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المحور اإلداري
دور الثقافة التنظيمية في تعزيز التشارك المعرفي لدى اعضاء الهيئة التدريسية دراسة
تطبيقية في كلية االدارة واالقتصاد
م.م هناء جاسم محمد العسكري
جامعة القادسية /كلية االدارة واالقتصاد  /قسم العلوم المالية والمصرفية
الملخص
تركز الدراسة الحالية على متغييرين اساسيين هما الثقافة التنظيمية والتشارك المعرفي مع بيان عالقات االرتباط واالثر فيماا بيان.
اعتمدت الدراسة للوصول الى ال.دف اعاله على استمارة استبانة تضامنت الثقافاة التنظيمياة كمتغيار مساتقل بابعااده الثالثاة  ،الثقاة
الصراع الفكر ي التوجه االبداعي والميال نحاو المطااطرةا والتشاارك المعرفاي كمتغيار معتماد شاملت عيناة الدراساة07،ا عضاو
هيئااة تاادري

فااي كليااة االدارة واالقتصاااد وزعاات علااي .اسااتمارة االسااتبانه وقاادت اسااترجاع 36،ا اسااتمارة وبعااد تحلياال النتااائ

اتضح وجود عالقة ارتباط واثر بين ابعاد الثقافة التنظيمية والتشارك المعرفي كما اظ.رت الدراساة عاد وجاود فاروت دات داللاة
احصائية في اجابات افراد العينة فيما يتعلت بالتشاارك المعرفاي تعاود الاى العمار او اللقام العلماي اومادة العمال بالجامعاة ووجاود
فاروت دات داللاة احصاائية تعاود الاى الجان

كماا توصالت الدراسااة ان الصاراع الفكاري مان العوامال االكثار تا ثيرا فاي التشااارك

المعرفي وطرجت الدراسة بجملة توصيات من.ا ما يتعلت بضرورة تعزيز الوعي ب همياة التشاارك المعرفاي فضاال عان تاوفير بيئاة
داعمة للثقة والتوجه نحو االبداع
Abstract
The current study focuses on two main Mnglleren organizational culture and the sharing of
knowledge with an indication of the link and effect relationships among them. The study
relied to reach the goal above the form questionnaire included the organizational culture
independent variable dimensions of the three (trust, conflict intellectual orientation of
creativity and risk sentiment) and the sharing of knowledge as a variable supported,
included the study sample (70) faculty member in the College of Business and Economics
and distributed them form questionnaire and retrieved (63) form, and after analyzing the
results, it turns out there is a correlation and impact between the dimensions of
organizational culture and the sharing of knowledge, as the study showed no statistically
significant differences in the answers of the respondents with respect to jointly knowledge
dating back to age or scientific title or the duration of the work the university , and the
presence of statistically significant differences due to gender, the study also found that the
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ideological conflict of the most influential factors in the sharing of knowledge and came out
inter alia the recommendations of the study with regard to the need to enhance awareness
of the importance of knowledge sharing as well as providing a supportive environment for
the confidence and the trend towards creativity.
المبحث االول ( منهجية الدراسة والدراسات السابقة )
المقدمة:
الثقافة التنظيمية من الموضوعات التي مازالت بحاجة الى المزيد من االستيعام كون.ا قد تتناسم مع منظماة دون خطارال الطاتالف
الظروف المحلية او قد تكون مطتلفة في المنظمة الواحده فتصبح غير مالئمة من مرحلة الى خطرال لكون.ا تتضمن قاي وممارساات
ترسطت مع الزمن لتشكل اساليم التفكر التي تعمل في ظل مف.و التحول التدريجي نحو التغيير والتطاوير ونتيجاة لتلاك التحاوالت
اصبحت المعرفة المصدر االستراتيجي االقوال واالكثر تاثيرا في حالة تبني المنظمات الدارة المعرفاة وعمليات.اا الم.تماة باكتشااف
وتطزين المعارف المتعلقاة ببيئاة المنظماة الداطلياة والطارجياة ومان ثا المشااركة لتعظاي االساتفادة من.اا وصاوال لتطبيق.اا وتحقيات
اهداف المنظماة Yang,2004:118،ا ويمكان القاول ان المنظماات المعاصارة ومن.اا م سساات التعلاي العاالي تواجاه العدياد مان
التحديات التي جاءت ب.ا تداعيات الثورة الرقمية ولكي تحقت تلك المنظمات نجاح.ا بحاجة الى ثقافة تنظيمية داعمة تمثال معتقادات
سااائدة فااي خدهااان اعضاااء المنظمااة عاان ماادال تقباال المطاااطرة وماادال تااوافر ظااروف االبااداع وعاان الثقااة بااين اعضاااءها وحااول
الصراعات الفكرية والتي غالبا ما يت تسويت.ا بطرت تسا .بشاكل او بااطر فاي زياادة التشاارك المعرفاي وكلماا كانات تلاك االبعااد
السلوكية منسجمة مع المعتقدات الشطصاية كلماا دل علاى قاوة الثقافاة وان مشااركة المعرفاة ال تحاد

مان دون تغييار فاي سالوك

االفااراد العاااملين واهميااة هاادا الموضااوع ودوره فااي تطااوير المالكااات التدريسااية جاااءت هااده الدراسااة لتقصااي ماادال دع ا الثقافااة
التنظيمياة فاي البيئاة االكاديمياة لعملياة التشاارك المعرفاي حيا تضامنت الدراساة المن.جياة االطاار النظاري للدراساة ثا عاار
البيانات وتحليل.ا واطيرا النتائ والتوصيات التي توصلت الي.ا الدراسة
مشكلة الدراسة وأسألتها
ان الطصاائ

الثقافياة اي مجتماع تلعاام دورا م.ماا فاي تشاكيل ساالوكيات االفاراد فالمنظماة االكاديمياة تتفاعاال ماع البيئاة الثقافيااة

واالجتماعياة والتاي بادورها تا ثر علاى سالوك اداء العاااملين في.اا وطاصاة عضااو هيئاة التادري

،عينااة الدراساةا وعلاى افتاارا

وجود عالقة ترابطية بين الثقة الصراع الفكري التوجه نحو االبداع والميل نحو المطاطر والتي تادفع بعضاو هيئاة التادري

الاى

التشارك المعرفي هدا االمر يشكل دافعا للقيا ب.ده الدراسة وتحديد مشكلة الدراسة في االجابة عن التسا الت االتية:
ما مدال توافر ابعاد الثقافة التنظيمية من وج.ة نظر عينة الدراسة؟-

مااثر ابعاد الثقافة التنظيمية على التشارك المعرفي؟

-

هل توجد فروت دات داللة احصائية في استجابات افراد العينة تعزال لمتغير  ،الجن

العمر اللقم العلمي مادة الطدماة

في الجامعةا
أهمية الدراسة
يعد موضوع الثقافة التنظيمية من المواضيع التي بدخ التركيز علي.اا مان قبال البااحثين فاي السانوات االطيارة حيا يشاير الاى نظاا
مان المعااني المشاتركة التااي تمياز المنظماات عاان بعضا.ا تلاك المعاااني تمثال ابعاادا تمثلاات فاي الدراساة الحاليااة اهميت.اا فاي البيئااة
االكاديمية وكون.ا حافز لعملية التشارك المعرفي كما تكمن اهمية الدراسة في ندرة الدراسات العربية التي تناولت االبعااد المالئماة
للبيئة االكاديمية وطاصة في مجال الصراع الفكري والميل نحو المطاطرة واالبداع علاى حاد علا الباحثاة ومان ثا يمكان ان تسا.
تلك الدراسة في اغناء المكتبة العربية بموضوع يكون انطالقة لتسليط الضوء على ابعاد اكثر واقعية ومالئمة للبيئة االكاديمية
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اهداف الدراسة
 عر -عر

البعاد االطار الفكري كمف.و الثقافة التنظيمية ومف.و التشارك المعرفي
االنعكا

لمف.و ابعاد الثقافة واثرهما في التشارك المعرفي

 -بيان مدال وجود اثر للعوامل الديموغرافية كالجن

العمر اللقم العلمي مدة الطدمة الجامعية في التشارك المعرفي

فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسة األولى-:
-

ترتبط الثقافة التنظيمية بعالقة ايجابية مع التشارك المعرفي وتشتت من.ا الفرضيات الفرعية اآلتية-:



ت وجد عالقة ايجابية دات داللة احصائية بين الثقة والتشارك المعرفي لعينة الدراسة



توجد عالقة ايجابية دات داللة احصائية بين الصراع الفكري والتشارك المعرفي لعينة الدراسة



توجد عالقة ايجابية دات داللة احصائية بين التوجه االبداعي والميل نحو المطاطرة والتشارك المعرفي لعينة الدراسة

الفرضية الرئيسة الثانية-:
-

للثقافة التنظيمية اثر على التشارك المعرفي تنبثت منه الفرضيات الفرعية اآلتية-:



يوجد اثر بين الثقة والتشارك المعرفي عينة الدراسة



يوجد اثر بين الصراع الفكري والتشارك المعرفي عينة الدراسة



يوجد اثر بين التوجه االبداعي والميل نحو المطاطرة والتشارك المعرفي لعينة الدراسة

الفرضية الرئيسة الثالثة-:
 توجد عالقة ايجابية دات داللة احصائية في اجابات افراد العينة اتجاه التشارك المعرفي ترجع الى عامل الجن
 توجد عالقة ايجابية دات داللة احصائية في اجابات افراد العينة اتجاه التشارك المعرفي ترجع الى عامل العمر
 توجد عالقة ايجابية دات داللة احصائية في اجابات افراد العينة اتجاه التشارك المعرفي ترجع الى عامل اللقم العلمي
 توجاد عالقااة ايجابيااة دات داللااة احصااائية فااي اجابااات افااراد العينااة اتجاااه التشااارك المعرفااي ترجااع الااى عاماال ماادة الطدمااة فااي
الجامعة
مجتمع الدراسة (العينة)
تكون مجتمع الدراسة من اعضااء هيئاة التادري

فاي كلياة االدارة واالقتصااد وقاد اطتيار هادا المجتماع كوناه االكثار ادراكاا وتف.ماا

لمف.و الثقافاة الساائدة او المفضالة والن طبيعاة الثقافاة قابلاة للتحاول والتغييار حسام متطلباات البيئاة الطارجياة وهادا ماايكون اكثار
واقعيااة مااع مجتمااع الجامعااة م سسااة المعرفااة وحاضاانة للتغياارات كااان حج ا العينااة00،ا عضااو هيئااة تاادري
واالقتصاد حي

