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: المستخمص
 استيدف البحث التعرف عمى واقع المشاركة بالمعرفة لدى مديري المدارس 

الثانوية العامة الحكومية بمحافظة المنوفية من وجية نظر المعممين، بغرض وضع 
وتم استخدام المنيج الوصفى، . آليات لتحسين مستوى ممارسة المديرين ليا بمدارسيم
من مديرى المدارس،  (107)وتم إعداد استبانتين ُطبقت إحداىما عمى عينة قواميا 

بيدف تحديد مستوى جاىزية مديرى المدارس من حيث المعرفة بمفيوم المشاركة 
بالمعرفة، وأىميتيا، واتجاىاتيم نحو ممارستيا، وُطبقت األخرى عمى عينة قواميا 

من المعممين بيدف تحديد مستوى الثقافة التنظيمية الداعمة لممشاركة بالمعرفة،  (359)
وأظيرت النتائج ارتفاع مستوى . وواقع ممارسة المديرين لعمميات المشاركة بالمعرفة

جاىزية المديرين، فى حين جاء مستوى الثقافة التنظيمية، وممارسة المديرين لعمميات 
وتم اقتراح آليات لتحسين واقع ممارسة المشاركة . المشاركة بالمعرفة بدرجة متوسطة

.  بالمعرفة بالمدارس فى ضوء اإلطار النظرى لمبحث ونتائجو
. المشاركة بالمعرفة، مديرو المدارس، المدارس الثانوية: الكممات المفتاحية
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The Actual Practice of Public Secondary School Principals for 
Knowledge Sharing Processes from the Point of View of the 

Teachers: A Field Study in Menoufia Governorate 
Prof. Dr.Ayman Hamdi Amar 

Dr. Yasir Mymoon Abbas 
Abstract: 

The aim of the research was to identify the reality of 

knowledge sharing among public secondary schools principals in 

Menoufia governorate from the point of view of the teachers, in 

order to develop mechanisms to improve the level of knowledge 

sharing among principals in their schools. The descriptive 

approach was used. Two questionnaires were prepared, one of 

which was applied to a sample of (107) school principals, in order 

to determine the level of readiness of the principals in terms of 

their knowledge about the Knowledge sharing concept, 

Knowledge sharing importance, and their attitudes towards 

knowledge sharing practice. The other was applied to a sample of 

(359) teachers in order to determine the level of organizational 

culture supporting knowledge sharing, and the reality of the 

practice of principals to share knowledge. The results showed a 

high level of readiness of principals, while the level of 

organizational culture, and the practice of principals to the 

processes of knowledge sharing with a medium degree. 

Mechanisms have been developed to improve the practice of 

participation in knowledge of schools in light of the research 

theoretical framework and the research results. 

Key wards: Knowledge sharing, school principals, high schools. 
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 :مقدمة
 المعاصرة عمى اختبلف أنواعيا موجة من التحوالت والتغيرات المنظماتتواجو 

، تمك الثورة تكنولوجيةالمتسارعة التي تجتاح عالم اليوم وفي مقدمتيا الثورة المعمومية وال
التي تعتمد الَمْعرَفة   العممية المتقدمة واالستخدام األمثل لممعمومات المتدفقة الناتجة 

االنترنت، ونتيجة لتمك التحوالت و الحاسب اآللي كنولوجياعن التقدم الكبير في ت
أصبحت الَمْعرَفة تمثل المصدر االستراتيجي األىم، بل أصبحت العامل األقوى واألكثر 

 . أو فشمياالمؤسساتتأثيرًا وسيطرة في نجاح 
الَمْعرَفة واحدة من أىم القوى المحركة والحاسمة لنجاح جميع أنواع ولما كانت 

مدارس ) التعميمية المؤسسات، فقد أصبح من الضروري أن ُتطبق مختمفالمؤسسات 
حتى تستطيع أن ُتحقق ميزة ومكانة تنافسية باعتبارىا عنصًرا  "إدارة الَمْعرَفة" (وجامعات

 .أساسًيا وجوىرًيا لمنجاح
بما أننا نعيش في عصر اقتصاد الَمْعرَفة، فإننا بحاجة إلى إدارة تمك الَمْعرَفة؛ و
بشكل  المتخصصة بحد ذاتيا ال تُتنتج شيًئا ما لم يتم إدارة تمك الَمْعرَفة  فالَمْعرَفة  
 ألي الحديثة أصبحت أىم صور اإلدارة  ؛ فقد((Naramore,2012,P:1فعال وجيد

وبالتالي فيي ُتشكل التحدي القادم لممؤسسات التعميمية مؤسسة ُتريد التميز والنجاح، 
عمى اختبلف أنواعيا؛ فممارسة إدارة الَمْعرَفة ىي الشرط األول لتحقيق اإلبداع، 

.  (Stefan & Chivu,2011,P:604) والتنمية الناجحة          
دارة الَمْعرَفة وتعمل في إطار بيئة  ومخرجات، مدخبلت ليا إدارية عممية وا 

 متتالية متعددة خطوات إلى وتنقسم خارجية معينة ُتوثر عمييا وعمى تفاعبلتيا،
 منيا واليدف واستخداميا، وتوزيعيا وتخزينيا وجمعيا الَمْعرَفة   َخمق مثل ومتشابكة،

ىاني ) لممنظمة قيمة أكبر عمى لمحصول  صورة أكفأ في الَمْعرَفة ُمشاَرَكةُ  ىو
(. 2011،29العجمي،
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حيث تبدأ اإلدارة بإنشاء  ىمًا من إدارة الَمْعرَفةم بالَمْعرَفة جزًءا الُمشاَرَكةُ وتعتبر 
يتم استخداميا، ورغم الُمشاَرَكُة ، وعقب ُمشاَرَكُتياالَمْعرَفة ثم تخزينيا ثم نقميا، ومن ثم 

نو ثبت أن باإلمكان تطبيقو في أمن المفاىيم الحديثة، إال  بالَمْعرَفة الُمشاَرَكُة أن مفيوم
  . التعميميةمؤسساتكافة ال

ن الَمْعرَفة ُتصبح  ألالَمْعرَفةأىم عمميات إدارة حد أ  بالَمْعرَفةالُمشاَرَكةُ ُتعد و
 بيا الُمشاَرَكةُ عند   بيا واستثمارىا، كما تتطور الَمْعرَفةالُمشاَرَكةُ ذا لم يتم إبدون فائدة 

 Szulanski ,1996,P:27) )أكده واستخداميا بالشكل الصحيح واألمثل، وىذا ما 
، ويعضد ىذه " بياالُمشاَرَكةُ أن الموارد الَمْعرَفية تصبح أكثر قيمة عندما يتم "بقولو 
الُمشاَرَكُة ن أعمى حيث أكدا ( 7،2011،منصورإبراىيم أسميان الطاىر، و)الفكرة 

 المؤسسات جدًا لدعم أداء ةُميمو المؤسسات،عممية ُميمة لدعم اإلبداع في بالَمْعرَفة 
 . الُمعمنةوتطوير َمْعرَفة األفراد الضمنية والَمْعرَفة

 يتم ُمشاَرَكةُ ما لم : " أنإلى (Almahamid,et al.,2010,P:330)ُيشيرو
في متغيرات تنظيمية  تأثير محدود امنظمة، فإن الَمْعرَفة يكون لوالالفردية في  الَمْعرَفة
  ."أخرى

  الَمْعرَفةُمشاَرَكةُ  أن أحد أبرز أسباب التركيز عمى (Zmud,2000)ويوضح 
بحد ذاتيا ال تؤدي إلى أداء متفوق لممنظمة إذا لم يتم   الَمْعرَفةَخمقىو أن عممية 

مع اآلخرين، وتمكينيم من استخداميا دون تحميل المنظمة   الَمْعرَفةه ىذُمشاَرَكةُ 
 .الُمشاَرَكةُ نتيجة  كبيرةتكاليف 

إلى أن البقاء في دائرة التنافسية  (Ling,et al.,2009,P:125)وقد أشار
بين جميع العاممين في  داخل المنظمات يتطمب المحافظة عمى الَمْعرَفة، والُمشاَرَكُة بيا

. كافة أنحاء المنظمة
  َتشاُرك الَمْعرَفة إلى أن(Babalhavaeji&Kermani,2011,P:1) أشاركما

لى أداء أفضل في ،ُيؤدي إلى التطوير الميني  .الجديدة إنتاج الَمْعرَفةوعمل، ال وا 
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ومن ، ىميةأ  إدارة الَمْعرَفةعممياتر كثأ دح أوُتعتبر الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة
 زتمي نيضم ذيلا سألسا اُتشكل ىان أل تطبيق عمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةروريلضا
أسميان الطاىر، )إليووىذا يتفق مع ما أشار  .فييا داعإلبا معديونا التعميمية، تسساؤم
بأن أىم عناصر نجاح نظم الَمْعرَفة وتحقيقيا ألىداف  (2،2011،منصورإبراىيم و

المنظمات ىو نجاح الجزء المتعمق بُمشاَرَكُة الَمْعرَفة، والذي يحتاج إلى ُمناخ تنظيمي 
داعم ممكن أن يؤدي إلى امتبلك المنظمة ميزة معرفية مستدامة، وىذا ما يؤكده 

أساس لمميزة المستدامة  كي تصبح الَمْعرَفة"حيث يقول  (Lubit,2001,P:164)أيًضا
عمى جعميا جاىزة لمُمشاَرَكُة واالنتشار داخل المنظمة، ولكن يجب الحذر  يجب العمل

تؤثر عمى قدرة المنظمة عمى َخمق حتى ال خرين من خارج المنظمة، آلمن تسربيا إلى ا
 ". القيمة

  :البحثبررات م
استناًدا إلى أىميتو وحداثتو خاصة في قطاع   البحث الحاليتم اختيار موضوع

 والذي العنصر البشري الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة ىو الدراسات التربوية، ذلك أن جوىر تطبيق
َمْعرَفة متميزة ال ُيستفاد  العامة، والذين يممكون الثانوية  مديري المدارسيتمثل ىنا في

عندما يتركون العمل في المدرسة حيث تذىب معيم ىذه  (في كثير من األحيان)منيا
ف مؤسساتنا التعميمية مختموتبادل الَمْعرَفة في لنقل كما أن ىناك دائًما ضرورة . الَمْعرَفة
 التي تَخمقيا ىذه الَمْعرَفة، والتي تشكل ىدف الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة،لقيمة الى استناًدا إ

 الثانوية لعمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة  مديري المدارسضرورة ممارسة باإلضافة إلى
ُتعد من أىم مؤسسات المجتمع التي تقوم عمى إنتاج واستثمار الَمْعرَفة، ومن والتي 

. أنسب البيئات لتفعيل تطبيق تمك العمميات وذلك لمُمساىمة في َخمق بيئة تعميمية فعالة
 الختيار موضوع البحث الحالي، مبررات توجد مجموعة وعموًما ُيمكن القول بأنو

 :أىميا
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 في البحوث والدراسات المصرية التي تناولت الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة الَمْعرَفيالنقص  -ٔ
كأسموب إداري ُيمكن أن ُيطبق في المؤسسات التعميمية بشكل عام، كما ال توجد 

 بشكل مباشر؛ حيث لم البحث الحاليبحوث أو دراسات عربية تناولت موضوع 
رانا )دراسة: ُطبقتا في التعميم الجامعي المصري وىي (دراستان)يجد الباحثان سوى 

تأثير الدوافع الذاتية والتحفيز الخارجي عمى السموك  : بعنوان(2015عبد الستار،
 الدوافع  أندراسة ميدانية، والتي أشارت نتائجيا إلى- الفردي لُمشاَرَكُة الَمْعرَفة

والتحفيز  (الحاجة لمشعور بالثقة بالنفس، االستقبللية، مساعدة الزمبلء)الذاتية
 (الترابط بين الزمبلء، تقدير الكمية،السمعة،العبلقات التبادلية بين الزمبلء)الخارجي

ُمشاَرَكُة الَمْعرَفة لدى أعضاء ىيئة التدريس يؤثران بشكل إيجابي عمى سموك 
ومعاونييم بجامعة القاىرة ، وأن أعضاء ىيئة التدريس وخاصة األساتذة يوجد لدييم 

محمد )ودراسة. دوافع ذاتية وتحفيز خارجي أكثر من الييئة المعاونة
دراسة - أثر االختبلفات الثقافية عمى ُمشاَرَكُة الَمْعرَفة:  بعنوان(2015حشيش،

 وجود عبلقة تأثير تطبيقية عمى الجامعات الحكومية، والتي أشارت نتائجيا إلى
ُمشاَرَكُة الَمْعرَفة لدى عينة  و االختبلفات الثقافيةجوىرية ذات داللة إحصائية بين

 ،من أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم يعممون في ثبلث جامعات حكومية مصرية
خيرو )دراسة : وىيالتعميم الجامعيدراسة عربية ُطبقت في  (أربع عشرة)و

دور تكنولوجيا المعمومات والَتشاُرك بالَمْعرَفة :  بعنوان(41-2016،19البقور،
 وأثرىما في تحقيق ضمان جودة التعميم العالي دراسة تطبيقية في جامعة الطائف،

والتي أشارت نتائجيا إلى أن الَتشاُرك بالَمْعرَفة ُيؤثر في تحقيق ضمان جودة التعميم 
: بعنوان( 209-159 ،2016محمد محمد،)دراسةو في جامعة الطائف، العالي

دراسة مسحية عمى جامعات دولة اإلمارات - مشاركة المعرفة في البيئة األكاديمية
أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم :  أنوالتي أشارت نتائجيا إلىالعربية المتحدة، 
 يمتمكون نوايا دولة اإلمارات العربية المتحدةجامعة ب (15)الذين يعممون في
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ُمشاَرَكُة  وأن ثقافة واتجاىات ومعتقدات إيجابية نحو ُمشاَرَكُة الَمْعرَفة في جامعاتيم،
عبد )ودراسة بنسبة كبيرة، الَمْعرَفة تنتشر بين أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم

تأثير الَتشاُرك :  بعنوان(269-2015،251المالك ججيق، وزكية ججيق،
دراسة ميدانية في كمية العموم - الَمْعرَفي عمى كفاءة أساتذة التعميم العالي

، والتي أشارت نتائجيا االقتصادية والتجارية وعموم التيسير بجامعة برج بوعريريج
السموك،الثقافة ) وجود عبلقة تأثير إيجابية لمَتشاُرك الَمْعرَفي بأبعاده األربعةإلى

 عمى كفاءة أعضاء ىيئة التدريس بأنواعيا(التنظيمية،فرق العمل، التكنولوجيا
ثروت عبد الحافظ، وياسر ) ، ودراسة(الجوىرية التسييرية، الجماعية، الفردية،)

 لدى  الَمْعرَفيواقع ممارسة الَتشاُرك:  بعنوان(517-2015،480الميدي،
دراسة تطبيقية عمى كميات التربية في بعض الجامعات – أعضاء ىيئة التدريس

 لدى أعضاء ىيئة الَمْعرَفي أن مستوى الَتشاُرك ، والتي أشارت نتائجيا إلىالعربية
جامعتي األزىر وعين شمس )التدريس في كميات التربية بأربع جامعات عربية

 (بمصر، وجامعة السمطان قابوس بسمطنة ُعمان، وجامعة الممك خالد بالسعودية
يقع في المدى المتوسط، مع التأكيد عمى أىمية العامل الشخصي، والعامل 

عباس ) بالجامعات، ودراسةالَمْعرَفيالتنظيمي في ممارسة الَتشاُرك 
تأثير نظرية السموك المخطط في األداء :  بعنوان(382-2015،348،سعيد

بحث استطبلعي ألراء عينة من أعضاء الييئة : التنظيمي عبر ُمشاَرَكُة الَمْعرَفة
التدريسية في كمية المأمون الجامعة، والتي أشارت نتائجيا إلى أن الُمشاَرَكُة 

 العراقية ُتوثر في العبلقة  بكمية المأمون الجامعة بين أعضاء ىيئة التدريسبالَمْعرَفة
العبلقات التعاونية المتبادلة،الكفاءة الذاتية ) السموك المخطط بين

المال، والزبون، )وأداء الكمية من منظور (المدركة،المكافآت،المناخ التنظيمي
 أثر:  بعنوان(336-2015،313مي ذوابي،) ودراسة،(والعمميات، والتعمم والنمو

الَتشاُرك بالَمْعرَفة في تحقيق األىداف االستراتيجية دراسة تطبيقية عمى الجامعات 



 الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة من لعمميات الحكومية بمحافظة المنوفية الثانوية العامة المدارس مديريواقع ممارسة 
ٌاسر مٌمون عباس/د      إٌمان حمدي عمار  /د.م.أ             دراسة ميدانية: نظر المعممين وجية  

 

 

 2017                  العدد الثالثون                                                                                                       يناير  

               -50-  

 والتي توصمت نتائجيا إلى وجود تأثير لمَتشاُرك بالَمْعرَفة لعمداء ،األردنية الخاصة
الجامعات األردنية الخاصة في مدينة َعمان األردنية عمى تحقيق األىداف 

ىناء )، ودراسة(اإلبتكار،اإلنتاجية، والمسئولية االجتماعية)اإلستراتيجية لمجامعة
دور المعرفة الضمنية في تحسين جودة خدمة التعميم :  بعنوان(2015المنيراوي،

دراسة ميدانية عمى الجامعات الفمسطينية في غزة، والتي أوصت بضرورة - العالي
ُمشاَرَكُة الَمْعرَفة الضمنية كمدخل لتطوير وتحسين جودة  الجامعات الفمسطينيةتبني 

خدمة التعميم، وَخمق ثقافة مشجعة وداعمة لمشاركة الَمْعرَفة، وتأسيس بيئة تقوم 
الدور المعدل : بعنوان(2013محمد الحر،)، ودراسةعمى أساس الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة

-  ُمشاَرَكُة الَمْعرَفة في العبلقة بين أنماط القيادة وأداء أعضاء ىيئة التدريسلثقافة
، والتي توصمت نتائجيا إلى أن دراسة ميدانية في الجامعات األردنية الرسمية

الجامعات األردنية الرسمية ُتمارس ُمشاَرَكُة الَمْعرَفة بدرجة عالية، ووجود أثر ألبعاد 
أحمد البدري، ومحمد )ثقافة ُمشاَرَكُة الَمْعرَفة في أداء أعضاء ىيئة التدريس، ودراسة

دور ُمشاَرَكُة الَمْعرَفة بالمجالس العممية :  بعنوان(390-2013،371عارف، 
وجود اىتمام دراسة تطبيقية، والتي توصمت نتائجيا إلى - بالجامعات السعودية

الممك عبد )كبير لدى أمانات المجالس العممية بالجامعات الحكومية السعودية
حاكم ) ودراسةبعممية ُمشاَرَكُة الَمْعرَفة، (العزيز، أم القرى، طيبة، الطائف، جازان

زراعة المعرفة واالستثمار في رأس المال :  بعنوان(48-2013،7محسن وآخران،
البشري ودورىما في مواجية االحتكار المعرفي دراسة تطبيقية عمي عينة من طمبة 

 الضمنية الَمْعرَفةتشجيع األفراد ذوي والتي أوصت بضرورة  (الدكتوراه)البورد العربي
 . الجماعيالَمْعرَفيعمى الُمشاَركة بيا مع اآلخرين من أجل تعزيز ورفع المستوى 

