمش ائل تكنولوجی تخدام وس ى اس دریس عل ة الت اء ھیئ ة أعض ات بالكلی د والممارس التقالی
ة)، بمتوسط حسابي( اري(٢,٠٦٠المعرف راف معی ة(٦١٩٤)، وانح ة وزنی )، ٦٨,٦٧،)،ونسبة مئوی

ة  ة المتاح ائل التكنولوجی عف الوس ع لىض ذا یرج وافر وھ توى الت ث مس ن حی ة م ل قیم ي تمثل أق وھ
وافر  ا یت دریس بینم ة ت و ھیئ ل عض وتر لك از كمبی وافر جھ ث ال یت دریس حی ة الت للسادة أعضاء ھیئ
عف شبكة  غرفة كمبیوتر تحتوى على عدد من األجھزة وأحیانا ینقطع عنھا اإلنترنت وھذا بسبب ض
ة  ا الجامع ي تتیحھ اإلنترنت من الجامعة وبسؤال المختصین بالكلیات عن مدى قوة شبكة اإلنترنت الت
اال  للكلیات وجد أنھا تعاني من مشكالت عدیدة منھا االنقطاع المتكرر لھا، وضعفھا إن وجدت. وإجم

ام المشاركة بالمعر ا أم ون عائق ھم یمثل ك بسبب نستطیع القول بأن أعضاء ھیئة التدریس أنفس ة وذل ف
ا  و عن اإلفصاح م مجموعة من األسباب الشخصیة مثل انتشار ثقافة العمل الفردي وخوف كل عض
وث  ات تعطي للبح ة للترقی وانین المنظم وائح والق ى الل بداخلھ ممن أفكار خوفا من السرقة، إضافة إل

ى مش دریس عل ة الت بط أعضاء ھیئ ا یث ة  مم وث الفردی ارفھم. المشتركة درجة أقل من البح اركة مع
ذنیبات، ة (ال رمي، ٢٠١١دراس ة (الحض ة (٢٠١٧)، دراس ة Walter،٢٠١٢)، دراس )، دراس

)٢٠٠٧،Younglee  .( 
 )٩جدول (                                        

یوضح التكررات والنسب المئویة والمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والنسبة المئویة 
 جابات عینة الدراسة على كل عبارة من عبارات الوزنیة والترتیب الست

 )٣٠٠محور (القیادة) (ن = 
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طة  ة متوس اء بدرج ة ج ة/ الجامع ي الكلی ادة ف توى القی ابق أن مس دول الس ن الج ح م یتض

ابي( اري(   ٢,٠٩٥بمتوسط حس ة(  ٧١)، وانحراف معی ة وزنی )، أي إن  ٦٩,٨٢.  )، ونسبة مئوی
ة ل ي الجامع ادة ف ة مستوى القی ي المرتب د جاء ف ة ، وق ة للمشاركة بالمعرف ة المطلوب ى الدرج یس عل

م ( ى ٣٦األولى بدرجة متوسطة العبارة رق ة تشجع عل ا ثقاف ى اإلدارة العلی ى :(تتبن نص عل ي ت ) والت
ة) بمتوسط  اریر المختلف دوات والنشرات والتق ا من خالل الن تبادل الخبرات والمعارف والتشارك بھ
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ة ٧٣,٦٧،)، ونسبة مئویة وزنیة(٦٣٦٥راف معیاري()،وانح٢,٢١٠حسابي( ى قیم ل أعل ) وھي تمث
ي  رة ف رة طف ة األخی ي اآلون ھدت ف ة ش ة المنوفی ى أن جامع ع إل ذا یرج وافر وھ من حیث مستوى الت
ین  ة ب ة مشاركة المعرف ي عملی ك ف ة ذل ة بأھمی ا الواعی إقامة الندوات والمؤتمرات وھذا بسبب قیادتھ

دریس  ة الت اء ھیئ ؤتمر أعض ة أي م ور فاعلی ى حض ة عل ا للجامع رص اإلدارة العلی ث تح ؛ حی
ة.أما  دریس بصفة خاص ة الت ة وألعضاء ھیئ واالحتفاء بھ وإبراز أھمیتھ بالنسبة للمجتمع بصفة عام
اریر والنشرات  ى عرض التق ھا عل ات بنفس ادة بعض الكلی ة فتحرص قی ات الجامع على مستوى كلی

ي قام دوات الت ة عن الن ل المختلف ع التواص ى مواق ا ونشرھا عل ا بھ ى علمھ ورھا أو نمى إل ت بحض
م ( ارة رق ة متوسطة العب رة بدرج نص ٣٩االجتماعي المختلفة . بینما جاء في المرتبة األخی ي ت ) والت

ارك  ى التش دریس عل ة الت اء ھیئ دفع أعض ل ل ة وورش عم اءات دوری ا لق نظم اإلدارة العلی ى : (ت عل
اري(١,٩٢٣بالمعرفة) بمتوسط حسابي ( ة(٦١٦٥)، وانحراف معی ة وزنی )، ٦٤,١١،)، ونسبة مئوی

ة  ة بالجامع ات المختلف ة والكلی ا بالجامع اإلدارة العلی وافر ف ث مستوى الت ة من حی ل قیم ل أق وھي تمث
تفتقر إلى وجود عادات وأعراف ترسخ عقد لقاءات دوریة وورش عمل تشجع أعضاء ھیئة التدریس 

وارد  على كیفیة التشارك بالمعرفة ات والم دریس ونقص االمكانی ة الت ت أعضاء ھیئ نظرا لضیق وق
ة وتیسیر  ال اإلداری ادة باألعم ام القی ذلك اھتم ة وك المتاحة إلقامة مثل ھذه الورش والدورات التدریبی
ھ  وتسییر األعمال والمھام على حساب المھام واألعمال األكادیمیة مثل إقامة مشروع بحثي یشترك فی

ن ا ر م دد كبی ة(الذنیبات،ع ة. دراس دریس بالكلی ة الت اء ھیئ احثین وأعض )، ٢٠١١لب
 ).Fahey&Delong،٢٠٠٠)، دراسة(٢٠١٧دراسة(الحضرمي،

تفسیر النتائج الخاصة باإلجابة على سؤال مستوى المشاركة بالمعرفة بین أعضاء ھیئة 
 على مستوى استجابات عینة الدراسة على األداة ككل.التدریس بجامعة المنوفیة 

 ) ١٠جدول ( 
یوضح التكررات والنسب المئویة والمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والنسبة المئویة 

الوزنیة والترتیب الستجابات عینة الدراسة على كل محور من محاور استبانة مشاركة المعرفة ، 
 )٣٠٠والمحاور ككل (ن = 

ة  اء ھیئ ین أعض ة ب اركة بالمعرف توى المش ح أن  مس ابق یتض دول الس ى الج النظر إل ب
ابي ( ط حس طة بمتوس ة متوس اء بدرج ة ج ة المنوفی دریس بجامع اري٢,٠٧٠الت راف معی  ) ، وانح

ة (٦٥٢( ة وزنی بة مئوی ة ٦٩,٠١،) ، ونس اء ھیئ ین أعض ة ب اركة المعرف توى مش ) ، أي إن مس
ث  ى من حی ة األول ي المرتب د جاء ف ة ، وق ة المطلوب اءة والفاعلی یس بالكف التدریس بجامعة المنوفیة ل

ابي(  ط حس ودة) بمتوس ر المقص ة غی اركة بالمعرف ور (المش ة مح توى الممارس ) ، ٢,٠٧٥مس

المتوسط  ضعیفة متوسطة كبیرة 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

النسبة 
المئویة 
 الوزنیة

 الدرجة

ب
رتی

الت
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار 

 ٣ متوسطة ٦٨.٨١ ٠.٦٦٣ ٢.٠٦٤ ١٩.٠٨ ٦٨٧ ٥٥.٣٩ ١٩٩٤ ٢٥.٥٣ ٩١٩ األول
 ١ متوسطة ٦٩.١٧ ٠.٦٤٨ ٢.٠٧٥ ١٧.٦٣ ٤٢٣ ٥٧.٢٥ ١٣٧٤ ٢٥.١٣ ٦٠٣ الثاني
 ٢ متوسطة ٦٩.٠٦ ٠.٦٤٤ ٢.٠٧٢ ١٧.٧٥ ٦٣٩ ٥٧.٣٣ ٢٠٦٤ ٢٤.٩٢ ٨٩٧ الثالث

المشاركة 
  متوسطة ٦٩.٠١ ٠.٦٥٢ ٢.٠٧٠ ١٨.٢٢ ١٧٤٩ ٥٦.٥٨ ٥٤٣٢ ٢٥.٢٠ ٢٤١٩ ككل
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ة (٦٤٨عیاري (وانحراف م ة وزنی ة العظمى ٦٩,١٧،) ، ونسبة مئوی ى أن الغالبی ع إل ذا یرج ) ، وھ
ودة  من أعضاء ھیئة التدریس بجامعة المنوفیة یقومون بدرجة متوسطة بمشاركة المعرفة الغیر مقص
ي  د جاء ف نھم ، وق ة األساتذة م ي یحضروھا وخاص من خالل المؤتمرات والنوات وورش العمل الت

) ٢,٠٦٤خیرة بدرجة متوسطة محور (المشاركة بالمعرفة المقصودة) ، بمتوسط حسابي (المرتبة األ
)، وھذا یرجع إلى عدم وجود بیئة تنظیمیة ٦٨,٨١،)، ونسبة مئویة وزنیة (٦٦٣وانحراف معیاري (

ارفھم  اركة مع ى مش ة عل ة المنوفی دریس بجامع ة الت اء ھیئ جع أعض ة تش ة/ الجامع ة في الكلی مواتی
 المقصودة.

