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 امللخص:

لقد تمثل الهدف األساس ي من الدراسة في توضيح تأثير سلوكيات التشارك املعرفي في تحقيق التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس 

التدريب    -)إدارة فريق العملبجامعة نجران؛ وذلك من خالل تحديد تأثير الخصائص الديموغرافية ألعضاء هيئة التدريس واملتمثلة في  

 - )السلوك، وقد تم التركيز باألساس على مجموعة من األبعاد للتشارك املعرفي واملتمثلة في  التفويض(  -إدارة االجتماعات  -والتطوير املستمر

إدارة   -التدريب والتطوير املستمر  -)إدارة فريق العمل، بينما تم التركيز على أبعاد  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت(    -الثقافة التنظيمية

ودرجة    تفويض(ال  -االجتماعات الظاهرة  يساعد على وصف  بما  الوصفي  املنهج  االعتماد على  تم  الهدف  ولتحقيق هذا  املهنية،  للتنمية 

( عضو من أعضاء هيئة تدريس جامعة نجران من  317وجودها، وذلك من خالل تطبيق أداة الدراسة )االستبانة( على عينة عشوائية من )

 ( لتحليل بيانات الدراسة.SPSSوتم االعتماد على أساليب التحليل اإلحصائي ) (،1464الذكور واإلناث البالغ عددهم )

أهمها من  النتائج  من  ملجموعة  التوصل  تم  )وقد  داللة  مستوى  عند  أثر  وجود   : 0.05≥α  ) في املتمثلة  بأبعاده  املعرفي  للتشارك 

)السلوك،الثقافة التنظيمية،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت( على التنمية املهنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة نجران  

العمل لتبادل اآلراء أفرادل بين  ضرورة التواص:  الدراسة بالعديد من التوصيات من أهمهاأوصت  وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إليها  ،  

تبادل املعرفة بين أعضاء هيئة التدريس، تشجيع العاملين على املشاركة املعرفية  ي واألفكار، عقد الندوات واملؤتمرات العلمية للمشاركة ف 

التدريس على بذل جهودهم للتشجيع على العمل كفريق، تشجيع إدارة الجامعة أعضاء هيئة    الكافيبتقديم الدعم الالزم ، تقديم الدعم  

 الذاتية لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، ضرورة قيام إدارة الجامعة بمسح دوري لالحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتلبيتها. 

 التشارك املعرفي؛ التنمية املهنية؛ املؤسسات الجامعية. الكلمات املفتاحية: 
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 املقدمة: 

هو السبب األساس ي الذي جعل املؤسسات ال تهدف فقط لتوفير املعلومات وإنما تسعى كذلك للبحث عن أساليب    املعرفةسيادة مفهوم عصر  يعتبر  

لتحسين اإلنتاجية   باعتباره إحدى األسس القوية والرئيسية  نموها واستمرارها من خالل اندماجها ودخولها في اقتصاد املعرفة  استغاللها بذكاء بما يضمن

بالطريقة   املنظمات على مواجهة التغيرات الخارجية املستمرة   وتعتبر إدارة املعرفة إحدى املفاهيم الحديثة التي تساعد(  108:  2018اني،  واإلبداع )سلط

 التي تضمن تحقيق فعالية املنظمة واستمراريتها
 
   ، وتعتبر الجامعات إحدى أهم املنظمات التي تحقق قدرا

 
رفي الذي من االستفادة من التشارك املع  كبيرا

 ؤ أحد عمليات إدارة املعرفة في الجامعات  ويه  ( أن160:    2016)حسن،يؤكد  
 
 محوريا

 
 في تحديد نجاح مبادرات إدارة املعرفة، كما يمثل نشاطا

 
 حاسما

 
دي دورا

  ة في االرتقاء بالقدرات البحثية للجامعات يرتكز في األساس على رصيد املعرفة املتاح؛ حيث يعد تشارك املعرفة بين أعضاء هيئة التدريس من العوامل املؤثر 

الجامعيةمستوىو  لألنشطة  الجودة  يعد  ات  وبالتالي  أهم  ،  أحد  التعليمية  األستاذ  املؤسسة  يستوجب  (152:  2017)عسيري،ركائز  الذي  األمر  تنمية ، 

يجابي إ فاعلية وكفاءة العملية التعليمية وينعكس مردوداتها على مخرجات التعليم بشكل بما يزيد من الخصائص املعرفية واملهنية لعضو هيئة التدريس 

 . ( 2010)الشمدين، فعالو 

 مشكلة الدراسة:

إال أنها أمام تحديات جديدة بسبب التغيرات املستمرة ،  لسعوديةعلى الرغم من التطورات التي تشهدها مؤسسات التعليم العالي في اململكة العربية ا 

الجامعية أحد  والثورة املعرفية والرقمية وجميع ما يتعلق بآليات نقل املعرفة، حيث تعتبر عملية التشارك املعرفي بين أعضاء هيئة التدريس باملؤسسات

الباحثة بإعتبارها عضو هيئة التدريس في جامعة نجران أن هناك حاجة ماسة لتنمية أداء عضو وترى    ،الركائز التي تبنى عليها أي عملية تحول أو تطور 

عرفة الثقافة التنظيمية والتكنلوجيا املستخدمة والتي تؤثر في سلوكيات  أجريت هذه الدراسة مل  لذا    أن يكون محط اهتمام القيادات العلياهيئة التدريس و 

 ويمكن صياغة املشكلة البحثية في السؤال الرئيس ي التالي: . ي تضمن تحقيق التنمية املهنيةأعضاء هيئة التدريس بالطريقة الت

 ما مدى تأثير سلوكيات التشارك املعرفي في تحقيق التنمية املهنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة نجران؟

 تساؤالت الدراسة:

للتشارك املعرفي بأبعاده املتمثلة في )السلوك،الثقافة التنظيمية،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت( على التنمية هل هناك أثر    :األول التساؤل الرئيس ي  

 : التساؤالت الفرعية التالية؟ وينبثق عنه (α≤0.05 ) املهنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة نجران عند مستوى داللة

 املعرفي على التنمية املهنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة نجران؟هل هناك أثر للسلوك في التشارك  .1

 هل هناك أثر للثقافة التنظيمية في التشارك املعرفي على التنمية املهنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة نجران؟  .2

 املعرفي على التنمية املهنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة نجران؟هل هناك أثر لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التشارك  .3

العينة حول تطبيق التشارك املعرفي تعزى للمتغيرات أفراد  بين أراء    (α≤ 0.05 ) عند مستوى   إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة    التساؤل الرئيس ي الثاني:

 املؤهل العلمي ،عدد سنوات الخبرة (؟  ،العمر،الديموغرافية املتمثلة في ) الجنس 

العينة حول تطبيق التنمية املهنية تعزى للمتغيرات   أفرادبين أراء    (α≤0.05 )عند مستوى    إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة    التساؤل الرئيس ي الثالث:

 عدد سنوات الخبرة (؟  املؤهل العلمي، العمر، الديموغرافية املتمثلة في ) الجنس،

  :أهداف الدراسة

 تهدف الدراسة إلى: 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت( في تحقيق التنمية املهنية على أعضاء هيئة  ،الثقافة التنظيمية  ،قياس أثر التشارك املعرفي املتمثل في )السلوك .1

 التدريس في جامعة نجران. 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت( ألعضاء   ،الثقافة التنظيمية ،التعرف على أثر املتغيرات الديموغرافية على التشارك املعرفي املتمثلة في )السلوك .2

 نجران.  هيئة التدريس في جامعة

التنمية املهنية املتمثلة في  )إدارة فريق العمل .3 الديموغرافية على واقع  أثر املتغيرات    - إدارة االجتماعات  -التدريب والتطوير املستمر  -التعرف على 

 التفويض(  ألعضاء هيئة التدريس في جامعة نجران. 

 دريس بجامعة نجران من أجل تعزيز التنمية املهنية . تقديم توصيات لتنمية ممارسة التشارك املعرفي  لدى أعضاء هيئة الت .4
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 :نموذج الدراسة

 املتغير التابع                              املتغير املستقل                                                                                                     

  

 

 

 

 السابقة: املصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على الدراسات 

 (.أثر تطبيق التشارك املعرفي على التخطيط اإلستراتيجي من وجهة نظر املديرين في شركات الجنوب.رسالة ماجستير.جامعة مؤته، األردن.  م2014* أبو كركي،حمزة مؤمن.)

(. احمد  ،علياء  . جامعة عمان م2018*أبو كته  ماجستير  من وجهة نظراملعلمات. رسالة  الخاصة وعالقتها باإلبداع اإلداري  املدارس الثانوية  املهنية ملديرات  التنمية   .)

 العربية، األردن . 

 الدراسات السابقة:

 
ا
 :(التشارك في املعرفة)دراسات متعلقة باملتغير املستقل  :أوال

)دراسة   • الجامعات  بعنوان  (  2017الشواهين  على  ميدانية  دراسة  املعرفي:  التشارك  سلوكيات  تنشيط  في  للجامعات  الريادي  التوجه  )أثر 

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر التوجه الريادي للجامعات في تنشيط سلوكيات التشارك املعرفي في الجامعات الخاصة األردنية بمدينة    :الخاصة(

،  العمداء ونوابهم ، ( موظف من رؤساء الجامعات ونوابهم 210) وقد تكونت عينة الدراسة من ،تحليلياستخدمت الدراسة املنهج الوصفي ال ،عمان

،  التوجه الريادي للجامعات يؤثر في تنشيط االتصاالت التنظيمية  :أن  وتوصلت الدراسة إلى  ة.واعتمدت الدراسة على أداة االستبان  ،ورؤساء األقسام

الكتابية الشخصية،  املساهمات  تو التفاعالت  وأنه  داللة  ،  ذات  عالقة  املعرفي  إحصائيةجد  التشارك  وسلوكيات  الريادي  التوجه  وتوص ي   .بين 

ضرورة تفعيل ، املستمر إلى التطوير ملواكبة التطورات املتسارعةالسعي  ،ضرورة محافظة الجامعات قيد الدراسة على توجهاتها الرياديةب الدراسة

 . التشارك املعرفي في الجامعات

• ( البقور  جامعة  (  2016دراسة  في  العالي  التعليم  جودة  ضمان  تحقيق  في  وأثرهما  باملعرفة  والتشارك  املعلومات  تكنولوجيا  )دور  بعنوان 

العالقة بين تكنولوجيا املعلومات والتشارك باملعرفة وأثرهما في ضمان جودة التعليم العالي في جامعة هدفت الدراسة إلى التعرف على    :الطائف(

 .اعتمدت الدراسة على أداة االستبانة  ،( من أعضاء هيئة التدريس110بلغ حجم العينة )،  استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي،  الطائف

إلى الدراسة  امل  :أن  توصلت   تكنولوجيا 
 
املختلفة  علومات بأبعادها تؤثر معنويا بأبعادها  باملعرفة  التشارك  أن تفاعل كل من تكنولوجيا  ،  في  كذلك 

 
 
ضرورة صياغة خطة  ب  وتوص ي الدراسة  في ضمان جودة التعليم العالي في جامعة الطائف بأبعاده املختلفة.  املعلومات والتشارك باملعرفة تؤثر معنويا

التدريسمحددة املعالم لترسيخ مم املعرفة وآليات تطبيقها في الجامعات وترسيخ هذا املفهوم عند أعضاء هيئة  العمل على تكامل ،  ارسات إدارة 

 .وتفاعل كل من مدخل ادارة املعرفة والجودة في تحقيق غايات واهداف الجامعات على املدى البعيد

• Buckley, S., & Giannakopoulos, P. (2009). Challenges in knowledge sharing in higher education: 

وتكونت عينة ،  واتبعت الدراسة املنهج االحصائي الوصفي  ،هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة التشارك املعرفي في الجامعات الحكومية والخاصة

 . أولية لجمع بيانات الدراسةواعتمدت الدراسة على االستبانة كأداة ، ( عضو هيئة تدريس54الدراسة من )

أن التشارك املعرفي يساعد على بناء الثقة بين األعضاء ويسهم في زيادة  ، وتوصلت الدراسة إلى: وجود رغبة عالية من أفراد العينة في تشارك املعرفة

 . القاعدة املعرفية

 
ا
 : دراسات متعلقة باملتغير التابع التنمية املهنية :ثانيا

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور التعلم الرقمي في التنمية  :بعنوان )دور التعلم الرقمي في التنمية املهنية للمعلمين( (2019) دراسة الشمري  •

للمعلمين التحليلي  ،املهنية  الوصفي  املنهج  الدراسة على  )،  واعتمدت  الدراسة من  املعلمين100تكونت عينة  الدراسة على ،  ( من  اعتمدت  وقد 

بين التعلم الرقمي والتنمية املهنية. وتوص ي الدراسة  إحصائيةتوصلت الدراسة إلى: وجود عالقة ذات داللة  .االستبانة كأداة أولية لجمع املعلومات

التعليم  ب الخدمة على استخدام  أثناء  املعلمين  املدمج كخطوة تمهيدية    اإللكتروني،ضرورة تدريب  التعلم  التعليمية على استخدام  الهيئات  حث 

الفيديو    ومقاطع  اإللكترونيةيوازي املادة املعطاه في املراحل االبتدائية وتزويده بالصور    إلكترونيتوفير نظام دراس ي  ،  الستخدام التقنيات الحديثة

 للطالب وولي األم
 
  ر.ليكون مرجعا

 التشارك املعرفي 

 * السلوك  

 * الثقافة التنظيمية  

*تكنلوجيا املعلومات  

 واإلتصاالت  

 التنمية املهنية 

 *إدارة فريق العمل 

 *التدريب والتطوير املستمر 

 * إدارة اإلجتماعات  

 * التفويض
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هدفت الدراسة إلى الكشف    :بعنوان )أثر التنمية املهنية )التدريب( أثناء الخدمة للمعلم على دافعيته األكاديمية املهنية(  ( 2016دراسة املغربي )  •

تمثلت  ، و اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، و هنيةعن أثر التنمية املهنية )التدريب( أثناء الخدمة للمعلم على دافعيته األكاديمية امل

 ومعلمة188العينة )
 
توصلت الدراسة إلى: عدم وجود أي أثر يعزى للتدريب . واعتمدت الدراسة على االستبانة كأداة أولية لجمع املعلومات، ( معلما

الدافعية الخدمة على  تقديمها  ،أثناء  قبل  والتعليم  التربية  وزارة  تقدمها  التي  التدريبية  البرامج  دراسة  بضرورة  الدراسة  للنفقات  ،  وأوصت   
 
نظرا

  م.الطائلة التي تصرف دون جدوى أو أثر على املعل

• The study of Bizzell, Brad. E. (2011). Professional development of school principals in the rural Appalachian region of 
Virginia (Doctoral dissertation, Virginia Tech). 