 دور الثقافة التنظيمية في :بعنوان( 105-2013،79ىناء العسكري،)ودراسة
دراسة تطبيقية في كمية - تعزيز الَتشاُرك الَمْعرَفي لدى أعضاء الييئة التدريسية

  السائدة  لمثقافة التنظيمية، والتي أشارت نتائجيا إلى وجود دوراإلدارة واالقتصاد
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 ،في تعزيز الَتشاُرك الَمْعرَفي لدى الييئة التدريسية بكمية اإلدارة واالقتصاد
- تقاسم المعرفة في الجامعات األردنية:  بعنوان(2011أمجد المغيض،)ودراسة

ارتفاع مستوى تطبيق مفيوم تقاسم  والتي توصمت نتائجيا إلى، دراسة ميدانية
الَمْعرَفة في بعض الجامعات األردنية الحكومية والخاصة من وجية نظر أعضاء 

 (239-2011،200ُمعاذ الذنيبات وآخران،)ودراسةالييئة التدريسية، 
إطار مقترح لتطوير إدارة الَمْعرَفة - الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة في جامعة الطائف:بعنوان

وجود مستوي ، والتي توصمت نتائجيا إلى من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس
متوسط من الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة بين أعضاء ىيئة التدريس في جامعة الطائف، 

الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة بعاممي تكنولوجيا المعمومات، واتجاىات أعضاء ىيئة وتأثر 
-2010،40أنمار الكيالني، ومرام أبو النادي،) ودراسةالتدريس نحو ممارستيا،

العوامل المكونة لمثقافة المؤسسية الداعمة لمَتشاُرك الَمْعرَفي في :  بعنوان(62
الجامعات األردنية الرسمية، والتي أشارت نتائجيا إلى اتفاق أغمب أفراد العينة 

جامعات أردنية رسمية ( ست)عضو ىيئة تدريس يعممون في(593)المكونة من
يشكمون الثقافة التنظيمية الداعمة لعممية الَتشاُرك عامل  (14)عمى ضرورة توفر

ضرورة تبني منيجية إدارية حديثة في الجامعة، : الَمْعرَفي في الجامعة وفي مقدمتيا
نشاء أنظمة لمحوافز والمكافآت، وتعزيز التعاون وبناء العبلقات والتنسيق مع  وا 

األقسام والدوائر والعمادة في الجامعات، وتييئة المناخ المناسب، وتشجيع األفراد 
شراكيم في اتخاذ القرارات  .عمى َتشاُرك الَمْعرَفة والتحدث وا 

وجود الكثير من جوانب القصور والضعف في تطبيق إدارة الَمْعرَفة بعممياتيا  -ٕ
؛ والتي ال تحظى بقدر كافي من االىتمام الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةالمختمفة خاصة 

والتطبيق من قبل مديري المدارس، باإلضافة إلى أن الثقافة التنظيمية السائدة في 
المدارس الثانوية غير ُمشجعة عمى ممارسة الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة، وذلك ُبناء عمى 

خبلل اإلشراف األسبوعي عمى طمبة  (الباحثان)من قبل مالحظات ماتم تدوينو من
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التربية الميدانية في بعض المدارس الثانوية العامة بمحافظة المنوفية لمدة ثبلثة 
 .أعوام

 المدارس الثانوية مديري  مع بعض()مقابمة شخصيةإجراء ُبناء عمى ما سبق تم  -ٖ
لمناقشتيم  (مديرة/ مدير36من غير عينة البحث قواميا)المنوفية بمحافظة العامة

 في مدارسيم، كما ينبغي حول أسباب عدم تطبيق عمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة
الُمشاَرَكُة بَمْعرَفتيم مع تحول دون معوقات منيم إلى وجود  (78.8%)أشارت نسبة

، يمييا وجود معوقات (80.97%)المعممين، تتمثل في وجود معوقات فنية بنسبة
، وأىم ىذه (75.99%)، ووجود معوقات بشرية بنسبة(79.44%)إدارية بنسبة
لُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة نتيجة لكثرة عدم توفر الوقت البلزم ل:  يتمثل فيالمعوقات

، وضعف البنية التحتية لتكنولوجيا المعمومات األعمال اإلدارية الُممقاة عمى عاتقيم
داخل بعض المدارس، ومحدودية إدراك القيادات العميا في اإلدارات التعميمية 

 داخل ، وعدم اىتماميم بتطبيقيالُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةومديرية التربية والتعميم لفوائد ا
الُمشاَرَكُة  بوجو عام و بإدارة الَمْعرَفةوعدم وجود برامج تدريبية تتعمقالمدارس، 

لُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة ، وعدم وجود حوافز لتشجيعيم عمى تطبيق ابالَمْعرَفة بوجو خاص
غياب العبلقات الشخصية القوية التي تسمح باإلصغاء والحوار و، في مدارسيم

ىا، كما أن بعض َتشاُركوالتي تعوق من عممية نقل وتبادل الَمْعرَفة وبالتالي من 
أنواع الَمْعرَفة كالَمْعرَفة الضمنية ال ُيمكن نقميا بالتعميم أو التدريب التقميدي وتحتاج 

 .إلى وقت طويل لتكرارىا أمام اآلخرين ويتم تعمميا وممارستيا ببطء

                                                           

() -  (.  1ممحق)استمارة المقابمة الشخصية
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 :البحثشكمة م
تتجمى أىمية األىم من عمميات إدارة الَمْعرَفة، و ُتعد الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة المكون

تطبيقيا في الدور الذي تؤديو في المؤسسات التعميمية عمى اختبلف أنواعيا، واألىداف 
 والتي أشارت التي تسعى إلييا وذلك وفقًا لما أكدتو العديد من نتائج الدراسات السابقة

، كما تؤثر في أداء إلى أن الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة ُتؤثر في تحقيق ضمان جودة التعميم
  .العاممين في تمك المؤسسات

 رةفي تحسين صو  الَمْعرَفةُيمكن استخدامالُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة من خبلل و
يجاد بيئة تفاعمية لتجميع ونقل الخبرات التراكمية  المدرسة وتطوير عبلقاتيا بمثيبلتيا، وا 

 وَخمق الُمناخ الُمشجع لكل فرد في المدرسة عمى الُمكتسبة من وأثناء الممارسة اليومية،
جمع األفكار الذكية من الميدان، والُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة لرفع مستوى َمْعرَفة اآلخرين، 

  المدرسة المختمفةنقل الخبرة سريًعا بين أقسامنشر أفضل الممارسات داخل المدرسة، وو
، المدرسة في العاممينن جميع بي التعاون المستمرباإلضافة إلى ، جميع العاممين فيياو

 تعميمية ُتمارس نشاط ؤسساتوينطبق األمر عمى المدارس الثانوية العامة باعتبارىا م
. ابتكار الَمْعرَفة وتحاول تحقيق تراكم نوعي فييا كما تحاول الَمْعرَفة

أن ىناك إلى ومن خبلل مراجعة الدراسات السابقة الُمتعمقة بإدارة الَمْعرَفة تبين 
 ،العنصر البشري: أبرزىا، تساعد عمى الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةالتي العديد من العوامل 
حيث  التكنولوجية التحتية والبنية، الَمْعرَفة، وطبيعة الثقافة التنظيمية/وثقافة بيئة العمل

 . كل من ىذه العوامل ُمكمل لآلخرإن 
حدث في تال  بالَمْعرَفةأن الُمشاَرَكُة  (179،2014،عبد المالك ججيق)ويرى

 بالَمْعرَفةالُمشاَرَكُة دون قيادة تدعم االتصال أو دون وجود ثقافة تشجع عمى  المؤسسة 
لو وجدت كل من ىذه العوامل بمعزل و، الَمْعرَفةتوفر تكنولوجيا ُتسيل تبادل دون أو 

 إحداىا ُيمكن القول بأنلكن ال  بالَمْعرَفةالُمشاَرَكُة عن بعضيا ُيمكنيا النجاح في تحقيق 
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 ا الحمقة األقوى ذلك ألن كل منيا مرتبط باآلخر ومكمل لو حيث باجتماعيا معً تمثل
 .بالَمْعرَفةلمُمشاَرَكُة يمكن لممؤسسة تحقيق أفضل مستوى 

 & Ching)، و(Ladd,2002,P:20)،  و ((Skyrme,1999وقد أشار
Hsu,2006,PP:33-65)  إلى أن التحدي الذي يواجو تطبيق الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة ال

نما في عاممين أكثر تأثيًرا  (األول)يتمثل العامل: يكُمن في األدوات أو التكنولوجيا، وا 
؛ ىي نشاط بشري أكثر منو تكنولوجي بالَمْعرَفةالُمشاَرَكُة ألن )العنصر البشريفي 
بالَمْعرَفة، بينما التكنولوجيا الُمشاَرَكُة  جميع عممياتالبشري ىو األساس في  العنصرف

بالَمْعرَفة، بينما يبقى الُمشاَرَكُة  تؤدي دوًرا في تمكين أنشطة حيث ؛أداة مساعدة
 التي إن لم يستغميا فقدتيا المؤسسة وفقدت معيا  لمَمْعرَفة ىو الحاملالعنصر البشري

 في تبني العنصر البشري (الثاني)، ويتمثل العامل(مقومات التطوير وديمومة التنافس
.  َتشاُرك الَمَعاِرف والعمل الجماعي  تقوم في األساس عمىلثقافة تنظيمية

وذلك من خبلل  المنظمة  المولد األساسي لمَمْعرَفة داخلي هالعناصر البشريةو
 تبادل الخبرات ووجيات النظر، والتجارب، التي تتم بينيم ؛ حيث يتم بالَمْعرَفةالُمشاَرَكُة 

جراءالضمنية، الَمْعرَفة ىادفة لكشفال إجراء المناقشاتو عمميات الفرز واإلضافة   وا 
عادة التنظيم لمَمْعرَفة، وتوثيقيا، مما سيى عبد )جديدة َمَعاِرفَخمق  إلى ؤديي وا 

العناصر البشرية داخل  بين ؛ وعمى ذلك ُيمكن القول بأن التفاعل(27،2014العال،
 . تنظيمية جديدة َمَعاِرف إلى توليدالمؤسسات التعميمية يؤدي

ُمعاذ الذنيبات ):الدراسات السابق اإلشارة إليياوقد أوضحت نتائج بعض 
محمد )، و(48-2013،7حاكم محسن وآخران،)، و(239-2011،200آخران،و

ثروت عبد الحافظ، وياسر )، و(382-2015،348،سعيد عباس)، و(2013الحر،
-2015،251عبد المالك ججيق، وزكية ججيق،)، و(517-2015،480،الميدي
 إلى أن نجاح عمميات (2015محمد حشيش،)، و  (2015رانا عبد الستار،)، و(269

 الذي يقود عمميات الُمشاَرَكُة العنصر البشرييتوقف عمى وجود  بالَمْعرَفةالُمشاَرَكُة 
 أىم ومن ،بالَمْعرَفةالُمشاَرَكُة  في األساسي الجزء البشري العنصر يعد ؛ حيثبالَمْعرَفة
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بما يمتمكو  أىدافيا، تحقيق في بالَمْعرَفةالُمشاَرَكُة  نجاح عمييا يتوقف التي المقومات
من َمَعارف وميارات وسموكيات يكون ىو القادر عمى التطبيق الجيد لمُمشاَرَكُة 

، كما أنو ُيمثل أحد أىم المعوقات والتحديات الرئيسة في تطبيق الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة
. بالَمْعرَفة

ن قسًما إ، حيث بالَمْعرَفةالُمشاَرَكُة  دوًرا ميًما وفاعبًل في لمثقافة التنظيميةو
والتخمص من  لذا يجب تحفيز األفراد من أجل توليدىا ة ضمني،الَمْعرفَ كبيًرا من تمك 

 ألن الثقافة تؤثر في (180،2014،عبد المالك ججيق)األسباب التي تحول دون ذلك
ممدوح ) فيياالَتشاُركة والَمْعرفَ   َخمقالسموكيات التي تعتبر أساسية من أجل

  (.2010،4،الرفاعي
                                    :الدراسات السابق اإلشارة إليياوقد أكدت نتائج العديد من 

-2013،79ىناء العسكري،)، و(62-2010،40،أنمار الكيبلني، ومرام أبو النادي)
ثروت عبد الحافظ، وياسر )، و(2015،ىناء المنيراوي)، و(105

-2015،251عبد المالك ججيق، وزكية ججيق،) و،(517-2015،480،الميدي
 ُتدعم جيود ثقافة تنظيميةيتوقف عمى وجود  بالَمْعرَفةالُمشاَرَكُة  عمى أن نجاح (269

 التي ُيمكن استخداميا لتحسين َمَعاِرفوأنشطة العاممين في المنظمة لبناء وتطوير ال
يجاد ثقافة ُتعزز وُتساند بناء الَمْعرَفة  أداء العمل، وىذا يتطمب من المنظمة تكوين وا 

. ، والتعاون بين األفراد، وتشجيعيم عمى التعمم، ومكافأة السموك اإليجابيىاَتشاُركو
العامة  أشارت نتائج بعض الدراسات التي ُطبقت عمى المدارس الثانوية وقد

ضعف  : إلى أن الثقافة التنظيمية تعاني من جوانب ضعف عديدة، مثليةمصرال
، وُتحمل مدير المدرسة لمسئوليات عديدة بمفرده تفويض السمطة عمى مستوى المدرسة

 في الُمشاَرَكةُ  ، وضعفتعارض القيم الثقافية بين األفراد العاممين داخل المدرسةو
الحالة الراىنة لمثقافة ، وأن (238-2010،212جمال أبو الوفا وآخران،)العمل

 الثانوية العامة تُفيد بشيوع البلمباالة بين األفراد، وضعف االبتكار، دارسالتنظيمية لمم
 الثانوية دارس وأن كل تركيز الم ومقاومة التجديد والتشكيك فيو،والتشبث بالقديم،



 الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة من لعمميات الحكومية بمحافظة المنوفية الثانوية العامة المدارس مديريواقع ممارسة 
ٌاسر مٌمون عباس/د      إٌمان حمدي عمار  /د.م.أ             دراسة ميدانية: نظر المعممين وجية  

 

 

 2017                  العدد الثالثون                                                                                                       يناير  

               -56-  

تمك تفتقر ، كما (2006وفاء عياد،)الحالية ينصب عمى المنيج الدراسي وكيفية تحصيمو
ة والمؤسسية حيث ال يعتبر ي إلى وجود ثقافة تتمثل في المبادأة والمحاسبدارسالم

جمال أبو )التغيير مكونًا أساسيًا لمعمل المدرسي أو جزءًا من البناء الوظيفي لممدرسة 
-2013،307،نسرين صبلح الدين)كما أشارت. (283-2012،269الوفا وآخران،

 تتسم بالقيم حيث بالمدارس الثانويةتدني مستوى الثقافة التنظيمية السائدة  إلى (394
يل معظم العاممين إلى ، ومَمَعاِرفالالفردية التي تعوق العمل الجماعي وتبادل األفكار و

إيثار المديرين ، والعمل بصورة فردية، وتجنب العمل الجماعي في صورة فرق عمل
. األداء الفردي عمى األداء الجماعي في العمل

ىو القائد التربوي والُميسر الذي يمعب دوًرا ميًما في ونظًرا ألن مدير المدرسة 
، وباعتباره ، ونشر ثقافة التعاون بين عناصر العممية التعميمية في المدرسةالَمْعرَفةنشر 

المسئول األول تجاه النيوض بواقع مؤسستو التربوية وتطويرىا من خبلل مساعدة 
 والميارات والخبرات الضرورية في أثناء العمل، ينبغي الَمَعاِرفالمعممين عمى اكتساب 

عميو توفير الَمْعرَفة، وتخزينيا، وتوليدىا، وتنظيميا، والُمشاَرَكُة بيا وتطبيقيا حتى يسُيل 
الوصول إلييا بأسرع وقت، وحتى يستطيع أن يحقق أىداف المدرسة، وُيعزز من قدرتيا 
عمى تحسين األداء المدرسي الُمعتمد عمى الخبرة والَمْعرَفة، وتحفيز المدرسة عمى تجديد 
ذاتيا ومواجية التغيرات البيئية المستمرة، وحل الكثير من المشكبلت المدرسية، وتشجيع 
يجاد بيئة تفاعمية لتجميع  القدرات اإلبداعية لمواردىا البشرية إليجاد َمَعاِرف جديدة، وا 
ونقل الخبرات التراكمية الُمكتسبة من وأثناء الممارسة اليومية، وَخمق الثقافة التنظيمية 
. الُمشجعة لكل فرد في المدرسة عمى الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة لرفع مستوى َمْعرَفة اآلخرين
وانطبلقًا مما سبق وباعتبار أن المدارس الثانوية العامة مصدر لمَمْعرَفة 

لتطبيق عمميات الُمشاَرَكُة الُمناسبة  البيئات التعميمية منواالستثمار، فيي بالتالي 
اليادفة  التي ُطبقت في البيئة المصرية بالَمْعرَفة، وفي ظل محدودية البحوث العممية

في مدارس التعميم العام بصفة عامة،   الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةواقع ممارسة تحديدإلى 
 مستوى، فإن البحث الحالي سوف ييتم بتحديد والمدارس الثانوية العامة بصفة خاصة
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 الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة، ومدى عممياتلممارسة المدارس الثانوية العامة ي مديرجاىزية 
مع تحديد واقع الثقافة التنظيمية التي ،  من وجية نظر المعممينىالتطبيقيم الفعمي 

 : في األسئمة اآلتيةتحديد مشكمة البحث، لذا يمكن يتبناىا ىؤالء المديرين في مدارسيم
مفيوميا وعممياتيا وأىميتيا :  من حيث لمُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةما اإلطار المفاىيمي (ٔ

 متطمبات تحقيقيا؟و
جاىزية مديري المدارس الثانوية العامة لممارسة عمميات الُمشاَرَكُة  ما مستوى (ٕ

 ؟بالَمْعرَفة
جاىزية مديري المدارس لممارسة عمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة  ىل يختمف مستوى (ٖ

 النوع، والخبرة ؟ : باختبلف متغيري
ما مستوى الثقافة التنظيمية السائدة في المدارس الثانوية العامة من وجية نظر  (ٗ

 المعممين؟
النوع، : ىل تختمف تقديرات المعممين لمستوى الثقافة التنظيمية باختبلف متغيري (٘

 والُمسمى الوظيفي؟ 
مديري المدارس لعمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة من وجية نظر  ممارسة مستوىما  (ٙ

 المعممين؟
ىل تختمف تقديرات المعممين لمستوى ممارسة مديري المدارس لعمميات الُمشاَرَكُة  (ٚ

 النوع، والُمسمى الوظيفي؟ : بالَمْعرَفة باختبلف متغيري
جاىزية مديري المدارس لممارسة  ىل يوجد ارتباط ذو داللة إحصائية بين مستوى (ٛ

 عمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة ومستوى ممارستيم ليا من وجية نظر المعممين؟
 ىل يوجد ارتباط ذو داللة إحصائية بين مستوى الثقافة التنظيمية السائدة ومستوى (ٜ