 )١١جدول (
یوضح التكررات والنسب المئویة والمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والنسبة المئویة 

الوزنیة والترتیب الستجابات عینة الدراسة على كل عبارة من عبارات المحور األول (المشاركة 
 )٣٠٠بالمعرفة المقصودة) (ن = 
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دریس یتضح من الجدول السابق أن مستوى مشاركة المعر ة الت ودة ألعضاء ھیئ ة المقص ف

ة متوسطة بمتوسط حسابي(  اري( ٢,٠٦٤في الكلیة /الجامعة جاء بدرج ، )، ٦٦٣)، وانحراف معی
ارفھم   ٦٨,٨١ونسبة مئویة وزنیة(   دریس بمشاركة مع ة الت )، أي أن مستوى ممارسة أعضاء ھیئ

ارة المقصودة لیس على الكفاءة والفاعلیة المطلوبة ، وقد جاء في ا لمرتبة األولى بدرجة متوسطة العب
م ( دریس) ٥رق ة الت اء ھیئ ة ألعض ة المھنی ي دورات التنمی تمرار ف ارك باس نص على(أش ي ت ) والت

ة(٦٤٩١)، وانحراف معیاري(٢,١٤٧بمتوسط حسابي( ة وزنی ل ٧١,٥٦،)، ونسبة مئوی )، وھي تمث
ى حرص أعضاء ھیئ ى أعلى قیمة من حیث درجة الممارسة، وھذا یرجع إل ة عل دریس بالجامع ة الت

ة  روط الترقی ن ش ي م رط أساس ا ش ة؛ ألنھ إدارة الجامع د ب ي تعق ة الت ة المھنی رامج التنمی ور ب حض
اركة  ة للمش ة وفعال یلة ھام د وس ي تع ذلك فھ ة ل اتذة الجامع ن أس ة م رامج نخب ي ھذه الب ر ف ویحاض

ارة بالمعرفة المقصودة بین أعضاء ھیئة التدریس. بینما جاء في المرتبة  األخیرة بدرجة متوسطة العب
م ( ؤتمرات ٨رق الل الم ن خ ة م وعات الحدیث ن الموض ث ع ى البح عى إل ى ( أس نص عل ي ت ) والت

ة(٦٩٣٥)، وانحراف معیاري(١,٩٧٣الخارجیة)، بمتوسط حسابي( ة وزنی )، ٦٥,٧٨،)، ونسبة مئوی
ة الع ى أن الغالبی ة وھي تمثل أقل قیمة من حیث درجة الممارسة وھذا یرجع إل ظمى من أعضاء ھیئ

ا  التدریس ال یحرصون على حضور المؤتمرات الخارجیة والذى یسعى إلى حضورھا والتفاعل معھ
یس  م ل رون أنھ رون ی ذین ال یحض دریس وال ة الت اتذة من أعضاء ھیئ أوراق العمل واألبحاث األس ب

ن أ رغم م ى ال ة عل ؤلیاتھم المتنوع غالھم ومس رة إنش بب كث ور بس ت للحض دیھم الوق ذه ل ة ھ ھمی
ة ووسیلة  ة الھام اط البحثی د من النق ي الخروج بالعدی دریس ف ة الت المؤتمرات الخارجیة ألعضاء ھیئ

ة(نجادات، ة . دراس ة المرموق یات العلمی ارف بالشخص اء والتع ة لاللتق ة٢٠١٢ھام  )، دراس
ري، یش، ٢٠١٨( البك ة(أبو حش رون،٢٠١١)، دراس ب هللا وآخ ة ٢٠١٢)،دراسة(حس )، دراس

)٢٠١٣،Hau&etal( 
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)١٢جدول (  
یوضح التكررات والنسب المئویة والمتوسط الوزني واالنحراف المعیاري والنسبة المئویة الوزنیة 
والترتیب الستجابات عینة الدراسة على كل عبارة من عبارات المحور الثاني (المشاركة بالمعرفة 

 )٣٠٠غیرالمقصودة) (ن = 

 
ا توى المش دول السابق أن مس ن الج ة یتضح م اء ھیئ ودة ألعض ر المقص ة غی ركة بالمعرف

ة متوسطة بمتوسط حسابي(   اري  ٢,٠٧٥التدریس في الكلیة/الجامعة جاء بدرج  )، وانحراف معی
)، أي إن مستوى ممارسة أعضاء ھیئة التدریس للمشاركة   ٦٩,١٧،) ، ونسبة مئویة وزنیة( ٦٤٨( 

ة المط اءة والفاعلی یس بالكف ودة ل ر المقص ة غی ة بالمعرف ى بدرج ة األول ي المرتب اءت ف د ج ة ، وق لوب
م ( ارة رق وك ١٩متوسطة العب یس ب ي الف ابي الشخص ى حس ي عل ر خبرات ى ( أنش نص عل ي ت ) والت
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ابي(  ط حس ي) بمتوس ادة زمالئ اري(٢,١٤٧إلف راف معی ة ٦٦٨٦)، وانح بة مئوی ،)، ونس
ذا یرج٧١,٥٦وزنیة( ة ، وھ ث مستوى الممارس ى أن نسبة من )، وھي تمثل أعلى قیمة من حی ع إل

وث  ارفھم من بح راتھم ومع ون بنشر خب ة من األساتذة یقوم ة وخاص أعضاء ھیئة التدریس بالجامع
دریس ،  ة الت اء ھیئ ن أعض زمالء م ا ال تفید منھ ى یس وك حت الفیس ب ابھم ب ى حس ل عل وأوراق عم

دوری ب وال ن الكت د م ة بالعدی ة ملیئ ة ھام ة وعلمی ع بحثی اركة مواق ا بمش وا أیض ائل ویقوم ات والرس
ة  رة بدرج ة األخی ي المرتب د جاء ف دریس ، وق ة الت زمالء من أعضاء ھیئ العلمیة حتى یستفید منھا ال

م ( ارة رق تخدام ٢٠متوسطة العب الل اس ارفي من خ ي ومع ل خبرات ادل وأنق ى (أتب نص عل ي ت ) والت
ابي( ط حس واتس آب ) بمتوس ق ال اري(٢,٠٢٣تطبی راف معی بة مئوی٦٦٥٩)، وانح ة ،)، ونس

اك نسبة من ٦٧,٤٤وزنیة( )، وھي تمثل أقل قیمة من حیث مستوى الممارسة وھذا یرجع إلى أن ھن
ى  واتس آب وعل ق ال ر تطبی راتھم عب أعضاء ھیئة التدریس بالجامعة تمیل إلى مشاركة معارفھم وخب

ة(خلید زمالء . دراس ین ال دة ب م الفائ ى تع اعي حت ل االجتم ع التواص ى مواق ة عل اباتھم الخاص ، حس
ري، ٢٠٠٨ ة (البك ة،٢٠١٨)، دراس ة (حتامل ة ٢٠١٣)، دراس )، دراس

)٢٠٠٤،Vanden&Deridder،٢٠١٥)، دراسة(عبد الحافظ والمھدي.( 
 )١٣جدول (

یوضح التكررات والنسب المئویة والمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والنسبة المئویة 
ة من عبارات المحور الثالث (سلوك الوزنیة والترتیب الستجابات عینة الدراسة على كل عبار
 )٣٠٠مشاركة المعرفة) (ن = 
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ي  دریس ف ة الت اء ھیئ ة ألعض اركة المعرف لوك مش توى س ابق أن مس دول الس ن الج ح م یتض

ابي ( ط حس طة ، بمتوس ة متوس اء بدرج ة ج اري (٢,٠٧٢الكلیة/الجامع راف معی ،) ، ٦٤٤) وانح
ة(   ة وزنی ت  ٦٩,٠٦ونسبة مئوی اركة )،أي إن مس لوك المش دریس لس ة الت اء ھیئ ة أعض وى ممارس

ارة  ة متوسطة  العب بالمعرفة لیس على الكفاءة والفاعلیة المطلوبة ، وقد جاء في المرتبة األولى بدرج
م ( ابي٢٢رق ط حس دة) بمتوس ارھم الجدی رض أفك ى ع ي عل جع زمالئ ى: (أش نص عل ي ت  ) والت

ة٦٣٥٩)، وانحراف معیاري(٢,١٤٧( ة( ،)، ونسبة مئوی ة من ٧١,٥٦وزنی ى قیم ل أعل )، وھي تمث
م ومستمر  حیث مستوى الممارسة وھذا یرجع إلى أن أعضاء ھیئة التدریس یكونون على اتصال دائ
ة  ي المرتب اء  ف د ج ة ، وق دوات العلمی مینارات والن ؤتمرات والس ورھم للم الل حض ن خ د م بالجدی

م ( ارة رق طة العب ة متوس رة بدرج ى٢٦األخی نص عل ي ت ة  ) والت اء ھیئ ن أعض ي م ل زمالئ : (یمث
،)، ونسبة ٦٤٠)، وانحراف معیاري(٢,٠١٧التدریس فریق متعاون متكامل معي)، بمتوسط حسابي(
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٣٩ 

ى أن نسبة  ٦٧,٢٢مئویة وزنیة( ع إل ذا یرج ة ، وھ )، وھي تنمثل أقل قیمة من حیث مستوى الممارس
ي قلیلة من أعضاء ھیئة التدریس یكونون مع زمالئھم فرق متعاونة  غالھم ف ومتكاملة وھذا بسبب انش

ة  األعمال والمھام التي یقومون بھا ولم یخصصوا القلیل من الوقت لاللتقاء مع بعضھم البعض. دراس
ة (٢٠١٨)، دراسة (البكري، ٢٠١٣(العسكري،  ة(دمحم، Devries & et al،٢٠٠٦)، دراس )، دراس

 ).Hossein،٢٠١٢) ، دراسة ( Fullwood&etal،٢٠١٣ )، دراسة ( ٢٠١٦
ائیة  ة إحص روق ذات دالل ود ف اص بوج ؤال الخ تفسیر النتائج الخاصة باإلجابة على الس
بین متوسطات درجات أفراد العینة حول مستوى مشاركة المعرفة،ومستوى الثقافة التنظیمیة وفقا 

 للمتغیرات (النوع، نوع الكلیة، سنوات الخبرة، الرتبة األكادیمیة)
 )١٤جدول (

لتھا اإلحصائیة آلراء أفراد العینة حول مستوى الثقافة التنظیمیة باختالف ودالT-testیوضح 
 متغیر النوع (ذكور/إناث)

 المحور
  اإلناث الذكور

قیمة 
 (ت)

درجة 
 الحریة

 الداللة 
المتوسط  ومستواھا

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 غیر دالة٠.٠٥٩ ٢٩٨ ١.٨٩٦ ٢.٩٠٦ ١٠.٣٣ ٤.٣٤٧ ١١.١٣ نظم المعلومات