،  واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي،  هدفت الدراسة إلى التحقق من بيئة التطوير املنهي ملديري املدارس االبتدائية واملتوسطة والثانوية

عدم ، وتوصلت الدراسة إلى: ضعف برامج التطوير املنهي وقلتها ملديري املدارس. ( مدير 13وتمثلت العينة في ) ،حيث اعتمدت الدراسة على املقابلة 

 وعدم استعمال التكنولوجيا في عملية التنمية املهنية ملديري املدارس.،  ام مديري املدارس ببرامج التطوير املنهي خارج منطقتهم إمل

 : التعقيب على الدراسات السابقة

التي تتفق وتختلف مع الدراسة الحالية بعد االطالع على الدراسات السابقة نالحظ تعدد الدراسات التي تناولت التشارك في املعرفة والتنمية املهنية 

 في مجموعة من النقاط تتضح كالتالي:

بينما اختلفت   ، في تحديد سلوكيات التشارك في املعرفة كمتغير مستقل ( Buckley., Giannakopoulos ,2009) تتفق الدراسة الحالية مع دراسة

اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )الشمري    ،في تحديد التنمية املهنية كمتغير مستقل (BIZZELL, 2001)  ( 2016  ،الدراسة الحالية مع دراسة )املغربي

( دراسة تكنولوجيا املعلومات كمتغير مستقل بينما اتخذت الدراسة الحالية 2016، تناولت دراسة )البقور   ،تابع( في دراسة التنمية املهنية كمتغير 2019,

)السلوك في  املتمثلة  األخرى  وأبعاده  املعرفة  في  التشارك  سلوكيات  أبعاد  من  كبعد  االتصاالت  التنظيمية  -تكنولوجيا  االتصاالت   -الثقافة  تكنولوجيا 

)املغربي  تناولت  ،واملعلومات( املهنية 2016،  دراسة  التنمية  أبعاد  كبعد من  التدريب  الحالية  الدراسة  اتخذت  بينما  التدريب كمتغير مستقل  ( دراسة 

  .التفويض ( -إدارة االجتماعات -التدريب -وأبعاده األخرى املتمثلة في )إدارة فريق العمل

  ،نهج الوصفي التحليلي لجمع املعلومات ووصفها وتحليلها وتفسير الظاهرة املدروسةاتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخدام امل

 . الوصفي اإلحصائيفي استخدام املنهج  ( Buckley., Giannakopoulos ,200) واختلفت مع دراسة

)الشواهين  ,( Buckley., Giannakopoulos ,2009)  ( 2016،  أما بالنسبة ملجتمع وعينة الدراسة فقد اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )البقور 

الدراسة حيث  2017, في مجتمع  الجامعات  أنها(  في  )املغربي  ،طبقت  األخرى  الدراسات  طبقت   (BIZZELL, 2001) ( 2019،  ()الشمري 2016،  أما  فقد 

املدارس السابقة على  ،  الدراسة في  الدراسات  اتفقت  الدراسة فقد  بالنسبة ألداة  الدراسةأما  البيانات من عينة  واختلفت  ،  استخدام االستبيان لجمع 

 . في استخدام املقابلة (BIZZELL, 2001) دراسة

 الفجوة املعرفية التي تغطيها الدراسة الحالية: 

، منفصل عن التنمية املهنيةتبين بأن معظم الدراسات قد ركزت على قياس سلوكيات التشارك في املعرفة بشكل    من خالل عرض الدراسات السابقة

)السلوكوبالتالي   في  املتمثلة  بأبعاده  املعرفة  في  التشارك  تأثير سلوكيات  دراسة  تناولت  بأنها  الحالية  الدراسة  وتميز  أهمية  التنظيمية  -تظهر   - الثقافة 

 . رانفي تحقيق التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس في جامعة نج تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات(

 أهمية الدراسة: 

  :األهمية العلمية

أننا نعيش    ر قاعدة معرفية تتعلق بموضوع تأثير التشارك املعرفي في تحقيق التنمية املهنية والتي تعتبر من املواضيع األكثر أهمية وحيوية السيمايتوف •

 .عصر التغيير والتطوير املستمر

 لقلة الدراسات واألدبيات    تسهم هذه الدراسة على إثراء الدارسين والباحثين في •
 
التي تدرس هذه العالقة بين  -على حد علم الباحثة  -هذا املجال نظرا

 . املتغيرات

   : األهمية العملية

التشارك  ن تفيد النتائج التي سيتم التوصل إليها من خالل هذه الدراسة متخذي القرار في التعرف على أوجه املمارسات والسلوكيات ملفهوم أ يمكن  •

 . املعرفي والتي بدورها تضمن تحقيق التنمية املهنية

 . يمكن أن تفيد هذه الدراسة أعضاء هيئة التدريس من خالل تسليط الضوء على ما يثري نموهم املنهي •



 الدوعان&  اليامي                                                                             .....                                                                     التنمية املهنيةأثر التشارك املعرفي في تحقيق   

Global Journal of Economics and Business, 10(2) (2021), 341-365 
 345 

 
 

 محددات الدراسة:

للدراسة  املحددات املعرفي    :املوضوعية  التشارك  سلوكيات  تأثير  معرفة  على  الدراسة  )السلوكاقتصرت  التنظيمية  -بأبعاده  تكنولوجيا   -الثقافة 

  .التفويض( -إدارة االجتماعات -التدريب والتطوير املستمر -املعلومات واالتصاالت( في تحقيق التنمية املهنية بأبعاده )إدارة فريق العمل

 .  تقتصر الدراسة على جامعة نجران في منطقة نجران :املكانية للدراسة املحددات

 . تقتصر الدراسة على أعضاء هيئة التدريس في جامعة نجران :البشرية للدراسة املحددات

 .  م2020هـ /1441من العام الدراس ي  األول طبقت الدراسة امليدانية خالل الفصل  :الزمانية للدراسة املحددات

 التعريف بمصطلحات الدراسة:

 
ا
ويتضمن ذلك تبادل  ،  املعرفة من أحد األشخاص إلى آخر أو من إحدى الجماعات أو املؤسسات إلى أخرى نشر    " أنشطة نقل أو  :: التشارك املعرفيأوال

 (  484: 2015، املعرفة الضمنية والصريحة على حد سواء ")عبدالحافظ

:
ا
االجتماعات  الرسمية أو الدورات  أواملؤتمرات  رسمية من خالل:ة بأنه عملية يتم من خاللها تبادل املعارف واملهارات سواء كانت بطريق ويعرف إجرائيا

  غير رسمية من خالل التجمعات الغير رسمية بالشكل الذي يضمن تحقيق أهداف املنظمةأو التدريبية والنقاشات املباشرة 

: التنمية املهنية:  
ا
ط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمهنته .)القرني مجموعة من الخبرات التعليمية )الكفايات واملهارات( التي يكتسبها الفرد، والتي ترتبثانيا

،2010 :13)   

  :
ا
عملية مقصودة ومستمرة تهدف إلى إكساب املعلم املعارف واملهارات واالتجاهات التي تسهم في تطوير أدائها من خالل االستفادة من  وتعرف إجرائيا

 اإلنترنت.خدمات 

 اإلطار النظري للدراسة:  

: التشارك املعرفي
ا
   :أوال

 مفهوم التشارك املعرفي  •

للمؤسسات   املعرفة ثروة حقيقية  املـضافة ومفتـاح حـل املشكالت    التعليميةتمثل  للقيمـة  لتنافسيتها كونها املصدر األساس ي  الرئيسية  والدعامة 

 خاصة إذا تم توظيف املعلومات بمستوى عال من الكفاءة يؤدي إلى بلـوغ األداء املتميـز.

ارك في املعرفة داخل املؤسسة دون الحديث عن  يعتبر التشارك املعرفي أحد أكثر نشاطات إدارة املعرفة أهمية، حيث ال يمكن الحديث عن التش

ويعد مفهوم التشارك املعرفي من املفاهيم التي استحوذت على االهتمام    .نقلها ألن عملية انتقال املعرفة هي الخطوة الحاسمة نحو عملية التشارك بها

بدأ الباحثين بإجراء دراساتهم في مجال إدارة املعرفة وكيفية تطبيق   الواسع من قبل الباحثين واملمارسين في مجال إدارة املعرفة، فمنذ بداية التسعينات

أداء املؤسسات؛ الكفاءة واإلبداع   آليات مشاركة املعرفة في بيئات مختلفة، وبيان أثر ذلك على   من هذه املؤسسات نحو مزيد من 
 
يأتي ذلك كله سعيا

( وتعرف عملية التشارك املعرفي على أنها نشاط    2:  2009ت والتحديات )الطاهر ،منصور ،  وتحسين وتطوير املنتجات والخدمات في ظل عالم يزخر بالتغيرا 

تقتصر عملية التشارك باملعرفة   يحتاجون إليها بشكل يمكن فهمها واستخدامها، وال  أفرادلتدفق املعرفة من شخص يملك املعرفة إلى شخص أو مجموعة  

 املعرفة الضمنية الكامنة في عقول البشر )على تبادل املعرفة الصريحة أو املعلن عنها ف
 
وتوضح الباحثة الفرق  (.  2016  ،أحمدقط، وإنما يتضمن أيضا

عارف بين مفهوم املعرفة الصريحة واملعرفة الضمنية حيث تعتمد املعرفة الضمنية على الخبرة الشخصية والحدس والحكم الشخص ي وهي تشير إلى امل

 ويكون متاح الوصول  املوجودة في عقل كل فرد، أما املع
 
رفة الصريحة فال تعتمد على الخبرة الشخصية أو املالحظة بل تكون رسمية نظامية معبر عنها كميا

 إليها لكل من يبحث عنها وبالتالي يمكن نقلها من فرد آلخر. 

 أهمية التشارك املعرفي  •

 (  114:   2015)الشهري، :يوتعود أهمية مشاركة املعرفة في املنظمات إلى مجموعة من األسباب منها اآلت

املعلومات واالتصاالت وزيادة في   .1 إلى تكنولوجيا   
 
تنمو بسرعة، ويرجع ذلك أساسا املختلفة  التعليم وجهود  مستوىاملعلومات واملعرفة بأشكالها  ات 

الواضح  في تمكين   البحث والتطوير. ومن 
 
 حاسما

 
املعلومات واالتصاالت تقوم بدورا الكبير أن تكنولوجيا  الكم  الوصول وتشارك هذا  الجميع في 

 .والضخم من املعلومات

  .الصعوبة في مواكبة جميع التطورات الجديدة في مجاالت العلوم املختلفة من قبل األفراد واملنظمات .2
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  التشارك املعرفي في الجامعات

 لوظائف ال
 
جامعة، أي تشارك املواد واملعارف : التدريسية، والبحثية، واملتعلقة يمكن تصور مجاالت التشارك املعرفي بين أعضاء هيئة التدريس طبقا

  . التدريس في خدمة املجتمع  املثال : ينتج أعضاء هيئة التدريس كميات هائلة من املواد ذات    فبالنسبة  بدور عضو هيئة  للمواد التدريسية على سبيل 

ومهارات التدريس   ،في املحاضرات ،والندوات، واللقاءات، والدروس، والدورات التدريبية  لالستخدامالصلة باملقررات الدراسية، والتي يبتكرونها وينظمونها  

 (488 :جع سابقالفعال وغيرها.)عبدالحافظ، مر 

عاقد  وبوجه عام يشمل تشارك املعرفة في الجامعات العديد من األنشطة مثل : تأليف ونشر الكتب العلمية واملطبوعات واملجالت األكاديمية والت 

وامل العلمية  واملؤتمرات  الندوات  وعقد  الصناعة  قطاع  في  األبحاث  ومشروعات  االستشارية  الخدمات  وتقديم  أبحاث،  إجراء  وغيرهاعلى  )مركز  .  هنية 

( لذا فإن قيام الجامعة باإلهتمام بهذه األنشطة يؤدي إلى تنمية وتطوير الجانب الفكري ألعضاء هيئة التدريس مما   69:  2012الدراسات االستراتيجية،  

 يضمن اإلرتقاء الفكري للجامعة وإعطائها صفة التميز البحثي ألجل تحقيق امليزة التنافسية لها .