فااي كليااة االدارة

ت توزيع 07،ا استبانة وت استرداد 36،ا استبانة اي مايعادل نسبة90% ،ا

اسلوب جمع البيانات تم جمع البيانات بطريقتين:
 -1البيانات الطاصة بالجانم النظري ت الحصول علي.ا مان الكتام المجاالت والرساائل الجامعياة المتاوفرة فاي المكتباات فضاال
عن شبكة االنترنيت العالمية
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 -2فااي البيانااات العمليااة اعاادت الباحثااة اسااتبانة تحااوي 63،ا فقاارة بااالرجوع الااى االدم النظااري ودراسااات كاال ماانPeter ،
son,2012ا Sami,etal,2011،ا Fen,lin,2007،ا Ismail,2007), (Rys,2007،ا
واعطات الباحثااة لكاال فقاارة وزنااا ماادرجا وفات مقيااا
وتضاامنت اسااتمارة االسااتبانة ثااال

ليكاارت الطماسااي ،اتفاات تمامااا اتفات غياار مت كااد ال اتفاات ال اتفاات تماماااا

محاااور:المحور االول ،العواماال الديموغرافيااةا كااالجن

بالجا معة المحور الثاني ،المتغير المستقل ب بعاده الثالثاةا:فكان المقياا
فقرة الصراع الفكاري والمقياسامن  14-18يطا

مان  1-6يطا

العماار اللقاام العلمااي ماادة الطدمااة

فقارة الثقاة والمقياا

مان  7-13يطا

فقارة التوجاه االباداعي والميال نحاو المطااطرة المحاور الثالا ،المتغير المعتمادا

فكانت الفقرات من  19-35تمثل التشارك المعرفي
الدراسات السابقة
دراسة ( )Syed,2004
ادارة المعرفة في المنظمات العامة :دراسة العالقة بين العناصر التنظيمية واداء نقل المعرفة
Knowledge management in a public organization:Astudy on the realation ship between
organizational Elements and performance of knowledge Transfer.
اوضاحت الدراسااة العالقااة بااين العناصاار التنظيميااة ممثلااة بااظ ،الثقافااة التنظيميااة ال.يكاال التكنلوجيااا المااوارد البشاارية التوج.ااات
السياسيةا وبين نقل المعرفة
خستطدمت االستبانة ك داة لجمع البيانات من مجتمع الدراسة واطتيرت وزارة تنمية االعمال فاي ماليزياا كدراساة حالاة وكانات عيناة
الدراسة  272،ا موظف توصلت الدراسة ان توفر المعرفة التنظيمية ،الضمنية والظاهرةا ل.ا تاثير مباشار علاى اداء العمال كماا
توصلت الى وجود عالقة ايجابية بين مستوال توافر العناصار التنظيمياة وباين تاوفر االصاواللمعرفية ومساتوال التشاارك المعرفاي
اوصات الدراساة باالسااتغالل االمثال للتكنلوجياا كون.ااا وسايلة نقاال المعرفاة ماع ضاارورة تغييار الثقافاة والمحتااوال التنظيماي لتمكااين
مشاركة االفراد بالمعرفة
دراسة ()Leidner,2006
دور الثقافة التنظيمية في ادارة المعرفة :دراسة حالة لشركتين متعددة الجنسية
The Role of culture in knowledge management:Acase Study of two Global Firm
هدفت الدراسة الى بيان اثر الثقافة التنظيمياة علاى مباادرات ادارة المعرفاة اساتطد الباحا

دراساة حالاة لتحقيات اهاداف الدراساة

وكانات عينااة الدراسااة 677،ا خلااف موظااف ماان شااركتين عااالميتين وقاادت جماع البيانااات ماان طااالل اجااراء مقااابالت مااع عينااة ماان
الماادراء والمااوظفين توصاالت الدراسااة الااى ان الثقافااة التنظيميااة ت ا ثر علااى ادارة المعرفااة ماان طااالل التاااثير علااى القااي التنظيميااة
لالفراد وسلوكيات .كما اوصلت الدراسة بضرورة اجراء تغيير نوعي في ثقافة االفراد قبل تطبيت ادارة المعرفة
دراسة ()AL-Alawi,2007
الثقافة التنظيمية والتشارك المعرفي :عوامل النجاح الحرجة
Organizational Culture and KnowledgeSharing: Critical Success Factors.
ت.دف الدراسة الى التحقت من دور بع

ابعاد الثقافة التنظيمية ،الثقة االتصال بين االطرين نظ المعلومات المكافاتت ال.يكالا

في نجاح عملية التشارك المعرفي اشارت النتائ الى وجود عالقة ايجابية بين تلك االبعااد والتشاارك المعرفاي وطاصاة فاي جانام
المكافتت وال.يكل التنظيمي كعوامل مساعدة الزالة العقباات التاي تحاول دون تشاارك العااملين اظ.ارت نتاائ الدراساة دور الثقافاة
التنظيمية بابعادها مجتمعة في نشر المعرفة ومساعدة الشركات ليصبحوا قادة في استطدا طبرات .لتحقيت رفاهية المجتمع
دراسة ()Campbell,2009
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تمييز عناصر الثقافية التنظيمية الم ثرة على التشارك المعرفي
Identification of Organizational Cultural Factors that impact knowledge sharing.
الدراسة هو تحديد بع

غر

العوامل الثقافية التي تزيد من اس.ا عمليات التبادل المعرفاي ماع االطاد بنظار االعتباار لمجموعاة

الاادوافع االجتماعيااة والتحفيزيااة باسااتطدا االبعاااد السااتة للثقافااة التنظيميااة  ،الثقااة االسااتقالل الااداتي سياسااة القااوة الرعاي اة نفااود
القدرة التعاونا واثرهما على التشارك المعرفي واثبات الدراساة ان ل.اده العوامال مجتمعاة اثار فاي ازالاة ططار القصاور او البعاد
عن التشارك المعرفي
دراسة (موسى والمدائن)0202
قيا

اثر عوامل الثقافة التنظيمية في تنفيد ادارة المعرفة في مجموعة االتصاالت االردنية،اوران ا دراسة حالة

هدفت الدراسة الى قيا

اثر عوامل الثقافة التنظيمية في تنفيد ادارة المعرفة في مجموعة االتصاالت االردنية ،اورانا ا مان وج.اة

نظر العاملين في.ا وقد اساتعمل المان .الوصافي التحليلاي لواقاع ادارة المعرفاة مان حيا تولياد المعرفاة والتشاارك في.اا وتطبيق.اا
وتشااطي

اثاار عواماال الثقافااة التنظيميااة المتمثلااة بااظ  ،نظ ا المعلومااات ال.يكاال التنظيمااي انظمااة الحااوافز العمليااات والعاااملين

والقيادةا في تنفيد ادارة العرفاة اجريات الدراساة علاى عيناة اطتيارت عشاوائيا لاظ207 ،ا موظاف مان جمياع المساتويات االدارياة
توصلت الدراسة ال ى وجود عالقة دات داللة احصاائية ايجابياة باين عوامال الثقافاة التنظيمياة وتنفياد المعرفاة كماا توصالت الاى ان
القيادة كانت العامل االكثر ت ثيرا في تنفيد المعرفة
دراسة ()Islam,2011
الثقافة التنظيمية والتشارك المعرفي :الدليل التجريبي من منظمات الطدمة
Organizational Culture and Knowledge Sharing:Empirical evidence from Service
Organizations.
ت.دف الدراسة الى التعرف على نوع العالقة بين ابعاد الثقافة التنظيمية والمتمثلة بظ ،الثقة االتصال بين العااملين القياادة المكافا ةا
وبين التشارك المعرفي استطد الباح

االستبانه ك داة لجمع البيانات واطتيرت عيناة الدراساة سابع منظماات طدماة فاي بانغالد

واسااتطد االنحاادار البساايط فااي معالجااة الفرضاايات فوجااد ان القيااادة تاارتبط بعالقااة ايجابيااة مااع التشااارك المعرفااي كمااا ان نظااا
المكافات لي
في بنغالد

له تاثير على عملية التشارك المعرفي واظ.رت النتائ ان للتشاارك المعرفاي دور كبيار فاي نجااح منظماات الطدماة
بالتشديد على الثقة التواصل بين العاملين والقيادة

دراسة ()AL-Adaileh,2011
ت ثير الثقافة التنظيمية على التشارك المعرفي :حدود شركات تنجي الفح ااردنية
The Impact of Organizational Culture on Knowledge Sharing: The context of Jordan's
Phosphate mines Company.
ت.دف الدراسة الى استقصاء اثر بع

ابعاد الثقافة التنظيمية  ،الثقة بنياة العمال التعااوني الر ياة المشاتركة ممارساات االدارةا

ودورها في التشارك المعرفي في حدود شركات تنجي الفح باالردن واساتطدمت االساتبانة كا داة لجماع البياناات فوزعات 621،ا
استمارة وكشفت الدراسة ان ل.ده االبعاد االربعة دور فعال وتاثير مباشر ايجابي على التشارك المعرفي
دراسة ()Teimouri,2011
دراسة العوامل التنظيمية المؤثرة على التشارك المعرفي بين العاملين من المنظمات الحكومية في اصفهان
Studying the effective Organizational factors on Knowledge Sharingbetween employees of
government al Organizational in Isfahan provice
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ت.اادف الدراسااة الااى ايجاااد العالقااة واالثاار بااين العواماال التنظيميااة الفعالااة المتمثلااة بااظ ،التكنلوجيااا االسااتراتيجية الثقافااة ال.يكاال
الع ملياتا وبين التشارك المعرفي للعااملين فاي المنظماات الحكومياة فاي مديناة اصاف.ان اساتعمل الباحا اساتمارة االساتبيان كا داة
لجمع البيانات مع تطبيت االعتمادية بنسبة  %46 2واشارت نتائ التحليل الاى وجاود عالقاة ايجابياة باين عوامال الثقافاة التنظيمياة
الفعالة والتشارك المعرفي
دراسة ()Moradi,2012
العالقة بين الثقافة التنظيمية وادارة المعرفة
The Relationship between Organizational Culture and Knowledge Management.
غر

الدراسة ايجاد العالقة بين ابعاد الثقافة التنظيمية  ،قوة التوجيه دور التوجيه انجاز التوجيه دع التوجياها وادارة المعرفاة

في البيئة االكاديمية اطتيرت عينة الدراسة مان  622،ا موظاف فاي الجامعاات الطاصاة بماليزياا صاممت اساتمارة اساتبيان لجماع
البيانات اظ.رت نتائ التحليل االحصائي مايلي:
-

ايجاد عالقة ايجابية بين الثقافة القائمة وبين ادارة المعرفة

-

توجد عالقة سلبية بين الثقافة المفضلة وبين ادارة المعرفة

-

التوجد عالقة دات داللة احصائية من حي الجن

-

اظ.رت النتائ وجود عالقة ايجابية بين مستوال التعلي من حي الثقافة القائمة والمفضلة وادارة المعرفة