 غیر دالة٠.٣٤٥ ٢٩٨ ٠.٩٤٧ ٣.٠٨٣ ١٢.٨٩ ٥.٠٥٣ ١٣.٣٥ الھیكل التنظیمي

 غیر دالة٠.٨٧٣ ٢٩٨ ٠.١٦٠ ٢.٩٠٥ ١٣.٠٦ ٤.٩١٥ ١٣.١٣ أنظمة الحوافز

 غیر دالة٠.٨٦٧ ٢٩٨ ٠.١٦٨ ٢.٨٦٣ ١٣.٠٧ ٤.٨٨٦ ١٣.١٥ العملیات
أعضاء ھیئة 

 غیر دالة٠.٢٧٥ ٢٩٨ ١.٠٩٤ ٢.٦١٠ ١٠.٦٦ ٤.٢٠٩ ١١.١٠ التدریس

 غیر دالة٠.٣٨٠ ٢٩٨ ٠.٨٧٩ ٥.١٨٤ ٢٠.٧٥ ٨.٢٠٨ ٢١.٤٤ القیادة

 غیر دالة٠.٣٩٥ ٢٩٨ ٠.٨٥١ ١٩.٢٥٣ ٨٠.٧٧ ٣١.٤٢٧ ٨٣.٢٩ المحور ككل
راد  یتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات أف

در ة الت اء ھیئ ن أعض ة م اتھم العین ائد بكلی ة الس ة التنظیمی توى الثقاف ول مس ة ح ة المنوفی یس بجامع
ر  یم (ت) غی ع ق ث جاءت جمی ى) حی وع(ذكر/ أنث والداعمة لعملیة مشاركة المعرفة تعزي لمتغیر الن

توى ( د مس ة عن اق آراء ٠٥دال ي إتف ذا یعن تبانة ككل؛ وھ تبانة واالس اور االس ور من مح ،) لكل مح
اء ن أعض ة م راد العین ة  أف توى الثقاف ول مس اث ح ذكور واإلن ن ال ة م ة المنوفی دریس بجامع ة الت ھیئ

ة للمشاركة  ة الداعم ة التنظیمی وفیر الثقاف التنظیمیة ، ویرجع ذلك إلى أن الكلیة/الجامعة عندما تقوم بت
اث.  ذكور أو اإلن ھ ال ن أن یدرك ة یمك وافر بدرج ة ال تت دریس بالجامع ة الت اء ھیئ ة ألعض بالمعرف

 ).٢٠١٣)، دراسة(العسكري،٢٠١٤)، دراسة (البلتاجي،٢٠٠٦ریم،دراسة(ح
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 أسـماء فتحي السـید  /د & صبـحي شعبـان شــرف /أ.د                                         

 )١٥جدول (
 وداللتھا اإلحصائیة آلراء أفراد العینة حول مستوى مشاركة المعرفة T-testیوضح 

 باختالف متغیر النوع (ذكور/ إناث)

 المحور
  اإلناث الذكور

 قیمة (ت)
 درجة 
 الحریة

 الداللة 
المتوسط  ومستواھا

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

المشاركة بالمعرفة 
 ٠.٩١٢ ٢٩٨ ٠.١١١ ٤.٩٥٦ ٢٤.٧٣ ٨.٤٤٨ ٢٤.٨٢ المقصودة

المشاركة بالمعرفة 
 ٠.٨٨٣ ٢٩٨ ٠.١٤٨- ٣.٦٧٣ ١٦.٦٤ ٦.٢٢٨ ١٦.٥٥ غیر المقصودة

سلوك المشاركة 
 ٠.٧٤١ ٢٩٨ ٠.٣٣١- ٤.٩٥٧ ٢٢.٨٨ ٨.٥٨٧ ٢٢.٦٢ بالمعرفة

 ٠.٩٠٣ ٢٩٨ ٠.١٢١- ١٣.٤٧٤ ٦٤.٢٥ ٢٣.١٩١ ٦٣.٩٩ المحور ككل

راد  یتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات أف
ر  زي لمتغی ة تع اركة المعرف توى مش ول مس ة ح ة المنوفی دریس بجامع ة الت اء ھیئ ن أعض ة م العین

ور من ٠٥غیر دالة إحصائیة عند مستوى ( النوع(ذكر/أنثى) حیث جاءت جمیع قیم (ت) ،) لكل مح
دریس  ة الت اء ھیئ ن أعض ة م راد العین اق آراء أف ي اتف ذا یعن ل ، وھ تبانة كك اور االستبانة واالس مح

ة(البلتاجي، ة . دراس اركة المعرف توى مش ول مس اث ح ذكور واإلن ن ال ة م ة المنوفی )، ٢٠١٤بجامع
 ).٢٠٠٨)، دراسة(خلید،٢٠٠٦دراسة(حریم،

 )١٦ول (جد
 وداللتھا اإلحصائیة آلراء أفراد العینة حول مستوى الثقافة التنظیمیة T-testیوضح 

 باختالف متغیر نوع الكلیة( نظري/ عملي)

 المحاور

 نظري 
 )١٧٠(ن=

 عملي 
 قیمة  )١٣٠(ن=

 ت
 درجة 
 الحریة

 الداللة 
 المتوسط  ومستواھا

 الحسابي
 االنحراف 
 المعیاري

 المتوسط 
 الحسابي

 نحراف اال
 المعیاري

 ٠.١٣٢ ٢٠٩.٢٦٧ ١.٥١١ ٤.٤٥١ ١٠.٣٢ ٢.٨٩٦ ١٠.٩٩ المحور األول
 غیر دالة

 ٠.١٦١ ٢٠٦.٦٧٨ ١.٤٠٧ ٥.٠٣٧ ١٢.٧٠ ٣.٢١٧ ١٣.٤١ المحور الثاني
 غیر دالة

 ٠.٢٩٥ ١٩٨.٨٥٢ ١.٠٥١ ٤.٩٧٥ ١٢.٨٢ ٢.٩٩٧ ١٣.٣٤ المحور الثالث
 غیر دالة

 ٠.٣٢٢ ١٩٩.٥٦٣ ٠.٩٩٣ ٤.٩٢٥ ١٢.٨٦ ٢.٩٨٤ ١٣.٣٥ المحور الرابع
 غیر دالة

 ٠.١٧٤ ٢٠٤.٨٠١ ١.٣٦٤ ٤.٢٣٩ ١٠.٥٤ ٢.٦٧١ ١١.١٢ المحور الخامس
 غیر دالة



 ...مشاركة المعرفة بین أعضاء ھیئة التدریس بجامعة المنوفیة 
 
 

 
 
 
 

 ٢٠١٩العدد الثانى                             مجلة كلیة التربیة / جامعة المنوفیة                            
 

٤١ 

 ٠.٠٨٦ ٢٠٩.٦٨٩ ١.٧٢٥ ٨.١٩١ ٢٠.٢٦ ٥.٣٤٤ ٢١.٦٩ المحور السادس
 غیر دالة

 ٠.١٦١ ٢٠٣.٦٢٦ ١.٤٠٦ ٣١.٣١٠ ٧٩.٥٠ ١٩.٥٥٧ ٨٣.٩٠ المحور ككل
 غیر دالة

راد یتضح من الجدول ال سابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات أف
وع  ر ن ة تعزي لمتغی ة التنظیمی ول مستوى الثقاف ة ح العینة من أعضاء ھیئة التدریس بجامعة المنوفی

توى ( د مس ائیا عن ة إحص ر دال یم (ت) غی ع ق اءت جمی ث ج ي)، حی ري/ عمل ة (نظ ل ٠٥الكلی ،) لك
تبانة واال ة محور من محاور االس ة من أعضاء ھیئ راد العین اق آراء أف ي إتف ذا یعن تبانة ككل ، وھ س

ة  د للثقاف ام واح وفیر نظ وم بت ة تق ة فالجامع ة والعملی ات النظری ن الكلی ة م ة المنوفی دریس بجامع الت
 التنظیمیة لكل الكلیات النظریة والعملیة وھذا یرجع إلى مركزیة اإلدارة بالجامعات.

 )١٧جدول (
 لتھا اإلحصائیة آلراء أفراد العینة حول مستوى مشاركة المعرفة ودالT-testیوضح 

 باختالف متغیر نوع الكلیة (نظري/ عملي)

 المحاور
 )١٣٠عملي  (ن= )١٧٠نظري  (ن=

 قیمة 
 ت

 درجة 
 الحریة

 الداللة 
 المتوسط  ومستواھا

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

 المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

ر المحو
 ٠.٠٣٤ ١٨٦.٧٩٨ ٢.١٣٠ ٨.٦٩٥ ٢٣.٧٥ ٤.٧٣٤ ٢٥.٥٥ األول

 دالة
المحور 
 ٠.٠١٢ ١٩٢.٥١٠ ٢.٥٢٤ ٦.٣٠٦ ١٥.٧٢ ٣.٦١٠ ١٧.٢٨ الثاني

 دالة
المحور 
 ٠.٠١٢ ١٨٧.٦٧٧ ٢.٥٣٣ ٨.٧٤٨ ٢١.٥٤ ٤.٨٠١ ٢٣.٦٩ الثالث

 دالة

 ٠.٠١٨ ١٨٨.٤٨٣ ٢.٣٩٤ ٢٣.٦٤٨ ٦١.٠١ ١٣.٠٧٣ ٦٦.٥٢ المحور ككل
 دالة

ن ح م راد  یتض ات أف ط درج ین متوس ائیة ب ة إحص روق ذات دالل ود ف ابق وج دول الس الج
وع  ر ن ة تعزي لمتغی العینة من أعضاء ھیئة التدریس بجامعة المنوفیة حول مستوى مشاركة المعرف
د  ائیا عن ة إحص یم (ت) دال ع ق اءت جمی ث ج ة ، حی ات النظری الح الكلی ي) لص ة(نظري/ عمل الكلی

توى ( ن٠٥مس ور م ل مح اال  ،) لك ر إتص ة أكث ات النظری ل؛ فالكلی تبانة كك تبانة واالس اور االس مح
ھ  ة تواج كالت واقعی ایا ومش ي قض ث ف ي تمس وتبح ھ فھ ذي نعیش اعي ال ع االجتم ع الواق اعال م وتف
كالت من أجل تحسین  ذه المش ة لھ ول واقعی ى حل ول إل ة الوص ات لمحاول المجتمع وتسعى ھذه الكلی