 شارك املعرفي  أشكال الت •

 ( إلى أن املعرفة يتم التشارك فيها داخل املنظمات إما بشكل مقصود أو بشكل غير مقصود:  259: 2016 ،يشير ) دروم

 داخل املنظمة من خالل االتصاالت الفردية املبرمجة بين األفراد أو من خالل األساليب   الشكل املقصود:
 
ويعني أن تتم عملية مشاركة املعرفة قصديا

املع يتم مشاركة  إلى ذلك، فإنه  الداخلية ، باإلضافة  املطبوعات  أنواع  الدورية، ومختلف  املذكرات، والتقارير والنشرات   :  املكتوبة مثل 
 
 من  رفة قصديا

ر األعمال بين  خالل استخدام الفيديو، واألشرطة الصوتية، وعقد املؤتمرات والندوات الداخلية وبرامج اإلرشاد وبرامج التدريب، وإجراء التنقالت وتدوي

 األعضاء  

 ساطير، ومايشبه ذلك.  ص واأل ويعني مشاركة املعرفة بشكل غير مقصود داخل املنظمة من خالل :الشبكات غير الرسمية، والقص  الشكل غير املقصود:

 نظريات التشارك املعرفي   •

 من أهم النظريات املفسرة للتشارك املعرفي مايلي :  

الشخص في   .1 نية  النهاية على  الذي سيؤثر في  املعرفي  التشارك  الشخص من سلوك  النظرية إلختبار موقف  املنطقي: تستخدم هذه  الفعل  نظرية 

  تشارك املعرفة، وتتلخص أن هذه النظرية يحددها املوقف اتجاه السلوك والقواعد الشخصية وفي إطار نية التشارك املعرفي يتم تحديد معرفة 

 لسلوكيات املواقف الشخصية حيث يتم تحديد سلوك التشارك املعرفي من خالل موقفهم اتجاهه ، فإذا كان لهم نية  الشخص ال
 
ذي يتصرف وفقا

 ( 188:   2020وموقف إيجابي اتجاه التشارك املعرفي فسيؤثر ذلك بشكل إيجابي على التشارك املعرفي. ) بوطبه، 

اد لنظرية الفعل املنطقي حيث يحدد نظرية السلوك املخطط نية الفرد للقيام بسلوك معين ، ويجب  وهي في األساس امتد:  نظرية السلوك املخطط  .2

أن تكون نية الفرد واضحة ودقيقة حسب الحاجة ملعرفة اتجاه مايريد الفرد الحصول عليه حيث انه يعكس السلوك الفردي ، وان نيه السلوك 

 (  Razak,Pangil,Zin,Yunus , and Asnawi ,2016:549اف االجتماعية. )الفردي تتظافر حسب هذه النظرية باملوقف واألعر 

م الفائدة نظرية التبادل االجتماعي: تقوم هذه النظرية بشكل أساس ي على أنها تبادل ملورد ثمين يتوقع أن يفيد الطرفين وتمارس هذه النظرية لتعظي .3

 إمكانية املكافآت التي سيحصلون عليها من التبادل االجتماعي .  وتقليل التكلفة فهي نظرية تصف السلوك العقالني للفرد إلدراك

 معوقات التشارك املعرفي   •

التي تسعى  أ (  2018  ،وضح )قرمش األهداف  املعرفي تعد من  التشارك  املنظمات  إ ن تسهيل عملية  التشاركية إ ليها  أن هناك معوقات تحد من  ال 

 ألسباب متعدده منها: 

 باملعرفة والخوف من مشاركتها اآلخرين للمحافظة على املكاسب املادية . الرغبة في اإلحتفاظ  .1

 خوف أصحاب املعرفة من أن يفقدو سلطتهم وقوتهم نتيجة تشارك املعرفة وخاصة املعرفة الضمنية .  .2

 معوقات ترتبط بالناحية الفردية والتنافسية.  .3

   ئ.تعريض املنظمة واآلخرين للضرر نتيجة تشاركية املعرفة بشكل خاط .4

: التنمية 
ا
 املهنية:  ثانيا

 مه
 
  تتعدد أدوار املؤسسات التعليمية نتيجة للتطورات العلمية، والتقنية ولذا فقد أصبحت التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس موضوعا

 
 ومطلبا

 
ما

 ولذلك ظهرت الحاجة إلى اإلعداد األكاديمي، واالهتمام باألستاذ الجامعي منذ القرن 
 
التاسع عشر؛ نتيجة للتطورات في املجاالت العلمية، والتربوية، ملحا

 ( 108: 2018 ،)الصالح والتعلمية.
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ليقوموا بدورهم في صناعة التغيير املستمر   عضائهاإن الجامعات وهي تقود عمليات التطوير والتغيير في املجتمعات بحاجة ماسة إلى تطوير قدرات أ 

ا  والنماذج  األساليب  أشارواالستفادة من  وقد  القيادية ألعضائها،  واملهارة  القدرة  تعزيز  في  الحديثة  زاهر  )إلدارية  "أن  256:  2004  ،آل  إلى  دراسته  في   )

الدور على الجامعات السعودية لم تساير التطورات العاملية في التخطيط والتنظيم الجدي لبرامج تركز مباشرة على تطوير عضو هيئة التدريس، واقتصر  

   .التفكير في تنظيم برامج ولكن بدون جدية وتنفيذ جهود جزئية أو

 أهمية التنمية املهنية   •

ديد نشاط  إننا اليوم بأمس الحاجة إلى تطوير النمو املنهي ألعضاء هيئة التدريس ألنه يعمل على تبادل األفكار وتحسين طرق التدريس وتطويرها وتح

 وعضو هيئة التدريس (.  15:  2010  ،الشتيحي)    على أفضل الطرق واألساليب حبا وتفاعال مع مهنته  املعلم وتطوير أساليبه مما يبعد امللل عن نفسه ويطلعه

يحتاج إلى إعداد وتدريب مستمر يمكنه من مالحقة و يواجه مطالب التغيير والتطوير السريع واالنفجار املعرفي والعلمي والتكنولوجي في عاملنا املعاصر  

أهم مدخالت    ة التدريسعضو هيئالجديد في ميدان عمله، ورفع كفايته اإلنتاجية، بما يسهم في تطوير العملية التربوية ذاتها وتحسينها، على اعتبار أن  

 . (Owen, 2012: 152) العملية التعليمية، وأخطرها أثرا على تعليم التالميذ

م أكثر وترى الباحثة أن أهمية التنمية املهنية لعضو هيئة التدريس تنبع من خالل مساعدتهم على التعامل مع املواقف الجديدة بكفاءة بأن تجعله

 بالجديد في مجال تخصصهم وتسا
 
عدهم على النمو املستمر . كما تساعد التنمية املهنية في تطوير كفاءتهم اإلدارية واألكاديمية مما يؤدي إلى تحقيق  وعيا

 منافع فردية تعود لهم وللجامعة.

 أهداف التنمية املهنية  •

 ( فيما يلي: 7: 2014، شار )النمرأ تتعدد أهداف التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وفيما يلي عرض ألهم هذه األهداف كما 

 مساعدة عضو هيئة التدريس على االرتقاء بجوانب شخصيته وأدائه األكاديمي. .1

 تحقيق الشمول في النظرة لعضو هيئة التدريس كوحدة واحدة فكأنما نموه العلمي أمر أساس ي، فإن نمو مهاراته األخرى يعد هاما أيضا. .2

 التدريس. دعم وتبادل الخبرة بين أعضاء هيئة  .3

 ترقية املهارات البحثية بغرض تشجيع البحث العلمي.  .4

 املحافظة على األداء املتميز ورفع الروح املعنوية.  .5

 -(  فيما يلي:198: 2018 كما تهدف برامج التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات كما أشار )الجنهي،

 الجامعي وتالميذه ومجتمعه املحلي .ربط عضو هيئة التدريس في الجامعة بمجتمعه  .1

 نشر ثقافة النمو املنهي بين أعضاء هيئة التدريس وأثره في االرتقاء بأدائهم وتنمية مهاراتهم بشكل مستمر.  .2

ت البحث  االطالع على أحدث املستجدات في التخصص من الناحية العلمية واملعرفية ومن ناحية املهارات الالزمة ملهنة التدريس إضافة إلى مهارا  .3

 العلمي وخدمة الجامعة واملجتمع املحلي  

 .تمي إليهاتنمية املهارات القيادية واإلبداعية التي يحتاجها عضو هيئة التدريس عند ممارسته العملية اإلدارية بشكل أو بآخر في املؤسسة التي ين .4

 دواعي التنمية املهنية ألعضاء التدريس في الجامعة •

التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس على فكرة تعليمهم، وتدريبهم على كيفية تعزيز املشاركة والتفاعل لدى الطالب، كوسيلة تقوم فلسفة برامج 

 
 
واليات  هي املبدأ الفلسفي الرئيس الذي تقوم عليه برامج التنمية املهنية في العديد من  العالم  كال  لتحسين نتائج عملية التعلم لديهم؛ وهذه الفكرة تحديدا

 (Ebert-May and others, 2018: 555). )املتحدة األمريكية

محتواها كما أن دواعي التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس تكمن في حاجة أعضاء هيئة التدريس إلى العمل في مراجعة املناهج من حيث أهدافها و 

ل واملساهمة الفعالة في التنمية البشرية على مستوى املنهج والتدريس، وكذلك ظهور وطرائق تدريسها، ووسائلها وأنشطتها وتقويمها، لتعديلها نحو األفض

 .(541: 2015أنماط جديدة في التدريس، مثل: دور املتعلمين، ومدخل حل املشكالت، والتعليم االستراتيجي، والتعلم باألهداف التعلم املتقن )العمري،

الطرائق واألساليب الحديثة من شأنها أن تؤدي إلى رفع كفاءة التعليم الجامعي، ويظهر هذا من  إن رفع كفاءة املدرس الجامعي بواسطة استخدام  

التدريس  وأصبح  التخصصية،  بالحدود  يلتزم  الذي  املتخصص  املدرس  ظهر  إذ  العشرين،  القرن  بداية  مع  ظهرت  التي  الدراسية  التخصصات  خالل 

 (.   36: 2016 مهنة)الحداد،
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 الدراسة: إجراءات 

 : لدراسةمنهج ا •

  ه:أن، ويعرف املنهج الوصفي التحليلي ببما يتناسب مع تحقيق األهداف املرجوة منها  املنهج الوصفي التحليلي هو املنهج املالئم لهذه الدراسةيعتبر  

املنهج املستخدم لوصف الظاهرة محل الدراسة من حيث الطبيعة التي تتسم بها ودرجة وجودها فقط وذلك من خالل استجواب جميع أفراد مجتمع 

 . (179 :ه1433)العساف، وتعبر عن هذا املجتمع  أو عينة كبيرة منهم البحث 

  :مجتمع الدراسة •

للفصل   نجران  بجامعة  العاملين  التدريس  هيئة  أعضاء  من  الدراسة  مجتمع  الدراس ي    األول يتكون  العام  /1441من  عددهم     م2019هـ  والبالغ 

 . هيئة تدريس من الذكور واإلناث عضو 1464

 : عينة الدراسة •

البسيطة  تم   العشوائية  بالطريقة  الدراسة  وتتكون من    لتمثيلاختيار عينة  الدراسة  العينات    317مجتمع  بناء على جدول  تدريس  عضو هيئة 

 ، وللتأكد من سالمة العينة املختارة تم االعتماد على املعادلة: حصائيةاإل 

 

 

 
 
إلكترونيا البحث   ، ( إستبانة لعدم صالحيتها للتحليل اإلحصائي8وقد تم إستبعاد )  ،(325وبلغ عدد االستجابات الواردة )  ،وقد تم توزيع استبانة 

 (  317ليصبح عدد االستبانات الصالحة للتحليل اإلحصائي )

 جمع البيانات:  مصادر  •

أولية ومجتمعها،  :  مصادر  ومنهجها،  أهدافها  من حيث  الدراسة  لطبيعة   
 
الباحثةنظرا عيناستبانة  بتصميم    قامت  على  لجمع    ةوتوزيعه  الدراسة 

 البيانات الالزمة حول موضوع أثر التشارك املعرفي في تحقيق التنمية املهنية .