-

اطيارا اظ.اارت النتاائ ان هناااك عالقاة ايجابيااة باين ساانوات الطدمااة وادارة المعرفاة بينمااا التوجاد عالقااة باين الثقافااة القائمااة

بالنسبة للثقافة القائمة والمفضلة

وسنوات الطدمة
دراسة ()Akbar,2012
العالقة بين الثقافة التنظيمية وإدارة المعرفة في طهران
The Relationship between Organizational Culture and Knowledge Management in Payame
Nouruniversity of Tehran
هدف الدراسة التحقت بوجود عالقة بين ابعاد الثقافة التنظيمية مثل  ،هوية المنظماة دعا االدارة المسااواة ماع الصاراع االباداعا
وادارة المعرفااة صااممت اسااتبانة وزعاات علااى عينااة الدراسااة البالغااة 112،ا موظااف وب سااتطدا برنااام  Spssاالحصااائي ث ا
التحقت من وجود عالقة دات داللة احصائية ايجابية بين ابعاد الثقافة التنظيمية وادارة المعرفة
المبحث الثاني ( األطـــــــــار النظــــــــــــــــري)
مفهووم الثقافوة التنظيميوة :العدياد مان منظماات الياو تبادي اهتماماا بثقافاة المنظماة وتعطي.اا االولوياة فاي الدراساة والتحليال الن.ااا
تتضمن خبعادا هيكلية وسلوكية وكما كانت القي والمعتقدات المشتركة تحظى بقبول اوسع بين العاملين وكانت منسجمة مع قايم.
ومعتقدات .الشطصية كاان دلاك م شار علاى قاوة الثقافاة ف.اي تمثال للمنظماة ماا تعنياه الشطصاية ل نساان وتادفع بااالفراد الاى تبناي
خنماط معينة من القي والمعتقدات كما تعبار عان السالوكيات العلمياة العضااء المنظماة الادين تشاكلوا بطارت رسامية وغيار رسامية
 Harrison,1992:13،ا وتعمل الثقافة التنظيمية كقاوة دافعاة توحاد الطاقاات وتوجاه ج.اود االفاراد نحاو االباداع Robbins ،
etal,2009:585ا ويصااف.ا ،القريااوتي  379:2008ا بان.ااا شااعور تنظيمااي غياار مكتااوم يعباار عاان طاارت التفكياار ومجموعااة
المفاهي وطريقة اتطاد القارارات كماا يعبار عان الفاروت باين المنظماات الناجحاة وغيار الناجحاة مماا يجعل.اا مان العناصار الم.ماة
لماادطالت النظااا الكلااي للمنظمااة ويضاايف Hofstede,2005:36،ا ان المنظمااات قااادرة علااى حفااظ ثقافت.ااا ماان طااالل تعاقاام
االجيااااال ف.ااااي كتااااام غياااار ماااادون يحااااوي قواعااااد اجتماعيااااة ياااات تمريرهااااا الااااى االجيااااال القادمااااة واشااااترك ،جرينياااار
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وآطرون 27(:2004,و ،زين الادين  107:1996ا بوصاف الثقافاة التنظيمياة علاى ان.اا اياديولوجيات ومعتقادات مغروساة تشاكل
االطار المع رفي والتي يتقاسم.ا العاملون فاي المنظماة والتاي تمكان مان مشااركة االفاراد والجماعاات طاالل عملياات التفاعال التاي
تساااه فااي زيااادة قاادرات االفااراد فااي متابعااة اهااداف ونشاااطات المنظمااة مااع االسااتجابة للتغياار البيئااي وعااد قبااول االداء الضااعيف
schein,2004:15،ا وخضاف parket,2004:17،ا ان.ا افتراضات اساسية لحل مشاكل التكيف الطاارجي والتكامال الاداطلي
العضائ .ا الجدد بتقدي مساعدة ل .باتباع الطريقة الصحيحة لحل المشكالت اما ،تايلورا فعرف.ا بالكل المعقد الدي يشامل المعرفاة
والعقياادة والفاان واالطااالت والقااانون والعااادة والقاادرات التااي يكتسااب.ا الفاارد كعض او بااالمجتمع ،العميااان 309:2002ا وصااورها
 Cameron,2009:30،ا بتوج.ات وقي مرتبطة مع التسلسل ال.رمي الثقافي متمثل بالعالقات القوية المماثلة لتلك التاي باالسارة
الممتدة اي انمود ثقافة العشيرة واتفت ،جواد 232:2000ا و ،السكارنة 358:2009ا ان.اا تميياز باين فارد واطار او جماعاة
واطرال وحتى بين المجتمعات القائمة ولتلاك المميازات تااثيرا علاى سالوك االفاراد تتفااوت الثقافاة مان بيئاة اطارال ويضافي علي.اا
صاابغة التحوياال والتعااديل  Matsumoto;2006:33 ،ا ول.ااا المساااهمة فااي تطااوير نتااائ المناقشااات بش ا ن القااي والمعاااني بااين
اعضاء المنظمة وبين وضع المنظمة  Moradi etal,2012:32،ا ويمكن للثقافة ان تعكا
المرئي والدي يصور ثقافة المنظمة في فلسفة وقي اما البعد غير المرئي يعك
etal,2001:ا والشكل االتي يعك

هوياة المنظماة فاي بعادين هماا البعاد

مجموعة القي غير المعلن عن.اMc Dermott ،

مستويات الثقافة التنظيمية بجزئ.ا المرئي وغير المرئيfigallo,2002:117،ا
شكل رقم ( )0مستويات الثقافة التنظيمية

الطبقة

الشعور االسلوم اللغة
القص

المرئية

الجزء الظاهر
من أنماط السلوك

الطرافات

مستوال الوعي القي االصولية التي يبدخ ب.ا
الطبقة

االوسع

غير

مجموعة القيم
المتبناة

م سسو وقادة المنظمات والتي
تتطور الى االفتراضات

المرئية
مسلمات غير

السلوكيات المواقف

االفتراضات األساسية

مرئية
المصدرfigallo,2002:117، :ا
على الرغ من الصلة الوثيقة بين المستويات الثالثة لكن.ا ليست دائما متسقة مع بعض.ا بمعنى ما تاراه علاى الطبقاات المرئياة مان
ثقافة قد ال يعك

ما يحد على الطبقة الغير مرئية ،االفتراضات الموقفا

أهمية الثقافة التنظيمية
تساه الثقافة التنظيمية فاي مواج.اة االزماات التاي تتعار

ل.اا المنظماات بحكا المعرفاة المسابقة للتعامال ماع المشاكالت الداطلياة

والطارجيااااة Bachanan,1997:515،ا وتشااااكل ضااااغطا علااااى الفاااارد العاماااال تدفعااااه للتفكياااار والتصاااارف بطريقااااة تنسااااج
والثقافةالساائدة فااي المنظمااة

 ،الشاالوي 13:2005ا وتعاازز الثقافااة مان اسااتقرار المنظمااة كنظااا اجتماااعي بتضااييت

الفجوة بين معتقدات الفرد وافعاله وتعمل كمادة الصقة تساعد على ربط اطراف المنظمة ببعض.ا كما تحدد ابعاد ااطتالفات باين
المنظماااة والمنظماااات االطااارال بماااا يمااانح افاااراد المنظماااة المعنياااة شاااعورا باااالوالءRobbins etal,2009:589،ا وابااارز
،العميان 313-314:2002ا دور الثقافة التنظيمية في توسيع افات ومادارك االفاراد العااملين حاول احادا

محايط العمل واضااف
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ان الثقافة تساعد في التنبوء بسلوك االفراد والجماعات فمن المعروف ان الفرد عندما يواج.ه موقفاا معيناا او مشاكلة يتصارف وفقاا
لثقافتااه اي انااه باادون معرفااة الثقافااة التااي ينتمااي علي.ااا الفاارد يصااعم التنبااوء بساالوكه وتساااعد الثقافااة الواضااحة بااالتبوء ب نماااط
التصرفات االدارية في المواقف الصعبة بإعطاء ر ية واضحة للطريقة التي تت ب.ا االشياء ،المرسي 25:2006ا
مفهوم المعرفة والتشارك المعرفي
المعرفاااة مااازي مااان الطبااارات والقاااي والبصااايرة التاااي تاااوفر خطاااارا لتقياااي ودمااا الطبااارات الجديااادة ،

&

Davenport

 Prusak,1998:19ا جملااة ماان الباااحثين اعطااوا المعرفااة تعريااف كون.ااا حالااة العل ا الظاااهر ب.يئااة حقااائت مفاااهي ومباااديء
وقوانين ور ال و احكا وحد
ماضي حد

ومشاعر Ahmed,2010:153،ا وتظ.ر المعرفة كنتائ من تفاعل افكار شاط

ماا  ،تجرباة

موقفا مع المعلومات والطيال ،توليد االفكاار الر ياة المساتقبليةا Iskeetal,2005:26،ا ويمكان التميياز باين

نااوعين ماان المعرفااة :معرفااة ضاامنية موجااودة داطاال عقااول االفااراد والمكتساابة ماان تااراك الم.ااارات والطباارات السااابقة ومعرفااة
صريحة تتعلت بالمعلومات الموجودة والمطزونة في ارشيف المنظمة والتي يمكن الوصول علي.اا ،الطضايري 11:2001ا وت طاد
الصورة الداتية والموضوعية ف.ي دات الن.ا مطزونة قبل كل شايء فاي عقال الفارد نفساه وموضاوعية عنادما تكاون مساتقلة عان
الفرد،ياسين  33:2007ا وبسبم العولمة والتحاديات التكنلوجياة اصابح هنااك حاجاة لالهتماا بشاكل كبيار بالتنمياة والحفااظ علاى
الم.ارات الداطلية والقابلياتLopez etal,2004:93،ا ومن اجل البقاء في دائرة التنافسية ال يتطلم من المنظمات فقط الحفااظ
علاى المعرفاة بال التشاارك بالمعرفاة باين االفاراد والجماعااتLing etal,2009:125،ا فالمعرفاة هاي الف.ا الناات الادي يمكان
االفراد من التشاارك واساتطدا المعلوماات لتطبيات المعرفاة واتطااد القارارات المحاددة لمعالجاة المشاكالت Gunn,2007:27،ا
وفي التشارك المعرفي يجاري التحويال الفعاال لناوعي المعرفاة الضامنية والصاريحة وصاوال لمساتل المعرفاة والادي يف.م.اا بشاكل
ف ويصبح قادرا على القيا بالفعل بموجب.ا ،العمري 33:2004ا ويصف Chua,2003:117،ا التشارك المعرفي بالعملياة
كا ٍ
التي تنتقى في.ا اافكار والمقترحات واالعتقادات بشكل تكراري ان التشارك باين جماعاات العمال وباين الوظاائف يعازز مان البقااء
بوصفه نشر للمعلومات والمعرفة في كافة انحاء المنظمة
Ling etal,2009:125،ا وعرف Turban,2004:314،ا التشارك المعرفي على انه تطبيت متعمد ونقال لالفكاار والار ال
والحلااول والطباارات ماان شااط