 )٢٠١٧)، دراسة(سودان، ٢٠١١یبات،وتطویر المجتمع . دراسة(الذن
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 أسـماء فتحي السـید  /د & صبـحي شعبـان شــرف /أ.د                                         

 )١٨جدول (
 للفرق بین متوسطات العینات  ANOVAیوضح اختبار أنوفا أحادي االتجاه 

 وفقا لمتغیر(سنوات الخبرة) الستبانة الثقافة التنظیمیة
درجات  مجموع المربعات مصدر التباین

 الداللة Fقیمة  متوسط المربع الحریة 

 المحوراألول

 ٠.٠٠٠ ٦٢.٦٠٧ ٥٩٤.١٦٧ ٢ ١١٨٨.٣٣٤ جموعاتبین الم
 دالة   ٩.٤٩٠ ٢٩٧ ٢٨١٨.٦٦٦ داخل المجموعات

       ٢٩٩ ٤٠٠٧.٠٠٠ الجملة

 المحورالثاني

 ٠.٠٠٠ ٧٦.٥٩٦ ٨٦٠.٨٨١ ٢ ١٧٢١.٧٦٢ بین المجموعات
 دالة   ١١.٢٣٩ ٢٩٧ ٣٣٣٨.٠٣٥ داخل المجموعات

       ٢٩٩ ٥٠٥٩.٧٩٧ الجملة

المحور 
 الثالث

 ٠.٠٠٠ ٩٢.٢١٣ ٩٠٦.١٦٣ ٢ ١٨١٢.٣٢٧ بین المجموعات
 دالة   ٩.٨٢٧ ٢٩٧ ٢٩١٨.٥٩٠ داخل المجموعات

       ٢٩٩ ٤٧٣٠.٩١٧ الجملة

المحور 
 الرابع

 ٠.٠٠٠ ٩٢.٧٧٠ ٨٨٤.٦٣٢ ٢ ١٧٦٩.٢٦٤ بین المجموعات
 دالة   ٩.٥٣٦ ٢٩٧ ٢٨٣٢.١٣٣ داخل المجموعات

       ٢٩٩ ٤٦٠١.٣٩٧ الجملة

ر المحو
 الخامس

 ٠.٠٠٠ ٨٠.٧٨٢ ٦٢٥.١٤٢ ٢ ١٢٥٠.٢٨٥ بین المجموعات
 دالة   ٧.٧٣٩ ٢٩٧ ٢٢٩٨.٣٨٢ داخل المجموعات

       ٢٩٩ ٣٥٤٨.٦٦٧ الجملة

المحور 
 السادس

 ٠.٠٠٠ ٨٦.٣٤٣ ٢٥٠٥.٨٩٣ ٢ ٥٠١١.٧٨٦ بین المجموعات
 دالة   ٢٩.٠٢٣ ٢٩٧ ٨٦١٩.٧٤٤ داخل المجموعات

       ٢٩٩ ١٣٦٣١.٥٣٠ الجملة

 المحور ككل

 ٠.٠٠٠ ٨٣.٩١٦ ٣٤٧٥٧.٠٥٤ ٢ ٦٩٥١٤.١٠٧ بین المجموعات
 دالة   ٤١٤.١٨٨ ٢٩٧ ١٢٣٠١٣.٨٧٩ داخل المجموعات

       ٢٩٩ ١٩٢٥٢٧.٩٨٧ الجملة
ین سنوات ٠٥یتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى( ،) ب

سنة) ، ٢٠أكثر من  -سنة٢٠سنوات إلى ١٠من  -سنوات١٠الخبرة ألعضاء ھیئة التدریس ( أقل من 
دریس  ة الت ة ألعضاء ھیئ ة لمشاركة المعرف ة الداعم ة التنظیمی ى مستوى الثقاف ا عل ث تأثیرھ من حی
ا  بجامعة المنوفیة. ولمعرفة اتجاه الفروق بین المتوسطات تم إجراء اختبار شیفیھ للعینات المستقلة كم

 بالجدول التالي:
 



 ...مشاركة المعرفة بین أعضاء ھیئة التدریس بجامعة المنوفیة 
 
 

 
 
 
 

 ٢٠١٩العدد الثانى                             مجلة كلیة التربیة / جامعة المنوفیة                            
 

٤٣ 

 )١٩جدول ( 
نتائج إختبار شیفیھ لمعرفة اتجاه الفروق بین محاور االستبانة وفقا لمتغیر(سنوات الخبرة) 

 الستبانة الثقافة التنظیمیة
 سنوات ١٠إلى  ٥من  سنوات ٥أقل من  سنوات الخبرة المتوسط الحسابي األبعاد

 المحور األول
 *١.٦٠٠ *٥.٠١٢ سنة ٢٠أكثر من  ١٤.٢٢
 – *٣.٤١٢ سنة ٢٠إلى ١٠من  ١٢.٦٢
 – – سنوات ١٠أقل من  ٩.٢١

 المحور الثاني
 ١.٥٣٠ *٥.٨٣٥ سنة ٢٠أكثر من  ١٧.١٢
 – *٤.٣٠٤ سنة ٢٠إلى  ١٠من  ١٥.٥٩
 – – سنوات ١٠أقل من  ١١.٢٩

 المحور الثالث
 ٠.٨١٩ *٥.٥٧٦ سنة ٢٠أكثر من  ١٦.٨٠
 – *٤.٧٥٧ سنة ٢٠إلى  ١٠من  ١٥.٩٩
 – – سنوات ١٠أقل من ١١.٢٣

 المحور الرابع
 ٠.٨٠٩ *٥.٥٠٩ سنة ٢٠أكثر من  ١٦.٧٨
 – *٤.٧٠١ سنة ٢٠إلى  ١٠من ١٥.٩٧
 – – سنوات ١٠أقل من  ١١.٢٧

 المحورالخامس
 ١.١٧٧ *٤.٩٠٦ سنة ٢٠أكثر من  ١٤.٢٢
 – *٣.٧٢٨ سنة ٢٠إلى  ١٠من  ١٣.٠٤
 – – سنوات ١٠أقل من  ٩.٣١

المحور 
 السادس

 *٣.٠٩٧ *١٠.٢٠٠ سنة ٢٠أكثر من  ٢٨.٢٠
 – *٧.١٠٤ سنة ٢٠إلى  ١٠من  ٢٥.١٠
 – – سنوات ١٠أقل من  ١٧.٩٩

 المحور ككل
  

 ٨.٩١٨ *٣٦.٦٥٣ سنة ٢٠أكثر من  ١٠٧.٠٧
 – *٢٧.٧٣٥ سنة ٢٠إلى  ١٠من  ٩٨.١٥

 سنوات ١٠أقل من  ٧٠.٤٢
– – 

ین سنوات ،) ٠٥یتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى( ب
ن  الح(األكثر م ة لص ة التنظیمی توى الثقاف ول مس ة ح ة المنوفی دریس بجامع ة الت اء ھیئ رة ألعض الخب

رة ٢٠ نوات الخب ا زادت س ل ،فكلم تبانة كك تبانة واالس اور االس ن مح ور م ل مح ي ك ك ف نة) وذل س
ار دعم مش ي ت ة الت ة التنظیمی م بالثقاف یھم وإدراكھ ا زاد وع دریس كلم ة الت اء ھیئ ة. ألعض كة المعرف

 ). ٢٠١١دراسة (فارس،
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 )٢٠جدول (
 للفرق بین متوسطات العینات  ANOVAیوضح اختبار أنوفا أحادي االتجاه 

 وفقا لمتغیر (سنوات الخبرة) الستبانة المشاركة بالمعرفة

مجموع  مصدر التباین
 الداللة F متوسط المربع درجة الحریة المربعات

المحور 
 األول

 ٠.٠٠٠ ١٢.٩٥٣ ٥٥٢.٧١٤ ٢ ١١٠٥.٤٢٨ بین المجموعات
 دالة  ٤٢.٦٧١ ٢٩٧ ١٢٦٧٣.١٥٩ داخل المجموعات

    ٢٩٩ ١٣٧٧٨.٥٨٧ الجملة

المحور 
 الثاني

 ٠.٠٠٠ ١٠.٤٤٧ ٢٤٦.٨٧٢ ٢ ٤٩٣.٧٤٥ بین المجموعات
 دالة  ٢٣.٦٣٠ ٢٩٧ ٧٠١٨.٢٥٥ داخل المجموعات

    ٢٩٩ ٧٥١٢.٠٠٠ الجملة

المحور 
 الثالث

 ٠.٠٠٠ ١٠.٣٩٧ ٤٦١.٦٥٥ ٢ ٩٢٣.٣١٠ بین المجموعات
 دالة  ٤٤.٤٠٢ ٢٩٧ ١٣١٨٧.٤١٠ داخل المجموعات

    ٢٩٩ ١٤١١٠.٧٢٠ الجملة

المحور 
 ككل

 ٠.٠٠٠ ١١.٣٧٣ ٣٦٧٣.٢٨٢ ٢ ٧٣٤٦.٥٦٤ بین المجموعات
 دالة  ٣٢٢.٩٧٠ ٢٩٧ ٩٥٩٢٢.١٠٣ داخل المجموعات

    ٢٩٩ ١٠٣٢٦٨.٦٦٧ الجملة
،) بین سنوات ٠٥ود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى(یتضح من الجدول السابق وج

أكثر  -سنة٢٠سنوات إلى ١٠من  -سنوات١٠الخبرة ألعضاء ھیئة التدریس بجامعة المنوفیة(أقل من 
سنة)، من حیث تأثیرھا على مستوى مشاركة المعرفة. ولمعرفة اتجاه الفروق بین  ٢٠من 

 لمستقلة كما بالجدول التالي:المتوسطات تم إجراء اختبار شیفیھ للعینات ا
 نتائج اختبار شیفیھ لمعرفة اتجاه الفروق بین محاور االستبانة )٢١جدول (