 . من خالل االطالع على الكتب واملجالت العلمية والدراسات واألبحاث واملواقع اإللكترونية ذات الصلة بموضوع الدراسة   : مصادر ثانوية

 : الدراسةأداة  •

ببناء   الباحثة  راَسة، واإلجابة عن تساؤالتهاقامت  ِّ
الد  أهداف  راَسة؛ ملناسبتها لتحقيق  ِّ

الد  بيانات   لجمع 
 
أداة  أداة  مَّ تصميم ، فتوتطوير االستبانة 

راَسة ِّ
ة، بصورتها االستبانة بإعداد الباحثة قامت )استبانة( بهدف التعرُّف على أثر التشارك املعرفي في تحقيق التنمية املهنية، وقد الد   خالل من املبدئيَّ

قة بهدف البحث، مراجعة ِّ
 
راَسات االطالع على بعد وكذلك األدبيات املتعل ِّ

ابقة الد  راَسة بموضوع املتعلقة أدواتها ومراجعة السَّ ِّ
ة، حيث  الد   تكونت الحاليَّ

  37التنمية املهنية ويتكون من  ، ومحور  رئيسية   بعادأ فقرة مقسمة على ثالثة   18التشارك املعرفي ويتكون من  هما: محور    االستبانة من محورين رئيسيين

 وللتأكد من صدق أداة الدراسة )االستبانة( تم االعتماد على كال من:  .فقرة مقسمة على أربعة أبعاد رئيسية

راَسة تمَّ عرُضها أداة  بناء من االنتهاء  بعد)التحكيمي(:  لألداة الظاهري  الصدق ِّ
صين هيئة أعضاء  من عدد على الد   لالسترشاد  وذلك  ؛ التدريس املتخصُّ

لب   ،بآرائهم 
ُ
مين  من  وقد ط

َّ
 تنتمي الذي  للمحور  العبارات مناسبة ومدى  ألجله، ُوضعت ملا متهاءمال ومدى ،  العبارات وضوح مدى  حول  الرأي  إبداء املحك

  االستبانة. تطوير  خاللها من  يمكن التي واالقتراحات التعديالت وضع مع إليه،

مين بمالحظات  تمَّ األخذ وقد
َّ
ق التي العبارة  واعتماد ، املحك فِّ

مين قبل من عليها اتُّ
َّ
فأكثر وبذلك أصبحت االستبانة في شكلها   ( %85) عن  تزيد بنسبة املحك

    .( فقرة مقسمة على محورين رئيسيين55النهائي بعد التأكد من صدقها الظاهري مكونة من )

د بعد : الدراسة ألداة البناء  صدق
ُّ
راَسة ألداة  الظاهري  الصدق من التأك ِّ

 صدق ملعرفة ؛بيرسون  االرتباط معامل بحساب قامت الباحثة )االستبانة (الد 

ة والدرجة االستبانة عبارات من عبارة  كل درجة بين االرتباط معامل تمَّ حساب حيث ،لالستبانة البناء  :يلي كما ،العبارة  إليه تنتمي الذي  للمحور  الكليَّ

 : التشارك املعرفي:  األول املحور 

 :  : السلوكول البعد األ 

 

 

 

 

Sample size =
z 2×P(1−P)

e2

1+(
z2 ×P(1−P)

e2N
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 معامل االرتباط بيرسون لعبارات بعد" السلوك"  :(1جدول )

 معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة 

 **772. املعرفة مع اآلخرين . لدي استعداد دائم ملشاركة  -4 **766. اشعر باملتعة عند  مشاركة زمالئي باملعرفة.  -1

 **774. أشجع زمالئي للتشارك باملعرفة مع بعضهم البعض .   -5 **640. أتواصل مع املديرين الزمالء لتبادل األفكار واألراء .  -2

أشارك في الندوات واملؤتمرات التي تعقدها الجامعة لتبادل    -3

 املعرفة. 

احد عناصر نجاحي  أعتبر التشارك املعرفي من  -6 **582.

 الوظيفي . 

.667** 

                                                             0.01دال عند مستوى داللة **           0.05دال عند مستوى داللة   * 
 spssاملصدر: إعداد الباحثة باإلعتماد على مخرجات برنامج التحليل اإلحصائي  

ة للبعد   والدرجة الفقرات بين االرتباط معامالت أن السابق الجدول  من يتَّضح  حيث ومقبولة؛ جيدة  )السلوك( جاءت جميعها  معامالت  األول الكليَّ

ها كانت
ُّ
 (. 0.05يساوي ) أو أقل داللة مستوى  عند دالة كل

 : : الثقافة التنظيميةيالبعد الثان

 معامل االرتباط بيرسون لعبارات بعد" الثقافة التنظيمية"  :(2جدول )

 معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة 

 على أهمية التشارك املعرفي. -1
 
وورش عمل لدفع أعضاء هيئة  تنظم الجامعة لقاءات دورية    -4 **850. تؤكد اإلدارة العليا دائما

 التدريس 

.800** 

لدعم أعضاء    ت تقدم إدارة الجامعة الحوافز واملكافئا  -2

 هيئة التدريس. 

 **843. تعتبر الجامعة التشارك املعرفي أساس لألداء الوظيفي  -5 **695.

التشارك    -3 لتساعد على  وأساليب  وسائل  الجامعة  توفر 

 باملعرفة 

التشارك    -6 **798. لنسهيل  حديثة  تكنولوجية  وسائل  الجامعة  توفر 

 املعرفي . 

.775** 

                                                             0.01دال عند مستوى داللة **           0.05دال عند مستوى داللة   *
 spssاملصدر: إعداد الباحثة باإلعتماد على مخرجات برنامج التحليل اإلحصائي  

التنظيمية( جاءت جميعها معامالت والدرجة الفقرات بين االرتباط معامالت أن السابق الجدول  من يتَّضح )الثقافة  الثانى  للبعد  ة   جيدة  الكليَّ

ها كانت حيث ومقبولة؛
ُّ
 (.0.05يساوي ) أو أقل داللة مستوى  عند دالة كل

  :البعد الثالث: تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 معامل االرتباط بيرسون لعبارات بعد"تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت" :(3جدول)

 معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة 

وقواعد   -1 للمعلومات  مركز  الجامعة  لدى  يتوافر 

 البيانات.

تساعد    -4 **648. التي  واألدوات  الوسائل  الجامعة  توفر 

 للتشارك املعرفي. 

.844** 

بياناتها    -2 قواعد  تحديث  على  الجامعة  تعمل 

 باستمرار. 

تعتمد الجامعة على رؤساء األقسام كمصدر لنقل    -5 **666.

 املعلومات. 

.800** 

توفر الجامعة شبكات اإلنترنت مما يسهل مشاركة  -3

 املعرفة 

تقوم الجامعة بتوزيع تقارير ومجالت دورية تخص  -6 **701.

 مجال العمل. 

.792** 

                                                             0.01دال عند مستوى داللة **           0.05دال عند مستوى داللة   *
 spssاملصدر: إعداد الباحثة باإلعتماد على مخرجات برنامج التحليل اإلحصائي  

املعلومات   والدرجة الفقرات بين االرتباط معامالت أن  السابق الجدول  من  يتَّضح الثالث)تكنولوجيا  للبعد  ة  جميعها     واالتصاالت(الكليَّ جاءت 

ها كانت حيث ومقبولة؛ جيدة  معامالت
ُّ
 (. 0.05يساوي ) أو أقل داللة مستوى  عند دالة كل

 : : التنمية املهنيةياملحور الثان

   :: إدارة فريق العمل األول البعد 
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 معامل االرتباط بيرسون لعبارات بعد" إدارة فريق العمل"  :(4جدول)

 معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة 

طريق    -5 **723. تقوم إدارة الجامعة ببناء فريق عمل إلنجاز املهام. -1 عن  اآلخرين  مع  الجامعة  إدارة  تتعامل 

 التوتر. تخفيف حدة 

.788** 

تنفذ   -2 مهمات  وجود  على  الجامعة  إدارة  تحرص 

التدريس  هيئة  أعضاء  من  عدد  اكبر  بمشاركة 

 لضمان التعاون.

ومعتقدات    -6 **771. وعادات  قيم  الجامعة  إدارة  تحترم 

 اآلخرين في فريق العمل. 

.606** 

كيفية تقوم    -3 وتعلم  الثقة  ببناء  الجامعة  إدارة 

 النيابة.

الكافي    -7 **836. الدعم  تقديم  الجامعة  إدارة  تستطيع 

 للفريق حين الطلب. 

.795** 

التدريس   -4 أعضاء  مع  الجامعة  إدارة  تتشارك 

 وتعلمهم بخططهم املستقبلية

تمتلك إدارة الجامعة القدرة على إدارة الصراع من    -8 **767.

 الفريق. داخل 

.718** 

                                                             0.01دال عند مستوى داللة **           0.05دال عند مستوى داللة   *
 spssاملصدر: إعداد الباحثة باإلعتماد على مخرجات برنامج التحليل اإلحصائي  

البعد   والدرجة الفقرات بين االرتباط معامالت أن السابق الجدول  من يتَّضح ة  العمل(  األول الكليَّ  جيدة  جاءت جميعها معامالت  )إدارة فريق 

ها كانت حيث ومقبولة؛
ُّ
 (.0.05يساوي ) أو أقل داللة مستوى  عند دالة كل

 : : التدريب والتطوير املستمريالبعد الثان

 معامل االرتباط بيرسون لعبارات بعد"التدريب والتطوير املستمر" : (5جدول )

معامل  رقم الفقرة 

 االرتباط 

معامل  رقم الفقرة 

 االرتباط 

لتطوير    -1 الذاتية  جهودهم  بذل  على  التدريس  أعضاء  الجامعة  إدارة  تشجع 

 مهاراتهم وقدراتهم. 

أعضاء    -6 **825. الجامعة على تحسين مستوى  إدارة  تحرص 

التدري من    قل األ  سهيئة  سلسة  خالل  من  كفاءه 

 الدورات التطويرية. 

.666** 

تطبيق    -7 **838. تقوم إدارة الجامعة بتقديم فرص متكافئة لحضور الدورات التدريبية.  -2 على  التدريس  هيئة  الجامعة  إدارة  تشجع 

بمهامهم   التدريبية  البرامج  من  تعلموها  التي  املهارات 

 الوظيفية. 

.804** 

تحرص إدارة الجامعة على تقديم الدورات وورش العمل التي تالئم احتياجات   -3

 أعضاء هيئة التدريس. 

على    -8 **852. التدريس  هيئة  أعضاء  الجامعة  إدارة  تشجع 

 حضور الدورات التدريبية واالستفادة منها.

.808** 

املشكالت    -9 **798. تقوم إدارة الجامعة بمسح االحتياجات التدريبية ألعضاء التدريس.  -4 حل  على  قدرة  الجامعة  إدارة  تظهر 

 باستخدام األساليب الحديثة في مجال اإلدارة. 

.827** 

التغيير    -10 **836. أسس موضوعيه يكون الترشيح للدورات التدريبية وفق  -5 قيادة  على  قدرة  الجامعة  إدارة  تظهر 

 والتخطيط التطويري.

.881** 

                                                             0.01دال عند مستوى داللة **           0.05دال عند مستوى داللة   *
 spssاملصدر: إعداد الباحثة باإلعتماد على مخرجات برنامج التحليل اإلحصائي  

ة للبعد الثاني والدرجة الفقرات بين  االرتباط معامالت أن السابق  الجدول  من  يتَّضح  جميعها معامالت)التدريب والتطوير املستمر( جاءت    الكليَّ

ها كانت حيث ومقبولة؛ جيدة 
ُّ
 (.0.05يساوي ) أو أقل داللة مستوى  عند دالة كل
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 :البعد الثالث: إدارة االجتماعات

 معامل االرتباط بيرسون لعبارات بعد"إدارة االجتماعات  :(6جدول)

 معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة 

الكلية بالتحضير الجيد لالجتماع وتحديد تقوم إدارة  -1

 محتواه. 

االجتماع    -6 **815. بتحديد زمان ومكان  الكلية  إدارة  تقوم 

 بوضوح. 

.754** 

تحفز إدارة الكلية األعضاء على املشاركة الفعالة في   -2

 االجتماع. 

تقوم إدارة الكلية بإعداد جدول أعمال االجتماع    -7 **695.

 قبل االجتماع 

.796** 

مكتوب   -3 أعمال  جدول  دائما  الكلية  إدارة  تستخدم 

 وتوزعه قبل االجتماع بفتره. 

االجتماع    -8 **720. في  املشاركين  بإبالغ  الكلية  إدارة  تقوم 

بعضهم   من  يطلب  قد  وما  وزمانه  أعماله  بجدول 

 بصوره خاصة. 