آلطاار وتبااادل للمعلومااات الحيويااة ماان مصاادر نش ا ها الااى مكااان اتصااال.ا وتعزيااز التفاعاال بااين

مستطدمي.ا Figall etal,2002:107،ا وي كد Herschel,2000:38،ا على ان موضاوع التشاارك المعرفاي يتنااول ثاال
م.مات من.ا:
-

اطتالف اسلوم وطبيعة التشارك تبعا لنوع المعرفة

-

التحول من العمل الفردي على الجماعي

-

المشاركة بالمعرفة تطتلف عن المشاركة بالمعلومات الن المعلومات ال تتضمن عنصر التفكير

وميز  Todd, 2001:42،ا ثقافة التشاارك المعرفاي بوصاف.ا لالعماال غيار الطبيعياة واعتمادهاا المعرفاة والتاي تتطلام الدارت.اا
بفاعلية حلوال هجينة بين االفراد والتكنلوجيا اما ،طيطاي 104:2010ا اشاار لاثال نقااط اساساية يمكان اعتمادهاا النجااح عملياة
التشارك المعرفي وهي:
-

ان التشارك المعرفي يعني عملية نقل فعالة لدا ف ن متلقي المعرفة يجم ان يف.م.ا بشكل جيد لكي يعمل ويستفيد من.ا
ان ما يت مشاركته هاو المعرفاة ولاي

التوصايات بنااءا علاى المعرفاة فالعملياة تتضامن ان يكتسام المتلقاي المعرفاة مان

اجل استطدام.ا لمصلحة المنظمة بينما تكون عملية االرشاد المقدمة علياه هاي عملياة اساتطدا المعرفاة بادون االدراك الاداتي لعملياة
التشارك المعرفي
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-

ي طد التشارك صورا عدة من.ا ضمن االفراد او الجماعات او االقسا او المنظمة ككل
أهمية التشارك المعرفي
تكمن اهمية التشارك المعرفي فيما يقدمه من فوائد عديدة وكما يلي:

-

تسااه عملياة التشاارك المعرفاي بتزوياد المنظمااات بفرصاة لمناقشاة ماادا تعارف  know-whatكياف تعاارف know-

 howللتوجه نحو النمو والتوسع المستقبلي ب ضافة قيمة للنشاطات التنظيمية Mitchell,2008:662،ا
-

اشااتراك االفااراد بااالطبرات والمعلومااات دات العالقااة يقلاال ماان الوقاات الضااائع ماان محاااوالت الطط ا و التجربااة وبشااكل

ملحوظ سوف تزداد موارد المنظمةLin,2007:457،ا
-

يبرز دو ر التشارك المعرفي في حاجة المنظمات لنقل المعرفة ونشرها والتشارك ب.ا في مطتلاف انحااء المنظماة كماا ان

التفاعل بين االكترونيات والتقنيات واالفراد له اثره االيجاابي المباشار فاي زياادة فاعلياة توزياع المعرفاة مماا يجام علاى المنظماات
في هدا المجال ايجاد بيئة تنظيمية افقي ة تتبع سياسة البام المفتوح والدي يسمح بتدفت المعرفة من مطازن.ا الى كافة انحااء المنظماة
،نجادات 8:2012ا
عناصر الثقافة التنظيمية والتشارك المعرفي
الثــــــقة:
مجموعة من المعتقدات حول الطرف اآلطر مما يجعل منه موضع ثقة ودا عواقم ايجابيةBakker etal,2006:594،ا والثقاة
متعااددة االبعاااد ف.ااي البناااء الاادي يعباار عاان المشاااعر واالعتقاااد بااالطرف اآلطاار نتيجااة الطباارة والموثوقيااة المعتماادة علااى الصاادت
واالحساااان  Cheng,etal,2008:283،ا والثقاااة باااين العااااملين فاااي المنظمااااات سااامة اساساااية فاااي تحفياااز عملياااة التشااااارك
المعرفيAL-Alawi,2007:22،ا فاالفراد ع ندما يثقون ببعض .البع

يكون ل .االستعداد والت.يء لتقدي كل ما هو مفياد مان

المعرفة Bakker etal,2006:594،ا ماع الثقاة سايكون االفاراد اكثار اساتيعابا للمعرفاة ولان يكاون للفارد اي اهتماا بالتشاارك
المعرفي في المواقف التي ال يثت بمرسل المعرفةDavenport & Prusak,2000:113،ا ويتحدد مستوال الثقة اعتمادا علاى
كمياة المعرفااة المتدفقااة فكلمااا زادت الثقااة زادت كمياة المعرفااة المتدفقااة والثقااة الشطصااية كفارد او مجموعااة تمثاال الموثوقيااة فااي
الوعود والتصرفات مان قبال الفارد او المجموعاةPolitis,2003:55،ا ويشاجع منااا الثقاة علاى االبتكاار والميال نحاو المطااطرة
الجل تطوير المعارف الجديدةTAhir,etal,2010:1030،ا وعبر Lee. etal,2003:179،ا عن الثقة كون.ا سلوكا متوقعاا
ينش بصورة منتظمة وصادقة وب سلوم تعاوني ف.ي م شر من م شرات تشاارك المعرفاة كماا ان العالقاات التاي تنشا عان الثقاة
بااااااآلطرين تكاااااون اكثااااار فاعلياااااة مااااان عالقاااااات خساسااااا.ا القاااااوة ويمكااااان ان تتحاااااول عالقاااااات الثقاااااة الاااااى عالقاااااات قاااااوة
RYNOLDS,1998:11،ا ويضيف  Rynolds,1998:72،ا للقول بإمكانية تعزيز الثقة بالتحد

مع االطارين ويكاون الفارد

اكثاار انفتاحااا فااي امااتالك المعلومااة التااي تمنحااه الثقااة فااي ختطاااد القاارار ويمكاان التعبياار عاان الثقااة كون.ااا مقيااا

للتشااارك المعرفااي

لااااااداللت.ا حااااااول موثوقيااااااة العالقااااااات بااااااين االفااااااراد وطبيعااااااة التفاعاااااال االجتماااااااعيAL_adaileh,2011:222،ا وحاااااادد
 Levin,2013:36،ا نوعين من الثقة هما من االولويات االساسية لا دارة الناوع االول يادعى بااحساان وهاو اشاارة الاى تفكيار
الفرد بعمل الطيار وعاد الضارر اماا الناوع الثااني يادعى بالكفااءة والتاي تصاف عالقاة الفارد بالشاط

المقابال وهاو علاى دراياة

بموضوع معين
الصراع الفكري:
تشير نظرية الصراع  Conflict Theoryب ن المجتمعات او التنظيمات بشكل عا تعمل من طالل صراع اعضاءها ومشاركت.
المستمرة للحصول على منافع كثيرة تحد

االطتالفات في المنظمة وال يمكن تجنب.ا فايمكن ان تكاون مصادر لمشااكل انساانية او
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وسيلة تطور ونضو يت من طالل.ا الحفاظ على ديمومة العنصر االنساني بتوفير حياة عمل تنمي معارفاه التطااد القارار الصاحيح
،برنااوطي 482:2004ا ويمكاان ان يوصااف الصااراع الفكااري كموقااف تنافسااي تصاابح فيااه االطااراف المتصااارعة علااى وعااي
بتناقضات.ا ف.و سالح دو حدين يمكن استطدامه في العنف او خداة فاعلة للنمو والرقي وحفز اآلطرين نحو التجاارم الفعالاة والبنااء
والمشاركة  Szulanski,2000:27،ا ولكي تدار الصراعات الفكرية بطريقة بناءة تحتا الى المزيد من المشاركات والتعااون
الم.ارات الدارة الصراع الفكري في المنظمات من.ا:

و دكر  Johnson,2008:5،ا بع
-

االستماع الى افكار االطرين حتى ولو ل توافق .الرخي

-

تحديد نقاط االتفات وتكيف.ا بطريقة منطقية

-

اعادة صياغة رخي الشط

-

التركيز على افضل قرار ولي

-

التشجيع على المشاركة في طرح االفكار المطتلفة والسيطرة على جميع المعلومات دات الصلة

-

نتائ الصراعات الفكرية تساه كمدطل لالبداع وحل المشاكل بجودة عالية

االطر حتى وان كانت غير واضحة
الفوز

التوجة االبداعي والميل نحو المخاطرة
اشاار Reynolds,1986:354،ا الااى عن االبااداع يعنااي االنفتاااح العااا للتغيياار والميال الااى التجربااة والمطاااطرة باادال ماان الثبااات
واالستقرار وتستند عملية التشارك المعرفي على انظمة االبداع التي تتبناها المنظمات لمطتلاف النشااطات التاي تازود بطلفياة غنياة
بالمعلوماات المفيادة للمناقشاات ورسا السياساات Geiger,2010,11،ا ويظ.ار االباداع بعادة مساتويات تتكامال وتعازز بعضا.ا
البع

فيشكل ابداع الفرد العامل مجموعة القدرات التي تميزه عن اآلطرين ويتحقت ابداع الجماعة اعتمادا على طاصاية التادائم

 Synergism،ا كنتيجة للتفاعل بين افراد الجماعة وتشارك .بتباادل الطبارات فيماا بيان .وبالتاالي فا ن االباداع يحتاا الاى افاراد
دوي تفكير عميت يقدرون القيمة العلمية للنظريات الجيدة ولدي .الرغبة في االستطالع عن طريت التعل والتادريم والمشااركة فاي
الندوات والم تمرات داطل وطار المنظمة ،جلدة واطرون 46:2006ا وعلى اعتبار ان المعرفة ماورد مارتبط بشاكل كبيار ماع
مسار المنظمات يتطلم االمر من العملياة االدارياة ان تا طر االنتاا المساتمر لتلاك المعرفاة ب.ادف تنمياة االباداع وتسااه عملياة
التشارك في طلت معرفة ضمنية توليفيه عن طريت تبادل الطبرات واالفكار والم.ارات بين العاملين ولت كيد تلك العالقاة الترابطياة
بين عمليات تشارك المعرفة وبين مستويات االبداع فاي المنظماات اشاارت مجموعاة دراساات الاى وجاود اساتراتيجية الرفاع ادارة
المعرفة ونشرها في كافة مستويات المنظمة لتحسين عمليات االبداع،حسين50:2008:ا
المبحث الثالث (التحليل االحصائي ):
من اجل تحقيت اهداف الدراسة واالجابة عن اسائلت.ا واطتباار فرضايات.ا واظ.اار طصاائ