 وفقا لمتغیر (سنوات الخبرة) الستبانة مشاركة المعرفة

المتوسط  األبعاد
 سنوات ١٠إلى  ٥من  سنوات ٥أقل من  سنوات الخبرة الحسابي

المحور 
 األول

 *٣.٣٣٤ *٥.٥٢٤ سنة ٢٠أكثر من  ٢٩.٠٢
 - ٢.١٩٠ سنة ٢٠إلى ١٠من  ٢٥.٦٩
 - - سنوات ١٠أقل من  ٢٣.٥٠

 المحورالثاني
 *٢.٦٨٠ *٣.٧٩١ سنة ٢٠أكثر من  ١٩.٦١
 - ١.١١٠ سنة ٢إلى  ١٠من  ١٦.٩٣
 - - سنوات ١٠أقل من  ١٥.٨٢
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٤٥ 

المحور 
 الثالث

 *٣.٦٠٠ *٥.١٧٣ سنة ٢٠أكثر من ٢٦.٨٥
 - ١.٥٧٣ سنة ٢٠إلى  ١٠من  ٢٣.٢٥
 - - سنوات ١٠أقل من  ٢١.٦٨

 المحور ككل
 *٩.٦١٥ *١٤.٤٨٨ سنة ٢٠أكثر من  ٧٥.٤٩
 - ٤.٨٧٣ سنة ٢٠إلى ١٠من  ٦٥.٨٧
 - - سنوات ١٠أقل من  ٦١.٠٠

د ( رة ٠٥یتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائیة عن ین سنوات الخب ،)ب
ة ح ة المنوفی دریس بجامع ة الت اء ھیئ ن ألعض الح(األكثر م ة لص اركة بالمعرف توى المش  ٢٠ول مس

رة  نوات الخب ا زادت س ل ، فكلم تبانة كك تبانة واالس اور االس ن مح ور م ل مح ي ك ك ف نة) ،وذل س
اركة  ى مش ك عل اعد ذل ا یس اراتھم مم راتھم ومھ ارفھم وخب دریس زادت مع ة الت اء ھیئ ألعض

 ).٢٠١١)، دراسة (فارس،٢٠٠٦المعرفة.دراسة(حریم،
 
 )٢٢(جدول 

وفقا  للفرق بین متوسطات العینات ANOVAیوضح اختبار أنوفا أحادي االتجاه 
 لمتغیر(الرتبة األكادیمیة) الستبانة الثقافة التنظیمیة

 مجموع  مصدر التباین المحاور
 المربعات

 درجة 
 الحریة

 متوسط 
 المربع

 قیمة 
 ف

الداللة 
 ومستواھا

 األول
 

 ٠.٠٠٠ ١٤.٣٥٤ ١٧٦.٥٩٤ ٢ ٣٥٣.١٨٨ بین المجموعات
 دالة  ١٢.٣٠٢ ٢٩٧ ٣٦٥٣.٨١٢ داخل المجموعات 

    ٢٩٩ ٤٠٠٧.٠٠٠ المجموع
 ٠.٠٠٠ ١٥.٧٣٥ ٢٤٢.٣٧٨ ٢ ٤٨٤.٧٥٥ بین المجموعات الثاني

 دالة  ١٥.٤٠٤ ٢٩٧ ٤٥٧٥.٠٤١ داخل المجموعات 
    ٢٩٩ ٥٠٥٩.٧٩٦ المجموع

 ٠.٠٠٠ ٢٠.٣٧٠ ٢٨٥.٣٣٢ ٢ ٥٧٠.٦٦٤ بین المجموعات الثالث
 دالة  ١٤.٠٠٨ ٢٩٧ ٤١٦٠.٢٥٣ داخل المجموعات 

    ٢٩٩ ٤٧٣٠.٩١٧ المجموع
 ٠.٠٠٠ ١٩.٨٩٧ ٢٧١.٨٣٥ ٢ ٥٤٣.٦٦٩ بین المجموعات الرابع

 دالة  ١٣.٦٦٢ ٢٩٧ ٤٠٥٧.٧٢٧ داخل المجموعات 
    ٢٩٩ ٤٦٠١.٣٩٦ المجموع
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 ٠.٠٠٠ ١٥.٩٣٠ ١٧١.٨٩٥ ٢ ٣٤٣.٧٩٠ بین المجموعات الخامس
 دالة  ١٠.٧٩١ ٢٩٧ ٣٢٠٤.٨٧٧ المجموعات داخل 

    ٢٩٩ ٣٥٤٨.٦٦٧ المجموع
 ٠.٠٠٠ ١٨.٤٢٤ ٧٥٢.٢٩٠ ٢ ١٥٠٤.٥٨١ بین المجموعات السادس

 دالة  ٤٠.٨٣١ ٢٩٧ ١٢١٢٦.٩٤٩ داخل المجموعات 
    ٢٩٩ ١٣٦٣١.٥٣٠ المجموع

المحور 
 ككل
 
 

 ٠.٠٠٠ ١٦.٨٥٥ ٩٨١٢.٢١٤ ٢ ١٩٦٢٤.٤٢٧ بین المجموعات
 دالة  ٥٨٢.١٦٧ ٢٩٧ ١٧٢٩٠٣.٥٥٩ ل المجموعات داخ

    ٢٩٩ ١٩٢٥٢٧.٩٨٦ المجموع
د مستوى( ة ٠٥یتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائیة عن ین الرتب ،) ب

ا  -أستاذ مساعد  –األكادیمیة ألعضاء ھیئة التدریس بجامعة المنوفیة(أساذ  مدرس)، من حیث تأثیرھ
 لتنظیمیة. على مستوى الثقافة ا

ا  تقلة كم ات المس یفیھ للعین راء اختبارش م إج طات ت ین المتوس روق ب اه الف ة إتج ولمعرف
 بالجدول التالي:

 )٢٣جدول (
 نتائج اختبار شیفیھ لمعرفة اتجاه الفروق بین محاور االستبانة وفقا لمتغیر(الرتبة األكادیمیة) 

 الستبانة الثقافة التنظیمیة.
 أستاذ مساعد مدرس الوظیفة المتوسط الحسابي األبعاد
 األول

 
 *٢.٦٩٩ *٣.٣٢٤ أستاذ ١٣.٤٧
 – ٠.٦٢٤ أستاذ مساعد ١٠.٧٧
 – – مدرس ١٠.١٥

 *٢.٥١٣ *٣.٨٠٣ أستاذ ١٦.١٦ الثاني
 – ١.٢٩٠ أستاذ مساعد ١٣.٦٥
 – – مدرس ١٢.٣٦

 ١.٥٣٤ *٣.٧٣١ أستاذ ١٥.٩٢ الثالث
 – *٢.١٩٧ أستاذ مساعد ١٤.٣٩
 – – رسمد ١٢.١٩

 ١.٥٤٠ *٣.٦٦٠ أستاذ ١٥.٨٩ الرابع
 – *٢.١٢٠ أستاذ مساعد ١٤.٣٥
 – – مدرس ١٢.٢٤

 *٢.٠٦٦ *٣.١٩١ أستاذ ١٣.٤٢ الخامس
 – ١.١٢٥ أستاذ مساعد ١١.٣٥
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٤٧ 

 – – مدرس ١٠.٢٣
 *٤.٩٧٠ *٦.٨٠٢ أستاذ ٢٦.٦٣ السادس

 – ١.٨٣١ أستاذ مساعد ٢١.٦٦
 – – مدرس ١٩.٨٣

 *١٥.٣٨٨ *٢٤.٠٥٦ أستاذ ١٠١.٢١ المحور ككل
 – *٨.٦٦٨ أستاذ مساعد ٨٥.٨٢
 – – مدرس ٧٧.١٦

د ( ة إحصائیة عن روق ذات دالل ود ف ة ٠٥یتضح من الجدول السابق وج ة األكادیمی ،) الرتب
ي  ك ف ة لصالح (األستاذ) ،وذل ة التنظیمی ول مستوى الثقاف ألعضاء ھیئة التدریس بجامعة المنوفیة ح

ن مح ور م ل مح ة ك اء ھیئ ة ألعض ة األكادیمی ا زادت الرتب ل ، فكلم تبانة كك تبانة واالس اور االس
ة  ى إدراكھا.دراس درة عل دیھم الق د ل دیھم وتتزای لئدة ل ة الس ة التنظیمی توى الثقاف دریس زاد مس الت

 ).٢٠١١(فارس،
 )٢٤جدول (

 للفرق بین متوسطات العینات  ANOVAیوضح اختبار أنوفا أحادي االتجاه 
 تغیر(الرتبة األكادیمیة) الستبانة مشاركة المعرفة.وفقا لم

 مجموع مصدر التباین المحاور
الداللة  قیمة ف متوسط المربع درجة الحریة المربعات

 ومستواھا
 ٠.٠٠٠ ٢٢.٨٩٠ ٩٢٠.١٠٣ ٢ ١٨٤٠.٢٠٧ بین المجموعات األول

داخل 
 دالة  ٤٠.١٩٧ ٢٩٧ ١١٩٣٨.٣٨٠ المجموعات

    ٢٩٩ ١٣٧٧٨.٥٨٧ المجموع
 ٠.٠٠٠ ١٨.٢٧٨ ٤١١.٦٤٥ ٢ ٨٢٣.٢٨٩ بین المجموعات الثاني

داخل 
 دالة  ٢٢.٥٢١ ٢٩٧ ٦٦٨٨.٧١١ المجموعات

    ٢٩٩ ٧٥١٢.٠٠٠ المجموع
 ٠.٠٠٠ ١٩.٢٢١ ٨٠٨.٥٤٨ ٢ ١٦١٧.٠٩٧ بین المجموعات الثالث

داخل 
 دالة  ٤٢.٠٦٦ ٢٩٧ ١٢٤٩٣.٦٢٣ المجموعات

    ٢٩٩ ١٤١١٠.٧٢٠ المجموع
  المحور
 ككل

 ٠.٠٠٠ ٢٠.٤٥٠ ٦٢٤٩.٩٤٩ ٢ ١٢٤٩٩.٨٩٨ بین المجموعات
داخل 

 دالة  ٣٠٥.٦١٩ ٢٩٧ ٩٠٧٦٨.٧٦٩ المجموعات

    ٢٩٩ ١٠٣٢٦٨.٦٦٧ المجموع
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ة ٠٥یتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى( ة األكادیمی ین الرتب ،) ب
ة (أساذ ة المنوفی دریس بجامع ة الت تاذ مساعد  – ألعضاء ھیئ ى  -أس ا عل ث تأثیرھ ن حی مدرس)، م