.743** 

من    -4 واالنتهاء  البدء  بوقت  دائما  الكلية  إدارة  تلتزم 

 االجتماع. 

االجتماع    -9 **823. إدارة  على  القدرة  الكلية  إدارة  تمتلك 

 بكفاءة.

.831** 

 من املناقشات املطولة التي   -5
 
تظهر إدارة الكلية تذمرا

 بحل يال تنته

 **859. الفعالة. تلم إدارة الكلية بأساسيات إدارة الوقت    -10 **676.

                                                             0.01دال عند مستوى داللة **           0.05دال عند مستوى داللة   *
 spssاملصدر: إعداد الباحثة باإلعتماد على مخرجات برنامج التحليل اإلحصائي  

االجتماعات( جاءت جميعها معامالت والدرجة الفقرات بين االرتباط معامالت أن السابق الجدول  من يتَّضح الثالث )إدارة  للبعد  ة   جيدة  الكليَّ

ها كانت حيث ومقبولة؛
ُّ
 (.0.05يساوي ) أو أقل داللة مستوى  عند دالة كل

 :البعد الرابع: التفويض

 معامل االرتباط بيرسون لعبارات بعد "التفويض" :(7جدول)

 معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة 

تقوم إدارة الكلية بتفويض بعض االعمال ألعضاء التدريس    -1

 إلنجازها. 

الجامعة من    م املالية بشراء ما يلز تفوض إدارة الكلية اللجنة   -6 **770.

 األدوات واملستلزمات املكتبية .

.664** 

التدري  -2 هيئة  ألعضاء  الفرصة  الكلية  إدارة    ة ملمارس  ستتيح 

 اتخاذ القرارات.

االكاديمي    -7 **677. للمرشد  املساعدة  تقديم  الكلية على  إدارة  تسعى 

 لتحسين مستوى الطالب املتعثر. 

.754** 

التدريس     -8 **665. إدارة الكلية بتفويض السلطة لتخفيف أعباء العمل تقوم  -3 هيئة  أعضاء  من  عمل  فريق  الكلية  إدارة  تفوض 

 إلعداد جدول االختبارات النهائية. 

.636** 

التكاليف    -4 بتوزيع  التدريس  أعضاء  احد  الكلية  إدارة  تفوض 

 اإلدارية لباقي أعضاء التدريس. 

هيئة    تقدم    -9 **602. أعضاء  ممارسة  اثناء  املساعدة  الكلية  إدارة 

 التدريس للصالحيات املخولة لهم . 

.746** 

األنشطة    -5 ملتابعه  التدريس  أعضاء  احد  الكلية  إدارة  تفوض 

 الطالبية.

.737**   

                                                             0.01دال عند مستوى داللة **           0.05دال عند مستوى داللة   *
 spssاملصدر: إعداد الباحثة باإلعتماد على مخرجات برنامج التحليل اإلحصائي  

ة للبعد الرابع )التفويض( جاءت جميعها  معامالت والدرجة الفقرات بين االرتباط معامالت أن السابق الجدول  من يتَّضح  ومقبولة؛ جيدة  الكليَّ

ها كانت حيث
ُّ
 (. 0.05يساوي ) أو أقل داللة مستوى  عند دالة كل

راَسة: • ِّ
 ثبات أداة الد 

د
ُّ
راَسة أداة  ثبات من تمَّ التأك ِّ

راَسة، والجدول  عينة على تطبيقها بعد ( وذلكCronbach'a Alphaكرونباخ   )ألفا معادلة باستخدام الد  ِّ
التالي   الد 

 ن . ملختلف محاور االستبيان  كرونباخ ألفا معادلة حسب الثبات يوضح معامالت
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 معامالت الثبات حسب معادلة ألفا كرونباخ  ملحاور االستبيان  :(8جدول)

 معامل الفا كرونباخ  عدد الفقرات البعد  املحور 

 768. 6 السلوك  ي: التشارك املعرف األول املحور 

 871. 6 الثقافة التنظيمية 

 834. 6 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 886. 8 إدارة فريق العمل  املحور الثاني : التنمية املهنية 

 942. 10 التدريب والتطوير املستمر 

 899. 10 إدارة االجتماعات 

 864. 9 التفويض 

 968. 55 الدرجة الكلية للثبات

 spssاملصدر: إعداد الباحثة باإلعتماد على مخرجات برنامج التحليل اإلحصائي   

السابق  الجدول  نتائج تشير حيث العلمي؛ ألغراض البحث مناسبة كانت كرونباخ ألفا بطريقة الثبات معامالت أن السابق إلى الجدول  نتائج تشير

ة، حيث بلغت ) الدرجة كرونباخ على ألفا بطريقة الثبات إلى ارتفاع معامالت  ( 0.968الكليَّ

راَسة أداة على الدرجات احتساب ِّ
 :الد 

راَسة أداة  تمَّ تطبيق أن بعد ِّ
راَسة، عينة على الد  ِّ

 خمسة عبارة  لكل إنه الخماس ي، حيث مقياس ليكرت باستخدام الدرجات قامت الباحثة برصد الد 

  :كالتالي درجة أهمية، لكل درجة تعطى بحيث ات،مستوى

 (: مقياس ليكرت الخماس ي 9جدول)

  املعيار 
ا
افق جدا افق  مو افق  غير متأكد  مو   غير مو

ا
افق إطالقا  غير مو

 1 2 3 4 5 الوزن

 :تحليل البيانات أساليب 

الباحثة راَسة بيانات لتحليل استخدمت  ِّ
البرنامج ومعالجتها الد  ا   )الحزم  Statistical Package for Social Sciences (Spss)اإلحصائي إحصائيًّ

ومن للعلوم حصائيةاإل  ة(،  الباحثة االجتماعيَّ قامت  من  وتفسيرها النتائج باستخراج ثمَّ  مجموعة  على  لالعتماد  باإلضافة   حصائيةاإل  األساليب، 

راَسة في املستخدمة ِّ
ة الد    :يلي كما الحاليَّ

ة، والنسب  التكرارات، .1 طات املئويَّ ة، واملتوس ِّ ة، واالنحرافات الحسابيَّ أفراد والترتيب املعياريَّ راَسة عينة الستجابات  ِّ
 درجة  حسب للعبارات الد 

 :التالي تمَّ اعتماد التصنيف درجة األهمية  للفقرة  على وللُحكم  األهمية،

   املوافقةدرجة  •
 
ط قيمة تكون  ، عندمامنخفضة جدا  . 1.80 إلى 1 من املتوس ِّ

ط قيمة تكون  عندما ،منخفضة  املوافقةدرجة  •  . 2.60من  أقلإلى  1.81 من املتوس ِّ

ط قيمة تكون  عندما ،متوسطة املوافقةدرجة  •  .3.40 من أقل إلى 2.61 من  املتوس ِّ

ط قيمة تكون  ، عندمااملوافقةدرجة  •  4.20 . من أقل إلى 3.41 من املتوس ِّ

  املوافقةدرجة  •
 
ط قيمة تكون  ، عندماعالية جدا  .5 من أقل إلى 4.21 من املتوس ِّ

ق كرونباخ، ألفا معادلة .2 راَسة أداة  ثبات من  للتحقُّ ِّ
 .الد 

ق بيرسون، االرتباط معامل .3 راَسة لعبارات )البناء صدق (الداخلي االتساق من  للتحقُّ ِّ
 .أداة الد 

 . (Regression testتحليل االنحدار ) .4

 . ( independent sample T test)ات ختبار ا  .5

 .( One way Anovaتحليل التباين االحادى ) .6
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 النتائج ومناقشتها: 

 
ا
  :دراسة محاور وأبعاد الدراسة :أوال

 : : التشارك املعرفياألول املحور 

 "  وجاءت  النتائج كما يلي: املعرفي"التشارك  األول املحور  ألبعادتم حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري  يلدراسة التشارك املعرف

 "  املعرفي"التشارك  األول املحور   ألبعاداملتوسط الحسابي واالنحراف املعياري (: 10جدول)

 درجة املوافقة الرتبة  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي     املعرفيالتشارك  أبعاد

 موافق  1 0.82 3.89 السلوك 

 موافق  3 0.87 3.66 الثقافة التنظيمية 

 موافق  2 0.84 3.72 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

 موافق  0.84 3.76 الدرجة الكلية

 spssاملصدر: إعداد الباحثة باإلعتماد على مخرجات برنامج التحليل اإلحصائي  

ن من الجدول السابق أن درجة التشارك   عينة الدراسة كان بدرجة كبيرة حيث جاء بدرجة موافقة )موافق( من وجهة نظر أفراد    ألفراد  املعرفييتبيَّ

 
 
العام مساويا ط  املتوس ِّ راَسة، وجاء  ِّ

الد  بلغ )3.76)  عينة  بانحراف معياري  راَسة حول درجة 0.84(  ِّ
الد  أفراد  آراء  ( وهي قيمة منخفضة تدلُّ على تجانس 

راَسة حول  عينة الدراسة ، ألفراد املعرفيالتشارك  ِّ
وجاءت جميع  قيم  االنحراف املعياري ذات قيمة منخفضة، مما يدلُّ على تجانس  آراء أفراد عينة الد 

ط حسابي بلغ )  األول وجاء  في الترتيب  ي،  درجة التشارك املعرف و درجة موافقة  )موافق(، وجاء    (،0.82(، وانحراف معياري بلغ )3.89: )السلوك.( بمتوس ِّ

ط حسابي بلغ )في   . (، ودرجة موافقة)موافق(0.87(، وانحراف معياري بلغ )3.66الترتيب األخير : )الثقافة التنظيمية( بمتوس ِّ

 : املحور الثاني: التنمية املهنية

 وجاءت  النتائج كما يلي:  املحور الثاني  " التنمية املهنية" ألبعادلدراسة أبعاد التنمية املهنية تم حساب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري 

 املحور الثاني " التنمية املهنية "   ألبعاداملتوسط الحسابي واالنحراف املعياري   :(11جدول )

 درجة املوافقة  الرتبة  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  بعاد التنمية املهنية أ

 موافق  2 0.84 3.67 إدارة فريق العمل 

 موافق  3 0.87 3.66 املستمر التدريب والتطوير 

 موافق  4 0.83 3.66 إدارة االجتماعات 

 موافق  1 0.86 3.68 التفويض

 موافق  0.85 3.67 الدرجة الكلية 

ن من الجدول السابق أن درجة التنمية املهنية   عينة الدراسة كانت بدرجة كبيرة حيث جاءت بدرجة موافقة )موافق( من وجهة نظر أفراد   ألفراديتبيَّ

 
 
العام مساويا ط  املتوس ِّ راَسة، وجاء  ِّ

الد  بلغ )3.67)  عينة  بانحراف معياري  راَسة حول درجة 0.85(  ِّ
الد  أفراد  آراء  ( وهي قيمة منخفضة تدلُّ على تجانس 

راَسة حول    ألفرادالتنمية املهنية   ِّ
عينة الدراسة، وجاءت جميع  قيم  االنحراف املعياري ذات قيمة منخفضة، مما يدلُّ على تجانس آراء أفراد عينة الد 

ط حسابي بلغ )  ويض(: )التفاألول وجاء  في الترتيب ، درجة التنمية املهنية ودرجة موافقة  )موافق( ، وجاء في   (،0.86(، وانحراف معياري بلغ )3.68بمتوس ِّ

ط حسابي بلغ )  . (، ودرجة موافقة)موافق( 0.83(، وانحراف معياري بلغ )3.66الترتيب األخير: )إدارة االجتماعات( بمتوس ِّ

 
ا
 :عن تساؤالت الدراسة اإلجابة: ثانيا

هل هناك أثر للتشارك املعرفي بأبعاده املتمثلة في )السلوك،الثقافة التنظيمية،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت( على   :األول التساؤل الرئيس ي  

 ية: وينبثق عنه التساؤالت الفرعية التال؟  (α≤0.05 )التنمية املهنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة نجران عند مستوى داللة 

 هل هناك أثر للسلوك في التشارك املعرفي على التنمية املهنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة نجران؟  •

ستخدام تحليل االنحدار ا لدراسة أثر السلوك في التشارك املعرفي على التنمية املهنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة نجران تم  

(linear regression ) ت النتائج كما يلي:  ءوجا 
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 تحليل االنحدار الخطي للسلوك  :(12جدول )

 مستوى الخطأ املقدر  التحديد املصحح معامل  معامل التحديد  معامل االرتباط 

.646 .417 .410 .42437 

 spssاملصدر: إعداد الباحثة باإلعتماد على مخرجات برنامج التحليل اإلحصائي                     

الخطي  االنحدارجميع املتغيرات املستقلة في معادلة    بإدخالحيث قام البرنامج    Enter االنحدارمن الجدول السابق نستنتج انه بعد اختيار طريقة  