االفاراد المبحاوثين فقاد تا اساتطدا

مجموعة من االساليم االحصائية المناسبة من.ا:
 اساليم االحصاء الوصفي  :وتشمل التوزيعاات التكرارياة والنسام المئوياة ودلاك لوصاف افاراد عيناة الدراساة وفقاا لطصائصا.الشطصية بااضافة الى المتوسطات الحساابية المرجحاة واالنحرافاات المعيارياة بقصاد التوصال الاى الحكا المناسام علاى اساتجابة
عينة الدراسة على فقرات االستبانة ومعرفة اتجاهات.
 -اطتبار الفا كرونباا ) (Cronbach-Alphaلالتسات الداطلي ومعامل الصدت من اجل قيا

ثبات اداة الدراسة

 -معامل ارتباط بيرسون ) (Pearson correlationلقيا

درجة ثبات اداة الدراسة

 -اسلوم االنحدار الططي ) (Linear Regressionلقيا

اثر كل بعد من ابعاد الثقافة التنظيمية في التشارك المعرفي

لسنة (( 11 )) ---------- 2013
المجلد مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية ) (3العدد ) ( 6
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجداول التكرارية حسب المعلومات الديموغرافية
في هدا البند سيت اعطاء نظرة عامة حول الطصائ
جدول رق 1،ا طصائ
الجن

والمعلومات الديموغرافية عن العينة المدروسة وكما في الجدول التالي:
المبحوثين
التكرارات

النسبة المئوية

دكر

42

66.7

انثى

21

33.3

المجموع

63

100

الفئة العمرية

التكرارات

النسبة المئوية

-30

4

6.3

30-39

10

15.9

40-49

26

41.3

50-59

18

28.6

60-

5

7.9

Total

63

100

اللقم العلمي

التكرارات

النسبة الئوية

21

33.3

14

22.3

استاد مساعد

23

36.5

استاد

5

7.9

المجموع

63

100

الطدمة في الجامعة

التكرارات

النسبة المئوية

-3

6

9.5

3-5

2

3.2

6-8

8

12.7

9-11

19

30.2

12-

28

44.4

مدر

مساعد

مدر

يتبين من الجادول رقا 1،ا ان خكثار االفاراد المبحاوثين كاانوا مان الادكور اد بلام عادده  42عضاو هيئاة تادري

مان كلياة االدارة

واالقتصاد ،عينة الدراسةا وبنسبة  66.7%من اجمالي المبحوثين
اما حسم الفئة العمرية فقد كانت الفئة 49-40،ا هي الفئة االكثار تمثايال حيا بلام عادد افرادهاا  26عضاو هيئاة تادري
 41.3%من اجمالي المبحوثين ومن حي

وبنسابة

التوزيع حسم اللقم العلمي فقد كاان لقام اساتاد مسااعد تمثال بغالبياة المبحاوثين فكاان

عدده  23وبنسبة  36.5%من اجمالي المبحوثين

لسنة (( 12 )) ---------- 2013
المجلد مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية ) (3العدد ) ( 6
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امااا ماان حي ا

ماادة الطدمااة فااي الجامعااة فقااد كااان اعضاااء هيئااة التاادري

اللاادين لاادي .طدمااة  12ساانة يشااكلون  28ماان مجمااوع

المبحوثين وبنسبة  44.4%وكلماا زادت مادة الطدماة بالجامعاة كلماا زادت الثقاة ودرجاة التقادير لانداء والمناقشاات والتوفيات باين
االفكار المطتلفة مما يوفر لعضو هيئة التدري

فرصة اكتسام الطبرات والمعارف طالل عمليات التشارك المعرفي

تحليل االستبيان
بعد احتسام التكرارات الطاصة بااجابات لكل محور من محاور استمارة االستبيان ت ايجاد الوسط الحسابي المرجح واالنحراف
المعياري والنسبة المئوية لكل اجابة وكدلك ت تحديد اتجاهات االجابة ومستوال االجابة واهميت.ا لكل س ال فرعي والمحور بشكل
جدول رق 2،ا

عا

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية اجابات افراد عينة الدراسة عن فقرات مقيا
الرق

الوسااااااااااااااط

العبارة

االنحاااااااااااااااراف اتجاااااااااااااااه مسااااااااااااتوال ترتيااااااااااااام

المرجح

المعياري

1

يتصف اعضاء هيئة التدري

3,57

0,962

2

تشااجع الثقااة المتبادلااة بااين اعضاااء ال.يئااة التدريسااية 3,98

0,871

بالثقة بعض .ببع

على المثابرة واالبداع
3

يتجه اغلم الزمالء مان اعضااء هيئاة التادري

الاى 3,22

0,991

ترجمة االقوال الى االفعال
4

توفر الثقة فرصة التعاون والعمل كفريت

5

الثقااااة المتبادلااااة واالنفتاااااح ماااان الساااامات الممياااازة 3,76

4

0,984
1,073

للعالقات داطل الكلية
6

تشكل الكلية فرت  /مجموعات عمال لبنااء الثقاة باين 3,30

1,075

اطراف.ا
الثقة

3,64

االتجاهات نحو الثقة

0,7

االجابة

االجابة

االهمية

اتفت

مرتفع

4

اتفت

مرتفع

2

محايد

معتدل

6

اتفت

مرتفع

1

اتفت

مرتفع

3

محايد

معتدل

5

اتفت

مرتفع

من طاالل الجادول رقا  2،ا نالحاظ ان الفقارة الرابعاة فاي محاور الثقاة كانات صااحبة اكبار اهمياة وبالترتيام االول مان باين جمياع
الفقرات حي

كان اتجااه االجاباة فياه ،اتفاتا وبمساتوال اجاباة مرتفاع وبوساط حساابي مارجح وانحاراف معيااري مسااوي الاى  4و

 0,984على التوالي ياتي بعده الفقرة الثانية حي

كاان اتجااه االجاباة فياه ،اتفاتا وبمساتوال اجاباة مرتفاع وبوساط حساابي مارجح

وانحراف معياري مساوي الى  3,98و  0,871على التوالي ومن ثا بالترتيام الثالا الفقارة الطامساة حيا

كاان اتجااه االجاباة

فيه ،اتفتا وبمستوال اجابة مرتفع وبوسط حسابي مرجح وانحراف معيااري مسااوي الاى  3.76و  1,73علاى التاوالي ومان ثا
بالترتيم الرابع الفقرة االولى حي

كان اتجاه االجابة فيه ،اتفتا وبمستوال اجابة مرتفع وبوسط حساابي مارجح وانحاراف معيااري

مساااوي الااى  3.57و  0,961علااى التااوالي وماان ث ا بالترتياام الطااام

الفقاارة السادسااة حي ا

كااان اتجاااه االجابااة فيااه ،محاياادا

وبمستوال اجابة معتدلة وبوسط حسابي مرجح وانحراف معياري مساوي الاى  3.30و  1,57علاى التاوالي اماا الترتيام االطيار
فقااد كااان للفقاارة الثالثااة حيا

كااان اتجاااه االجابااة فيااه ،محاياادا وبمسااتوال اجابااة معتدلااة وبوسااط حسااابي ماارجح وانحااراف معياااري

مساوي الى  3.22و  0,991على التوالي وكان االتجاه العا للمحور ككل هو ،اتفتا وبمساتوال اجاباة مرتفعاة وبوساط حساابي
مرجح وانحراف معياري مساوي الى  3.64و  0,7على التوالي

لسنة (( 13 )) ---------- 2013
المجلد مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية ) (3العدد ) ( 6
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جدول رق 3،ا
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية اجابات افراد عينة الدراسة عن فقرات مقيا
الرق

العبارة

7

اتجناااام الصااااراعات الداطليااااة ماااان طااااالل االلتاااازا

الوسااااااااااط االنحااااااااااراف اتجااااااااااااه مساااااااتوال ترتيااااااااام
المرجح

المعياري

االجابة

4,32

0,820

اتفاااااااااااات

بالقواعد واالجراءات
8

9

10

0,695

ال.ادف

يت التعامل مع الصراع بطريقة تحافظ علاى العالقاات 3,86
مع االطرين وتقل

0,840

نقاط الطالف مع.

هناك اطتالف باين اعضااء هيئاة التادري

فيماا يتعلات 3,75

0,950

بتفسير الحقائت المتعلقة بالم.ا
11

االجابة

االهمية

مرتفع

1

اتفت

مرتفع

2

اتفت

مرتفع

3

اتفت

مرتفع

4

تماما

التعامااال ماااع الصاااراع الفكاااري ياطاااد شاااكل الحاااوار 3,97
والنقا

االتجاهات نحو الصراع الفكري

تعمد الكلية الى التوفيت بين االفكار المطتلفة للوصاول 3,57
الاااااى الحاااااال المناساااااام وطفاااااا

0,950
اتفت

مسااااااتوال التنااااااافر

مرتفع

5

واالطتالف بين اعضاء هيئة التدري
12

تظ.ر الكلية درجة من التقدير لالداء والمناقشاات باين 3,48

0,913
اتفت

اطااراف الصااراع باالهتمااا بنقاااط االتفااات والتغاضااي

مرتفع

6

عن نقاط االطتالف
13

تعمد الكلياة علاى تكياف نقااط االتفاات بطريقاة منطقياة 3,57

0,893

لحل المشكالت بجودة عالية
الصراع الفكري

3,79

0,51

اتفت

مرتفع

اتفت

مرتفع

5

من طالل الجدول رق  3،ا نالحظ ان الفقرة السابعة في محور الصاراع الفكاري كانات صااحبة اكبار اهمياة وبالترتيام االول حيا
كان اتجاه االجابة فيه ،اتفت تماماا وبمستوال اجابة مرتفع وبوسط حسابي مرجح وانحراف معياري مساوي الى  4,32و 0,820
على التوالي ياتي بعده الفقرة الثامنة باتجاه اجابة ،اتفتا وبمستوال اجابة مرتفع وبوسط حسابي مرجح وانحراف معيااري مسااوي
الى  3,97و  0,695على التوالي ومن ث بالترتيم الثال الفقرة التاسعة وكان اتجاه االجابة فيه ،اتفاتا وبمساتوال اجاباة مرتفاع
وبوساط حساابي ماارجح وانحاراف معيااري مساااوي الاى  3.86و  0,840علاى التااوالي اماا الترتيام الطااام
الحادية عشار والثالثاة عشار حيا