 مستوى مشاركة المعرفة.
 ولمعرفة إتجاه الفروق بین المتوسطات تم إجراء اختبارشیفیھ للعینات المستقلة كما بالجدول التالي:

 )٢٥جدول (
 نتائج إختبار شیفیھ لمعرفة اتجاه الفروق بین محاور االستبانة

 ة) الستبانة مشاركة المعرفة.وفقا لمتغیر (الرتبة األكادیمی
 أستاذ  مساعد مدرس الوظیفة المتوسط  الحسابي المحاور

 األول
 ٢.٩٨٦ *٦.٧٩٦ أستاذ ٢٩.٩٢
 – *٣.٨١٠ أستاذ مساعد ٢٦.٩٤
 – – مدرس ٢٣.١٣

 الثاني
 ١.٩٦٢ *٤.٥٣١ أستاذ ٢٠.٠٣
 – *٢.٥٧٠ أستاذ مساعد ١٨.٠٦
 – – مدرس ١٥.٥٠

 الثالث
 ٢.٧٣٠ *٦.٣٤٣ أستاذ ٢٧.٥٥
 – *٣.٦١٣ أستاذ مساعد ٢٤.٨٢
 – – مدرس ٢١.٢١

 المحور ككل
 ٧.٦٧٧ *١٧.٦٧٠ أستاذ ٧٧.٥٠
 – *٩.٩٩٣ أستاذ مساعد ٦٩.٨٢
 – – مدرس ٥٩.٨٣

 
د ( ائیة عن ة إحص روق ذات دالل ود ف ابق وج دول الس ن الج ح م ة ٠٥یتض ین الرتب ،) ب

ة ال دریس بجامع ة لصالح(األستاذ) األكادیمیة ألعضاء ھیئة الت ول مستوى مشاركة المعرف ة ح منوفی
ة ألعضاء  ة األكادیمی ا زادت الرتب تبانة ككل ، فكلم تبانة واالس ،وذلك في كل محور من محاور االس
اركة  افز لمش ة والح دیھم الدافعی د ل اراتھم ویتول راتھم ومھ ارفھم وخب دریس زادت مع ة الت ھیئ

 ).٢٠١١س،)، دراسة (فار٢٠٠٦المعرفة.دراسة (حریم،
 

ائیة  ة إحص ة ذات دالل ود عالق اص بوج ؤال الخ ى الس تفسیر النتائج الخاصة باإلجابة عل
اً آلراء  دیھم وفق ائدة ل ة الس ة التنظیمی توى الثقاف ة ومس اركة المعرف توى مش طات مس ین متوس ب

 أعضاء ھیئة التدریس بجامعة المنوفیة.
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٤٩ 

 )٢٦جدول (
 قافة التنظیمیة السائد لدى أعضاء ھیئة التدریس یوضح معامالت االرتباط بین مستوى الث

 ومستوى مشاركة المعرفة وبین أبعادھما.
 

 
ة ی اد الثقاف د من أبع ین كل بع ة إحصائیا ب ة دال تضح من الجدول السابق وجود عالقة موجب

ة ٩٤٢التنظیمیة والمحور ككل وكل بعد من أبعاد مشاركة المعرفة والمحور ككل وھي ( ،) وھي قیم
توى ( د مس ائیا عن ة إحص ا٠٥دال ھ كلم الل أن ن خ ك م یر ذل ن تفس ث یمك ة  ،) حی توى الثقاف ان مس ك

ارفھم  ة مع ة المنوفی دریس بجامع ة الت اء ھیئ اركة أعض ى مش ك عل اعد ذل ا س ر كلم ة كبی التنظیمی
و  ابي نح دیھم سلوك إیج ون ل ة ویتك ة/ الجامع ل الكلی بعض داخ ھم ال ین بعض اراتھم ب راتھم ومھ وخب

و حشیش،٢٠٠٦مشاركة المعرفة.دراسة (حریم، ة( أب ة ( حتام٢٠١١)، دراس ة ،)، دراس )، ٢٠١٣ل
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ة ( ة (Rowland&Sharifuddin،٢٠٠٠دراس ة Lai&Lee،٢٠٠٧)، دراس )، دراس
)٢٠٠٨،Sewkarran) ٢٠١٣)، دراسة،Tong&etal.( 
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 خالصة نتائج الدراسة:
 ق بتساؤالت الدراسة:تم التوصل إلى ما یلي فیما یتعل

 .مستوى مشاركة المعرفة بین أعضاء ھیئة التدریس بجامعة المنوفیة جاءت بدرجة متوسطة 
  ة ة جاءت بدرج ة المنوفی دریس بجامع ة الت ین أعضاء ھیئ ة السائدة ب ة التنظیمی مستوى الثقاف

 متوسطة.
 تو ین مس ائیا ب ة إحص ة دال ة موجب ة إرتباطی ود عالق ة وج ائج الدراس حت نت ة أوض ى الثقاف

دریس  ة الت التنظیمیة السائد بجامعة المنوفیة وبین مستوى مشاركة المعرفة بین أعضاء ھیئ
 وبعضھم البعض بجامعة المنوفیة.

  وع اختالف ن ف ب ة یختل ة المنوفی دریس بجامع ة الت ین أعضاء ھیئ مستوى مشاركة المعرفة ب
رة لصالح( األك ة ، وسنوات الخب ات النظری ر من الكلیة لصالح الكلی ة  ٢٠ث سنة) ، والرتب

 األكادیمیة لصالح (األستاذ).
  اختالف ف ب ة یختل ة المنوفی مستوى الثقافة التنظیمیة السائدة بین أعضاء ھیئة التدریس بجامع

 سنة) ، والرتبة األكادیمیة لصالح (األستاذ). ٢٠سنوات الخبرة لصالح ( األكثر من 
میة السائدة بجامعة المنوفیة تحقیقا لمستوى توصیات الدراسة لتحسین مستوى الثقافة التنظی

 جید من المشاركة بالمعرفة بین أعضاء ھیئة التدریس بجامعة المنوفیة.
 فیما یتعلق بمحور نظم المعلومات:

  ول ة ط ون متاح ى تك العمل على تحسین وتقویة شبكة اإلنترنت المتاحة بالكلیة/ الجامعة ؛ حت
 تساعده على مشاركة المعرفة. الوقت لكل عضو ھیئة تدریس وبالتالي 

  ضرورة توفیر وسائل وأدوات تدعم البیئة التنظیمیة التعاونیة في المنظمات ممایدعم مشاركة
 أعضاء ھیئة التدریس بأفكارھم ومعارفھم ومھاراتھم وخبراتھم.

  ودة ة الموج ضرورة توفیر أدوات ووسائل بھف تأمین مخازن المعرفة مما یعزز من المعرف
ة  دریس بالجامع ة الت اء ھیئ ین أعض ة ب اركة المعرف ة مش ة عملی درة وفاعلی ن ق د م ویزی

 وبعضھم البعض.
  دریس ة الت اء ھیئ دى أعض تركة ل دات المش زز المعتق ات تع م للمعلوم وفیر نظ ى ت ل عل العم

 إلنجاح جھود مشاركة المعرفة.
 ة ت ة والجامع ات بالكلی ویر ممارس ي تط اھم ف ات تس م للمعلوم وفیر نظ ى ت ل عل اعد العم س

 بدورھا أعضاء ھیئة التدریس على التكیف مع المعارف الجدیدة وتشاركھا.
 فیما یتعلق بمحور الھیكل التنظیمي:

  ن ادل م ة یتب ات علمی ة منص د بمثاب ي تع ة والت ات للمعرف میم بواب ى تص ل عل ضرورة العم
ارات  ارف والمھ رات والمع ات والخب ار والمعلوم دریس األفك ة الت اء ھیئ ا أعض خاللھ

 لمشاریع البحثیة.وا
   یجب أن یدرك المسؤلون في القطاع الجامعي أھمیة الدور الذي تلعبھ الثقافة التنظیمیة السائدة

 بالجامعة في تشجیع وتعزیز مشاركة المعرفة بین أعضاء ھیئة التدریس وبعضھم البعض.
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  ى إجراء دراسات تشخیصیة من وقت آلخر لتقییم الثقافة التنظیمیة السائدة بجامعة المنوفیة حت
ین  ة ب تستطیع اإلدارة متابعة مدى تأثیر أبعاد الثقافة التنظیمیة على مستوى مشاركة المعرف

 أعضاء ھیئة التدریس وبعضھم البعض.
  ة ا یعزز من عملی ویر العمل بم ة لتط دیم اإلقتراحات الالزم داع وتق ة لإلب توفیر مساحة كافی

 مشاركة المعرفة.
 ین العمل على نشروتعزیز الثقاف ة ب ة التنظیمیة بعناصرھا المختلفة حتى تدعم مشاركة المعرف

 أعضاء ھیئة التدریس بجامعة المنوفیة.
  ة اء ھیئ ي أعض ة ب اركة المعرف ز مش ریحة لتعزی حة وص تراتیجیة واض ق واس ع تطبی وض

 التدریس بجامعة المنوفیة.
  ادل ي تب ة ف االت الفعال ز االتص رص لتعزی ن الف د م وفیر العدی ى ت ل عل ات العم المعلوم

 ومشاركتھا بین أعضاء ھیئة التدریس  بجامعة المنوفیة.
  ین ة ب اركة المعرف زز مش ا یع دریس مم ة الت اء ھیئ ل ألعض ھیل دوران العم ى تس ل عل العم

 أعضاء ھیئة التدریس بجامعة المنوفیة.
 فیما یتعلق بمحور العملیات: 

 اعي ، وفرق ضرورة إعادة النظر في ھیكلة وتصمیم األعمال بما یشجع ویعز ز العمل الجم
ة والمعلومات  ادل المعرف ھیل تب ز وتس العمل والمشاریع المشتركة والتدویر الوظیفي لتعزی