  ( في حين كان معامل التحديد املصحح  0.417)R2 ( بينما بلغ معامل التحديد0.646قد بلغ ) Rنالحظ بأن قيم معامل االرتباط  ،  املتعدد
 
(  0.410)  مساويا

( من التغيرات الحاصلة في )السلوك فى التشارك املعرفي( 0.410تفسر )  أنمما يعني بأن املتغيرات املستقلة التفسيرية )أبعاد التنمية املهنية( استطاعت  

  كما يلي: وقد تم التحقق من أثر السلوك في التشارك املعرفي على التنمية املهنية أخرى املطلوبة والباقي  يعزى إلى عوامل 

 للسلوك  قيم تحليل التباين(: 13جدول )

 مستوى الداللة   ف مربع املتوسط   عدد درجات الحرية  مجموع املربعات  

 000. 55.891 10.066 4 40.262 االنحدار  

   180. 312 56.188 البواقى

    316 96.451 املجموع 

 spssاملصدر: إعداد الباحثة باإلعتماد على مخرجات برنامج التحليل اإلحصائي                         

وكما يالحظ   F إحصائيةالتفسيرية للنموذج ككل عن طريق  القوة  يتضمن الجدول السابق  قيم تحليل التباين والذي يمكن املعرفة من خالله على

للسلوك فى   إحصائيةنستنتج منها وجود أثر ذات داللة    إحصائية ( وهى قيمة ذات داللة  P < 0.000) F الختبارمن جدول تحليل التباين املعنوية العالية  

  املعرفيالتشارك 
 
 لية .التفسيرية العا القوة  (  مما يؤكد55.891) على التنمية املهنية حيث جاءت قيمة القوة التفسيرية للنموذج مساويا

 هل هناك أثر للثقافة التنظيمية في التشارك املعرفي على التنمية املهنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة نجران؟  •

تحليل    استخداملدراسة أثر الثقافة التنظيمية في التشارك املعرفي على التنمية املهنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة نجران تم  

   ت النتائج كما يلي:ءوجا (  linear regressionاالنحدار )

 تحليل االنحدار الخطي للثقافة التنظيمية  :(14جدول)

 مستوى الخطأ املقدر  معامل التحديد املصحح  معامل التحديد  معامل االرتباط 

.695 .484 .477 .44685 

 spssاملصدر: إعداد الباحثة باإلعتماد على مخرجات برنامج التحليل اإلحصائي                       

الخطي  االنحدارجميع املتغيرات املستقلة في معادلة    بإدخالحيث قام البرنامج    Enter االنحدارمن الجدول السابق نستنتج انه بعد اختيار طريقة  

  ( في حين كان معامل التحديد املصحح  0.484)R2 ( بينما بلغ معامل التحديد0.695قد بلغ ) Rنالحظ بأن قيم معامل االرتباط ، و املتعدد
 
(  0.477)  مساويا

( من التغيرات الحاصلة في )الثقافة التنظيمية في التشارك  0.477تفسر ) أنمما يعني بأن املتغيرات املستقلة التفسيرية )أبعاد التنمية املهنية( استطاعت 

 تنمية املهنية كما يلي: وقد تم التحقق من أثر الثقافة التنظيمية في التشارك املعرفي على ال أخرى املعرفي( املطلوبة والباقي  يعزى إلى عوامل 

 قيم تحليل التباين للثقافة التنظيمية  :(15) جدول 

 مستوى الداللة  ف مربع املتوسط  عدد درجات الحرية  مجموع املربعات  

 000. 73.080 14.592 4 58.370 االنحدار  

   200. 312 62.299 يالبواق

    316 120.669 املجموع 

 spssاملصدر: إعداد الباحثة باإلعتماد على مخرجات برنامج التحليل اإلحصائي                          

وكما يالحظ   F إحصائيةالتفسيرية للنموذج ككل عن طريق  القوة  يتضمن الجدول السابق  قيم تحليل التباين والذي يمكن املعرفة من خالله على

العالية   املعنوية  التباين  أثر ذات داللة    إحصائية( وهى قيمة ذات داللة   P < 0.000) F الختبارمن جدول تحليل  للثقافة   إحصائية نستنتج منها وجود 

 
 
 سيرية العالية.التف القوة  ( مما يؤكد73.080) التنظيمية في التشارك املعرفي على التنمية املهنية حيث جاءت قيمة القوة التفسيرية للنموذج مساويا

ران هل هناك أثر لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التشارك املعرفي على التنمية املهنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة نج •

 ؟

https://www.sport.ta4a.us/fitness/1078-muscle-power.html
https://www.sport.ta4a.us/fitness/1078-muscle-power.html
https://www.sport.ta4a.us/fitness/1078-muscle-power.html
https://www.sport.ta4a.us/fitness/1078-muscle-power.html
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أثر   املهنية  لدراسة  التنمية  املعرفي على  التشارك  املعلومات واالتصاالت في  التدريس في جامعة نجران تم تكنولوجيا  من وجهة نظر أعضاء هيئة 

 ت النتائج كما يلي: ءوجا ( linear regressionتحليل االنحدار ) استخدام

 واالتصاالت تكنولوجيا املعلومات الخطي ل  االنحدار تحليل  (:16)جدول 

 مستوى الخطأ املقدر  معامل التحديد املصحح  معامل التحديد  معامل االرتباط 

.790 .624 .619 .34592 

الخطي  االنحدارجميع املتغيرات املستقلة في معادلة    بإدخالحيث قام البرنامج    Enter االنحدارمن الجدول السابق نستنتج انه بعد اختيار طريقة  

(  0.619مساويا  ) ( في حين كان معامل التحديد املصحح  0.624)R2 ( بينما بلغ معامل التحديد0.790قد بلغ ) Rنالحظ بأن قيم معامل االرتباط ، و املتعدد

ا  املهنية(  التنمية  )أبعاد  التفسيرية  املستقلة  املتغيرات  بأن  يعني  )  أنستطاعت  مما  املعلومات  0.619تفسر  )تكنولوجيا  في  الحاصلة  التغيرات  من   )

وقد تم التحقق من أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التشارك املعرفي على   أخرى واالتصاالت في التشارك املعرفي( املطلوبة والباقي  يعزى إلى عوامل 

 التنمية املهنية كما يلي:  

 للتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  تحليل التباينقيم  :(17جدول)

 مستوى الداللة  ف مربع املتوسط  عدد درجات الحرية  مجموع املربعات  

 000. 129.321 15.475 4 61.900 االنحدار  

   120. 312 37.335 يالبواق

    316 99.235 املجموع 

 spssاملصدر: إعداد الباحثة باإلعتماد على مخرجات برنامج التحليل اإلحصائي                            

وكما يالحظ   F إحصائيةالتفسيرية للنموذج ككل عن طريق  القوة  يتضمن الجدول السابق  قيم تحليل التباين والذي يمكن املعرفة من خالله على

لتكنولوجيا   إحصائيةنستنتج منها وجود أثر ذات داللة  إحصائية( وهى قيمة ذات داللة  P < 0.000) F الختبارمن جدول تحليل التباين املعنوية العالية 

التفسيرية    املعلومات واالتصاالت في التشارك املعرفي على التنمية املهنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة نجران حيث جاءت قيمة القوة 

 
 
 التفسيرية العالية .  القوة  (  مما يؤكد129.321) للنموذج مساويا

فراد العينة حول تطبيق التشارك املعرفي تعزى  أراء  آبين    (α≤0.05 )عند مستوى    إحصائيةالتساؤل الرئيس ي الثاني: هل توجد فروق ذات داللة  

افية املتمثلة في )الجنس،  عدد سنوات الخبرة (؟  املؤهل العلمي، ، العمر للمتغيرات الديموغر

 
ا
 : من حيث الجنس: أوال

العينة حول تطبيق التشارك املعرفي تعزى للجنس تم استخدام   أفرادبين أراء    (α≤0.05 )مستوى   عند    إحصائيةللتحقق من وجود فروق ذات داللة  

 وجاءت النتائج كما يلي:  (Independent Sample T-testاختبار ت )

 ( للجنسIndependent Sample T-testاختبار ت )  :(18جدول)

 مستوى الداللة  قيمة ت  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد  الجنس  

 السلوك 
 59982. 3.9440 122 ذكر

1.416 .158 

 51925. 3.8538 195 أنثى 

الثقافة  

 التنظيمية 

 71560. 3.7077 122 ذكر
1.138 .256 

 54778. 3.6265 195 أنثى 

تكنولوجيا  

املعلومات 

 واالتصاالت 

 57239. 3.6872 122 ذكر
-.806 .421 

 55328. 3.7393 195 أنثى 

الدرجة  

الكلية  

للتشارك  

   املعرفي

 52588. 3.7796 122 ذكر
.715 .475 

 45067. 3.7399 195 أنثى 

    spssاملصدر: إعداد الباحثة باإلعتماد على مخرجات برنامج التحليل اإلحصائي                        

https://www.sport.ta4a.us/fitness/1078-muscle-power.html
https://www.sport.ta4a.us/fitness/1078-muscle-power.html
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                                                            تبين من الجدول السابق ما يلي:

العينة حول السلوك فى  تطبيق التشارك املعرفي تعزى للجنس    أفرادبين أراء    (α≤0.05 )عند مستوى     إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة   •

 الداللة مساوي مستوى حيث جاء 
 
 .  إحصائية( مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة 0.05( أكبر من )0.158) ا

العينة حول الثقافة التنظيمية فى  تطبيق التشارك املعرفي تعزى   أفرادبين أراء    (α≤0.05 )عند مستوى     إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة   •

  مستوى للجنس حيث جاء 
 
 .إحصائية( مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة 0.05( أكبر من )0.256) الداللة مساويا

العينة حول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فى  تطبيق التشارك   أفرادبين أراء    (α≤0.05 )عند مستوى     إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة   •

  مستوى املعرفي تعزى للجنس حيث جاء 
 
 . إحصائية( مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة 0.05( أكبر من )0.421) الداللة مساويا

تعزى للجنس حيث  املعرفيالعينة حول الدرجة الكلية للتشارك  أفرادبين أراء   (α≤0.05 )عند مستوى   إحصائية عدم وجود فروق ذات داللة  •

  مستوى جاء 
 
 . إحصائية( مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة 0.05( أكبر من )0.715) الداللة مساويا

 
ا
 من حيث العمر : :ثانيا

فراد العينة حول تطبيق التشارك املعرفي تعزى للعمر تم استخدام أ راء آ بين  (α≤0.05 )عند مستوى   إحصائيةللتحقق من وجود فروق ذات داللة 

 (وجاءت النتائج كما يلي: One way Anova test) األحادي اختبار تحليل التباين 

 ( للعمر . Independent Sample T-testاختبار ت )  :(19جدول)

 الداللة   مستوى  ف  مربع املتوسط  عدد درجات الحرية  مجموع املربعات  املصدر  البعد 

 السلوك 
 000. 8.704 2.476 3 7.427 بين املجموعات 

   284. 313 89.024 داخل املجموعات 

    316 96.451 املجموع 

الثقافة  

 التنظيمية 

 000. 11.332 3.941 3 11.823 بين املجموعات 

   348. 313 108.847 داخل املجموعات 

    316 120.669 املجموع 

تكنولوجيا  

املعلومات 

 واالتصاالت 

 003. 4.743 1.438 3 4.315 بين املجموعات 

   303. 313 94.919 داخل املجموعات 

    316 99.235 املجموع 

الدرجة  

الكلية  

للتشارك  

 املعرفي 

 000. 10.938 2.308 3 6.925 بين املجموعات 

   211. 313 66.058 داخل املجموعات 

    316 72.983 املجموع 

    spssاملصدر: إعداد الباحثة باإلعتماد على مخرجات برنامج التحليل اإلحصائي                         

                                                              تبين من الجدول السابق ما يلي:

العينة حول السلوك فى  تطبيق التشارك املعرفي تعزى للعمر حيث    أفرادراء  آ بين      (α≤0.05 )عند مستوى    إحصائيةوجود فروق ذات داللة   •

  مستوى جاء 
 
 .إحصائية( مما يدل على وجود فروق ذات داللة 0.05من ) أقل( 0.00) الداللة مساويا

العينة حول الثقافة التنظيمية فى  تطبيق التشارك املعرفي تعزى للعمر   أفرادبين أراء    (α≤ 0.05 )عند مستوى    إحصائية وجود فروق ذات داللة   •

  مستوى حيث جاء 
 
 .إحصائية( مما يدل على وجود فروق ذات داللة 0.05من ) أقل( 0.00) الداللة مساويا

العينة حول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فى  تطبيق التشارك    أفرادبين أراء    (α≤0.05 )عند مستوى     إحصائيةوجود فروق ذات داللة   •

  مستوى املعرفي تعزى للعمر حيث جاء 
 
 . إحصائية( مما يدل على وجود فروق ذات داللة 0.05من ) أقل( 0.003) الداللة مساويا

تعزى للعمر  حيث جاء   املعرفيالعينة حول الدرجة الكلية للتشارك    أفرادبين أراء    (α≤0.05 )عند مستوى    إحصائيةوجود فروق ذات داللة   •