فقاد كاان للفقاارتين

كاان اتجااه االجاباة في.ماا ،محايادا وبمساتوال اجاباة معتدلاة وبوساط حساابي مارجح مسااوي الاى

 3,57وانحاراف معيااري  0,9500,893,علااى التاوالي اماا الترتياام االطيار فقاد كااان للفقارة الثانياة عشاار باتجااه اجاباة ،اتفااتا
وبمستوال اجابة مرتفاع وبوساط حساابي مارجح وانحاراف معيااري مسااوي الاى 3,48و  0,913علاى التاوالي اماا االتجااه العاا
للمحور ف.و ،اتفتا وبمستوال اجابة مرتفع وبوسط حسابي مرجح وانحراف معياري مساوي الى  3,79و  0,51على التوالي

لسنة (( 14 )) ---------- 2013
المجلد مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية ) (3العدد ) ( 6
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جدول رق 4،ا
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية اجابات افراد عينة الدراسة عن فقرات مقيا

االتجاهات نحو االبداع والميل نحو

المطاطرة
الوساااااااااااط االنحاااااااااااراف اتجاااااااااااااه مساااااااااتوال ترتياااااااااام

الرق

العبارة

14

تس .الكلية بتقدي كال ماا يشاجع للتطاوير واالباداع 3,57

المرجح

المعياري
0,911

الفكري
15

يمتلااك عضااو هيئااة التاادري

الشااجاعة علااى تحماال 3,84

االجابة

االجابة

االهمية

اتفت

مرتفع

3

0,865

المطاااطر فااي مجااال البحا العلمااي بطاارح االفكااار

مرتفع

اتفت

1

الجديدة
16

وجااود معااايير وافتراضااات مشااتركة تاادفع بعضااو 3,60
هيئة التادري

0,871

علاى تحمال مطااطر اطاالت االفكاار

مرتفع

اتفت

2

االبداعية
17

تاادع الكليااة منتساابي.ا لتحماال المطاااطر المحسااوبة 3,19

0,931

اسناد قاعدة االبداع
18

تاااااوفر الكلياااااة مسااااااحة كافياااااة ل باااااداع وتقااااادي

3,10

0,995

االقتراحات ومناقشت.ا
التوجه االبداعي والميول نحو المطاطرة

3,46

0,68

محايد

معتدل

4

محايد

معتدل

5

اتفت

مرتفع

من طالل الجدول رقا  4،ا نالحاظ ان الفقارة الطامساة عشار فاي محاور االباداع والميال نحاو المطااطرة كانات صااحبة اكبار اهمياة
وبالترتياام االول ماان بااين جميااع الفقاارات حي ا

كااان اتجاااه االجابااة فيااه ،اتفااتا وبمسااتوال اجابااة مرتفااع وبوسااط حسااابي ماارجح

وانحراف معياري مساوي الى  3,84و  0,865على التوالي ياتي بعده الفقرة السادسة عشر حي

كان اتجاه االجابة فياه ،اتفاتا

وبمستوال اجابة مرتفع وبوسط حسابي مرجح وانحراف معياري مسااوي الاى  3,60و  0,871علاى التاوالي ومان ثا بالترتيام
الثال

الفقرة الرابعة عشر حي

كان اتجاه االجاباة فياه ،اتفاتا وبمساتوال اجاباة مرتفاع وبوساط حساابي مارجح وانحاراف معيااري

مساااوي الااى 3,57و  0,911علااى التااوالي والترتياام الرابااع ف.ااي الفقاارة السااابعة عشاار حي ا

كااان اتجاااه االجابااة فيااه ،محاياادا

وبمست وال اجابة معتدل وبوسط حسابي مرجح وانحراف معياري مساوي الى  3,19و  0,931على التوالي اما الترتيام االطيار
فقد كان للفقرة الثامنة عشر حي

كان اتجاه االجابة فيه ،محايدا وبمستوال اجابة معتدلة وبوسط حساابي مارجح وانحاراف معيااري

مساوي الى  3.10و 0,995على التوالي اما المحور بشكل عا فقد كان اتجاه االجابات ،اتفتا وبمساتوال اجاباة مرتفعاة وبوساط
حسابي مرجح وانحراف معياري مساوي الى  3,46و  0,68على التوالي
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جدول رق 5،ا
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية اجابات افراد عينة الدراسة عن فقرات مقيا
العبارة

الرق

الوسااااااااط االنحااااااااراف اتجااااااااااااااااااااااه مسااااااااااااااااااااتوال ترتيم االهمية
المرجح

19

يحااار

اعضااااء ال.يئاااة التدريساااية علاااى 3,63

المعياري
0,989

تبادل المعرفة فيما بين.
20

يشعر الجميع باالرتيااح للمسااعدة المتبادلاة 3,68

0,930

في مجال التبادل العلمي
21

يبدي اعضاء هيئة التدري

االتجاهات نحو التشارك المعرفي

تعاونا واضاحا 3,68

االجابة

االجابة

اتفت

مرتفع

9

اتفت

مرتفع

7

0,895
اتفت

ماااااع البااااااحثين االطااااارين لالساااااتفادة مااااان

مرتفع

7

المعرفة المتاحة لدي.
22

فااي االغلاام يواظاام عضااو هيئااة التاادري

3,83

0,752
اتفت

علاااى المشاااااركة فااااي الاااادورات التدريبيااااة

مرتفع

6

والندوات لزيادة م.اراته البحثية
23

المشااااااركة بالمعرفاااااة بنوعي.اااااا الضااااامنية 4,02

0,813
اتفت

والظاهرة دافع لكسم عضو هيئة التدري

مرتفع

1

التميز وتحقيت الدات
24

يسااجل التشااارك المعرفااي كرصاايد يساااه

3,87

0,852

في تقيي اداء عضو هيئة التدري
25

فرصاااااة 3,90

تتاااااوفر لعضاااااو هيئاااااة التااااادري

اتفت

مرتفع

5

0,831
اتفت

اكتساااام الطبااارات والمعاااارف مااان طاااالل

مرتفع

3

عمليات التبادل المعرفي مع االطرين
26

يواظاام عضااو هيئااة التاادري

علااى نشاار 3,95

0,831
اتفت

االبحااااا العلميااااة فااااي المجااااالت المحليااااة

مرتفع

2

والعربية
27

يحااااار

عضاااااو هيئاااااة التااااادري

علاااااى 3,89

0,825
اتفت

المشاركة في الم تمرات الطارجية العربياة

مرتفع

4

والدولية للتواصل المعرفي
28

تدع الكلية عضو هيئاة التادري

باساتثمار 3,38

0,991
محايد

وساااائل االعاااال لالساااتفادة مااان المعاااارف

معتدل

12

بشكل فعال
29

تماااانح الكليااااة مكافئااااة ماليااااة للمشاااااركات 3,14

1,014

محايد

معتدل

16
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بالمعرفااة دات الجااودة العاليااة وطاصااة فااي
مجال الم تمرات الطارجية
30

تسااتطد الكلياااة االتصااااالت المتبادلاااة مثااال 3,16

1,035

نظااااااا االقتراحاااااااات لوحاااااااة االعالناااااااات

معتدل

محايد

15

االلكترونية االجتماعات المفتوحة
31

تتيح الكلية الدرو

المساتفادة مان تجارب.اا 3,33

0,898

لجميع كوادرها االكاديمية
32

تاااوفر الكلياااة الوقااات الاااالز لعضاااو هيئاااة 3,65
التاااادري

معتدل

محايد

13

0,845

للتشااااارك المعرفااااي ماااان طااااالل

مرتفع

اتفت

8

تنظي وقت الم تمرات وندوات الحوار
33

تكااااون الكليااااة فاااارت عماااال تطوعيااااة ماااان 3,22
اعضاء هيئة التدري

34

0,906

لالستشارات العلمية

تااوفر الكليااة مناااا الثقااة واالمااان لتشااجيع 3,44

معتدل

محايد

14

0,819

االبتكار والميول نحاو المطااطرة للحصاول

مرتفع

اتفت

10

على المعارف الجديدة
35

توفر الكلية معلومات عان اصاحام الطبارة 3,43

0,946

في التعلي الجامعي
التشارك المعرفي

3,60

0,52

اتفت

مرتفع

اتفت

مرتفع

11

من طالل الجدول 5،ا نالحظ ان الفقرة الثالثة والعشرون في محور التشارك المعرفاي كانات صااحبة اكبار اهمياة وبالترتيام االول
من بين جميع الفقرات حي

كان اتجاه االجابة فيه ،اتفتا وبمستوال اجابة مرتفع وبوسط حسابي مرجح وانحراف معياري مسااوي

الااى  4,02و  0,813علااى التااوالي يا تي بعااده الفقاارة السادسااة والعشاارون باتجاااه اجابااة ،اتفااتا وبمسااتوال اجابااة مرتفااع وبوسااط
حسابي مرجح وانحراف معياري مساوي الى  3,95و 0,831على التوالي ومان ثا بالترتيام الثالا الفقارة الطامساة والعشارون
حي

كان اتجاه االجابة فيه ،اتفتا وبمستوال اجابة مرتفع وبوسط حسابي مرجح وانحراف معيااري مسااوي الاى 3,90و 0,831

على التوالي اما الترتيم االطير فقد كان للفقرة التاسعة والعشارون حيا

كاان اتجااه االجاباة فياه ،محايادا وبمساتوال اجاباة معتدلاة

وبوسط حسابي مرجح وانحراف معياري مساوي الى  3,14و  1,014علاى التاوالي اماا اتجااه محاور التشاارك المعرفاي بشاكل
عا فقد كان ،اتفتا وبمستوال اجابة مرتفع وبوسط حسابي مرجح وانحراف معياري مساوي الى  3,60و  0,52على التوالي
ثبات وصدق االستبانة
ان ثبات بيانات االستمارة من االمور الم.ماة التاي يجام ان تاطاد بنظار االعتباار وغالباا ماا يات اساتطدا معامال الفاا كرونبااا ل.ادا
الغار

والادي تقاع قيمتاه باين الصافر والواحاد الصاحيح فاادا كاناات قيمتاه صافرا دل دلاك علاى عاد ثباات اسائلة االساتمارة وعلااى

العك

ادا كان هناك ثبات تا تكون قيمته مساوية للواحد الصاحيح اماا القاي بين.ماا فتادل علاى مساتوال قاوة ثباات ومصاداقية اسائلة

االستبيان وبالتالي امكانية تعمي النتائ التي ت الحصول علي.ا من العينة على المجتمع المدرو
عن طريت جدر معامل الثبات وهو يعرف ايضا بصدت المحك الدي يقصاد باه ان المقياا
قبل الباح