 ممارسة مديري المدارس لعمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة من وجية نظر المعممين؟
كيف ُيمكن تحسين مستوى ممارسة مديري المدارس الثانوية العامة لعمميات  (ٓٔ

 الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة؟
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 : البحثىدف 
مقترحات لتحسين مستوى ممارسة مديري المدارس ييدف البحث الحالي إلى وضع 

. الثانوية العامة الحكومية لعمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة في مدارسيم
 :البحثأىمية 

تكمن أىمية ىذا البحث في أىمية الموضوع الذي يتناولو حيث إن مصطمح الُمشاَرَكُة 
ُيعتبر مفيوًما حديثًا نسبًيا في أدبيات التربية العربية، مما يستوجب إيبلءه  بالَمْعرَفة

 :مزيًدا من البحث والتحميل، لذا فإن أىمية البحث تتجمى في النقاط التالية
 ا البحثىذحداثة الموضوع وجدتو عمى الساحة التربوية المصرية؛ حيث ُيعد  (ٔ

مستوى  يتعرف :في أنونيا دراسات السابقة إال أنو يختمف عبحوث والامتدادًا لل
وممارستيم ، الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةلتطبيق  مديري المدارس الثانوية العامةجاىزية 
 مما يوفر لُمتخذي مستوى الثقافة التنظيمية السائدةالتعرف عمى و ،عممياتيالالفعمية 

جراءات من شأنيا تعزيز  القرار بيانات واقعية تساعدىم في تبني سياسات وا 
 الثقافة الجوانب اإليجابية وتصويب الجوانب السمبية، األمر الذي ُيمكن أن ُيميز

 عمميات لما ليا من أثر واضح في تحسين ممارسة الثانوية  لممدارسالتنظيمية
 ورفع مستوى أداء جميع العاممين بالمدرسة ويمنحيم الفرصة الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة

 .  لئلبداع والتطور الذاتي
 مرجًعا ميًما لؤلكاديميين والباحثين لبلنطبلق منو في دراسة بحث الاكون ىذيقد  (ٕ

كأسموب في تحسين النظام اإلداري بالُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة جوانب أخرى تتعمق 
شكل نقطة انطبلق لمباحثين ي كما أنو قد ،المدارس الثانوية العامةفي وتطويره 

 .ثراء المكتبة المصرية والعربية ببحوث من ىذا النوعإلإلجراء المزيد من البحوث 
تفعيل  إلى ضرورة المدارس مديري أنظار في توجيو بحث الاىذيؤمل أن تفيد نتائج  (ٖ

االرتقاء باألداء اإلداري  في مدارسيم حتى ُيمكن الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةعمميات 
 . بالمدارس
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 :تحديد مصطمحات البحث
: كما يمي (إجرائًيا)سوف يتم تحديد مصطمحات البحث

 :Operations Sharing   Knowledgeعمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة  (1
 سموكية يقوم بيا مديري المدارس الثانوية العامة لنقل وتبادل األفكار مجموعة أنشطة

وترتبط بقدرتيم عمى تحويل  معممين، ال بينيم وبين والخبرات والمياراتوالَمَعاِرف
 وتحتاجَمَعاِرفيم الُمعمنة والضمنية إلى اآلخرين، وقدرة اآلخرين عمى استقباليا وفيميا، 

 المناقشات:مثل فعمية، اجتماعات تكون أن ُيمكن والتي اتصال، قناة عمميةىذه ال
 ،راضيةافت االجتماعات تكون وقد، وجمسات الحوار، التدريب والعمل ورش والمنتظمة،

 البريد اإللكترونية،مرات المؤت :مثل واالتصال، المعمومات تكنولوجيا باستخدام وذلك
المتوسط الحسابي الستجابات ب (إجرائًيا)، وُيعبر عنياوغيرىا...االلكتروني

منخفض :، والمحدد بثبلثة مستويات(استبانة المعمم)البحثعمى أداة (المعممين)عينة
  ومتوسط ومرتفع

 :The Readiness of School Manager جاىزية مديري المدارس (2
 لُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة،والدافع ل  إدراك مديري المدارس لمفيوم الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة،مستوى

بالمتوسط الحسابي الستجابات  (إجرائًيا)عنيا ، وُيعبر عممياتياواتجاىاتيم نحو تطبيق
 ةوُتحدد بثبلث (المديرجاىزية استبانة )عمى االستبانة الُمعدة ليذا الغرض(المديرين)

   .منخفض ومتوسط ومرتفع :مستويات
 
 :Organizational Culture الثقافة التنظيمية (3

 منظومةوتشمل   مجموعة قواسم مشتركة يَتشاُرك فييا األفراد العاممون في المدرسة
التنظيمية التي ُتشكل سمة خاصة  () واألعراف()والمعتقدات () والتوقعات()القيم

                                                           

تؤدي إلى التفاىم المشترك في البيئة المدرسية عمى سموكيات وتوجيات ُمعينة   مبادئ وقيم:القيم التنظيمية- 
 .متعارف عمييا
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 المدرسة بوصفيا طبيعةلممدرسة بحيث ُتكون فيًما مشترًكا لدى العاممين فييا حول 
المتوسط الحسابي ب (إجرائًيا)وُيعبر عنيا.مؤسسة، وحول السموك المتوقع منيم

 ا، والمحدد في ىذ(استبانة المعمم)البحث    عمى أداة (المعممين)الستجابات عينة
 .منخفض ومتوسط ومرتفع : بثبلثة مستوياتالبحث
 :البحثوأداتي منيج 

المنيج حسب ما تقتضيو اإلجابة عن أسئمة البحث واليدف الذي يسعى إليو تم استخدم 
 وأىمية تطبيقيا، ومتطمبات  الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةوعمميات مفيوم :  لموقوف عمىالوصفي
، الحكوميةالمدارس الثانوية العامة في مستوى الثقافة التنظيمية السائدة وتحديد ، تحقيقيا

 وكذلك في . بالَمْعرَفةعمميات الُمشاَرَكةُ وصف وتقييم واقع ممارسة مديري المدارس لو
: ، وىما أداتي البحثبناء
 لتحديد مستوى َمْعرَفة مدير المدرسة بمفيوم الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة، "المدير"استبانة  (ٔ

 . عمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةتطبيق اتجاىاتيم نحو لُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة، والدافع لو
مستوى الثقافة التنظيمية السائدة في المدارس الثانوية  لتحديد :"المعمم"استبانة  (ٕ

 .لُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةلعمميات ا ينمديرالواقع ممارسة العامة الحكومية ، و
 :حدود البحث

 :التزم البحث الحالي بالحدود اآلتية
، ، وأنواع الَمْعرَفة بالَمْعرَفةالُمشاَرَكةُ مفيوم تناول عمى  تقتصر :وعيةالحدود الموض -

. ، وأىم متطمبات تحقيقيا، وعممياتياالُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةوأىمية 

                                                                                                                                                      

 . ما يتوقعو المعمم من مدير المدرسة، وما يتوقعو مدير المدرسة من المعمم:التوقعات التنظيمية -

 أفكار مشتركة حول طبيعة العمل والحياة االجتماعية في البيئة المدرسية، وكيفية :المعتقدات التنظيمية- 
 .إنجاز العمل والميام التنظيمية، باإلضافة إلى االعتقاد بفاعمية الُمشاَرَكةُ 

المدرسة عمى اعتبار ب يمتزم بيا العاممون  - غير مكتوبة ولكن واجبة اإلتباع- معايير:األعراف التنظيمية- 
 عملأنيا مفيدة لل
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 ُاختيرت المدارس الثانوية العامة الحكومية بمحافظة:  والمكانيةالحدود البشرية -
مديرين، )وأن العاممين فييا (منتجة لمَمْعرَفة) كمحل إلجراء البحث كونياالمنوفية

 . ىم حممة الَمْعرَفة (معممينو
ُطبق البحث في الفصل الدراسي الثاني من العام : الحدود الزمنية -

 .2015/2016الجامعي
 :اإلطار النظري لمبحث

الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة، مفيوم  :المحور األوليتضمن اإلطار النظري محورين؛ يتناول 
 :المحور الثانيويتناول . الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة، وأىمية تطبيقيا، وعمميات وأنواع الَمْعرَفة

: ، وفيما يمي توضيح ذلكالُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةعمميات  تحقيق متطمبات
مفيوميا، أنواع الَمْعرَفة، عممياتيا، وأىمية ) الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة- المحور األول

  :(تطبيقيا
 :Knowledge Sharing   بالَمْعرَفة الُمشاَرَكةُ مفيوم  (1

الُمشاَرَكُة، : سيتم التعرض لمفيومي (بالَمْعرَفة الُمشاَرَكةُ )قبل تناول مفيوم
: كما يمي (اصطبلحًيا)و (ُلغوياً )والَمْعرَفة

  :(لغة واصطالًحا) Sharing الُمشاَرَكةُ  (ٔ-ٔ
 :تعريف الُمشاَرَكُة كما يمي (ُمعجم المغة العربية المعاصرة)جاء في

اْلُمَساَىَمُة ِفيِو َكاَنْت َلُو ُمشاَرَكُة  : الَعَملِ يُمشاَرَكُة ف .مصدر َشاَركَ  (اسم):ُمشاَرَكةُ 
ْنَتاجِ  شارَك في ُيشارك، ُمشاَرَكُة، فيو ُمشاِرك، والمفعول /وشاركَ . ِإيَجاِبيَّيٌة ِفي اإْلِ

تعاطف معو، تضامن معو في حالتو ُمعبًِّرا عن شعوٍر : شارك صديَقو شعوَره:ُمشاَرك
وشارك في . أرى رأَيك، أوافقك:وأشارُكك الرَّيأي". شاطره: شاركو أحزاَنو"مماثل لشعوره 
ة فييا: أرباح الشَّيركة َوَشاِرْكُيْم ِفي اأَلْمَواِل َواأَلواَلِد  }"أسَيم فييا، كان لو نصيب وحصَّي

 (.1194،2008أحمد عمر،")قاِسْميم وخاِلْطيم: (64آيو : سورة اإلسراء){َوِعْدُىْم 
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 (اسم):ُمشاَرَكةُ : الُمشاَرَكُة كما يميت وفي قاموس كامبريديج جاء
Sharing(noun) بمعنى(participation) :ُمَساَىَمة؛ إْسيام؛ إْشِتراك؛ َشَراَكة؛ 

 ُيشتق مفيومو.ُمَشاِرك؛ ُمَشاَطَرة؛ ُمْشَتِرك؛ ُمَقاَسَمة ُمَساِىم؛ ُمْسِيم؛ ُمشاَرَكُة؛
ِحّصة؛ َسْيم؛ ِقْسط؛ ِقْسم؛ ِقْسَمة؛  ُجْزء؛: بمعنى (Share)من الفعل(ُلغوياً )الُمشاَرَكةُ 
شتراك؛ اشترك؛ شاطر؛ قاسم؛ مساىمة؛ ُيَشاِرُك؛ ُيَشاِطر؛ ُمشاَرَكُة؛  اَنِصيب؛ ِقْطَعة؛

الُمشاَرَكُة في الربح والخسارة؛  نصيب؛ سيم مالي؛ توزيع الحصص؛ تقاسم نشاط معين؛
استخدام مجموعة أفراد نفس الشيئ في نفس الوقت؛ القيام بعمل مشترك؛ تبادل األفكار 

 . والمشاعر
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/share) .)

  :(لغة واصطالًحا) Knowledgeالَمْعرَفة    (ٕ-ٔ
عَرَف ب َيعِرف،َعَرف /عَرفَ (فعل:)َعَرفَ :كما يمي (ُلغوًيا) الَمْعرَفةتجاء

جمع :َمْعرَفة.ِعْرفاًنا، وِعِرفَّياًنا، وَمْعرَفة، فيو عارٌف، وَعِريٌف، والمفعول َمْعروف
قوَّية، حدث ىذا  إدراك الشَّييء عمى ما ىو عميو، الَمْعرَفة:وىي: (لغير المصدر)َمَعاِرف
َيعِرُفو : بعممو، واطِّبلعو، النَّيشاط بغير َمْعرَفة ُحْمق، َيعِرُفو حقَّي الَمْعرَفة :بَمعِرفتو
 (.1487-2008،1484،أحمد عمر)جيًِّدا

 ىي اإلدراك والوعي وفيم الحقائق أو اكتساب Knowledgeوالَمْعرَفة 
المعمومة عن طريق التجربة أو من خبلل التأمل في طبيعة األشياء وتأمل النفس أو 

 من خبلل اإلطبلع عمى تجارب اآلخرين وقراءة استنتاجاتيم
(https://ar.wikipedia.org/wiki/.) 

 وعوامل Humanتتضمن عوامل بشرية ( Ackerman,2000) عندالَمْعرَفةو
 والرؤى، ووجيات Beliefs، والمعتقدات Truthالحقائق : مثلInanimateغير بشرية 

، والتوقعات Judgments، واألحكام Concepts، والمفاىيم Perspectivesالنظر 
Expectations والمناىج ،Methodologies والميارات ،Skills والبراعة ،Know-

How (                       2010،53،حمد عميان، ويوسف أبو فارة .)

https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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بأنيا الخبرة والميارات التي ُيمكن "يحددىا قاموس أوكسفورد اإلنجميزيالَمْعرَفة 
لمشخص أن يكتسبيا من خبلل التعميم؛ الفيم العممي والنظري لموضوع ما؛ ما ُيمكن 
معرفتو بصفة عامة؛ الحقائق والمعمومات أو الوعي أو التأقمم الُمكتسب عن طريق 

".  الخبرة بحقيقة موقف ما
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/knowledge)) 

  أن أفضل طريقة لفيم الَمْعرَفة (Boateng ,et al.,2009,P:454)ويرى
ىي التمييز بين مفيوم كل من البيانات والمعمومات والَمَعاِرف، فالبيانات ُتمثل حقيقة 

بدون سياق، فإذا تم تنظيم ىذه البيانات، تحميميا وترجمتيا إلى معاٍن أصبحت 
معمومات، وتصبح المعمومات َمَعاِرف إذا تم وضعيا في سياق منطقي ومفاىيمي، 

 . الخبرةخبلل من والتي يمكن تذكرىا والتحقق منيا
 مجموعة من البيانات :ىي  الَمْعرَفةبأنفي ضوء المفاىيم السابقة يمكن القول 

تم تنظيميا يالخبرات والميارات والحقائق والمعتقدات والقيم التي ووالمعمومات والمفاىيم 
، وىي قابمة لبلستخدام في حل ُمعمنةأم  ضمنية ومعالجتيا سواء كانت ىذه الَمْعرَفة

. من خبلل صياغة الخطط وتنفيذىا ورقابتيامؤسسات التعميم المشكبلت التي تواجو 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/knowledge)
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 :Sharing   Knowledge  بالَمْعرَفة الُمشاَرَكةُ  (ٖ-ٔ
إال أنو ال يوجد الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة تطرق عدد كبير من الدراسات إلى مفيوم 
 Almahamid,et) تعريف ُمتفق عميو عمى نطاق واسع ليذا المفيوم

al.,2010,P:330). 
 عدم وضع أسباب بين من أن Aliakbar,et al.,2012,P:209))يرىو
 :األىدافىا عناصر،أىم بعدة يرتبط أنو الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة،فيوم لم ُمتفق عميو تعريف
 لوجو، وجًيا وتتضمن :الَتشاُرك طريقةو فييا، المَتشاُرك الَمْعرَفة   بنوع وتتعمق

 ويشمل: الَتشاُرك مستوىو التنظيمي، التعمم خبلل من أو الَمْعرَفة ، شبكات ،المؤتمرات
 .والمنظمات ، العملفرق و،راداألف

 اإلدراكي، التوجو في يتمثبلن الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة، مفيوم عالجاويوجد تياران 
 تبادليا يمكن التي الُمعمنة بالَمْعرَفة فيتعمق األول التوجو أما؛ والتوجو البنائي لمَمْعرَفة

 ذات الَمْعرَفة أن البنائيه التوج أصحاب يرى بينما .بسيولة آخر إلى شخص من
 إنشائيا من خبلل التفاعبلت إعادة يتم ما وعادة الخبرة، عمى وتعتمد اجتماعية، تركيبة

كما يعتبر بعض الباحثين أن الُمشاَرَكُة . (Jyrama,et al.,2009,P:2)االجتماعية
: إما عممية أو سموك، وفيما يمي توضيح ذلك بالَمْعرَفة

 :الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة باعتبارىا عممية (أ 
حاسمة إلدارة الخطوة ال" ٌتعد، والُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة ىي إحدى عمميات إدارة الَمْعرَفة

، الَمْعرَفة إدارة عمميات ثمرة وُتعد (Lee&Ahn,2006,P:983)"ةالناجح الَمْعرَفة  
وُيمكن . ((Morro&Odierno,2012,P:9تحقيقو  اإلدارة إلىتسعى الذي واليدف

: إجمالي ىذه التعريفات في اتجاىين
يتم من خبللو أو إجراء   عممية الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةأكد عمى أن- االتجاه األول (ٔ-أ

 وبين، المنظمةداخل ) األفرادإلى نقمياتبادليا وو (والُمعمنة الضمنية) لمَمْعرَفةتحويل
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الحفاظ  من أجل إلييا يحتاجون الذين( بيا المحيطة الخارجية واألطراف المنظمة
 :، وَخمق َمْعرَفة جديدة، ومن أمثمة ىذه التعريفات ما يميعمى الَمْعرَفة الحالية

 ُيمكن تطبيقياإلي أشكال  لمَمْعرَفة تحويل عممّية(Lee&Ahn,2006,P:940) 
م بميا القيام بيدف المناسب الوقت في إلييا يحتاجون الذين األفراد إلى ونقميا
 والتدريب، العمل، من والتعّمم والتواصل المشترك، العمل خبلل من تتمّ ة، وجوىري

 تبادل خبلل من أو الّرسمّية، غير والجمسات لوجو، وجياً  نقاشاتالو
 .(Dalkir, 2005,P:26)الوثائق

  عممية تعمم تحدث من خبلل تبادل األفكار والَمَعاِرف والخبرات والمعمومات، وترتبط
إلى اآلخرين، وقدرة اآلخرين  (الضمنية والُمعمنة)بقدرة األفراد عمى تحويل َمَعاِرفيم 

آلية مناسبة إلتقان إدارة  عمى استقباليا وفيميا، وُتعد الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة
، ((Hsu,2008,P:1318،(Jain&etal.,2007,P:23)الَمْعرَفة

(Manaf&Marzuki,2009,P:7.)   
 من مستوى األفراد إلى مستوى  (الضمنية والُمعمنة)عممية يتم بموجبيا نقل الَمْعرَفة

 ، والتبادلSocializationالتفاعل االجتماعي: عمميتيالمنظمة بواسطة
Combination ،          (2014،99، وراجيف سابيروال،فرنانديز إرما)، وىذا 

  المتمقي الَمْعرَفة المنقولة إليو وكان قادًرا عمى استخداميافيم إذااًل فاع يكون النقل
 مما ُيحدث معرفة جديدة عمى مستوى طرفي المبادلة أو ألحدىما