  مستوى 
 
 . إحصائية( مما يدل على وجود فروق ذات داللة 0.05من ) أقل( 0.00) الداللة مساويا

 
ا
   :من حيث املؤهل : ثالثا

العينة حول تطبيق التشارك املعرفي تعزى للمؤهل  تم استخدام   أفرادبين أراء    (α≤0.05 )عند مستوى    إحصائيةللتحقق من وجود فروق ذات داللة  

 وجاءت النتائج كما يلي: (One way Anova test) األحادي اختبار تحليل التباين 
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 ( للمؤهلIndependent Sample T-testاختبار ت )  :(20جدول)

 الداللة  ى مستو  ف  مربع املتوسط  عدد درجات الحرية  مجموع املربعات  املصدر  البعد 

 السلوك 
 574. 556. 170. 2 340. بين املجموعات 

   306. 314 96.110 داخل املجموعات 

    316 96.451 املجموع 

الثقافة  

 التنظيمية 

 153. 4.238 1.586 2 3.171 بين املجموعات 

   374. 314 117.498 داخل املجموعات 

    316 120.669 املجموع 

تكنولوجيا  

املعلومات 

 واالتصاالت 

 513. 669. 211. 2 421. بين املجموعات 

   315. 314 98.814 داخل املجموعات 

    316 99.235 املجموع 

الدرجة  

الكلية  

للتشارك  

 املعرفي 

 659. 417. 097. 2 194. بين املجموعات 

   232. 314 72.789 داخل املجموعات 

    316 72.983 املجموع 

    spssاملصدر: إعداد الباحثة باإلعتماد على مخرجات برنامج التحليل اإلحصائي                          

  تبين من الجدول السابق ما يلي:

  العلمي العينة حول السلوك فى  تطبيق التشارك املعرفي تعزى للمؤهل   أفراد بين أراء   (α≤0.05 )عند مستوى     إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  

 الداللة مساوي مستوى حيث جاء 
 
 . إحصائية( مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة 0.05( أكبر من )0.574) ا

العينة حول الثقافة التنظيمية فى  تطبيق التشارك املعرفي تعزى   أفرادبين أراء   (α≤0.05 )عند مستوى     إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة   •

  مستوى حيث جاء   العلميللمؤهل 
 
 . إحصائية( مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة 0.05( أكبر من )0.153) الداللة مساويا

العينة حول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فى  تطبيق التشارك   أفرادبين أراء    (α≤0.05 )عند مستوى     إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة   •

  مستوى حيث جاء   العلمياملعرفي تعزى للمؤهل 
 
 .إحصائية( مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة 0.05( أكبر من )0.513) الداللة مساويا

  العلمي تعزى للمؤهل   املعرفيالعينة حول الدرجة الكلية للتشارك   أفرادبين أراء  (α≤ 0.05 )عند مستوى     إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة   •

  مستوى حيث جاء 
 
 . إحصائية( مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة 0.05( أكبر من )0.659) الداللة مساويا

 
ا
    : من حيث سنوات الخبرة :رابعا

العينة حول تطبيق التشارك املعرفي تعزى للسنوات الخبرة  تم   أفرادبين أراء    (α≤0.05 )عند مستوى     إحصائيةللتحقق من وجود فروق ذات داللة  

 (وجاءت النتائج كما يلي:One way Anova test) األحادي استخدام اختبار تحليل التباين 

 ( لسنوات الخبرة Independent Sample T-test( اختبار ت ) 21جدول )

 الداللة  ى مستو  ف  مربع املتوسط  عدد درجات الحرية  مجموع املربعات  املصدر  البعد 

 002. 6.471 1.909 2 3.818 بين املجموعات  السلوك 

   295. 314 92.632 داخل املجموعات 

    316 96.451 املجموع 

الثقافة  

 التنظيمية 

 000. 9.788 3.541 2 7.081 بين املجموعات 

   362. 314 113.588 داخل املجموعات 

    316 120.669 املجموع 

تكنولوجيا  

املعلومات 

 واالتصاالت 

 002. 1.345 421. 2 843. بين املجموعات 

   313. 314 98.392 داخل املجموعات 

    316 99.235 املجموع 

الدرجة  

الكلية  

للتشارك  

 املعرفي 

 005. 5.304 1.192 2 2.385 بين املجموعات 

   225. 314 70.598 داخل املجموعات 

    316 72.983 املجموع 

    spssاملصدر: إعداد الباحثة باإلعتماد على مخرجات برنامج التحليل اإلحصائي                     
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                                                            تبين من الجدول السابق ما يلي:

العينة حول السلوك فى  تطبيق التشارك املعرفي تعزى لسنوات الخبرة    أفرادبين أراء    (α≤ 0.05 )عند مستوى     إحصائيةوجود فروق ذات داللة   •

  مستوى حيث جاء 
 
  . إحصائية( مما يدل على وجود فروق ذات داللة 0.05من ) أقل( 0.002) الداللة مساويا

أراء    (α≤ 0.05 )عند مستوى    إحصائيةوجود فروق ذات داللة   • املعرفي تعزى   أفرادبين  التشارك  التنظيمية فى  تطبيق  الثقافة  العينة حول 

  مستوى لسنوات الخدمة حيث جاء 
 
 . إحصائية( مما يدل على وجود فروق ذات داللة 0.05من ) أقل( 0.00) الداللة مساويا

العينة حول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فى  تطبيق التشارك   أفرادبين أراء    (α≤0.05 )عند مستوى    إحصائيةوجود فروق ذات داللة   •

  مستوى املعرفي تعزى لسنوات الخدمة  حيث جاء 
 
 .إحصائية( مما يدل على وجود فروق ذات داللة 0.05من ) أقل( 0.002) الداللة مساويا

تعزى لسنوات الخدمة     املعرفيالعينة حول الدرجة الكلية للتشارك    أفرادبين أراء    (α≤0.05 )عند مستوى    إحصائيةوجود فروق ذات داللة   •

  مستوى حيث جاء 
 
 . إحصائية( مما يدل على وجود فروق ذات داللة 0.05من ) أقل( 0.005) الداللة مساويا

  من أقلبين فئة سنوات الخدمة  ) إحصائيةمن الجدول السابق تبين وجود فروق موجبة ذات داللة 
 
 من سنوات وأكثر 5 الى 2 من )من سنتين( وفئة كال

العينة حول تطبيق التشارك املعرفي تعزى لسنوات   أفرادبين أراء    (α≤0.05 )  عند مستوى   إحصائيةسنوات( ومنها نستنتج وجود فروق ذات داللة     5

 .سنتين( من أقلخبرة ) قلاألالخدمة  وكان هذا الفارق لصالح الفئة 

العينة حول تطبيق التنمية املهنية تعزى   أفرادبين أراء    (α≤0.05 )  عند مستوى   إحصائية: هل توجد فروق ذات داللة  التساؤل الرئيس ي الثالث 

افية املتمثلة في ) الجنس،  عدد سنوات الخبرة(؟  العمر،املؤهل العلمي،  للمتغيرات الديموغر

 
ا
 : من حيث الجنس :أوال

العينة حول تطبيق التنمية املهنية تعزى للجنس تم استخدام   أفرادبين أراء  (α≤0.05 )عند مستوى  إحصائيةللتحقق من وجود فروق ذات داللة 

 وجاءت النتائج كما يلي : (Independent Sample T-testاختبار ت )

 للجنس (Independent Sample T-testاختبار ت )   :(22جدول )

 مستوى الداللة  قيمة ت  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد  الجنس  

فريق   إدارة 

 العمل 

 503. 670.- 65397. 3.6414 122 ذكر

 50502. 3.6853 195 أنثى 

التدريب  

والتطوير 

 املستمر 

 248. 1.156- 62667. 3.6131 122 ذكر

 55851. 3.6913 195 أنثى 

إدارة  

 االجتماعات 

 650. 455. 49291. 3.6795 122 ذكر

 50198. 3.6533 195 أنثى 

 481. 706.- 59154. 3.6548 122 ذكر التفويض

 52400. 3.6997 195 أنثى 

الدرجة  

الكلية  

للتنمية  

 املهنية  

 534. 623.- 53095. 3.6472 122 ذكر

 46106. 3.6824 195 أنثى 

   spssاملصدر: إعداد الباحثة باإلعتماد على مخرجات برنامج التحليل اإلحصائي                      

                                                            تبين من الجدول السابق ما يلي:

تطبيق التنمية املهنية  تعزى     يالعينة حول إدارة فريق العمل ف  أفرادبين أراء    (α≤0.05 )عند مستوى     إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة   •

  مستوى للجنس حيث جاء 
 
 .إحصائية( مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة 0.05( أكبر من )0.503) الداللة مساويا

تطبيق التنمية املهنية     يالعينة حول التدريب والتطوير املستمر ف  أفراد بين أراء    (α≤0.05 )عند مستوى     إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة   •

  مستوى تعزى للجنس حيث جاء 
 
 .إحصائية( مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة 0.05( أكبر من )0.248) الداللة مساويا

تطبيق التنمية املهنية  تعزى    ياالجتماعات  ف  إدارة العينة حول    أفرادبين أراء    (α≤0.05 )عند مستوى     إحصائية عدم وجود فروق ذات داللة   •

  مستوى للجنس حيث جاء 
 
 .إحصائية( مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة 0.05( أكبر من )0.650) الداللة مساويا

تطبيق التنمية املهنية  تعزى للجنس   يالعينة حول التفويض  ف أفرادبين أراء  (α≤ 0.05 )عند مستوى   إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  •

 الداللة مساوي مستوى حيث جاء 
 
 . إحصائية( مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة 0.05( أكبر من )0.481) ا
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العينة حول الدرجة الكلية للتنمية املهنية  تعزى للجنس حيث    أفرادبين أراء    (α≤0.05 )عند مستوى     إحصائية عدم وجود فروق ذات داللة   •

  مستوى جاء 
 
 . إحصائية( مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة 0.05( أكبر من )0.534) الداللة مساويا

 
ا
 :من حيث العمر  :ثانيا

العينة حول تطبيق التنمية املهنية تعزى للعمر تم استخدام   أفرادبين أراء    (α≤0.05 )عند مستوى    إحصائيةللتحقق من وجود فروق ذات داللة  

  وجاءت النتائج كما يلي: (One way Anova test) األحادي اختبار تحليل التباين 

 ( للعمر Independent Sample T-testاختبار ت )  :(23جدول )

 الداللة  ى مستو  ف مربع املتوسط  عدد درجات الحرية  مجموع املربعات  املصدر  البعد 

فريق   إدارة 

 العمل 

 000. 7.039 2.136 3 6.407 بين املجموعات 

   303. 313 94.966 داخل املجموعات 

    316 101.372 املجموع 

التدريب  

والتطوير 

 املستمر 

 000. 6.252 2.044 3 6.133 بين املجموعات 

   327. 313 102.359 داخل املجموعات 

    316 108.493 املجموع 

إدارة  

 االجتماعات 

 009. 3.907 942. 3 2.827 بين املجموعات 

   241. 313 75.508 داخل املجموعات 

    316 78.336 املجموع 

 التفويض
 001. 5.711 1.657 3 4.970 بين املجموعات 

   290. 313 90.791 داخل املجموعات 

    316 95.761 املجموع 

الدرجة الكلية  

للتنمية  

 املهنية 

 000. 7.085 1.599 3 4.798 بين املجموعات 

   226. 313 70.646 داخل املجموعات 

    316 75.443 املجموع 

    spssاملصدر: إعداد الباحثة باإلعتماد على مخرجات برنامج التحليل اإلحصائي                       

                                                            تبين من الجدول السابق ما يلي:

العينة حول إدارة فريق العمل فى  تطبيق التنمية املهنية  تعزى للعمر  حيث   أفرادبين أراء    (α≤ 0.05 )عند مستوى     إحصائيةوجود فروق ذات داللة  

 الداللة مساوي مستوى جاء 
 
  .إحصائية( مما يدل على وجود فروق ذات داللة 0.05من ) أقل( 0.00) ا

العينة حول التدريب والتطوير املستمر فى  تطبيق التنمية املهنية تعزى   أفرادبين أراء    (α≤ 0.05 )عند مستوى    إحصائية وجود فروق ذات داللة   •

  مستوى للعمر حيث جاء 
 
 .إحصائية( مما يدل على وجود فروق ذات داللة 0.05من ) أقل( 0.00) الداللة مساويا

تطبيق التنمية املهنية تعزى للعمر    فياالجتماعات   إدارة العينة حول  أفرادبين أراء  (α≤0.05 )عند مستوى   إحصائية وجود فروق ذات داللة  •

  مستوى حيث جاء 
 
 . إحصائية( مما يدل على وجود فروق ذات داللة 0.05من ) أقل( 0.009) الداللة مساويا

العينة حول التفويض  فى  تطبيق التنمية املهنية  تعزى للعمر حيث    أفرادبين أراء    (α≤0.05 )عند مستوى    إحصائيةوجود فروق ذات داللة   •