 والخبرات والمھارات بین أعضاء ھیئة التدریس بجامعة المنوفیة.
 . تسھیل عملیة نشر البحوث والدراسات دون أي عوائق 
 ة االھتمام بتنظیم النوات والمؤتمرات داخل الجامع ة لتعزیز مشاركة المعرفة بین أعضاء ھیئ

 التدریس بجامعة المنوفیة .
  ة اء ھیئ اعد أعض ى تس ات الت وص العملی حة بخص ادات الواض وفیر االرش ى ت ل عل العم

 التدریس على مشاركة المعرفة بین بعضھم البعض بجامعة المنوفیة بكفاءة وفاعلیة.  
 ى ضرورة أن تشجع األعراف والتقالید الموجودة با دریس عل ة الت ة أعضاء ھیئ لكلیة والجامع

 تبادل المعلومات المھمة وتبصرھم بأھم العملیات التي تساعد على تحقیق ذلك.
  ق ى نشرھا بتحقی ا والعمل عل ة وتطبیقھ ة إكتساب المعرف ة ثقاف ة/ الجامع ي الكلی ضرورة تبن

 التحسن المستمر في العملیات.
  قبل الكلیة/ الجامعة تساعد أعضاء ھیئة التدریس العمل على إعداد برامج وتصمیم أنشطة من

 على تبادل معارفھم وخبراتھم ومھاراتھم.
 فیما یتعلق  بمحور الحوافز:

  اعي ع المستوى االقتصادي واالجتم ة ورف ة ومعنوی آت  مادی وافز ومكاف العمل على إیجاد ح
 م.ألعضاء ھیئىة التدریس حتى یسھمون في مشاركة معارفھم وخبراتھم ومھاراتھ

  العمل على جعل مكافآت أعضاء ھیئة التدریس وترقیتھم تتوقف جزئیا على أساس سلوكیاتھم
 المعرفیة مثل: حب التعاون، وتبادل وتشارك المعرفة واألفكار.
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  ول ا بحص ة فیھ ادات المتبع ضرورة وجود نظام في الكلیة / الجامعة یعزز من األعراف والع
 دیم حلول وأفكار مبتكرة لحل المشكالت.أعضاء ھیئة التدریس على حوافز عند تق

  ؤتمرات ة وم ي دورات تدریبی العمل على إرسال أعضاء ھیئة التدریس المبدعین للمشاركة ف
 متخصصة داخلیة وخارجیة لتعزیز قدراتھم اإلبداعیة.

 فیما یتعلق بمحور العاملون (أعضاء ھیئة التدریس):
 ات مشاركة ا وفیر متطلب ى ت دریب ضرورة سعي الجامعة إل ة بت ك المتعلق ة تل ة وخاص لمعرف

ى  ك عل أعضاء ھیئة التریس لمل لذلك من آثار إیجابیة على مشاركة المعرفة وانعكاسات ذل
 كفاءة األداء فیھا.

  امعتھم اح ج اركھا لنج ة وتش ة المعرف ة وحیوی دریس بأھمی ة الت اء ھیئ رورة إدراك أعض ض
 واحتفاظھا بمركز تنافسي جید.

 دوات و ل ون د ورش عم بل عق ة وس اركة المعرف ى مش ز عل ة ترك ة متخصص دورات تدریبی
 ووسائل تعزیزھا ودعمھا لدى أعضاء ھیئة التدریس بجامعة المنوفیة.

  تھم ع مستوى ثق ي رف ك ف ھم ذل دریس ویس ة الت ع مستوى أعضاء ھیئ إیجاد فرص مھنیة لرف
ة ب ى یستطیعوا مشاركة المعرف ة حت ة والمھنی غوط اإلداری ل الض ھم بأنفسھم وتقلی ین بعض

 البعض.
  ین دریس واإلدارة ، وب ة الت اء ھیئ ین أعض ي ب اعي والنفس اون االجتم توى التع اء بمس االرتق

 أعضاء ھیئة التدریس وبعضھم البعض.
  ى معززات تشجع أعضاء ضرورة تضمین التقالید والممارسات الخاصة بالكلیة /الجامعة عل

ین أعضاء  ھیئة التدریس بھا على استخدام الوسائل التكنولوجیة ة ب الحدیثة لمشاركة المعرف
 ھیئة التدریس بجامعة المنوفیة.

  ة اركة المعرف ى مش ائم عل اعي الق ل الجم ة العم دریس ثقاف ة الت اء ھیئ ي أعض رورة تبن ض
 وتشجیع قیام المشاریع البحثیة والتخلص من نزعة األنانیة والفردیة المطلقة.

 فیما یتعلق بمحور القیادة:
 ام اإلدارة ي تعترض  ضرور قی ات الت ى المعوق التعرف عل ة ب ي الجامع رارات ف ومتخذي الق

ة  داف الجامع ق أھ ا یحق ا بم ى الحد منھ ة والعمل عل ة للمعرف عملیة تطبیق المشاركة الفعال
 ویعزز موقفھا التنافسي.

  دى ة م ت آلخر لمتابع ا بصفة مستمرة من وق العمل على مراجعة اإلدارة لممارستھا وتقیمھ
 مارسات على مشاركة المعرفة.تأثیر ھذه الم

  ف ي مختل دریس ف ة الت ضرورة تخصیص وقت محدد وتوفیر أماكن مناسبة للقاء أعضاء ھیئ
ار  ادلوا األفك ل، ویتب ور العم ایا وأم وا قض د لیناقش ص الواح ي التخص ات وف التخصص
والمعارف ، مما یشجع على تكوین رؤیة مشتركة لدیھم، مما یسھم ذلك في تعزیز مشاركة 

 عرفة.الم
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  ة ا لخدم ى توظیفھ ل عل ة والعم ائدة بالجامع ة الس ة التنظیمی توى الثقاف رورة إدراك مس ض
 مشاركة المعرفة وأھداف الجامعة.

  ى ة عل ة المنوفی ة السائدة بجامع ة التنظیمی ل الثقاف ة وتحلی ا بدراس ة العلی ادات الجامعی قیام القی
ر دریس ؛ للتع ة الت اء ھیئ ین أعض ة ب اركة المعرف توى مش ة مس ب االیجابی ى الجوان ف عل

ب  ة الجوان ا ، ومواجھ تفادة منھ ا واالس ة وتطویرھ ب االیجابی دعیم الجوان ا لت لبیة منھ والس
 السلبیةالتي تؤدي إلى الضغوط في العمل ألعضاء ھیئة التدریس مما ینتج عنھا آثار سلبیة.

 ة ادل المعرف ى تب دریس عل ة الت اء ھیئ اعد أعض ي تس ائل الت وفیر الوس رورة ت ریحة  ض الص
 كحلقات النقاش والحوار وسرد قصص النجاح.

  ة ة بأعضاء ھیئ ات الخاص ة للترقی وائح المنظم وانین والل ضرورة السعي في إعادة النظر للق
 التدریس في إعطاء درجة عالیة للبحث المشترك عن البحوث الفردیة.

 ا بالم در إھتمامھ ة ق ال األكادیمی ام واألعم ة ضوروة إھتمام القیادة بالمھ ال اإلداری ام واألعم ھ
 مثل تشجیعھا ألعضاء ھیئة التدریس والباحثین على إقامة مشاریع بحثیة مشتركة.
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 المراجع
 أوالً: المراجع العربیة:

ود ( .١ دار ٢٠٠٤أبو بكر، مصطفى محم درة التنافسیة، ال ز الق دخل لتعزی وارد البشریة م ): الم
 الجامعیة، اإلسكندریة.

ة األقصى )٢٠١١م (أبو حشیش، بسا .٢ ى جامع ة ف إدارة المعرف ا ب : الثقافة التنظیمیة وعالقتھ
وم  اث (العل اح لألبح ة النج ة جامع ا، مجل دریس فیھ ة الت اء ھیئ ر أعض ة نظ ن وجھ زة م بغ

 )، فلسطین.١)، العدد (٢٥اإلنسانیة)، مجلد (
ة بالمج٢٠١٣البدرى، أحمد دمحم، عارف، دمحم بن جعفر ( .٣ ة ): دور مشاركة المعرف الس العلمی

د ( ة، المجل دد ١٩بالجامعات السعودیة (دراسة تطبیقیة)، مجلة مكتبة الملك فھد الوطنی )، الع
 )، السعودیة.٢(

ق ( .٤ امة توفی ة، أس ة ٢٠١١بطانی ة، حال م المعرف ى تقاس ا عل ة وأثرھ ة المتعلم اد المنظم ): أبع
ورة، كل ر منش وم دراسیة فى دائرة الجمارك األردنیة، رسالة ماجستیر غی ة االقتصاد والعل ی

 اإلداریة، جامعة الیرموك، األردن.
د ( .٥ د حام ري، أحم ة ٢٠١٨البك ا بالثق ة وعالقتھ دریس بالمعرف ة الت اء ھیئ اركة أعض ): مش

 بینھم، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة ، جامعة مدینة السادات، مصر.
ل ( .٦ ان كام اجي، إیم دریس ٢٠١٤البلت ة الت اء ھیئ ي أعض افتھم ): وع ة بثق ة المنوفی بجامع

ر  تیر، غی الة ماجس ة ، رس ات إدارة المعرف ة عملی دیرھم ألھمی ا بتق ة وعالقتھ التنظیمی
 منشورة، كلیة التربیة، جامعة المنوفیة، مصر.