كما يمكن حسام معامل الصادت

يساتطيع ان يقاي

وفي دراستنا هده ت الحصول على نتائ الثبات والصدت المبينة في الجدول ادناه

ماا وضاع لقياساه مان
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جدول رق 6،ا معامل الفا كرونباا
المحور

عدد الفقرات

الثباااااات ،معامااااال الفاااااا الصدت
كرونبااا

الثقة

6

0.80

0.89

الصراع الفكري

7

0.77

0.88

التوجااااااه االبااااااداعي والميااااااول نحااااااو 5

0.79

0.89

المطاطرة
التشارك المعرفي

17

0.88

0.94

الكلي

35

0.92

0.96

ماان الجاادول رقا  6،ا نالحااظ ان معاماال الثبااات كاناات قيمااه اعلااى ماان القيمااة الفرضااية وهااي  0.60حيا

كاناات قيمااة معاماال الفااا

كرونباا لمحور الثقة هي  0.80وبعادد فقارات مسااوي الاى 6اماا قيماة معامال الفاا كرونبااا لمحاور الصاراع الفكاري هاي 0.77
وبعدد فقرات مساوي الى  7وكانت قيمة معامل الفا كرونباا لمحاور التوجاه االباداعي والمياول نحاو المطااطرة هاي  0.79وبعادد
فقرات مساوي الاى  5وقيماة معامال الفاا كرونبااا لمحاور التشاارك المعرفاي هاي  0.88وبعادد فقارات مسااوي الاى  17اماا قيماة
معامل الفا كرونباا لجميع المحاور فكانت  0.92وبعدد فقرات مساوي الى  35وهي قيمة مرتفعة جادا وتعطاي الباحا الحات فاي
اعتماد نتائ هدا االستبيان وتعمي نتائجه من العينة على المجتمع خما قي معامل الصدت فكانت ايضا قيما عالية وهو دليال علاى ان
االستبيان يتميز بالمصداقية في القيا
اختبار معنوية االرتباطات
في هدا البند سوف يت اطتبار االرتباطات بين المحاور الكتشاف معنوية او عد معنوية هده االرتباطات
سيت اوال اطتبار الفرضية الرئيسية االولى التالية
فرضية العد  : H0ال توجد عالقة ارتباط دات داللة معنوية بين الثقافة التنظيمية والتشارك المعرفي
الفرضية البديلة  : H1توجد عالقة ارتباط دات داللة معنوية بين الثقافة التنظيمية والتشارك المعرفي
وبعد حسام معامل االرتباط بين الثقافة التنظيمية والتشارك المعرفي حصلنا على النتائ التالية
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جدول رق 7،ا معامل االرتباط
Correlations
التشارك المعرفي

الثقافة التنظيمية

1

** .70

الثقافة التنظيمية

)Sig. (2-tailed

.000
63
1

Pearson Correlation

63
** .701

N
Pearson Correlation
التشارك المعرفي

.00
63

63

)Sig. (2-tailed
N
**. Correlation is significant at the 0.01 level
(2-tailed).

من الجدول رق  7،ا يتضح ان هناك عالقاة ارتبااط طردياة قوياة ومعنوياة تحات مساتوال داللاة  %1و  %5باين الثقافاة التنظيمياة
والتشارك المعرفاي وهادا يادعونا الاى قباول الفرضاية البديلاة القائلاة بوجاود عالقاة ارتبااط دات داللاة معنوياة باين الثقافاة التنظيمياة
والتشارك المعرفي
ولغر

معرفة اي محور من محاور الثقافة التنظيمية ي ثر بشكل اكبر على التشارك المعرفاي فقاد تا وضاع الفرضايات الفرعياة

التالية:
-1الفرضية الفرعية االولى
فرضية العد  :H0ال توجد عالقة ارتباط دات داللة معنوية بين الثقة والتشارك المعرفي
الفرضية البديلة  :H1توجد عالقة ارتباط دات داللة معنوية بين الثقة والتشارك المعرفي
-2الفرضية الفرعية الثانية
فرضية العد  :H0ال توجد عالقة ارتباط دات داللة معنوية بين الصراع الفكري والتشارك المعرفي
الفرضية البديلة  :H1توجد عالقة ارتباط دات داللة معنوية بين الصراع الفكري والتشارك المعرفي
-6الفرضية الفرعية الثالثة
فرضية العد  : H0ال توجد عالقة ارتباط دات داللة معنوية بين التوجه االبداعي والميول نحو المطاطرة والتشارك المعرفي
الفرضية البديلة  : H1توجد عالقة ارتباط دات داللة معنوية بين التوجه االبداعي والميول نحو المطاطرة والتشارك المعرفي
وبعد ايجاد النتائ باستطدا البرنام االحصائي  SPSSحصلنا على الجادول التاالي الادي يوضاح قاي االرتباطاات ومعنويت.اا باين
المحاور الفرعية الثالثة ومحور التشارك المعرفي التي رتبت حسم قوة عالقت.ا
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جدول رق 8،ا قي معنوية االرتباط

المحور الفرعي

قيمااااااة االرتباااااااط مااااااع التشااااااارك
المعرفي

الصراع الفكري

**0.65

الثقة

**0.57

التوجاااااااه االباااااااداعي والمياااااااول نحاااااااو
المطاطرة

معنوية االرتباط
معنااااوي تحاااات مسااااتوال داللااااة  %3و
%1
معنااااوي تحاااات مسااااتوال داللااااة  %3و
%1
معنااااوي تحاااات مسااااتوال داللااااة  %3و

**0.56

%1

ترتيااام
االهمية
1

2

3

من الجدول رق  8،ا يت قبول الفرضية البديلة لجميع الفرضيات الفرعياة التاي وضاعت ساابقا ويتضاح ان جمياع المحااور الفرعياة
الثالثة تمتلك عالقة ارتباط دات داللة معنوي مع التشارك المعرفي وكدلك نالحظ ان المحور الفرعي الثاني ،الصاراع الفكاريا لاه
االهمية االولى من ناحية قوة ارتباطاه بالتشاارك المعرفاي حيا بلغات قيماة االرتبااط  0.65وهاي معنوياة وطردياة تحات مساتوال
داللاة  %5و  %1يليااه المحااور االول وهاو محااور الثقااة الادي كاناات قيمااة ارتباطاه مااع التشااارك المعرفياة  0.57وهااي معنويااة
وطرديااة تحاات مسااتوال داللااة  %5و  %1امااا المحااور الثالا

وهااو محااور التوجاه االبااداعي والميااول نحااو المطاااطرة فقااد كااان

صاحم الترتيم االطير من ناحية قوة ارتباطه مع التشارك المعرفي الدي كانات قيماة ارتباطاه ماع التشاارك المعرفياة  0.56وهاي
ايضا معنوية وطردية تحت مستوال داللة  %5و %1
اختبار اثر المتغير المستقل (الثقافة التنظيمية) ومحاوره الفرعية الثالثة على التشارك المعرفي
في هدا البند سوف يات اطتباار التا ثير الساببي للثقافاة التنظيمياة ومحاورهاا الفرعياة الثالثاة علاى التشاارك المعرفاي وهناا سايت اوال
اطتبار الفرضية الرئيسية الثانية التالية
فرضية العد  : H0ال يوجد اثر دو داللة معنوية للثقافة التنظيمية على التشارك المعرفي
الفرضية البديلة  : H1يوجد اثر دو داللة معنوية للثقافة التنظيمية على التشارك المعرفي
وقد ت حسام دالة انحدار الثقافة التنظيمية على التشارك المعرفي وحصلنا على النتائ التالية
جدول رق 9،ا اطتبار االثر
Model Summary
Adjusted
R

R

Mod
el

R

Square

Square

1

).701(a

.491

.483

a Predictors: (Constant), T
من الجدول رق 9،ا يتضح ان معامل التحديد هو  0.49ومعامل التحديد المصحح هاو  0.48هادا يعناي ان نماود انحادار الثقافاة
التنظيمية على التشارك المعرفي قد شرحت ما مقداره  48%من االنحرافات الكلية اما جدول تحليل التباين ANOVA table

لسنة (( 20 )) ---------- 2013
المجلد مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية ) (3العدد ) ( 6
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول رق 10،ا تحليل التباين
ANOVA
Sig.
.000

Mean Square
8.122
.138

F
58.926

Sum of
Squares
8.122
8.407
16.529

df
1
61
62

Regression
Residual
Total

Model
1

من جدول تحليل التباين رق  (10،نالحظ ان قيمة  F،االمحسوبة كانت معنوية بدرجاة عالياة وهاو دليال علاى ان الثقافاة التنظيمياة
ت ثر بالتشارك المعرفي بصورة ططية ،وهو نمود االنحدار الططي المفتر

من قبل الباحثها

وبغيااة اطتبااار فرضااية العااد الرئيسااية يسااتوجم اطتبااار معلمااة االنحاادار حيا اظ.اارت نتااائ البرنااام االحصااائي ان قيماة معلمااة
االنحدار للثقافة التنظيمياة كانات  0.701وقيماة اطتباار T،االطاا

ب.اا هاي  7.676حيا

كانات دالاة معنوياا عناد مساتوال داللاة

 %5و  % 1وهدا يدعونا الى قبول الفرضية البديلة ونستنت ان الثقافة التنظيمية ل.ا اثر دو داللة معنوية على التشارك المعرفي
ولغر

معرفة اي محور من محاور الثقافة التنظيمية ي ثر بشكل اكبر على التشارك المعرفاي فقاد تا وضاع الفرضايات الفرعياة

التالية:
-1الفرضية الفرعية االولى
فرضية العد  :H0ال يوجد اثر دو داللة معنوية للثقة على التشارك المعرفي
الفرضية البديلة  :H1يوجد اثر دو داللة معنوية للثقة على التشارك المعرفي
-2الفرضية الفرعية الثانية
فرضية العد  :H0ال يوجد اثر دو داللة معنوية للصراع الفكري على التشارك المعرفي
الفرضية البديلة  :H1يوجد اثر دو داللة معنوية للصراع الفكري على التشارك المعرفي
-6الفرضية الفرعية الثالثة
فرضية العد  :H0ال يوجد اثر دو داللة معنوية للتوجه االبداعي والميول نحو المطاطرة على التشارك المعرفي
الفرضية البديلة  : H1يوجد اثر دو داللة معنوية للتوجه االبداعي والميول نحو المطاطرة على التشارك المعرفي
وبعااد ايجاااد النتااائ باسااتطدا البرنااام االحصااائي  SPSSحصاالنا علااى الجاادول التااالي الاادي يوضااح قااي  tومعنويت.ااا النحاادار
المحاور الفرعية الثالثة على محور التشارك المعرفي التي رتبت حسم اهميت.ا من طالل قيمة  tالمحتسبة
جدول رق 11،ا قي  Tالمعنوية
المحور الفرعي