  مستوى جاء 
 
 .إحصائية( مما يدل على وجود فروق ذات داللة 0.05من ) أقل( 0.001) الداللة مساويا

العينة حول الدرجة الكلية للتنمية املهنية  تعزى للعمر  حيث جاء    أفرادبين أراء    (α≤0.05 )عند مستوى    إحصائيةوجود فروق ذات داللة   •

  مستوى 
 
 . إحصائية( مما يدل على وجود فروق ذات داللة 0.05من ) أقل( 0.00) الداللة مساويا

 
ا
   :من حيث املؤهل  :ثالثا

العينة حول تطبيق التنمية املهنية  تعزى للمؤهل  تم استخدام   أفرادبين أراء    (α≤0.05 )عند مستوى     إحصائيةللتحقق من وجود فروق ذات داللة  

 وجاءت النتائج كما يلي: (One way Anova test) األحادي اختبار تحليل التباين 
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 ( للمؤهلIndependent Sample T-testاختبار ت )  :(24جدول)

 الداللة  مستوى  ف مربع املتوسط  عدد درجات الحرية  مجموع املربعات  املصدر  البعد

فريق  إدارة 

 العمل

 111. 2.211 704. 2 1.408 بين املجموعات 

   318. 314 99.965 داخل املجموعات 

    316 101.372 املجموع 

التدريب  

والتطوير 

 املستمر 

 173. 1.764 603. 2 1.205 بين املجموعات 

   342. 314 107.288 داخل املجموعات 

    316 108.493 املجموع 

إدارة  

 االجتماعات 

 187. 1.684 416. 2 831. بين املجموعات 

   247. 314 77.504 داخل املجموعات 

    316 78.336 املجموع 

 666. 407. 124. 2 248. بين املجموعات  التفويض 

   304. 314 95.513 داخل املجموعات 

    316 95.761 املجموع 

الدرجة  

الكلية 

للتنمية 

 املهنية

 183. 1.707 406. 2 811. املجموعات بين 

   238. 314 74.632 داخل املجموعات 

    316 75.443 املجموع 

    spssاملصدر: إعداد الباحثة باإلعتماد على مخرجات برنامج التحليل اإلحصائي                   

                                                             تبين من الجدول السابق ما يلي:

تطبيق التنمية املهنية  تعزى     فيالعينة حول إدارة فريق العمل    أفرادبين أراء  (α≤0.05 )عند مستوى     إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة   •

  مستوى حيث جاء   العلميللمؤهل 
 
 إحصائية ( مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة 0.05( أكبر من )0.111) الداللة مساويا

تطبيق التنمية املهنية      يالعينة حول التدريب والتطوير املستمر ف  أفرادبين أراء  (α≤0.05 )عند مستوى     إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة   •

  مستوى حيث جاء   العلميتعزى للمؤهل 
 
 إحصائية( مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة 0.05( أكبر من )0.173) الداللة مساويا

تطبيق التنمية املهنية  تعزى     يالعينة حول ادارة االجتماعات  ف  أفرادبين أراء  (α≤0.05 )عند مستوى     إحصائية عدم وجود فروق ذات داللة   •

  مستوى حيث جاء   العلميللمؤهل 
 
 إحصائية ( مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة 0.05( أكبر من )0.187) الداللة مساويا

تطبيق التنمية املهنية  تعزى للمؤهل   يالعينة حول التفويض  ف أفرادبين أراء (α≤0.05 )عند مستوى   إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  •

  مستوى حيث جاء   العلمي
 
 إحصائية ( مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة 0.05( أكبر من )0.666) الداللة مساويا

   العلمي العينة حول الدرجة الكلية للتنمية املهنية  تعزى للمؤهل  أفرادبين أراء  (α≤0.05 )عند مستوى   إحصائية عدم وجود فروق ذات داللة  •

  مستوى حيث جاء 
 
 إحصائية ( مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة 0.05( أكبر من )0.183) الداللة مساويا

:رابع
ا
    : من حيث سنوات الخبرة ا

العينة حول تطبيق التنمية املهنية تعزى لسنوات الخدمة  تم  أفرادبين أراء  (α≤0.05 )عند مستوى   إحصائيةللتحقق من وجود فروق ذات داللة 

   وجاءت النتائج كما يلي: (One way Anova test) األحادي استخدام اختبار تحليل التباين 

 ( لسنوات الخبرة Independent Sample T-testاختبار ت )  :(25جدول )

 الداللة  مستوى  ف املتوسط مربع  عدد درجات الحرية  مجموع املربعات  املصدر  البعد 

فريق   إدارة 

 العمل 

 000. 10.702 3.235 2 6.469 بين املجموعات 

   302. 314 94.903 داخل املجموعات 

    316 101.372 املجموع 

التدريب  

والتطوير 

 املستمر 

 043. 3.169 1.073 2 2.146 بين املجموعات 

   339. 314 106.346 داخل املجموعات 

    316 108.493 املجموع 

إدارة  

 االجتماعات 

 014. 4.333 1.052 2 2.104 بين املجموعات 

   243. 314 76.231 داخل املجموعات 

    316 78.336 املجموع 
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 003. 6.044 1.775 2 3.550 بين املجموعات  التفويض

   294. 314 92.211 داخل املجموعات 

    316 95.761 املجموع 

الدرجة الكلية  

للتنمية  

 املهنية 

 002. 6.540 1.508 2 3.017 بين املجموعات 

   231. 314 72.427 داخل املجموعات 

    316 75.443 املجموع 

 spssاملصدر: إعداد الباحثة باإلعتماد على مخرجات برنامج التحليل اإلحصائي                      

  تبين من الجدول السابق ما يلي:

العينة حول إدارة فريق العمل فى  تطبيق التنمية املهنية  تعزى لسنوات    أفرادبين أراء    (α≤0.05 )عند مستوى     إحصائيةوجود فروق ذات داللة   •

 .إحصائية( مما يدل على وجود فروق ذات داللة 0.05من ) أقل( 0.00الداللة مساويا ) مستوى الخدمة   حيث جاء 

العينة حول التدريب والتطوير املستمر فى  تطبيق التنمية املهنية تعزى   أفرادبين أراء    (α≤ 0.05 )عند مستوى    إحصائية وجود فروق ذات داللة   •

  مستوى لسنوات الخدمة  حيث جاء 
ُ
 . إحصائية( مما يدل على وجود فروق ذات داللة 0.05من ) أقل( 0.043) الداللة مساويا

االجتماعات  فى  تطبيق التنمية املهنية تعزى لسنوات   إدارة العينة حول    أفرادبين أراء    (α≤0.05 )عند مستوى     إحصائيةوجود فروق ذات داللة   •

 الداللة مساوي مستوى الخدمة  حيث جاء 
 
 .إحصائية( مما يدل على وجود فروق ذات داللة 0.05من ) أقل( 0.014) ا

أراء    (α≤0.05 )عند مستوى     إحصائيةوجود فروق ذات داللة   • املهنية  تعزى لسنوات    أفراد بين  التنمية  التفويض  فى  تطبيق  العينة حول 

  مستوى الخدمة  حيث جاء 
 
 .إحصائية( مما يدل على وجود فروق ذات داللة 0.05من ) أقل( 0.003) الداللة مساويا

العينة حول الدرجة الكلية للتنمية املهنية  تعزى لسنوات الخدمة      أفرادبين أراء    (α≤0.05 )عند مستوى     إحصائيةوجود فروق ذات داللة   •

  مستوى حيث جاء 
 
 . إحصائية( مما يدل على وجود فروق ذات داللة 0.05من ) أقل( 0.002) الداللة مساويا

 النتائج: 

راَسة: ِّ
 نتائج الد 

ل إليها البحث ، على النحو   التالي: ويتمثل ذلك في عرض أبرز النتائج التي توصَّ

ط   ألفراد املعرفيدرجة التشارك  • راَسة، وجاء املتوس ِّ ِّ
عينة الدراسة كان بدرجة كبيرة حيث جاء بدرجة موافقة )موافق( من وجهة نظر أفراد عينة الد 

 ( 0.84( بانحراف معياري بلغ )3.76العام مساويا   )

ط   عينة الدراسة كانت بدرجة كبيرة حيث جاءت بدرجة موافقة )موافق( من وجهة نظر  ألفراددرجة التنمية املهنية   • راَسة، وجاء املتوس ِّ ِّ
أفراد عينة الد 

 ( 0.85( بانحراف معياري بلغ )3.67العام مساويا   )

 للسلوك في التشارك املعرفي على التنمية املهنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة نجران  إحصائيةوجود أثر ذات داللة  •

 تشارك املعرفي على التنمية املهنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعة نجرانللثقافة التنظيمية في ال إحصائيةوجود أثر ذات داللة  •

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في التشارك املعرفي على التنمية املهنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في    إحصائيةوجود أثر ذات داللة   •

 جامعة نجران

 تعزى للجنس  املعرفيبين أراء افراد العينة حول تطبيق التشارك  (α≤0.05 )عند مستوى  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  •

بين أراء افراد العينة حول تطبيق التشارك املعرفي تعزى للعمر وكان هذا الفارق لصالح    (α≤0.05 )عند مستوى    إحصائيةوجود فروق ذات داللة   •

 سنة (  25من  أقلعمرا ) قلالفئة األ

  العلميبين أراء افراد العينة حول تطبيق التشارك املعرفي تعزى للمؤهل  (α≤0.05 )عند مستوى  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  •

الخدمة  وكان هذا   (α≤0.05 )عند مستوى    إحصائية وجود فروق ذات داللة   • املعرفي تعزى لسنوات  التشارك  العينة حول تطبيق  افراد  أراء  بين 

 سنتين( من أقلخبرة ) قلح الفئة األالفارق لصال

 بين أراء افراد العينة حول تطبيق التنمية املهنية  تعزى للجنس   (α≤0.05 )عند مستوى  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  •

للعمر وكان هذا الفارق لصالح  بين أراء افراد العينة حول تطبيق التنمية املهنية  تعزى    (α≤0.05 )عند مستوى    إحصائيةوجود فروق ذات داللة   •

 سنة (  25من  أقلعمرا ) قلالفئة األ

    العلميبين أراء افراد العينة حول تطبيق التنمية املهنية  تعزى للمؤهل  (α≤0.05 )عند مستوى  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  •
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العينة حول تطبيق التنمية املهنية تعزى لسنوات الخدمة  وكان هذا الفارق  بين أراء افراد    (α≤ 0.05 )عند مستوى    إحصائيةوجود فروق ذات داللة   •

 سنتين(  من أقلخبرة  ) قللصالح الفئة األ

 التوصيات: 

 
 
 للنتائج السابق التوصل إليها فإنه يمكن تقديم مجموعة من التوصيات كالتالي:  وفقا

 .العمل لتبادل اآلراء واألفكار  أفرادضرورة التواصل بين  •

 . عقد الندوات واملؤتمرات العلمية للمشاركة فى تبادل املعرفة بين العاملين •

 .الالزمتشجيع العاملين على املشاركة املعرفية بتقديم الدعم  •

 . للتشجيع على العمل كفريق يتقديم الدعم الكاف  •

 .تشجيع إدارة الجامعة أعضاء هيئة التدريس على بذل جهودهم الذاتية لتطوير مهاراتهم وقدراتهم  •

 .ضرورة قيام إدارة الجامعة بمسح دوري لالحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتلبيتها •
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Abstract The study aimed to know the effect of knowledge sharing represented in (Behavior, 

Organizational Culture, Information and Communication Technology) on achieving professional 

development for faculty members at Najran University. The sample of the study consisted of (317) 
faculty members at Najran University, who were chosen by a simple random sampling from a community 

of (1464) faculty members. The Descriptive Analytical Approach was used by developing a 

questionnaire consisting of two axes. The first one included 18 paragraphs to measure knowledge 

sharing, these paragraphs were divided into three main dimensions which are (Behavior, Organizational 
Culture, Information and Communication Technology), and the second axis included 37 paragraphs to 

measure professional development. The validity and reliability of the tool (questionnaire) was 

confirmed, and many results were reached, the most significant of which are: the presence of impact at 
the significance level (a ≤0.05) a for knowledge sharing in its dimensions represented in (Behavior, 

Organizational Culture, Information and Communication Technology) on professional development 

from the point of view of faculty members at Najran University and in light of the results reached, the 

study recommended several recommendations, the most important of which are: The necessity of 
communication between staff personnel to exchange views and ideas, holding scientific seminars and 

conferences to participate in the exchange of knowledge between faculty members, encouraging 

workers to share knowledge by providing the necessary support, providing an adequate support to 
encourage work as a team, the university board encourages faculty members to make their own efforts 

to develop their skills and abilities, and finally the necessity for the university board to make periodically 

survey on the training needs for faculty members to meet them.  

Keywords: knowledge sharing; Professional development; university institutions. 
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