((DaghfousAhmad,2010,P:155. 
  عممية تحويل الَمْعرَفة الضمنية إلى َمْعرَفة ُمعمنة لكي تنتقل ممكيتيا من الفرد إلى

المؤسسة بمجرد أن تصبح جزًءا من أصول المؤسسة ُيمكن إدارتيا وتنظيميا 
عادة استخداميا من قبل اآلخرين واستثمارىا في المستقبل نعيم )وتخزينيا وا 

(. 156،2009الظاىر،
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ونقل  تبادل ايتم من خبللو عممية  الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةيرى أن- االتجاه الثاني (ٕ-أ
، وُتمثمو عمى مستوى األفراد والجماعات والمنظمات( والُمعمنة الضمنية)الَمْعرَفة  

 : التعريفات اآلتية
 في جميع أنحاء المنظمةالَمْعرَفة بين األفراد تبادل نقل و ا يتم من خبللوعممية                                 

(Cabrera&Cabrera,2002,P:688)،(Almahamid,etal.,2010,P:330) 
 الَمْعرَفة عبر مستوى ُيحسن مما والتطبيق التجريب و أوالشرح التعمم طريق عن

  المختمفةالخبرات
 Hasan&Crawford,2007))، Morro&Odierno,2012,P:9)) 
 والُمعمنة الضمنية لمَمْعرَفة البعض بعضيم مع فرادألا تبادلعممية نقل و                                

 (Rivera-Vazauez,et al.,2009,P:257)،(Chen & et al.,2009,P:134)،  
تستخدميا المنظمة من  مجموعة من الممارسات والطرق واألساليب التيخبلل  من

  بين العاممين في الجديدة الَمْعرَفةواكتساب أجل تحفيز وتسييل تداول ونشر 
 .(254،2011،أسعود المحايد)، (Tan&Nasurdin,2010,P:4)المنظمة

 من (دون وجود تكنولوجيا)األفراد الضمنية  بين  الَمْعرَفةعممية يتم من خبلليا نقل 
معاذ )، (Ismail &Yusof, 2010)أجل َخمق واكتساب َمْعرَفة جديدة 

 (.195،2013الذنيبات،
  :الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة باعتبارىا سموك (ب 

سموك يتم من خبللو نقل وتبادل الَمْعرَفة  الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة يرى ىذا االتجاه بأن
 ومن أمثمة .(أو جماعًيا/فردًيا و)من جانب العاممين داخل المنظمةالُمعمنة والضمنية 

 :ىذه التعريفات ما يمي
  مجموعة سموكيات لؤلفراد يتم من خبلليا جمع الَمْعرَفة الموجودة بطريقة مختمفة بما

ُيَمكن من َخمق َمْعرَفة جديدة والحفاظ عمى الَمْعرَفة 
 (.Christensen,2003,P:1)الحالية
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 أن يتصرف بطريقة ُتسيلاالشتراك الفعمي لمفرد في موقف جماعي يشجعو عمي  
 Hsu,2006,P:327))،(Aliakbar,et لآلخرينتونقل معرفتبادل و

al.,2012,P:209)  باإلضافة إلى تحمل المسئولية في تحقيق أىداف
 .(2012،4،عبد الحفيظ حسب اهلل وآخران)المنظمة

 " ذات الصمة الَمْعرَفةمجموعة من السموكيات الفردية التي تنطوي عمى َتشاُرك 
 وتبادل الخبرات مع األعضاء اآلخرين في المنظمة، والتي ُيمكن أن ،بالعمل الواحد

 (.(Jialin,2009.P:68 "ُتسيم في األعمال النيائية لممنظمة
  داخل وخارج المنظمة عمى حد سواء ايقدمو الفرد طوعً سموك اجتماعي إيجابي 

 .(Gagné,2009,P:572) والتجارب المفيدةالَمْعرَفةبيدف الحصول عمى 
 لخبراتيم وَمَعاِرفيم ومياراتيم في مجال العاممين تبادل تتضمن اجتماعية ثقافة 

 العمل مع زمبلئيم داخل المنظمة
(         (Ling,2007,P:13،( Ozbebek&Toplu,2011,P:71) 

  ئياوتبادليا بين أعضا  الَمْعرَفةلنقلوسائل متنوعة استخدام قدرة المنظمة عمى ،
البريد اإللكتروني واالجتماعات اإللكترونية، أو بناء مجاالت ذىنية مشتركة  مثل

عبدالرحمن كراسنة، )الَمْعرَفة بين أفراد المنظمةونقل عممية تبادل  ُتسيل وتحفز
 (.2009،304،وسمية الخميمي

: وفيما يمي إشارة إلى بعض المعاني الُمتضمنة في التعريفات السابقة
 تتم بين أفراد تجمعيم أىداف أو خبرات مشتركة أو تواجييم الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة 

 .مشاكل ُمماثمة
 عممية ُتمكن المستخدمين من داخل المنظمة من اكتساب الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة 

التحول من العمل الضمنية أو الُمعمنة من بعضيم البعض من خبلل  الَمْعرَفة
 .الفردي إلي العمل الجماعي

 يتعمق نقل الَمْعرَفة بالَمْعرَفة الضمنية، أما تبادل الَمْعرَفة فيتعمق بالَمْعرَفة الُمعمنة. 
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 أساليب التدريب والتفاعل؛ فاختبلف أسموب وطبيعة الُمشاَرَكُة تبعًا لنوع الَمْعرَفة 
 فيمكن  الُمعمنةالضمنية، أما الَمْعرَفة المباشر تبلءم الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة االجتماعي

  .نشرىا بالوثائق والتعمم
 عممية تتخذ صورًا متعددة، ويمكن حدوثيا دون وجود تكنولوجيا الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة 

في بعض المواقف، كاالتصال المباشر الذي يحدث بين األفراد في المؤتمرات، 
 غير  والجمساتواالجتماعات، وورش التدريب، وجمسات الحوار، وتبادل اآلراء،

 . ق تبادل الوثائخبلل من أو الّرسمّية،
 إلي الشخص "المناسبة"  ىو ضمان وصول الَمْعرَفة الميم في الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة 

 ".المناسبة"وبالتكمفة " المناسب"وضمن الشكل " المناسب"الباحث عنيا في الوقت 
 :  الَمْعرَفةأنواع  (2

إلى أن ىناك نوعين من الَمْعرَفة  يتمثبلن  (الَمْعرَفة)سبق وأن أشرنا عند تناول مفيوم 
 :في

  Explicit Knowledge : الُمعمنة الَمْعرَفة (ٔ-ٕ
خالد الصالحي ) الُمشار إليو في ((Rosenberg,2001,P:44يرى

 ممموسة وممكن إحصاؤىا وممكنة َمْعرَفة:  الُمعمنة ىيالَمْعرَفةأن ( 500،2013،
. الحصول عمييا وممكنة التخزين والنشر، والتقارير المكتوبة ُتمثل نموذجًا فييا

 الُمعمنة  الَمْعرَفةأن (117،2009نعيم الظاىر،)، و(2010،696عبد اهلل متولي)ويرى
السجبلت، والوثائق، :مما يتوافر داخل المنظمة من بيانات ومعمومات ُممثمة في تتشكل

: والسياسات، والتعميمات، واإلجراءات، وكل أشكال الممكية الفكرية المحمية قانوًنا مثل
أسرار تجارية، باإلضافة إلى ُنظم العمل  ، حقوق النشر،مواصفات ُمنتجبراءة االختراع، 

جراءات العمل الُمتاحة لبلطبلع من جانب العاممين داخل  الُموثقة في كتيبات، وأدلة وا 
تعتمد المنظمات ، وُكل في اختصاصو ونطاق عممو (أو جماعًيا/فردًيا و)المنظمة
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الُمعمنة عند تقديميا صورة عن نفسيا ورؤيتيا وأىدافيا والقدرات واإلمكانيات  الَمْعرَفة
 .التي تمتمكيا
يسُيل تحوليا من  وتحمل الصبغة الرسمية، الُمعمنة  الَمْعرَفةفإنومن ثم  

في لآلخرين نقميا وتداوليا وشخص إلى آخر، أو من مؤسسة إلى أخرى أو اقتباسيا 
نظام التي تضبط وتسير  ةيإطار من القواعد والموائح المؤسس

 .(Daft,2001,P:259)العمل
 Tacit Knowledge : الضمنية الَمْعرَفة (ٕ-ٕ

 الشخصية مرمزة أو الغير الرسمية أو غير الموثقة أو غير ُيقصد بيا الَمْعرَفة
ويصعب نقميا الموجودة في عقل كل فرد، والُمكتسبة من خبلل تراكم خبرات سابقة، 

 فيي ؛الَمْعرَفةكونيا ُمختزنة داخل عقل صاحب  نظرًا ل-رغم قيمتيا الكبيرة- لآلخرين
حصيمة العمميات العقمية التي يصعب إدارتيا والتحكم فييا ألنيا موجودة في رؤوس 

ياسر ) مشاركتيا بواسطة االتصاالت المباشرة بين األفرادمالكييا فقط، ولكن ُيمكن 
 (.2014،30،أشرف الحوراني)، و(27،2007الصاوي،

القيم، والمبادئ، واألخبلقيات، والمعتقدات :ويشمل ىذا النوع من الَمْعرَفة
الشخصية، وأنماط التفكير، وميارة اتخاذ القرار، والمعمومات المينية التي يمتمكيا كل 

 . (2010،50جمال بدير،)فرد ويحمميا داخل عقمو ويعمل من خبلليا
 تتعمق بما  جًدا شخصيةأن الَمْعرَفة الضمنية (7-2012،6،داسيوىيبة )وترى

يمتمكو الفرد من َمْعرَفة فردية وَمْعرَفة سموكية، ويصُعب تقاسميا مع اآلخرين، لكن 
  .المبلحظة، والتقميد، والتفاعل االجتماعي بين األفرادُيمكن َتشاُركيا من خبلل 

ُتشكل األساس في الَمْعرَفة حيث ُتعطي الَمْعرَفة الضمنية خصوصية لممنظمة و
التنظيمية، مما ُيحتم عمى المنظمة االستفادة من الَمْعرَفة الفردية بتحويميا إلى َمْعرَفة 
ُمعمنة من خبلل الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة، والتي تقمل الفجوة بين الَمْعرَفة الفردية وَمْعرَفة 

مما يؤثر بشكل إيجابي عمى إدارة  (الَمْعرَفة التنظيمية الكمية)األفراد داخل المنظمة
  .(Ford&Chan,2002,P:4)الَمْعرَفة
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 (ضمنية) إلى َمْعرَفةىا تحويل عند َخمق الَمْعرَفةفيالَمْعرَفة الضمنية وُتسيم 
كما ُيمكن . أخرى من خبلل ُمشاَرَكُة الفرد بمعرفتو الفنية مع اآلخرين لنقل الميارات

عن طريق مبلحظة الممارسات العممية وتدوينيا بنشرات  (ُمعمنة) إلى َمْعرَفة ىاتحويل
وفيما يمي . لتصبح معمومات، كما توجد عبلقة تبادلية بين الَمْعرَفة الضمنية والُمعمنة

: توضيح ذلك
  : Operations   Knowledge Sharing الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة  عمميات  (3

 وَمَعاِرف ب خبراتيعتبر بعض الباحثين أن الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة تيدف إلى كس
 الَمْعرَفة ليس إال َخمق لمَمْعرَفة، بينما يرى آخرون أن َخمقجديدة، وبالتالي فيي عممية 

مرحمة من مراحل الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة، حيث إن الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة تتضمن أيًضا كسب 
َمَعاِرف جديدة من خبلل عممية التعمم وتطبيق ىذه الَمْعرَفة من قبل مستمم 

. Aliakbar,et al.,2012,P:209))الَمْعرَفة
 اتعمميثبلث الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة تتضمن  أدب إدارة الَمْعرَفة إلى أن وُيشير

وتتضمن أربع  َخمق الَمْعرَفة :في وقت واحد، العممية األولى ىيتتم  ةرئيسي
 وتتمثل .االجتماعي،التجسيد،الدمج،االستيعاب التفاعل : فرعية ىيتحويبلت/عمميات

 تبادل الَمْعرَفة في لثة العممية الثا، وتتمثلالضمنية نقل الَمْعرَفة في العممية الثانية
 : وفيما يمي توضيح ذلك(.Ordaz,et al.,2004,P:78) الُمعمنة

 :Knowledge  Creation الَمْعرَفة    َخمقعممية ( 1 -3
  الَمْعرَفة ىو تكوينالَمْعرَفة َخمقأن ( Lim&Klobas,2000,P:422)يرى

وأكد .  الموجودةالَمْعرَفة جديدة من البيانات والمعمومات وَمْعرَفةداخل المنظمة إلنتاج 
((Jashapara,2004,P:70 ىي إبداع  الَمْعرَفة َخمق أن عممّيةب نفس المعنى

يجادىا ضمن حدود المنّظمة، والحصول عمى َمْعرَفة جديدة الُمدان،  سامي)لمَمْعرَفة وا 
 (.2010،112وصباح موسى،

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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جميع ىي  الَمْعرَفة َخمق عممّيةأن ( 158-2009،157نعيم الظاىر،)ويرى 
 واقتنائيا من مصادرىا الَمْعرَفةاألنشطة التي تسعى المؤسسة من خبلليا لمحصول عمى 

نما القدرة عمى َمْعرَفة ال يعني الحصول عمى الَمْعرَفة وَخمق. المتعددة  جديدة فقط، وا 
الُمعمنة   الَمْعرَفةاإلبداع وتطوير األفكار والحمول كقيم ُمضافة، وكذلك المزج بين

.  لتكوين معاِن جديدة من ىذا المزيجالضمنية الَمْعرَفةو
 الُمعمنة، والذي الَمْعرَفة الضمنية والَمْعرَفة من التفاعل بين الَمْعرَفةَخمق  ويتم

 جديدة، واشتقاقيا وتكوينيا داخل المنظمة لتوفير مختمف أنواع َمْعرَفةيؤدي إلى إيجاد 
ذلك من خبلل و (Gholami,etal.,2013,P:207) التي تحتاج إلييا المنظمةالَمْعرَفة

بما ُيساىم في توليد  ،(التفكير) والعمميات الَمْعرَفية ،العمميات االجتماعية والتعاونية
وتكوين حقائق ومعان جديدة ومبتكرة لدييا قدرة عمى إنجاز األعمال وحل المشكبلت 

 وتحسين الفعالية التنظيمية بمستوى أعمى من الَمَعاِرف السابقة
(Gottschalk,2005,PP:90-91). بأن  (22،2014سيى عبد العال،)وُتضيف

التعمم والعصف الذىني، والبحث العممي، والتطوير يتم من خبلل التعميم والَمْعرَفة َخمق 
 .التكنولوجي

 الُمشاَرَكةُ ُيمكن أنو  (et al.,2000,P:4-7)Nonaka, وزمبلئونوناكاويرى 
في ابتكار تساىم  من خبلل مجموعة عمميات فرعية متعمقة بَخمق الَمْعرَفة؛ بالَمْعرَفة

من  وتحويل الَمْعرَفةُمعمنة، الضمنية إلى  تحويل الَمْعرَفة)َمْعرَفة جديدة من خبلل
تتولد بيا عمميات  ةربعأل شرًحا وافًياا ووقدم، (المستوى الفردي إلى المستوى الجماعي

عنو   بنموذج ُيعبرالُمعمنةالضمنية و من خبلل التفاعل والتحول بين الَمْعرَفة الَمْعرَفة
: كما يمي( SECI)بأربعة حروف 
  Socialization:التفاعل االجتماعي /االجتماعية- التحول األول

حدث يو، (من فرد إلى آخر)جديدةالضمنية إلى َمْعرَفة ضمنية  مثل بتحويل الَمْعرَفةيُ و
 يمتمكو كل منيما من َمْعرَفة ماخر آمع فرد بصورة شخصية  الفرد بادليت عندما
 أنشطة من خبللبشكل بسيط وُميسر وفي إطار يغمب عميو البعد االجتماعي ، وضمنية

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024630199001156
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 العمل المشترك خبلل أومن المنظمة، داخلا سويً  التواجد طريق عن مشتركة اجتماعية
الَمَعاِرف،  تبادل يتم حيث اليومية الميام ممارسة خبلل من أو العمل، فرق ضمن

 .، ومن ثم تتطور ىذه المرحمة لتصل إلى المرحمة الثانيةلمشاعرألفكار، واوا والخبرات،
الضمنية عن  عممية تكوين الَمْعرَفة: التفاعل االجتماعي بأنووُيمكن تمخيص 

.   في أنشطة اتصال مباشرطريق تبادل الخبرات واألفكار بين األفراد بعضيم البعض
  : Externalization التخريج/ التجسيد-التحول الثاني

 ىذا ويعني .(من فرد إلى وسيط مادي)من ضمنية إلى ُمعمنة  تحويل الَمْعرَفةويتم فيو
 قابمة بأشكال موثقة أو مكتوبة َمْعرَفة ُمعمنة إلى األفراد لدى الضمنية الَمْعرَفة تحول
عمى أن ُيبين  حدث عندما يكون الفرد قادًرا يالتحول ىذا ن أأي اآلخرين، قبل من لمفيم

الضمنية التي  بذلك يقوم بتحويل الَمْعرَفة ما يمتمكو من َمْعرَفة ضمنية، وىو بوضوح
 ثم تتحرك ىذه المرحمة إلى ىا،في لآلخرين أن يشاركوه يمتمكيا إلى َمْعرَفة ُمعمنة سامًحا

 يقوم حيث الذىني، والعصف التنظيمي التعمم من خبلل ذلك ويتم مرحمة أخرى،
 الحل عمى الجماعي االتفاق أو ،ل الُمثمىالحمو عن بالبحث العاممين من مجموعة
 الخبلقة األفكار البتكار مبلئمة بيئة تكوين خبلل من الدراسة موضوع لممشكمة األفضل
 .لممجموعة الذىنية القدرات واستثمار الجديدة،

جزء من المخزون عممية إظيار : بأنوالتجسيد وُيمكن تمخيص 
من خبلل  ُمصور وبشكل مادي مكتوب أو مسموع أ (الضمنية الَمْعرَفة)الَمْعرَفي
  . والتفكير الجماعي، ولغة الحوار،االتصال

 : Combination الدمج/ التبادل/ التجميع- التحول الثالث
من وسيط ) أكثر تقدًما أو تعقيًداالُمعمنة إلى َمْعرَفة أخرى ُمعمنة تحويل الَمْعرَفة ويتم فيو

 تتخذ شكبًل مغايرًا وبعدًا مختمفًا، وذلك عن طريق تجميع ؛ حيث(مادي إلى وسيط مادي
كالُمتاحة عمى ىيئة قواعد )الُمعمنة الموجودة في المنظمة  وتصنيف ثم تنظيم الَمْعرَفة

دليل أو كتيب أو جعميا جزًءا  ىيئة  ُكل جديد عمى في(بيانات أو مصادر رقمية مثبلً 
، وذلك من خبلل ُمشاَرَكُة الوثائق والتدريب باإلضافة إلى ُمشاَرَكُة المعمومات من المنتج
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عادة استخداميا واإلفادة منيا بشكلبما، في قواعد البيانات   ُيسيل الوصول إلييا وا 
ضافات جديدة خبراتمختمف، مما يؤدي إلى انتاج   أخرى ُمعمنة َمْعرَفة إلى تؤدى وا 