معاماااااااااااااااال معامااال التحدياااد قيمااااة معلمااااة قيماااااااااااااااااااااااااة معنوية
التحديد R2

المصحح

االنحدار

Tالمحسوبة

الصراع الفكري

42%

41%

0.646

6.609

الثقة

32%

31%

0.568

5.393

31%

30%

0.561

5.298

التوجاااااااااااه االباااااااااااداعي
والميول نحو المطاطرة

قيمة T
معنااوي تحاات مسااتوال
داللة  %3و %1
معنااوي تحاات مسااتوال
داللة  %3و %1
معنااوي تحاات مسااتوال
داللة  %3و %1

ترتياااااااااااام
االهمية
1

2

3

لسنة (( 21 )) ---------- 2013
المجلد مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية ) (3العدد ) ( 6
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من الجدول رق  11،ا يت قبول الفرضية البديلة لجميع الفرضيات الفرعية التي وضاعت ساابقا ويتضاح ان جمياع المحااور الفرعياة
الثالثة ل.ا اثر دو داللة معنوية على التشارك المعرفي وكدلك نالحظ ان النتائ هنا تسند النتائ التي ت الحصول علي.ا عناد اطتباار
عالقااات االرتباااط حي ا ان المحااور الفرع اي الثاااني وهااو محااور الصااراع الفكااري لااه االهميااة االولااى ماان ناحيااة قااوة ت ا ثيره علااى
التشارك المعرفي حي بلغت قيمة )Tا لمعلمة انحداره على التشارك المعرفي  6.609وهي معنوية وموجباة تحات مساتوال داللاة
 %5و  %1يليه المحور االول وهو محاور الثقاة الادي كانات قيماة ) (Tلمعلماة انحاداره علاى التشاارك المعرفاي  5.393وهاي
معنوية وطردية تحت مستوال داللاة  %3و  %1اماا المحاور الثالا

وهاو محاور التوجاه االباداعي والمياول نحاو المطااطرة فقاد

كاان صااحم الترتياام االطيار ماان ناحياة قااوة تااثيره علااى التشاارك المعرفاي الاادي كانات قيمااة) Tا لمعلماة انحااداره علاى التشااارك
المعرفي  5.298وهي ايضا معنوية وطردية تحت مستوال داللة  %5و %1
اختبار الفرضيات الخاصة بمحور المعلومات الديموغرافية واثرها في التشارك المعرفي
لغر

معرفة اثر الجن

والعمر واللقم العلمي ومدة الطدمة في الجامعة على التشارك المعرفاي فقاد تا وضاع الفرضاية الرئيساية

الثالثة التي تنقس الى ثال فرضيات فرعية هي
الفرضية الفرعية الخاصة بالجنس
فرضية العد  : H0ال توجد عالقة دات داللة معنوية في اجابات افراد العينة تجاه التشارك المعرفي تبعا لعامل الجن
الفرضية البديلة  : H1توجد عالقة دات داللة معنوية في اجابات افراد العينة تجاه التشارك المعرفي تبعا لعامل الجن
ولغاار

اطتبااار هااده الفرضااية ت ا اسااتطدا اطتبااار T ،ا للعينتااين المسااتقلتين الطاصااة بالاادكور واالنااا حي ا

المحتسبة  -2.14وكانت معنوية لصالح االنا

كاناات قيمااة ) Tا

اي يات قباول الفرضاية البديلاة  H1اي ان االناا يعتقادون بشاكل اكبار مان الادكور

ب ان التشارك المعرفي وتبادل المعرفة عن طريت الاتعل والشارح والتجرباة والتطبيات هاي مشااركة افضال لنفكاار وامكانياة افضال
ل بداع
الفرضية الفرعية الخاصة بالعمر
فرضية العد  : H0ال توجد عالقة دات داللة معنوية في اجابات افراد العينة تجاه التشارك المعرفي تبعا لعامل العمر
الفرضية البديلة  : H1توجد عالقة دات داللة معنوية في اجابات افراد العينة تجاه التشارك المعرفي تبعا لعامل العمر
ولغر

اطتبار هده الفرضية ت استطدا اطتبار  F،اودلك الن عامل العمر يمتلك اكثر من فئتين حي

 1.228وهي قيمة غير معنوية حي

كانات قيماة  F،االمحتسابة

ان معنويت.ا sig،ا كانت مساوية الى  0.309وهي اكبر من مساتوال المعنوياة  %5و%1

وهو ما يدعونا الى قبول فرضية العد  H0اي ال توجد عالقة دات داللة معنوية في اجابات افاراد العيناة تجااه التشاارك المعرفاي
تبعا لعامل العمر
الفرضية الفرعية الخاصة باللقب العلمي
فرضية العد  : H0ال توجد عالقة دات داللة معنوية في اجابات افراد العينة تجاه التشارك المعرفي تبعا لعامل اللقم العلمي
الفرضية البديلة  : H1توجد عالقة دات داللة معنوية في اجابات افراد العينة تجاه التشارك المعرفي تبعا لعامل اللقم العلمي
ولغر

اطتبار هده الفرضية ت اساتطدا اطتباار  F،اودلاك الن عامال اللقام العلماي يمتلاك اكثار مان فئتاين حيا

كانات قيماة )F

االمحتسبة  2.597وهي قيمة غير معنوية حي ان معنويت.ا sig،ا كانت مسااوية الاى  0.061وهاي اكبار مان مساتوال المعنوياة
 %5و %1وهااو مااا ياادعونا الااى قبااول فرضااية العااد  H0اي ال توجااد عالقااة دات داللااة معنويااة فااي اجابااات افااراد العينااة تجاااه
التشارك المعرفي تبعا لعامل اللقم العلمي
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المجلد مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية ) (3العدد ) ( 6
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفرضية الفرعية الخاصة بمدة الخدمة في الجامعة
فرضية العد  : H0ال توجد عالقة دات داللة معنوية فاي اجاباات افاراد العيناة تجااه التشاارك المعرفاي تبعاا لعامال مادة الطدماة فاي
الجامعة
الفرضية البديلة  : H1توجد عالقة دات داللة معنوياة فاي اجاباات افاراد العيناة تجااه التشاارك المعرفاي تبعاا لعامال مادة الطدماة فاي
الجامعة
ولغر

اطتبار هده الفرضية ت استطدا اطتبار F ،اودلك الن عامل مادة الطدماة فاي الجامعاة يمتلاك اكثار مان فئتاين حيا

كانات

قيمة F ،االمحتسبة  0.948وهي قيمة غير معنوية حي ان معنويت.ا sig،ا كانات مسااوية الاى  0.443وهاي اكبار مان مساتوال
المعنوية  %5و %1وهو ما يدعونا الى قبول فرضية العاد  H0اي ال توجاد عالقاة دات داللاة معنوياة فاي اجاباات افاراد العيناة
تجاه التشارك المعرفي تبعا لعامل مدة الطدمة في الجامعة

المبحث الرابع (االستنتاجات والتوصيات) :
االستنتاجات:
-1

وجود اثر دو داللة احصائية لجميع عوامل الثقافة التنظيمية  ،الثقاة الصاراع الفكاري االباداع والميال نحاو المطااطرة ا

على التشارك المعرفي
 -2اظ.رت نتاائ الدراساة وجاود اثار دي داللاة احصاائية لعوامال الثقافاة التنظيمياة فاي
العوامل من حي

التشاارك المعرفاي وكاان ترتيام

درجة ت ثيرها على النحو االتي ،الصراع الفكري الثقة اابداع والميل نحو المطاطرة ا
اتجااه التشاارك المعرفاي يرجاع الاى

--6اشارت نتائ الدراسة انه توجد فروت دات داللة احصاائية فاي اجاباات افاراد العيناة
العوامل الديموغرافية المتعلقة بالجن
-2اكدت نتائ الدراسة ومن طالل اجاباات المبحاوثين ان تاوفر الثقاة باين اعضااء هيئاة التادري

يمانح .فرصاة للتعااون والعمال

كفريت واحد اداء الم.ا من طالل ترجمة االقوال الى افعال
-3كما اظ.رت النتائ ان عضو هيئة التادري

يمتلاك الشاجاعة فاي تحمال المطااطر فاي

مجاال البحا العلماي بطارح االفكاار

االبداعية بمستوال اجابة مرتفع وبوسط حسابي
وانحراف معياري مرتفع على التوالي 3,84،

0,865ا

-3اظ.اارت نتااائ الدراسااة ان مشاااركة عضااو هيئااة التاادري

بالمعرفااة الضاامنية والظاااهرة دافااع لكساام التميااز وتحقياات الاادات

بحصول.ا على اعلى وسط حسابي وانحراف معياري على التوالي  0,813 4,02،ا
 -0اظ.رت نتائ ان هناك نسبة اطفات في عمل الكلياة فاي مجاال مانح المكافاتت المالياة لغار

التشاارك المعرفاي وطاصاة فاي

مجااال الم ا تمرات الطارجيااة بحصااول.ا علااى مسااتوال اجابااة معتاادل وبوسااط حسااابي وانحااراف معياااري علااى التااوالي 3,14،
1,14ا
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المشاكل
-2

توفير الدع المالي طاصة في مجال الم تمرات وندوات الحوار

-6

اعطاء االولوية لفقرة التشارك المعرفي في تقيي االداء السنوي لعضو هيئة التدري
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لما اظ.رت نتائ الدراسة ان الصراع الفكري هو اكثر عوامل الثقافة التنظيمية ت ثيرا في التشارك المعرفاي لادا توصاي

الدراسة بضرورة التوفيت بين االفكار المطتلفة مان طاالل االهتماا بنقااط االتفاات والتغاضاي عان نقااط االطاتالف مماا ياوفر لعضاو
هيئة التدري
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-16العميان محمود 2002،ا  ،،السلوك التنظيمي في المنظماتاا دار وائل للنشر عمان_ االردن
-12القريوتي محمد 2006،ا  ،،نظرية المنظمة والتنظي اا دار وائل للنشر والتوزيع عمان_ االردن
-13المرسي جمال الدين 2006،ا  ،،ادارة الثقافة التنظيمية والتغييراا الدار الجامعية االسكندرية_ مصر

(( 24 )) ---------- 2013 لسنة
( 6 ) ( العدد3) المجلد مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اثار عواماال الثقافاة التنظيمياة فااي تنفياد ادارة المعرفاة فااي

 قياا،، ا2010،

موساى صاباح محمااد والمادائن ساامي عبااد-13
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