دات ( .٧ اءات ٢٠١٤حجیق، عبد المالك، سارة، عبی ویر الكف ى تط ى ف أثیر التشارك المعرف ): ت
ركة م ى ش ة ف ة میدانی ة دراس ات الجماعی ة أداء المؤسس مة، مجل الجزائر العاص دتیرام ب ی

 )، الجزائر. ٦الجزائریة، العدد (
ادة وأداء ٢٠١٣الحر، دمحم ( .٨ اط القی ین أنم ): الدور المعدل لثقافة مشاركة المعرفة فى العالقة ب

ر  أعضاء ھیئة التدریس: دراسة میدانیة فى الجامعات األردنیة الرسمیة، رسالة ماجستیر غی
 كلیة األعمال، جامعة الشرق األوسط، األردن.منشورة، 

ة ٢٠٠٦حریم، حسین محمود ( .٩ ة دراس ة التنظیمی اء المعرف ى بن ): الثقافة التنظیمیة وتأثیرھا ف
انى،  د الث ال، المجل ى إدارة األعم ة ف ة األردنی ى، المجل ى األردن اع المعرف ى القط ة ف تطبیقی

 العدد الثانى، األردن.
ي  .١٠ دالحفیظ عل ب هللا، عب اركة ٢٠١٢وآخرون (حس ي المش ة ف ة للمنظم ة الداخلی ر البیئ ): أث

ادیة ،  انیة واالقتص وم االنس ة العل دمات العامة،مجل اع الخ ي قط ة ف املین دراس ة للع المعرفی
 )، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا ، السودان.١العدد(

ن ( .١١ الح حس ینى، ف ا ٢٠٠٠الحس تراتیجیة، مفاھیمھ داخ –): اإلدارة االس ا  –لھا م عملیاتھ
 المعاصرة، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان.

ت خلف دمحم ( .١٢ وف بن ة ٢٠١٧الحضرمى، ن دى أعضاء ھیئ ى ل ات التشارك المعرف ): معوق
د  ة، المجل ة المتخصص ة التربوی ة الدولی ا، المجل ب علیھ بل التغل وك وس ة تب دریس بجامع الت

 )، األردن.٩)، العدد (٦(
ة عمل ٢٠٠٩ن (حلوانى، ابتسام عبد الرحم .١٣ ة، ورق ة المنظم ى ثقاف ر ف دأ التغیی ): من أین یب

 السعودیة. –قدمت إلى المؤتمر الدولى للتنمیة اإلداریة، الریاض 
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ة ٢٠٠٨خلید، عیشة على عیسى ( .١٤ ر: دراس ة الجزائ ى جامع ة ف ): تقییم أنشطة إدارة المعرف
 استكشافیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الیرموك، األردن.

ف ( .١٥ اذ یوس ذنیبات، مع رح ٢٠١١ال ار مقت ائف، إط ة الط ى جامع ة ف اركة بالمعرف ): المش
ة التجارة  ة (كلی ة العلمی دریس، المجل ة الت لتطویر إدارة المعرفة من وجھة نظر أعضاء ھیئ

 )، مصر.٥١جامعة أسیوط)، العدد (
د ( .١٦ ة عم٢٠٠٤الروسان، أسامة أحم ى، ورق تعلم اإللكترون ة وال المؤتمر ): إدارة المعرف ل ب

وم  ة اإلقتصاد والعل ي" ، كلی الم العرب ي الع ة ف ع " إدارة المعرف العلمي الدولي السنوي الراب
 األردن. –اإلداریة ، جامعة الزیتونة األردنیة، عمان 

ى ٢٠١٧سودان، عبدالناصر عبد الرحمن ناصر( .١٧ دریس عل ة الت ): أثر الثقة بین أعضاء ھیئ
بالتطبیق على الجامعات الیمنیة ، المجلة العلمیة للدراسات مشاركة المعرفة : دراسة میدانیة 

 )،مصر.٨التجاریة والبیئیة، المجلد(
ة وتأثیرھا ٢٠١٦الشاھر، على عبد الفتاح محمود ( .١٨ ): الخصائص الشخصیة لصناع المعرف

على إمكان المشاركة بالمعرفة، دراسة استطالعیة آلراء عینة من أعضاء ھیئة التدریس فى 
دد (٣٦وصل، المجلة العربیة لإلدارة، المجلد (جامعة الم ة ١)، الع ة للتنمی ة العربی )، المنظم

 اإلداریة، مصر.
اظم ( .١٩ یر ك ود، خض ل دمحم وحم ماع، خلی ر ٢٠٠٧الش رة للنش ة، دار المیس ة المنظم ): نظری

 والتوزیع، عمان.
 األردن. ، عمان،١): إدارة المعرفة، عالم الكتب الحدیث، ط٢٠٠٩الظاھر، نعیم إبراھیم ( .٢٠
د ( .٢١ ى دعم إدارة ٢٠١٣عبانیة، رائد إسماعیل، حتاملة، ماجد أحم ة ف ة التنظیمی ): دور الثقاف

د  ال، المجل ى إدارة األعم ة ف ة األردنی ى األردن، المجل ة ف ى المستشفیات الحكومی ة ف المعرف
 )، األردن.٤)، العدد (٩(

داوى ( .٢٢ دى، یاسر فتحى الھن د، المھ د الحمی روت عب ة ٢٠١٥عبد الحافظ، ث ع ممارس ): واق
ى بعض  ة ف ات التربی ى كلی التشارك المعرفى لدى أعضاء ھیئة التدریس، دراسة تطبیقیة عل

 )، البحرین.٤)، العدد (١٦الجامعات العربیة، مجلة العلوم التربویة والنفسیة، المجلد (
ى ٢٠٠٧عبد الزبیدى، صباح حسن ( .٢٣ ة ف ع المعرف اء مجتم ى بن ة ف ات العربی ): دور الجامع

ر  ى العص اب ف ؤتمر (اإلرھ دم للم ث مق ة، بح رة نقدی اتى... نظ اب المعلوم وء اإلرھ ض
 ، جامعة الحسین بن طالل.١٣/٧/٢٠٠٨-١٠الرقمى)، فى الفترة من 

ي ٢٠٠٥یوسف، عبدالستار حسین ( .٢٤ اء ف و والبق ة والنم أداة للمنافس ة ك ): دور إدارة المعرف
 األردن. –)، عمان ١٠٣، العدد ()٢٧شركات األعمال، معھد اإلدارة العامة، السنة(

ى رؤساء ٢٠٠٧عبد الوھاب، دمحم ( .٢٥ ع اإلشارة إل ة م ى إدارة المعرف ): دور القیادة المحلیة ف
وم  اد والعل ة االقتص ة، كلی ارات اإلدارة العام ات واستش ز دراس ریة، مرك دن المص الم

 السیاسیة، جامعة القاھرة، مصر.
ة  –وتأثیرھا على بناء المعرفة المؤسسیة  ): الثقافة التنظیمیة٢٠٠٥عبیسات، حیدر ( .٢٦ دراس

 األردن. –میدانیة لمؤسسة المناطق الحرة فى الزرقاء، مدیریة الدراسات والمعرفة، عمان 
 ): تطور الفكر واألسالیب فى اإلدارة، دار الحامد، عمان.٢٠٠٥العتیبى، صبحى جبر ( .٢٧
ى ٢٠٠٥عطیة، خالد ( .٢٨ ى العرب ة، الملتق ة ): أسس إدارة المعرف ول األسالیب الحدیث األول ح

 إلدارة المكتبات ومراكز المعلومات بالجودة الشاملة، اإلسكندریة.
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دة ( .٢٩ ة، ماج ر ٢٠٠٣العطی روق للنش ة، دار الش رد والجماع لوك الف ة، س لوك المنظم ): س
 األردن. –والتوزیع، عمان 

رون ( .٣٠ تار، وآخ د الس ى، عب ة، دار المی٢٠٠٦العل ى إدارة المعرف دخل إل ر ): الم رة للنش س
 األردن. –والتوزیع والطباعة، عمان 

لیمان ( .٣١ ود س ان، محم ل ٢٠٠٨العمی ال، دار وائ ات األعم ى منظم ى ف لوك التنظیم ): الس
 األردن. –، عمان ٤للنشر، ط

ماعیل ( .٣٢ ن إس ارس، حس ة ٢٠١١ف ة تطبیقی ة دراس ة التنظیمی ة بالثقاف ة إدارة المعرف ): عالق
د (على العاملین بقطاع األدویة فى مصر ة، المجل )، ٢٥، المجلة المصریة للدراسات التجاری

 )، مصر.١العدد (
م ( .٣٣ وتى، دمحم قاس ردى ٢٠٠٠القری انى الف لوك اإلنس ة للس ى، دراس لوك التنظیم ): الس

 والجماعى فى المنظمات المختلفة، دار الشروق، عمان.
 عمان.): نظریة المنظمة والتنظیم، دار وائل للنشر، ٢٠٠٨القریوتى، دمحم قاسم ( .٣٤
دوح جالل ( .٣٥ وتى، مم ودة الشاملة ٢٠٠٠القری ق إدارة الج ى تطبی ة ف ة التنظیمی ): دور الثقاف

ة  ورة، جامع ر منش ة جدة، رسالة ماجستیر غی ة بمحافظ على قطاعات الصناعات الكیمیاوی
 الملك بن عبد العزیز، جدة.

دراسة مسحیة على  ): مشاركة المعرفة فى البیئة األكادیمیة،٢٠١٦دمحم، دمحم إبراھیم حسن ( .٣٦
د  ات والمعلومات، المجل وم المكتب ة لعل ة الدولی جامعة دولة اإلمارات العربیة المتحدة، المجل

 )، الجمعیة المصریة للمكتبات والمعلومات، مصر.٢)، العدد (٣(
 ): أساسیات فى علم اإلدارة، المكتب الجامعى الحدیث، مصر.٢٠٠٣محمود، منال طلعت ( .٣٧
ؤتمر ٢٠١٢(نجادات، عبدالسالم  .٣٨ ة ، الم ي ظل العولم ا ف ): واقع نقل المعرفة والتشارك بھ

 العلمي الدولي، جامعة الجنان، طرابلس.
دین ( .٣٩ ام ال ى، رؤى حس ز ٢٠١٣النعیم ى تعزی ى ف اون االلكترون ات التع ض تقنی ): دور بع

ات  دریس بعض كلی ة الت المشاركة بالمعرفة، دراسة استطالعیة ألراء عینة من أعضاء ھیئ
 ة الموصل، دبلوم عالى (غیر منشورة)، كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصل.جامع

واد ( .٤٠ ن ع ریحى، حس ز، الس د العزی واھر عب ارى، ج ویر ٢٠١٦النھ ة لتط ة مقترح ): خط
ة  عودیة، مجل ة الس ة العربی وق اإلنسان بالمملك ة حق ى ھیئ املین ف دى الع ة ل مشاركة المعرف

 )، السعودیة.١٧أعلم، العدد (
 ): نظام المعلومات اإلداریة، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان.٢٠٠٩لید، بشار یزید (الو .٤١
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