 .التنظيمية لمَمْعرَفة مضافة قيمة وذات ومتطورة، جديدة،
اعتماًدا   الموثقةعممية دمج وتصنيف الَمْعرَفة:  بأنوالتجميعوُيمكن تمخيص 

.   جديدةموثقة لتحويميا إلى َمْعرَفة عمى عدد من المصادر المنشورة 
 :Internalization الذاتية/االدخال/االستيعاب- التحول الرابع

، وذلك عن (من وسيط مادي إلى فرد)ُمعمنة إلى ضمنية الالَمْعرَفةويتم فيو تحويل 
طريق فيم واستيعاب الَمَعاِرف الُمعمنة المتوافرة، واستعماليا وتوظيفيا في َخمق وتكوين 

َمَعاِرف جديدة لدى الفرد وتدخل في نسيج تكوينو الفكري والوجداني وُتكرس داخمو 
مجموعة من القيم والسموكيات التي يتحرك بيا ويتصرف من خبلليا داخل المنظمة بما 

يساعد في تحقيق أىدافيا، مثل الموائح التي تقضي بإلزام الموظف بتدريب الموظف 
تذويب ، أي أن هوالجديد الذي ُيعين حديثًا أو الذي سيحل محمو حال ترقيتو أو نقل

المنظمة يؤدي إلى َخمق الَمَعاِرف الَمْعرَفة التي تم الَتشاُرك فييا في مختمف أنحاء 
  .الجديدة من تجميع الَمْعرَفة الُمعمنة والضمنية مع الَمَعاِرف الُمكتسبة من اآلخرين

الُمعمنة عممية تمثيل واستيعاب الَمْعرَفة : بأنووُيمكن تمخيص االستيعاب
وتراكميا وحيازتيا في منظومة الفرد الَمْعرَفية كخبرة ُيمكن التعبير عنيا ووصفيا بشكل 

، من خبلل التعمم واستخدام األدلة واإلرشادات التي تعتبر ُمعمن وتوثيقيا في وقت الحق
  .جًزًءا من ممتمكات المنظمة الَمْعرَفية

ويجب اإلشارة ىنا إلى أن عمميات تحول الَمْعرَفة غير نمطية، وتختمف من 
شخص إلى آخر ُكل حسب خبراتو السابقة، ومستواه العممي، وثقافتو، وقدرتو عمى 

استيعاب موضوع الَمْعرَفة ، وال تحدث أي من ىذه العمميات في عزلة بل تحدث بشكل 
. طبيعي في بيئة العمل

 عندما: في المؤسسات التعميمية في أنوَخمق الَمْعرَفةوُيمكن تمخيص عممية 
 "ذلك وُيسمى( ضمنية)َمْعرَفة لديو فيكون وظيفتو من الخبرات" مدير المدرسة "يكتسب
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 (ُمعمنة)إلى( ضمنية)من الَمْعرَفة تتحول حيث الَمْعرَفة نقل يتم ثم، "ةاالجتماعي بالعممية
 العممية"( ُمعمنة)إلى (ُمعمنة)من الَمْعرَفة تحويل ثم، "ةالتجسيدي بالعممية"يسمى فيما
 الَمْعرَفة امتصاص ثم الَمْعرَفة انتشار حيثًدا تعقي أكثر يكون األمر وذلك، "لتجميعيةا

 ".الذاتية بالعممية"يسمى فيما (ضمنية)إلى وتحويميا الموجودة
  of Knowledge and Exchange Transfer : الَمْعرَفةوتبادل نقل عمميتي  ( 2 -3

التي تضمن فيم وتطبيق  (الضمنية)الَمْعرَفةبإيصال نقل الَمْعرَفة تتعمق عممية 
األفراد  بتبادل  فتتعمق تبادل الَمْعرَفةأما عممية. الَمْعرَفة بين ُمَصِدر وُمستقِبل الَمْعرَفة

غيرىم، وتنطوي عمى التفاعل المستمر والتعاون وتبادل األفكار مع  (الُمعمنة)لَمَعاِرفيم
 & Wangبين األفراد من خبلل آليات التكنولوجيا واالتصاالت

Noe,2010,P:117) .) 
 من عضو في المنظمة إلى آخر، فتتحول الَمْعرَفة عندما تنتقل: وذلك يعني أنو

 الُمعمنة إلى عضو آخر، الَمْعرَفة، ثم تمرر ىذه ُمعمنة من ضمنية إلى الَمْعرَفةبذلك 
 ضمنية، أي ُيعطييا صفة ذاتية قبل أن يبدأ َمْعرَفةيجب عميو أن يحوليا إلى 

  .باستخداميا
لتعمم اعندما يكون الفرد عمى استعداد لممساعدة، و تبادل الَمْعرَفةوتحدث عممية 

، كما أن البيئة (Yang,2007,P:531)من اآلخرين في اكتساب ميارات جديدة
عبد الرحمن المبل، )التعاونية ُتزيد من قابمية وفعالية األفراد عمى ممارسة تمك العممية

                            (.2015،154،ووسام محسن
تعني إيصال نقل الَمْعرَفة إلى أن عممية  (Coakes,2003,P:42)وقد أشار

وضمن الشكل " المناسب"في الوقت " المناسب"إلى الشخص " المناسبة"الَمْعرَفة 
( Rowley,2001,P:229) عمى ذلك وأكد."المناسبة"وبالتكمفة " المناسب"
،(Hooff&Weenen,2004,P:20)،( Jasimuddin,etal.,2012,P:197 ) حيث

 ؛أو أكثر تفاعل بين فردين أو مؤسستينيرتكز عمى الواضح اليدف ىا نشاط بأنأشاروا 
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 من أجل نقل األفكار والخبرات (ُمتمقييا) الَمْعرَفة وبين الساعي لمحصول عمييابين مقدم
 .والميارات

 بأنو تركيز االتصاالت أحادية االتجاه  نقل الَمْعرَفةKing,2006))وُيعرف
 يجب أن يتصف الَمْعرَفة بين األفراد والمجموعات أو المنظمات ذلك أن متمقي لَمْعرَفةل

ممدوح ) بصورة فعمية الَمْعرَفةبالفيم واإلدراك، ويكون لديو القدرة عمى تطبيق
 (.124-2011،123الرفاعي،
يؤدي النقل الناجح لمَمْعرَفة إلى إيجاد وتطبيق الَمَعاِرف بشكل ناجح في و
، وتزداد قيمة الَمَعاِرف داخل ((Krishnaveni&Sujatha,2012,P:28المنظمة 

عادة استخداميا من أجل العمل عمى اتخاذ القرارات  المنظمة إذا تم نقميا بين األفراد، وا 
 . (Högberg&Edvinsson,1998,P:82)الفاعمة

: الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةأىمية تطبيق عمميات  (2
أن الَمْعرَفة تزداد باالستخدام والُمشاَرَكُة،  (2005،75،الكبيسيعامر )يرى

، لذلك تسعى المنظمات إلى تشجيع فرادوتبادل األفكار والخبرات والميارات بين األ
ؤدي إلى أداء ت وال ة كافيت ليسابحد ذاتو  الَمْعرَفةَخمقعممية ف ؛الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة

وتمكين العاممين من  (الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة)  متميز إذا لم يتم نقل واكتساب الَمْعرَفة
. استخداميا دون تحميل المنظمة تكاليف باىظة

أنو من خبلل عمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة  (2009،795د،أشرف محم)ويؤكد 
تجد الَمْعرَفة   الجديدة طريقيا إلى المواقع األخرى في المدرسة لتصبح في أيدي 

العاممين الذين ىم أقدر عمى استغبلليا بما يؤدي إلى قيمة مضافة لممدرسة، سواء أنجز 
الُمعمنة من خبلل  ذلك من خبلل تحرك العاممين بَمَعاِرفيم الشخصية أو بنشر الَمْعرَفة

. ُنظم تكنولوجيا المعمومات واالتصال
 إلى مجموعة من  تطبيق عمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةوُيمكن إيجاز أىمية

:  األسباب حددتيا الدراسات والبحوث السابقة األجنبية والعربية كما يمي
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، وحماية الموارد الذىنية لممنظمة من االندثار               المحافظة عمى الَمْعرَفة من أن تُفقد -ٔ
Alavi,et al.,2005,P:195))قد أشارت نتائج دراسةف ؛(Sewkarran,2008) 
ُيظير مشاكل في أداء المنظمة، وأن الُمشاَرَكُة  إلى أن عدم الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة

، مما يَخمق قيمة جديدة لممنظمة  قبل أن تُفقد الَمْعرَفةةبالَمْعرَفة بين العاممين ميم
 وأداء المنظمةمن خبلل تحسين الكفاءة والفعالية، والقدرة التنافسية، وزيادة أداء 

 إلى أن (Oakes&Rengarajan,2002) كما أشارت نتائج دراسة .الموظفين
ن فقدان ىذه فإمن معمومات المنظمة ىي َمْعرَفة ضمنية، وبالتالي %80حوالي
الموظف لمعمل ُيشكل تيديًدا خطيًرا عمى المنظمة، ومن ىنا ترك نتيجة  الَمْعرَفة

حيدر )لبلحتفاظ بمعرفتيا حتى بعد ذىاب الموظف تظير أىمية الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة
 حسبُمتاحة لمن يريد أن يستخدميا   الَمْعرَفةجعلتالُمشاَرَكُة ف؛ (2016،9،محمد

 .(2015،153،عبد الرحمن المبل، ووسام محسن)مصمحة المنظمة واألفراد مًعا
،                                Hayes,1998))،(Tan&Nasurdin,2010,P:5)إنتاج َمَعاِرف جديدة -ٕ

(Babalhavaeji&Kermani,2011,P:1)  ،مساعدة العاممين في حل و
جراءات  من خبللالمشكبلت  تطوير أفكار جديدة أو تطبيق سياسات وا 

ي  الَمْعرفَ  مما يؤدي إلى تدعيم المخزون(Amayah&Nelson,2010,P:2)جديدة
 تحقيق وبالتالي         الضمنية والُمعمنة،الَمْعرَفةلممؤسسة من خبلل نقل وتبادل 
               لممنظمة عن طريق ميزة تنافسيةإنتاجية عالية المستوى، وتحقيق 

 الخاصة بيا َمْعرَفةتحسين أسموب إدارتيا لل
(Kalling,2003,P:118)،(Daghfous,2004,P:68)،

(Wang,2005,PP:24-25)   ،(Lin,2007,P:457)، 
Jialin,2009,P:65)) ،(Gholami&etal.,2013,P:208)،  (إرما بيسرا 

 (.2014،234، وراجيف سابيروال،فرنانديز
 ، وذلك من خبلل تقميل اآلخرين إليونقل خبراتيق من خبرة الفرد عن طرُتزيد  -ٖ

 ؛أن يعرفينبغي  تحدث بين ما يعرف الفرد وبين ما يو والتيفجوة اإلدراك لد

http://www.emeraldinsight.com/author/Daghfous%2C+Abdelkader
http://www.emeraldinsight.com/author/Daghfous%2C+Abdelkader
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ذلك باإلضافة إلى ،  في َمَعاِرفوُتعِمم الفرد بالنقص الحاصل لديو الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةف
  بصورة مستمرةى الفردميارات االتصال لدوتُنمي ُتعمم  فإن الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة

(Bontis ,et al.,2003,PP:9-10). 
ُتسيم في بناء عبلقات اجتماعية متينة وقوية بين العاممين في المنظمة، مما ُيؤدي  -ٗ

إلى بناء وتعزيز الثقة المتبادلة بينيم، والتي ُتعد محفًزا ميًما لممارسة عمميات 
 (.Islam, et al.,2015, P:226)الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة    

،           (4،2012،هللا عبد الحفٌظ حسب)زيادة الوالء التنظيمي لمعاممين -٘
 ((Epstein,2000 ئيمرفع مستوى أداقدراتيم الفكرية، وتطوير و
،Reychav&Weisberg,2009,P:189))  األداء تحسين مما يؤدي إلى

 ,Hsu,2008,P:1318)) ،(Islam, et al.,2015بشكل عامالتنظيمي لممنظمة 
P:226). 

من تقميل الوقت الضائع الذي ُيبذل في محاوالت الخطأ والتجربة، تقميص األخطاء و -ٙ
وفي وقت                 أكبر، بمياراتخبلل تمكين األفراد من أداء الميام نفسيا 

 ،(Lin,2007,P:457) ، وبالتالي زيادة موارد المنظمةأقل
Jialin, 2009,P:67))Wang&Noe,2010,P:123) )،( 2466P: Yeh,et 

al.,2011,). 
 َمْعرَفةُتسيل تعمم األفراد من خبلل تحويل الَمْعرَفة الضمنية الموجودة لدييم إلى  -ٚ

 جديدة، وُيسيم َمْعرَفةُمعمنة، ومن مصادر خارجية ببرامج وأنشطة تحقق اكتشاف 
تعمم األفراد المستمر في زيادة َمَعاِرفيم مما يجعميم أكثر قدرة عمى تقبل التغيير، 

وأكثر استعداد عمى التكيف مع مستجدات العمل التي تطرأ عمييم سواًء في عمميم 
داخل المنظمة أو أثناء تعامميم مع األطراف الخارجية؛ فبرامج ُمشاَرَكُة الَمْعرَفة 

تؤدي إلى زيادة تعمم األفراد وزيادة قدرتيم عمى التكيف، وتحسين مياراتيم وفرص 
(. 158، 2015فدوى عمر،)تقدميم وزيادة رضاىم عن العمل 
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 فبوجود بيئة عمل مناسبة فإن ؛ تنظيمية معرفة إلى الفردية الَمْعرَفة لتحويلضرورة  -ٛ
الَمَعاِرف الفردية ستصب في الَمْعرَفة التنظيمية وتساىم في تطوير العمل، وتكون 
المنظمة بالطريق الصحيح إذا استطاعت جمع الَمَعاِرف الفردية وتيسيرىا لصالح 

 في تتواجد بل مكتوب بشكل تتواجد ال الفردية الَمْعرَفة ىذه  لكونالَمْعرَفة التنظيمية
 (Rivera-Vazauez,et al.,2009,P:257). فرادألا عقول

الُمنعقدة في جنيف  (300ال)في دورتيا  (3،2007منظمة العمل الدولية،)أشارت  -ٜ
 ألي مؤسسة قائمة عمى إستراتيجيةكأىمية -إلى أىمية الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة 

 :فيما يمي- الَمْعرَفة
 الَمَعاِرف في الثغرات حديد، وتالخفية أو الموارد الضمنية الَمَعاِرف كشف .
 مجاالت في الَمَعاِرف وتبادل الجيدة وتقاسم الممارسات ، واالبتكارالعقل تشغيل 

 .مختمفة
  وتشجيع انتقال الممارسات العمل إجراءات وتيرة تسريع، وزدواجيةب االتجن 

 .األفضل
  أي عمل جديد بداية عند المناسبة المعمومات الَمْعرَفة، وتوصيل نشر. 
 مبكر وقت في المشاكل عمى الضوء إلقاء. 
 قوية فريق وروح إيجابية بيئة الزمبلء، وَخمق مع الجيدة العبلقات دعم.   

الثانوية ضروري   بالمدارسويرى الباحثان أن تطبيق عمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة
 :ألسباب اآلتيةل
 في العمل اليومي، وليس امتبلكيا فقط تطبيق الَمْعرَفة .
 تطوير عبلقاتيا بالمدارس ، و المشكبلت المختمفةواجيةتحسين وضع المدرسة في م

 .األخرى
  التغيير السريع في التكنولوجيا، وبالتالي ما كنا نعرفو في السابق قد عفا عميو الزمن

 .مع اآلخرين الَمْعرَفةبُمشاَرَكُة الوأصبح يحتاج إلى التحديث من خبلل 
 نشر أفضل األفكار والخبرات والممارسات داخل المدرسة . 
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 البقاء في وضع و ،تمكين المدرسة من زيادة فرص اإلبداع لَخمق َمَعاِرف جديدة
 .تنافسي متقدم
: الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةعمميات  متطمبات تحقيق- المحور الثاني

في إطار بيئة تنظيمية تتضمن العديد من العناصر الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة تعمل 
متغيرات تتفاعل فيما بينيا مجموعة وجود  إلى الَمْعرَفة إدارة أدبيات وُتشير .والمتغيرات

 بما يحقق ليا، بمعنى أنيا قد تكون مساندة الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةوتؤثر عمى عمميات 
 متطمبات : فيىذه المتغيراتوتتمثل كما أنيا قد تكون ُمعوقة،  فعالية تنظيمية أكبر

، (البشرية الموارد)ومتطمبات فردية ، (التكنولوجية التحتية البنية)مادية ُمَمثمة في
  :وفيما يمي توضيح ذلك (الييكل التنظيمي، والثقافة التنظيمية)ومتطمبات تنظيمية

 :الالزمة التكنولوجية التحتية البنية توفير (ٔ
 الكمبيوتر، والبرمجيات البلزمة لذلك، وأىميا أجيزةتكنولوجيا بال والُمتمثمة

 العبلقة، ذات األمور وجميع البحث اإللكتروني ومحركات برمجيات :مثله ب الخاصة
 ُتعد والتي، (2013،222،أسامو عمي)واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا إلى ُتشير وىي
 الزمنية الحواجز خفض طريق عن  بالَمْعرَفة الُمشاَرَكةُ لتعزيز المفيدة العوامل من

 المعمومات عمى الحصول فرص وتحسين، الَمْعرَفة مجال في العاممين بين والمكانية
. (Sohail & Daud, 2009, P:130)الَمْعرَفة عن
 :توفير الموارد البشرية الالزمة (ٕ

سند ليا ميام البحث عن تُ العالي والتي  وجود الموارد البشرية ذات التأىيل
في تحقيق  الَمْعرَفة وتطويرىا من أىم المقومات التي يتوقف عمييا نجاح إدارة الَمْعرَفة

التي تقع عمى عاتقيم مسؤولية القيام باألنشطة البلزمة   الَمْعرَفةقياداتأىدافيا، وىم 
.  (223،2013أسامو عمي،)الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةوعمى رأسيا  لكافة عمميات إدارة الَمْعرَفة
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 باعتبارىا األفراد ممارساتأىمية إلى  أشارت العديد من الدراسات الميدانيةوقد 
 في إدارة الَمْعرَفةتطبيق كافة عمميات عوامل حاسمة لنجاح 

.  (Liu & Cheng, 2007,PP:1-6) ، (Horak,2001,PP:8-17)المنظمات
 تمعب دورًا ميمًا الموارد البشرية إلى أن (183،2015محمد عارف،)شيرويُ 

. كمحفز لآلخرين في تشجيع َخمق الَمْعرَفة ومشاركتيا واستخداميا
تضمن ي، لكونو الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةأىم عناصر "  الثانويةمدير المدرسة"وُيمثل 

و ه؛ فالفردية إلى الَمْعرَفة التنظيمية  من الَمْعرَفةمن خبللو المدرسةاألساس الذي تنتقل 
كجزء من   يقوم بَخمق الَمْعرَفة، كماالُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة تنفيذ عمميات  فيُيمثل األساس

  .عممو
 أدوارباعتباره قائًدا لمَمْعرَفة بالمدرسة لو " مدير المدرسة"ويرى الباحثان أن 

 في  أدبيات إدارة الَمْعرَفة الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة حددتيالممارسة بيا القيام يجب عديدة
 :التالية األنشطة

 ،بالمدرسة الَمْعرَفة إدارة لنظامتصميم وتنفيذ ومراقبة واإلشراف عمى البنية األساسية  (أ 
 البلزمة لتطبيق عمميات التحتية البنية، ودعم لممدرسة المبلئمة التكنولوجيا تقييمو

 . الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة
 . بالَمْعرَفة والتعمم المستمر داخل المدرسةالُمشاَرَكةُ  ممياتنشر وتشجيع ع (ب 
 األفكار وتبادل بمعرفتيم، والُمشاَرَكةُ  ، داخل المدرسةالَمْعرَفة إدارة أنشطة مراقبة (ج 

 .ومستمرة منظمةة بطريق النظر ووجيات
 ميام خبلل من ألىدافياارة الَمْعرَفة إد تحقيق ضمان عمى والعمل العاممين تطوير (د 

 .مسؤولياتو
 التدريب ريوتوف المدرسة، في بالَمْعرَفة الُمشاَرَكةُ  مميات لعالرئيسية المقومات ريتوف (ه 

 (.17-2014،16أنور الحربي،)ة لجميع العاممين بالمدرسةالداعم والثقافة
واستثمارىا في  إدارة الَمْعرَفةكافة عمميات أداء دور المشجع والمحفز لتطبيق  (و 

 .العمميات اإلدارية والفنية التي ُتمارس داخل المدرسة
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 العالم من نمو متسارع في هوتحديثيا مواكبة لما يشيد االستمرار في تطوير الَمْعرَفة (ز 
 (.76-2013،75سمطان الديحاني،)ىذا الجانب

 :التنظيمي الييكل مرونة (ٖ
 عمميات الُمشاَرَكُة لنجاح األساسية المتطمبات من التنظيمي الييكل ُيعد

 بحرية والعمل إبداعاتيم إطبلق أفراد الَمْعرَفة لكي يستطيع المرونة من فبلبد ؛بالَمْعرَفة
 الَمْعرَفة عمى الحصول بكيفية التنظيمي حيث تتحكم مرونة الييكل الَمْعرَفة،لَخمق 
أسامو )استخداميا والُمشاَرَكُة بيا عادةإو ومضاعفتيا وتعزيزىا وتخزينيا وادارتيا
 .(224-2013،223،عمي

 :ثقافة بيئة العمل/  الداعمةلثقافة التنظيميةا (ٗ
  الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة    ة عممياتتؤدي الثقافة التنظيمية إلى تشجيع ممارس

Hsu,2008,P:1318) .) 
التنظيمية، وَمْعرَفة ما يجب تقاسمو  الثقافة  أن((Haji,2006دراسة وقد بينت

.  الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة تحقيق في ُتؤثر التي العوامل من أبرز
،                           (Yang,2007,PP:530-543): تينتائج دراسكما أكدت 

يجابية بين الثقافة ((Tong,et al.,2014,PP:19-47و  إلي وجود عبلقة قوية وا 
  .الَمْعرَفة ُمشاَرَكةُ وفاعمية السائدة في المؤسسة التنظيمية 
 أن من أسباب  إلي(Szulanski,2000,PP:9-27)ت نتائج دراسةكدأو

 بيا يعودان إلى الثقافة التنظيمية، وعدم قدرتيا عمى حل الُمشاَرَكةُ  والَمْعرَفةضعف نقل 
. الَمْعرَفةمشكبلت العمل؛ حيث يقمل الصراع في المنظمة من فعالية مشاريع الُمشاَرَكُة ب

وتتعدد التعريفات الخاصة بمفيوم الثقافة التنظيمية، حيث تعرض الكثير من 
قواعد :" بأنيا (etal.,2004,P:406،French)الباحثين ليذا المفيوم، حيث عرفيا

غير مكتوبة تصف السموكيات واالتجاىات التي يضغط بيا األفراد أو الجماعات عمى 
أفراد وجماعات أخرى، حيث تعارفوا عمى ىذه المعايير، وىي قواعد تتوارثيا األجيال 

من خبلل القصص والحكايات والخبرة والطقوس والمعتقدات التي يصدقيا األفراد 
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  ".العاممون بالمنظمات
 أن الثقافة التنظيمية تتمحور حول مجموعة (Gunbayi,2007,P:70)ويرى

القيم والمعايير والمعتقدات واألعراف التي يفترض أن يَتشاُرك فييا جميع العاممين في 
 . المدرسة من أجل إحداث أثر في متغيرات تنظيمية أخرى، من ضمنيا اإلبداع اإلداري

بأنيا مجموعة من االعتقادات والعادات  (Mueller,2014,P:196)وَعرفتيا
الشائعة والُمتعممة من قبل مجموعة معينة، حيث تحكم تمك االعتقادات تصور وأفكار 

ولذلك تشمل الثقافة التنظيمية المظير العام . ومشاعر وأفعال أعضاء المجموعة كميا
لبيئة العمل، والقيم المشتركة التي تؤثر عمى تفكير وسموك ومشاعر جميع أفراد 

 .المنظمة
 عمى أنيا منظومة متكاممة من القيم ىافقد َعرف (107،2015زياد العزام،)أما

والعادات والمعتقدات والتقاليد واألنماط السموكية وأنماط التفكير األخرى التي يجتمع 
عمييا العاممين في المنظمات وتؤثر في سموكيم وتشكل وتصقل شخصياتيم وىوية 

  .المنظمة وبالتالي تؤثر في إنتاجية المنظمة وقدرتيا عمى التطور والتغيير
ىاني الضمور، )ما يميفيتتمثل مجموعة وظائف تؤدي الثقافة التنظيمية و

(: 75-2013،74،وأحمد القطامين
 شعوًرا باليوية الخاصة المتميزة المدرسةُتمنح العاممين في  . 
 تساعد عمى تنمية الوالء وااللتزام لممدرسة خارج نطاق المصالح الشخصية. 
  عمى تعميق االستقرار فيياالمدرسةُتضيف عناصر تساعد . 
 يعودون إلييا عندما يواجيون حاالت ال  المدرسةُتشكل مرجعية لمعاممين في 

يستطيعون من خبلليا إدراك مغزى النشاطات اإلدارية التي يصعب عمييم إدراك 
 . مغزاىا

 يتطمب بالَمْعرَفة الُمشاَرَكةُ  أن تطبيق (230-2013،231،أسامو عمي)ويرى
 وُمشجعة لمَمْعرَفة داعمة تنظيمية ثقافة لمَمْعرَفة، وتأسيس داعمة إيجابية ثقافة إنتاج

لروح الفريق في العمل، وتبادل األفكار، ومساعدة اآلخرين، والقدوة والمثل األعمى 
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 لمقيادة الفعالة التي تعتني بالَمْعرَفة والعوامل التي تساعد وُتحفز عمى تبني مفيوم
. بالَمْعرَفة الُمشاَرَكةُ 

عوامل ثقافية وجود مجموعة إلى  (2015،450 وآخران،التمبانينياية )وُتشير
جل تشجيع األفراد عمى توليد الَمْعرَفة، والَتشاُرك فييا، أ اعتمادىا من لممدرسةُيمكن 

 :تتمثل فيما يمي
  األساسية وقيم المدرسةأىدافب الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةعممية ارتباط . 
 تشجيع األفراد عمى التعاون ومساعدة بعضيم البعض من خبلل إدارة قوية. 
 مع األعمال اليومية الروتينيةالُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة عممية تجسيد . 
  مع الجيد المبذول من الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةعممية لتناسب الدعم الذي تقدمو اإلدارة 

 .جل ذلكأ
  الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةاستخدام أنظمة المكافأة والتقدير لدعم عممية. 

العنصر البشري                  عمى تحديد جاىزية (إجرائًيا) الحاليوسوف يقتصر البحث
الثقافة ومستوى ،  الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةعمميات تطبيقل (المدارس الثانوية العامةي مدير)

العوامل المؤثرة في أىم  باعتبارىما من (التي يتبناىا المديرين في مدارسيم)التنظيمية
وىذا ما سوف يتم تناولو في اإلطار الميداني لمبحث، وفيما . الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةعمميات 

: يمي توضيح ذلك
 :اإلطار الميداني لمبحث

: إلىييدف البحث في جانبو الميداني 
جاىزية مديري المدارس الثانوية لممارسة عمميات الُمشاَرَكُة  مستوىالتعرف عمى  -

 .بالَمْعرَفة
مستوى جاىزية مديري المدارس الثانوية لممارسة  في  اختبلفالكشف عن وجود -

 .النوع، والخبرة: عمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة باختبلف متغيري
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مستوى الثقافة التنظيمية السائدة في المدارس الثانوية من وجية نظر التعرف عمى  -
 .المعممين

تقديرات المعممين لمستوى الثقافة التنظيمية باختبلف  في  اختبلفالكشف عن وجود -
 .النوع، والُمسمى الوظيفي: متغيري

المديرين لعمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة من وجية نظر مستوى ممارسة التعرف عمى  -
 .المعممين

تقديرات المعممين لمستوى ممارسة مديري المدارس  في  اختبلفالكشف عن وجود -
 .النوع، والُمسمى الوظيفي: الثانوية لعمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة باختبلف متغيري

 ارتباط ذو داللة إحصائية بين مستوى جاىزية مديري المدارس الكشف عن وجود -
الثانوية لتطبيق عمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة ومستوى ممارستيم ليا من وجية نظر 

 .المعممين
 ارتباط ذو داللة إحصائية بين مستوى الثقافة التنظيمية السائدة الكشف عن وجود -

ومستوى ممارسة مديري المدارس الثانوية لعمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة من وجية 
 .نظر المعممين

 : ذلك تم إتباع اإلجراءات التالٌةولتحقٌق

 : البحثتيبناء أدا (1
مديري المدارس الثانوية  جاىزية مستوىلتحديد  "المديرجاىزية استبانة "األداة األولى

 ،لُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةالدافع ل، مستوى الَمْعرَفة بمفيوم الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة) الحكومية العامة
عدت وفق الخطوات أُ   الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةعممياتلممارسة ( االتجاه نحو تطبيق عممياتيا

:  اآلتية
 .االطبلع عمى التراث المتوفر في األدب التربوي المتعمق بموضوع البحث ( أ 
يشمل  : األولالمحور محاور أساسية، (أربعة)إعداد استبانة ُمقيدة اشتممت عمى ( ب 

 الثاني، أما المحور (النوع، والخبرة في وظيفة مدير) والوظيفيةالمتغيرات الشخصية
الدافع  الثالثويتناول المحور  ،مستوى المعرفة بمفيوم الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة :يتناول
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االتجاه نحو تطبيق عمميات الُمشاَرَكُة الرابع ، ويتناول المحور لُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةل
الثاني والثالث والرابع، وأمام  :عبارة ُوزعت عمى المحاور (54)، وصيغتبالَمْعرَفة
غير موافق، غير  موافق بشدة، موافق، موافق إلى حد ما،: بدائل (5)كل عبارة

 .موافق بشدة
بعرضيا في  (صدق المحتوى)االستبانةالتحقق من الصدق الظاىري لمحتوى  ( ج 

( سبعة) بمغ عددىمأساتذة التربية صورتيا األولية عمى مجموعة من 
محاور االستبانة  بآرائيم حول درجة شمول السترشاد وذلك ل(2الممحق رقم)ينُمحكم

، ومدى كفاية عبارات كل محور، ومدى ارتباط كل عبارة لما وضعت لقياسو
بمحورىا، والنظر في درجة وضوح العبارات وسبلمتيا المغوية، وأية إضافة أو 

بعد ذلك تم اختيار العبارات التي أجمع عمى مناسبتيا أكثر وحذف عبارة يرونيا، 
 الحذف واإلضافة أبمن نصف الُمحكمين، ومراعاة جميع المبلحظات الواردة منيم 

 عبارة تتوزع (36) ُمتضمنة  التعديل، وبعد ذلك تم إخراجيا بصورتيا النيائيةوأ
 .حاور مثبلثةعمى 

( 3الممحق رقم)في صورتيا النيائية الواردة في  (االستبانة)وقبل أن تخرج 
 مديرة ومدير( 30) عينة استطبلعية قوامياالُمرفق في نياية البحث، فقد ُطبقت عمى

 -2015/2016خبلل الفصل الدراسي الثاني لمعام -من مجتمع البحث وخارج عينتو
 كما ُاتخذت ،لمتأكد من وضوح األسئمة وأنيا ال تحتمل أكثر من معنى بالنسبة لممدير

بعض اإلجراءات المنيجية الكفيمة بضمان درجة مناسبة من الثبات والصدق في 
 : البيانات التي تضمنتيا االستبانة، والتي تتمثل فيما يمي

  :حساب صدق االتساق الداخمي ( د 
حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل عبارة والدرجة الكمية لممحور الذي  تم

حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل محور من محاور وتم تنتمي إليو، 
يوضح قيم معامبلت االرتباط بين  (1)االستبانة والدرجة الكمية ليا، والجدول التالي
 :درجة كل محور والدرجة الكمية لبلستبانة
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قٌم معامالت االرتباط بٌن درجة كل محور والدرجة الكلٌة لالستبانة  : (1)جدول 

القٌم  م  
محاور االستبانة   

أرقام 
العبارات 

عدد 
العبارات 

معامل 
االرتباط 

** 0.835 8 8-1إدراك مفيوم الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة  1
 **0.908 12 20-9لُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة الدافع ل 2

 **0.549 16 36-21 عمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة ممارسةاالتجاه نحو  3
. (α=0.01)تعنً دالة عند (**)            

 والدرجة الكمية حورأن قيم معامبلت االرتباط بين درجة كل م (1)يتضح من الجدول
 االستبانة، وىو ما يدل عمى أن ((0.01 دالة إحصائيًا عند مستوى داللةالستبانةل

. صادقة وصالحة لمتطبيق
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 : االستبانة ثبات حساب معامل ( ه 
 :كما ىو موضح بالجدول التالي "ألفا كرونباخ"معامل ارتباط   باستخدامحسابوتم 

  معامالت الثبات لمحاور االستبانة ولإلجمالً الكلً باستخدام ألفا كرونباخ(:2)جدول

القٌم  م  
 محاور االستبانة  

عدد 
العبارات 

معامل 
الثبات 

 0.927 8إدراك مفيوم الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة  1

 0.987 12لُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة الدافع ل 2

 0.986 16 عمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة ممارسةاالتجاه نحو  3
 0.964 36 مجموع عبارات االستبانة ككل

                لمحور (0.927)نجد أن معامبلت الثبات تراوحت ما بين (2)بفحص الجدول
، كما (لُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةالدافع ل)لمحور (0.987)، و(إدراك مفيوم الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة)

دالة عمى وىذه القيم جميعيا  (0.964)أظيرت االستبانة معامل ثبات كمي بمغ
 مما يعني أن االستبانة صالحة معامبلت ثبات مرتفعة في الدراسات االجتماعية

. لمتطبيق
مستوى الثقافة التنظيمية السائدة في المدارس )لتحديد "استبانة المعمم- "األداة الثانية

ت عدأُ ( لُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةلعمميات ا ينمديرالواقع ممارسة الثانوية العامة الحكومية، و
 :الخطوات اآلتيةوفق 

 .االطبلع عمى التراث المتوفر في األدب التربوي المتعمق بموضوع البحث ( أ 
 المتغيرات ليشم: األول أساسية،محاور (ثبلثة)إعداد استبانة ُمقيدة اشتممت عمى ( ب 

 مستوى : يتناولالثاني أما ،(المستوى الوظيفيالنوع، و)الشخصية والوظيفية لممعمم
واقع : لثالثا المحوريتناول و الثقافة التنظيمية السائدة في المدارس الثانوية،

 (98) وصيغت،معمماللُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة من وجية نظر لعمميات ا ينمديرالممارسة 
موافق : بدائل (5) والثالث، وأمام كل عبارةيالثان: ينالمحورعبارة ُوزعت عمى 

 . موافق،غير موافق بشدةربشدة، موافق، موافق إلى حد ما،غي
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بعرضيا في  (صدق المحتوى)االستبانةالتحقق من الصدق الظاىري لمحتوى  ( ج 
 ينُمحكم (سبعة)بمغ عددىمأساتذة التربية صورتيا األولية عمى مجموعة من 

محوري االستبانة لما  بآرائيم حول درجة شمول السترشادوذلك ل( 4الممحق رقم)
، ومدى كفاية عبارات كل محور، ومدى ارتباط كل عبارة بمحورىا، وضعت لقياسو

والنظر في درجة وضوح العبارات وسبلمتيا المغوية، وأية إضافة أو حذف عبارة 
يرونيا، بعد ذلك تم اختيار العبارات التي أجمع عمى مناسبتيا أكثر من نصف 

 وأ الحذف واإلضافة أبالُمحكمين، ومراعاة جميع المبلحظات الواردة منيم 
عمى عبارة تتوزع  (74) ُمتضمنة التعديل، وبعد ذلك تم إخراجيا بصورتيا النيائية

 : النحو التالي
: المحور األول المتعمق بالثقافة التنظيمية (1-ج

: يتضمن المحاور الفرعية اآلتية
 .10:1 ُتمثميا العبارات من :القيم التنظيمية( 1-1-ج
 .16:11ُتمثميا العبارات من  :التوقعات التنظيمية( 2-1-ج
 .26:17ُتمثميا العبارات من  :المعتقدات التنظيمية( 3-1-ج
 .34:27ُتمثميا العبارات من : األعراف التنظيمية( 4-1-ج
: لُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةالمحور الثاني والمتعمق بعمميات ا (2-ج

: يتضمن المحاور الفرعية اآلتية
 مجموعة عمميات ينتج عنيا تحويل الَمْعرَفة من ُمعمنة إلى : الَمْعرَفةَخمق (1-2-ج

ُممثمة في العمميات  (58)إلى رقم  (35)ضمنية والعكس، وتتضمن العبارات من رقم
 :اآلتية

 (.38)رقم إلى  (35)تتضمن العبارات من رقم : التفاعل/االجتماعية( 1-1-2-ج
 (.46)رقم إلى  (39) تتضمن العبارات من رقم :التخريج/التجسيد( 2-1-2-ج
 (.53 ) رقمإلى (47)تتضمن العبارات من رقم : الدمج/ التجميع( 3-1-2-ج
 (.58 ) رقمإلى (54) تتضمن العبارات من رقم :اإلدخال/االستيعاب( 4-1-2-ج 
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الُمعمنة )الَمْعرَفة  تستخدمان لوصف حركة نعمميتا:الَمْعرَفةتبادل ونقل ( 2-2-ج
بين مختمف األفراد والوحدات واألقسام داخل المدرسة الثانوية، ويتضمنا  (والضمنية

 (.74):(59)العبارات من رقم
( 5الممحق رقم)في صورتيا النيائية الواردة في  (االستبانة)وقبل أن تخرج 

من  معممة/معمم( 45) عينة استطبلعية قوامياالُمرفق في نياية البحث، فقد ُطبقت عمى
 لمتأكد -2015/2016خبلل الفصل الدراسي الثاني لمعام -مجتمع البحث وخارج عينتو

من وضوح األسئمة وأنيا ال تحتمل أكثر من معنى بالنسبة لممعمم، كما ُاتخذت بعض 
اإلجراءات المنيجية الكفيمة بضمان درجة مناسبة من الثبات والصدق في البيانات التي 

 : تضمنتيا االستبانة، والتي تتمثل فيما يمي
  :حساب صدق االتساق الداخمي ( د 

حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل عبارة والدرجة الكمية لممحور الذي  تم
حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل محور من محاور وتم تنتمي إليو، 

يوضح قيم معامبلت االرتباط بين  (3)االستبانة والدرجة الكمية ليا، والجدول التالي
 :درجة كل محور والدرجة الكمية لبلستبانة

 قٌم معامالت االرتباط بٌن درجة كل محور والدرجة الكلٌة لالستبانة (:3)جدول 

القٌم م  
محاور االستبانة   

أرقام 
العبارات 

عدد 
العبارات 

معامل 
االرتباط 

** 0.884 10 10-1القيم التنظيمية  1
 **0.865 6 16-11التوقعات التنظيمية  2

** 0.824 10 26-17المعتقدات التنظيمية  3
 **0.892 8 34-27األعراف التنظيمية  4

 **0.881 4 38-35التفاعل االجتماعي  5

 **0.876 8 46-39التجسيد /التخريج 6

 **0.88 7 53-47الدمج / التجميع 7

 **0.821 5 58-54االستيعاب /اإلدخال 8

 **0.819 16 74-59تبادل ونقل الَمْعرَفة  9

. (α=0.01)تعنً دالة عند (**)                                
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 والدرجة الكمية حورأن قيم معامبلت االرتباط بين درجة كل م (3)يتضح من الجدول
 االستبانة، وىو ما يدل عمى أن ((0.01 دالة إحصائيًا عند مستوى داللةالستبانةل

. صادقة وصالحة لمتطبيق
  :االستبانة ثبات حساب معامل ( ه 

كما ىو موضح بالجدول  "ألفا كرونباخ"معامل ارتباط  ثبات باستخدامال معامل ُحسب
 :التالي

  معامالت الثبات لمحاور االستبانة ولإلجمالً الكلً باستخدام ألفا كرونباخ:( 4)جدول

 القيمم  
محاور االستبانة 

عدد 
العبارات 

معامل 
الثبات 

 0.929 10القيم التنظيمية  1
 0.873 6التوقعات التنظيمية  2
 0.900 10المعتقدات التنظيمية  3
 0.909 8األعراف التنظيمية  4

 0.905 4 االجتماعي التفاعل 5

 0.945 8التجسيد /التخريج 6

 0.908 7الدمج التجميع  7

 0.913 5االستيعاب /اإلدخال 8

 0.947 16تبادل ونقل الَمْعرَفة  9

 0.984 74 مجموع عبارات االستبانة ككل

( 0.947)، و(التوقعات التنظيمية)لمحور (0.873)تراوحت معامبلت الثبات ما بين
، كما أظيرت االستبانة معامل ثبات كمي بمغ (تبادل ونقل الَمْعرَفة)     لمحور

معامبلت ثبات مرتفعة في الدراسات دالة عمى وىذه القيم جميعيا  (0.984)
.  مما يعني أن االستبانة صالحة لمتطبيقاالجتماعية
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   :مجتمع البحث
المدارس الثانوية العامة الحكومية بجميع ومعممي  من مديري ()ُاختير مجتمع البحث

، حيث بمغ عدد 2016/ 2015اإلدارات التعميمية بمحافظة المنوفية لمعام الدراسي
موزعين عمى جميع مدارس القرى والمدن من ذوي الخبرات  (201)المديرات/المديرين

موزعين عمى جميع مدارس القرى  (5446)المعممات/المتباينة، وبمغ عدد المعممين
  .كبير معممين، ووكيل ُيدرس ، معمم خبير،(أ)معمم، معمم أول، معمم أول: والمدن بدرجة

 : عينة البحث (2
: وصف لمعينة، وفيما يمي " ستيفن ثامبسون" تم تحديد حجم العينة بتطبيق معادلة 

من مجتمع  %((53تم اختيار عينة طبقية عشوائية بنسبة :عينة المديرين (3-1
 (42)واستبعدتاستمارة،  (149)استمارة عاد منيا (200)البحث، وتم توزيع عدد

 بذلك، والمطموبةاستمارة غير صالحة لمتحميل اإلحصائي لعدم اكتمال المعمومات 
وفيما يمي جدول تفصيمي ُيبين توزيع مديرة ، / مدير (107)عينةلأصبح العدد النيائي ل

 :عينة البحث وفقًا لمنوع وموقع المدرسة والخبرة
والخبرة  وفقاً للنوع من المدٌرٌن لبحث عٌنة اٌُبٌن توزٌع  (5)جدول 

المتغٌر 
القٌم 

 الخبرة النوع

أعوام 10-5من أعوام 5أقل من أنثى ذكر 

 40 67 24 83العدد 

 ٪37.4 ٪62.6 ٪22.4 ٪77.6النسبة 

 107المجموع 

من مجتمع  %(6.6) عينة طبقية عشوائية بنسبةاختيرت: عينة المعممين(3-2
استمارة  (52)واستبعدتاستمارة،  (411)استمارة عاد منيا(480)البحث، وتم توزيع 

 أصبح العدد بذلك، والمطموبةغير صالحة لمتحميل اإلحصائي لعدم اكتمال المعمومات 

                                                           

 الذي ُتصدره اإلدارة  2015/2016ُبناء عمى البيانات الصادرة من كتاب اإلحصاء السنوي لمعام الدراسي  - 
. العامة لنظم المعمومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة التربية والتعميم
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وفيما يمي جدول تفصيمي ُيبين توزيع عينة البحث معممة، /معمم (359)عينةلالنيائي ل
 :وفقًا لمنوع وموقع المدرسة والُمسمى الوظيفي

 والُمسمى الوظٌفًوفقاً للنوع من المعلمٌن ٌُبٌن توزٌع عٌنة البحث  (6)جدول 

المتغٌر 
القٌم 

المسمى الوظٌفً النوع 

كبٌر معلمٌن معلم خبٌر أ /معلم أولمعلم أول معلم أنثى ذكر 

 20 143 129 44 23 144 215العدد 

 ٪5.6 ٪39.8 ٪35.9 ٪12.3 ٪6.4 40.1 59.9 ٪النسبة

 359المجموع 

شخصية  متغيرات (ثالثة)؛ستة متغيراتيتضمن البحث  :البحثمتغيرات  (3
 متغير (2)و. النوع، والخبرة في وظيفة مدير، والُمسمى الوظيفي لممعمم :ووظيفية
الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة، وتقدير المعممين عمميات جاىزية المديرين لممارسة : مستقل

 وتقدير المعممين لمستوى ومتغير تابع        . السائدةلمستوى الثقافة التنظيمية
  .لُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةعمميات اممارسة المديرين ل

  :اآلتيةاستخدم البحث األساليب اإلحصائية ، المعالجة اإلحصائية (4
 لمتحقق من ثبات أداتي "Cronbach's Alpha ألفا كرونباخ"معامل ارتباط  ( 1 -5

 .البحث
 :قياسل "Pearson Correlation Coefficient" بيرسون ارتباط معامل ( 2 -5

 بين مستوى جاىزية المديرين االرتباط، والداخمي ألداتي البحث االتساق صدق
لممارسة عمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة والممارسة الفعمية من وجية نظر المعممين، 

 بين مستوى الثقافة التنظيمية السائدة ومستوى ممارسة المديرين لعمميات االرتباطو
 .الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة من وجية نظر المعممين

لتحديد الوزن النسبي، وتشتت إجابات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ( 3 -5
 .لعبارات أداتي البحثأفراد العينة بالنسبة لجميع 

 تقدير مديري النوع، والخبرة عمى درجة:يلتحديد أثر متغير  T.Testت اختبار ( 4 -5
مفيوم الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة،الدافع لمُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة،االتجاه نحو تطبيق )المدارس ل

مستوى )ل درجة تقدير المعممين  عمىالنوع :تحديد أثر متغير، و(الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة
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، وقد تم اتخاذ (، مستوى تطبيق عمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةالثقافة التنظيمية
 .لمحكم عمى مدى داللة الفروق (0.05)المستوى

 ستبين  الفروق لمقارنة One –Way ANOVA تحميل التباين األحادي ( 5 -5
الُمسمى الوظيفي لممعمم  أي لدراسة أثر متغير مرتبطة وغير مستقمة مجموعات

مستوى تطبيق المديرين لعمميات - مستوى الثقافة التنظيمية) لعمى تقديراتو
 .(الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة

 .  المجموعات بين الفروق داللة من لمتأكد  Scheffe شيفيو اختبار ( 6 -5
:  ولتفسير استجابات عينة البحث تم ترميز البيانات عمى النحو التالي

                 : كما يمي حيث تم إعطاء وزن لمبدائل"أداتي البحث"لتحديد مستوى اإلجابة عن بنود 
، غير موافق بشدة 2=، غير موافق 3=، موافق إلى حد ما4=، موافق 5=موافق بشدة )
 مستويات متساوية المدى من خبلل ثبلثةتم تصنيف تمك اإلجابات إلى ، و(1=

: المعادلة التالية
 1.33  = (1)الحد األدنى لمبدائل– (5)   الحد األعمى لمبدائل= طول الفئة 

( 3)متوسط درجات المدى
 :(7)كما يوضحو جدول التاليلمحصول عمى التصنيف 

 االستبانة ومحاورها حسب مدى المتوسطات ٌُبٌن وصف لتقدٌرات  (7)جدول 

 مرتفع متوسط منخفض الوصف
  فأعلى3.7  3.7 أقل من:2.3 2.3أقل من : 1 مدى المتوسطات

 فأعلى % 74 % 74 أقل من  %46 %46أقل من   : % 20    المقابل الوزن النسبً

: نتائج البحث ومناقشتيا (5
عمميات الُمشاَرَكُة لممارسة المديرين جاىزية بنتائج سؤال البحث الثاني المتعمق  (6-1)

 :بالَمْعرَفة
حساب المتوسطات الحسابية  سيتم عرض النتائج الخاصة بيذا السؤال من خبلل

جاىزية مستوى بيتعمق  :األول وفق مستويين؛واألوزان النسبية واالنحرافات المعيارية 
 باالستبانة ُمجممة، وبكل عمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةلممارسة عينة البحث من المديرين 
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نحو كل عبارة من عينة الجاىزية مستوى بيتعمق : والثاني .محور من محاورىا الثبلثة
: حاور الثبلثة، وفيما يمي توضيح ذلكمعبارات ال

واألوزان النسبٌة واالنحرافات المعٌارٌة لمتوسطات الحسابٌة الموزونة لالترتٌب التنازلً (:8) جدول
إلجمالً المحاور وللمحاور الفرعٌة لالستبانة 

القٌم  م
الجاهزٌة  محاور 

عدد 
العبارا

 ت

المتوسط 
الحسابً 

االنحراف 
 المعٌاري

مستوى الوزن النسبً 
الجاهزٌة 

 مرتفع % 81.806 1.1914 4.0903 12الدافع للُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة  3

 عملٌات الُمشاَرَكُة  ممارسةاالتجاه نحو 2
بالَمْعرَفة 

 مرتفع% 77.67 1.20333 3.8838 16

  مرتفع % 75.18 1.00319 3.7593 8إدراك مفهوم الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة  1

 مرتفع % 78.22 0.85967 3.9112 36 محاور الجاهزٌة استجابات المدٌرٌن علىإجمالً 

: عمى أن (8)الجدول السابقالواردة في نتائج التدلل 
  جاىزية عينة البحث من المديرين لممارسة عمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة جاءمستوى  -ٔ

، وكذلك عمى جميع محاور (3.9112) بشكل عام بمتوسط حسابيمرتفع بتقدير
  .(3.7593) و4.0903)) االستبانة حيث تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين

صحيح، مما يدل عمى درجة  (1)أقل منلبلستبانة إجمالي قيمة االنحراف المعياري   -ٕ
 جاىزية عينة البحث لممارسة عمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة مستوىمعقولة من تقارب 
. في المدارس الثانوية

المديرين لممارسة الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة ُحسبت  جاىزية  تفاصيللمعرفةو
  عبارات االستبانة، وفيما يمي الجداولكلالمتوسطات الحسابية واألوزان النسبية ل

: والتي ُتوضح ذلك (11) إلى(9)من
: لُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةبالدافع لالنتائج الخاصة  (6-1-1)

: كما يمي (9)يوضحيا الجدول رقم
  لدى المدٌرٌنلُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةا لدوافع  واألوزان النسبٌةالترتٌب التنازلً للمتوسطات الحسابٌة:(9)جدول

العبارات  م 
المتوسط 
الحسابً 

االنحراف 
المعٌاري 

الوزن 
النسبً 

 التقدٌر

16 
 1.0903 4.2897. ُتسهم الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة فً اتخاذ القرارات بسرعة

85.79 %
 مرتفع

ُتسهم الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة فً اتخاذ القرارات باستخدام  9
 موارد بشرٌة أقل وأكفأ

4.215 1.2666 
 مرتفع% 84.3
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ُتسهم الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة فً تشجٌع القدرات اإلبداعٌة  18
. للعاملٌن فً المدرسة

4.1776 1.2871 
 مرتفع% 83.55

ُتساهم الَمْعرَفة المتبادلة بٌن الزمالء فً تحسٌن فاعلٌة  14
. أداء المعلمٌن

4.1402 1.3629 
 مرتفع% 82.8

ُتسهم الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة فً زٌادة دافعٌة المعلمٌن نحو  19
. العمل

4.1402 1.2472 
 مرتفع% 82.8

ُتسهم الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة فً نقل الخبرات من جٌل إلى  17
. آخر داخل المدرسة

4.1028 1.1404 
 مرتفع% 82.05

10 
 1.3958 4.0654. ُتسهم الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة فً َخلق َمعارف جدٌدة

 مرتفع% 81.30

تبادل المعارف والخبرات واألفكار بٌن األشخاص ٌؤدي  12
. إلى نموها

4.0654 1.1596 
 مرتفع% 81.30

ُتسهل الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة فً الوصول إلى الَمعارف  11
. بسرعة

4.0654 1.1917 
 مرتفع 81.30%

ُتسهم الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة فً زٌادة الوالء التنظٌمً  20
. للعاملٌن بالمدرسة

4.028 1.3279 
 مرتفع% 80.56

ُتساهم الَمْعرَفة المتبادلة بٌن الزمالء فً التحسٌن  13
 .والتطوٌر فً المدرسة

3.9159 1.3675 
 مرتفع% 78.31

ُتسهم الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة فً تحسٌن الخدمة الُمقدمة  15
.  لطالب المدرسة

3.8785 1.3784 
 مرتفع% 77.57

لُمشاَرَكُة ل عبارات الدافع استجابات المدٌرٌن علىإجمالً 
بالَمْعرَفة 

4.0903 1.1914 81.8% 
مرتفع 

:  أنإلى( 9)الجدول السابقالواردة في نتائج ال ُتشير
 ُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةبالدافع لل الستجابات العينة نحو المحور المتعمق األوزان النسبية  -ٔ

، (%81.8) ووزن نسبي إجمالي%(77.57) و(%85.79)تراوحت ما بين
المديرين يدركون أىمية الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة  مما يعني أن وجميعيا قيم مرتفعة

ودورىا في تحقيق مكانة جيدة لممدرسة، وأنيا ُتسيم في َخمق َمعارف جديدة، 
 التفكير الناقد لدييم، وفي زيادة وتحسين فاعمية أداء المعممين، وتنمية ميارات

 ...دافعيتيم نحو العمل، كما ُتسيم في تحسين الخدمة الُمقدمة لطبلب المدارس
 يستطيع المدير أن يتخذ القرارات بسرعة وبموارد  الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةخبلل ومن

 بسرعة المختمفة اإلدارية باألنشطة القيام عمىه يساعد بدوره وىذا بشرية أقل وأكفأ،
تقان وبدقة  .األخطاء في الوقوعبو ويجن وا 
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: (في اتخاذ القرارات بسرعة ُتسيم الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة:)(16)حازت العبارة رقم  -ٕ
في اتخاذ القرارات باستخدام بموارد بشرية  ُتسيم الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة)      (9)ورقم

عمى الترتيب األول والثاني عمى التوالي بالنسبة إلجمالي عبارات (أقل وأكفأ
( %84.3)و (%85.79)بأوزان نسبيةالمحور، وبالنسبة أيًضا إلجمالي االستبانة 

دارتيا وكافة عممياتيا ُتمثل القاعدة األم التي  وىذه النتيجة متوقعة ألن الَمْعرَفة وا 
تبدأ منيا عممية اتخاذ قرارات أكثر جودة من خبلل توفير معمومات وافية حول 

ُتسيم في تحسين  المشكمة والبدائل الُممكنة لحميا، وبالتالي فإن الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة
عممية اتخاذ القرارات؛ بحيث تتم بشكل أسرع، ودون أخطاء من قبل القيادات 

المدرسية، وباستخدام موارد بشرية أقل، وبشكل أفضل مما لو أنيا اتخذت من قبل 
المستويات اإلدارية العميا، كما ُتسيم الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة في تنفيذ القرارات التي يتم 
اتخاذىا بصورة أفضل؛ حيث ال يكون ىناك حاجة كبيرة لشرح ىذه القرارات بشكل 

 .مطول، وألن حمقات االتصال ستكون أقصر
حيث  (%82.8)عمى نفس األوزان النسبية (19)و (14):حازت العبارتان رقم  -ٖ

يحمبلن نفس المضمون وىو أن الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة ُتسيم في زيادة دافعية المعممين 
( 10): حازت العبارات كما.نحو العمل مما يؤدي إلى تحسين فاعمية أداء المعممين

حيث إن تبادل المعارف  (%81.30)عمى نفس األوزان النسبية (12)و (11)و
والخبرات واألفكار بين العاممين داخل المدرسة يؤدي إلى نموىا، مما يؤدي إلى 

 .َخمق َمعارف جديدة، والوصول إلى الَمعارف بسرعة
قد جاءت في الترتيب األخير إال أنيا حازت عمى تقدير مرتفع  (15)رغم أن العبارة  -ٗ

وىذه نتيجة منطقية حيث ُتسيم الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة  (%77.57)وبوزن نسبي قيمتو
في تحسين الخدمة الُمقدمة لمطبلب من خبلل توفير تواصل أفضل بين المدرسة 
واألسرة، ومنح ولي األمر الفرصة لموصول إلى المعمومات بشكل ُميسر متى أراد 

 .ذلك
: عمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةنحو ممارسة النتائج الخاصة باالتجاه  (6-1-2)



 الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة من لعمميات الحكومية بمحافظة المنوفية الثانوية العامة المدارس مديريواقع ممارسة 
ٌاسر مٌمون عباس/د      إٌمان حمدي عمار  /د.م.أ             دراسة ميدانية: نظر المعممين وجية  

 

 

 2017                  العدد الثالثون                                                                                                       يناير  

               -97-  

: كما يمي (10)يوضحيا الجدول رقم
الترتٌب التنازلً للمتوسطات الحسابٌة واألوزان النسبٌة التجاه المدٌرٌن نحو ممارسة عملٌات :(10)جدول

الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة 

العبارات م 
المتوسط 
الحسابً 

االنحراف 
المعٌاري 

الوزن 
النسبً 

 التقدٌر

32 
ٌُمكن تشجٌع سلوك الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة إذا تم  أرى أنه 

. ربطه بنظام تقٌٌم أداء المعلمٌن والمدٌرٌن
4.1402 1.2472 

82.80% 
 مرتفع

22 
أسعى نحو دعوة الزمالء من ذوي الخبرة لالستفادة من 

. تجاربهم
4.0654 1.4489 

 مرتفع% 81.30

21 
ٌُمكن تشجٌع سلوك الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة إذا تم  أعتقد أنه 

تبنً نظام للحوافز ٌكافئ الجهود المعرفٌة للمعلمٌن 
. والمدٌرٌن

4.028 1.3835 
 مرتفع% 80.56

 مرتفع% 79.81 1.3423 3.9907.  اآلخرٌنحتى أُساعدأسعى إلى التشارك فً معارف العمل  30

26 
اهتم بالمشاركة فً النقاش مع المعلمٌن من أجل تبادل 

. الَمْعرَفة
3.9533 1.3555 

 مرتفع% 79.06

27 
أسعى نحو االستفادة من المعارف التً ٌمتلكها المعلمٌن 

. وتبادلها معهم
3.9533 1.1766 

 مرتفع% 79.06

35 
حصر وتوثٌق معارف وخبرات بقدر استطاعتً  اهتم

.  المعلمٌن وجعلها ُمتاحة لالستخدام
3.9533 1.1766 

 مرتفع% 79.06

31 
أعتقد أن ممارساتً المتعلقة بالُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة فعالة 

. ومناسبة
3.9159 1.3675 78.31 مرتفع 

33 
ا على سٌر تً ُمشاَركَ  ًٌ بالَمْعرَفة مع المعلمٌن تؤثر إٌجاب

 العمل بالمدرسة
3.9159 1.2821 78.31 مرتفع 

34 
أنا على استعداد للتشارك فً معارف العمل حتى ٌدرك 

. المعلمون أكثر المهارات التً امتلكها
3.8785 1.2030 77.57 مرتفع 

23 
مساعدة المعلمٌن بالمعارف - قدر استطاعتً- أحاول

. والخبرات التً امتلكها إذا واجهتهم أي مشكلة
3.8411 1.4416 76.82 مرتفع 

29 
أشجع المعلمٌن على تبادل المعارف والخبرات داخل 
. المدرسة وخارجها مع زمالئهم فً المدارس األخرى

3.8411 1.4416 76.82 مرتفع 

24 
على حضور منتدٌات المناقشة - قدر استطاعتً- أحرص

االلكترونٌة وغٌر االلكترونٌة، وورش العمل التً ُتعقد 
. مدٌرٌةداخل وخارج ال

3.8037 1.4237 
76.07 مرتفع 

25 
مع بها أُشارك  عندما اعتقد أن الَمْعرَفة التً امتلكها مهمة

. اآلخرٌن
3.6916 1.3060 73.83 متوسط 

ٌُطلب منً 36 متوسط  66.54 1.1308 3.3271. أقوم بمشاركة معرفتً مع اآلخرٌن فقط عندما 

الُمشاَرَكُة ممارسة نحو عبارات االتجاه  االستجابات علىإجمالً 
 بالَمْعرَفة

3.8838 1.2033 77.67 
مرتفع 

: إلى أن (10)ُتشير النتائج الواردة في الجدول السابق
عمميات  نحو ممارسة ه االتجامحور الستجابات العينة نحو األوزان النسبية  -ٔ

وزن نسبي  و)66.54)و )82.8( تراوحت ما بينالُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة
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 مما يعني أن مديري المدارس لدييم ع مرتف تقديرمستوىوب (77.6)إجمالي
حيث يدركون أىميتيا الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة  عمميات نحو تطبيق ايجابية اتجاىات

كإحدى اآلليات اإلدارية التربوية القادرة عمى رفع مستوى العمميات التنظيمية في 
حيث أشارت  (2008منال حسن،)وتختمف ىذه النتيجة مع دراسة. المدارس الثانوية

إلى أن اتجاىات المديرين والمشرفين والمعممين في المدارس الخاصة بمدينة َعمان 
 . كانت متوسطةالُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة األردنية نحو تطبيق عمميات

حيث  ىذا المحورعبارات  بالنسبة إلجمالي مرتفع  تقديرعبارة بمستوى (14)تحققت  -ٕ
  : كما يمي%(76.07) و)82.8( ليا ما بينتراوحت األوزان النسبية

أرى أنو ُيمكن تشجيع سموك الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة إذا تم ربطو :)(32العبارة)حازت ( ٔ-ٕ
أعتقد أنو ُيمكن تشجيع سموك :)(21العبارة) و،(بنظام تقييم أداء المعممين والمديرين

الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة إذا تم تبني نظام لمحوافز المادية والمعنوية يكافئ الجيود 
والثالث عمى التوالي بالنسبة  الترتيب األول عمى(المعرفية لممعممين والمديرين

يعني أن مديري  مما( 80.56)و (82.8):بوزن نسبيإلجمالي المحور 
 لمعممينالسنوي ألداء اعممية التقييم  نحو ربط ايجابيةالمدارس لدييم اتجاىات 

والمديرين وفقًا لمُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة، مع وضع نظام لمحوافز المادية والمعنوية 
وخبراتيم والُمشاَرَكُة فييا ويكافئ جيودىم المعرفية،  تطبيق َمَعاِرْفيم عمى ُيشجعيم

نتاج الَمْعرَفة، والسعي نحو تطوير قدراتيم الَمْعرفَ   عمىىمُيشجعمما  ة، ياإلبداع، وا 
بما يضمن االرتقاء بمستوى أدائيم واإلسيام  تطبيق َمْعرَفتيم المكتسبة والعمل عمى

 .العممية التعميميةتحقيق أىداف  في
 ؛(%79.06)عمى نفس الوزن النسبي(35)و (27)و (26):حازت العبارات رقم ( ٕ-ٕ

فمدير المدرسة الذي يسعى نحو االستفادة من الَمْعارَف التي يمتمكيا المعممين يقوم 
بحصر وتوثيق َمَعارف وخبرات المعممين كما يحرص عمى مناقشتيم حتى ُيمكن 

( 31): حازت العبارتانكما. جعل الَمْعرَفة ُمتاحة لبلستخدام من أجل نقميا وتبادليا
حيث يحمبلن نفس المضمون وىو أن  (78.31)عمى نفس الوزن النسبي (33)و
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الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة من قبل مدير المدرسة مع المعممين تؤثر إيجابًيا عمى سير 
عمى نفس الوزن  (29)و (28)و (23):حازت العباراتو .العمل بالمدرسة

، فمدير المدرسة الذي يسعى نحو مساعدة المعممين بالَمَعارف (76.82)النسبي
والخبرات التي يمتمكيا إذا واجيتيم أي مشكمة يكون من المتوقع أن يعتني بتنمية 

َمَعارف وميارات المعممين من خبلل تشجيعيم عمى الُمشاَرَكُة في التدريبات وكذلك 
تبادل الَمَعارف والخبرات داخل المدرسة وخارجيا مع زمبلئيم في عمى تشجيعيم 

 . المدارس األخرى
عندما اعتقد أن الَمْعرَفة التي امتمكيا ميمة ):حور في ىذا المالعباراتأما أدنى   -ٖ

أقوم بمشاركة معرفتي مع اآلخرين فقط عندما )عبارة، وال(ُأشارك بيا مع اآلخرين
عمى التوالي وبمستوى  (%66.54)،(%73.83)وذلك بأوزان نسبية (ُيطمب مني

 ، ذلك إلى قمة الوقت الُمتاح لمديري المدارس الثانويةانويعزو الباحث .متوسطتقدير 
التي )ىمَمْعرَفتب يجعميم ال ُيشاركونوكثرة العبء اإلداري الُممقى عمى عاتقيم مما 

 . منيم عندما ُيطمبمع المعممين إال (يعتقدون بأىميتيا
 :مفيوم الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةبمستوى إدراك النتائج الخاصة  (6-1-3)

: كما يمي (11)يوضحيا الجدول رقم
مفهوم الُمشاَرَكُة  لإدراكمستوى  ل واألوزان النسبٌةالترتٌب التنازلً للمتوسطات الحسابٌة:(11)جدول

 بالَمْعرَفة

المتوسط  العباراتم 
الحسابً 

االنحراف 
المعٌاري 

الوزن 
النسبً 

 التقدٌر

الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة عملٌة تتطلب التحول من العمل الفردي  5
  إلى العمل الجماعً

مرتفع  81.30% 1.2534 4.0654

الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة عملٌة تتم بٌن أفراد تجمعهم أهداف  7
. مشتركة

 مرتفع 81.30% 1.3122 4.0654

الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة عملٌة ٌتم من خاللها نقل الَمْعرَفة من  2
. مستوى األفراد إلى مستوى المنظمة

3.9907 1.3974 
79.81% 

مرتفع 

 مرتفع %77.75 1.2387 3.8879. ٌُمكن أن تحدث الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة دون وجود تكنولوجٌا 4
 

 الَمْعرَفة من خالل التدرٌب العملً، والحوار، وتبادلٌتم نقل  3
. والتفاعل االجتماعً المباشروالتواصل اإللكترونً، 

مرتفع  75.32% 1.3775 3.7664
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متوسط  %71.02 1.1094 3.5514 .ٌُمكن نشر الَمْعرَفة بالوثائق والنشرات الداخلٌة والتعلم 8

الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة تعنً ضمان وصول الَمْعرَفة المناسبة  1
 للقٌام بمهام إلى الشخص الباحث عنها فً الوقت المناسب

. أساسٌة

 متوسط 71.02% 1.0391 3.5514

متوسط  %63.92 1.0940 3.1963. المعلوماتبتختلف الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة عن الُمشاَرَكُة  6

 مرتفع %75.18 1.0031 3.7593مفهوم الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة عبارات  استجابات المدٌرٌن علىإجمالً 

: ما يمي (11)يتضح من الجدول السابق
  في الترتيب األخير بالنسبة إلجماليإدراك مفيوم الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةمحور  جاء (ٔ

.  وىي قيمة تقترب من الدرجة المتوسطة%(75.18)وزن نسبياالستبانة وب
مما يعني أن إدراك  (%63.92)و (%81.30) ما بيناألوزان النسبيةوتراوحت 

 قد حاز عمى اىتمام المديرين بدرجة مرتفعة بالنسبة مفيوم الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة
 وُيمكن تفسير (.8)و (6)و (4):إلجمالي المحور وبعض عباراتو عدا العبارات رقم

 من االتجاىات الحديثة في اإلدارة المعاصرة، لذلك "الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة"ذلك بأن 
فإن المفيوم ال يتم االىتمام بو بشكل كبير وخاصة في المقررات الجامعية أو حتى 

أو  التي يتم إعطاؤىا لممديرين فغالبية الدورات تركز عمى أمور إدارية راتفي الدو
جديًدا عمى المديرين، وبالتالي فقد ال ُيدركون ال يزال  المفيومفمالية، وبالتالي 

 .أبعاده بدقو
الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة عممية تتطمب التحول من العمل )(5)رقم: أعمى عبارتان ىما (ٕ

الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة عممية تتم بين أفراد )(7)ورقم (الفردي إلى العمل الجماعي
حيث تحمبلن  .(%81.30)بنفس قيمة الوزن النسبي (تجمعيم أىداف مشتركة

فالُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة تتم بين أفراد تجمعيم أىداف مشتركة أو نفس المضمون؛ 
تواجييم مشاكل ُمماثمة وبالتالي فالُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة عممية ُتمكن العاممين داخل 
المدرسة من اكتساب الَمْعرَفة الضمنية أو الُمعمنة من بعضيم البعض من خبلل 

 .(عمى مستوى المدرسة)االشتراك الفعمي لمفرد في موقف جماعي
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عمى الترتيب الثالث والرابع والخامس عمى  (3)و (4)و (2):حازت العبارات رقم (ٖ
حيث تحمل  (%75.32)و (%77.75)و (%79.81)التوالي بأوزان نسبية مرتفعة

الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة عممية يتم  ُيدركون أن المديريننفس المضمون، مما يعني أن 
المدرسة ككل بأساليب من خبلليا نقل الَمْعرَفة من مستوى األفراد إلى مستوى 

، تبعًا لنوع الَمْعرَفة بالَمْعرَفة  أسموب وطبيعة الُمشاَرَكةُ متنوعة؛ حيث يختمف
الضمنية،  المباشر تبلءم الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة االجتماعي أساليب التدريب والتفاعلف

 الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة، كما تتخذ  فُيمكن نشرىا بالوثائق والتعمم الُمعمنةأما الَمْعرَفة
صورًا متعددة ويمكن حدوثيا دون وجود تكنولوجيا في بعض المواقف، كاالتصال 

المباشر الذي يحدث بين األفراد في المؤتمرات واالجتماعات وورش التدريب 
 الطرق ىذه ُتمكن حيث ق تبادل الوثائخبلل من أو الّرسمّية غير والجمساتوالحوار 

 األفراد عقول في الموجودة الضمنية الَمْعرَفة عمى الحصول من االتصال في
 في اإلنساني العامل دور أىمية من ُيعزز مما منيا واالستفادة ُتياُمشاَركَ  من وُتسيل
 لم إذا تذكر قيمة ُتمثل ال والتي التكنولوجيا، جانب إلىالُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة  نجاح
 .بكفاءة يديرىا من تجد

  فيياالستبانةبالنسبة إلجمالي عبارات  وأيًضا ات في ىذا المحورالعبار أدنى (ٗ
وزن ب (المعموماتبتختمف الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة عن الُمشاَرَكُة )      (:6)رقم

ليست  الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة  مما يعني أن المديرين ال يدركون أن%(.63.9)نسبي
، وُيعتبر ذلك من المفاىيم الخاطئة التي تسود بين األفراد المعموماتب الُمشاَرَكُة ىي

 الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةوالمعمومات بالُمشاَرَكُة داخل العمل، فالكثير ال ُيدرك الفرق بين 
الُمشاَرَكُة ويرى أنيما وجيان لعممة واحدة، في حين أن الحقيقة عكس ذلك تماًما، ف

 تعني توفير المعمومة الصحيحة في الوقت المناسب لمشخص المناسب، المعموماتب
 التي سيكتسبيا ىذا الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة فتتعدى ذلك إلى الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةأما 

بداع، وقد تم وضع ىذا  الفرد، وما ينتج عن ىذا االكتساب من ابتكار وخبرة وا 
.  لدى عينة المديرينالُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةالمفيوم بيدف التوصل إلى مدى دقة مفيوم 
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مستوى جاىزية مديري المدارس  المتعمق بالفروق في ثالثنتائج سؤال البحث ال (6-2)
 :النوع، والخبرة:الثانوية لممارسة عمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة باختالف متغيري

 لممقارنة بين المتوسطات لدراسة داللة الفروق تبعًا لمنوع  "ت"اختبارتم استخدام 
، وقد أسفر (أعوام 10-5من / أعوام فأقل 5)، والخبرة في وظيفة مدير(مديرة/مدير)

 :التحميل عن النتائج التالية
 هوفقًا لمتغير النوع، يوضحمستوى جاىزية عينة المديرين  اختالف (6-2-1)

 : الجدول اآلتي
  النوع باختالفحاورها بالنسبة لألداة مجملة ومالمدٌرٌنلدراسة داللة الفروق بٌن " ت"اختبار:(12)جدول

 عملٌات لممارسة الجاهزٌة
الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة 

النوع 
  "T.Test" 

( 24=ن)مدٌرة( 83=ن)مدٌر

الداللة .مالحرٌة . د Tع م ع م 

إدراك مفهوم الُمشاَرَكُة - 1
بالَمْعرَفة 

3.888 0.8948 3.3125 1.2308 2.135 105 0.041* 

 *0.047 105 2.006 1.1815 3.6667 1.1728 4.212لُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة الدافع ل- 2

  ممارسةاالتجاه نحو- 3
الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة 

3.964 1.2373 3.6042 1.0533 1.297 105 0.198 

 *0.012 105 2.544 0.7659 3.5278 0.8575 4.022اإلجمالً 

 (α=0.05) االرتباط دال عند مستوى (٭                    ) (α=0.01)  االرتباط دال عند مستوى (٭٭)

: إلى (12)الواردة في الجدول "ت"اختبارُتشير نتائج 
وجود فروق دالة إحصائًيا بين المديرين والمديرات في متوسطات جاىزيتيم نحو   -ٔ

إدراك مفيوم : محوريالُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة بصفة عامة، وعمى تطبيق عمميات 
 .لصالح المديرين لُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةالدافع لالُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة، و

عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين المديرين والمديرات في متوسطات جاىزيتيم   -ٕ
  . في مدارسيم عمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةممارسةاالتجاه نحو حول 

 يواجيون والمديرات المديرينبأن وُيمكن تفسير ذلك النتيجة األولى غير متوقعة 
 الدورات خبلل من الميني اإلعداد طرق نفس يتمقون أنيم كما التربوي، الواقع نفس
 مدارس بين التفريق يتم ال أنو كما نفس المعايير، ضمن اختيارىم ويتم العمل وورش
 والمسؤوليات، الميام بنفس اإلدارية ويقومون القرارات حيث من اإلناث ومدارس الذكور
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 يكون من المتوقع أال  وبالتالي،واإلناث الذكور مدارس في موحدة والقوانين فاألنظمة
 كما .ه عممياتدوافعيم نحو ممارسةو، مفيوم الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة إدراك مستوىيختمف 
 من ديرينتشابو الميام اإلدارية التي يقوم بيا المت ظروف وبيئة العمل، وتتشابو

الجنسين، إضافة إلى األنظمة والتعميمات التي ُتطبق عمى الجميع دون تمييز، مما يقمل 
  .في مدارسيمالُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة  عمميات ممارسةحول اتجاىاتيم الفروق بين 

 هيوضح ،الخبرةوفقًا لمتغير مستوى جاىزية عينة المديرين اختالف ( 6-2-2)
 : الجدول اآلتي

 بالنسبة لألداة مجممة ومجاالتيا المديرينلدراسة داللة الفروق بين " ت"اختبار: (13)جدول
الخبرة في وظيفة مدير باختالف متغير 

 عملٌات لممارسةالجاهزٌة 
الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة 

الخبرة فً وظٌفة مدٌر 
  "T.Test" 

( 67=ن)أعوام فأقل 5
أعوام 10-5من

( 40=ن)

الداللة .م  ح.د Tع م ع م 

إدراك مفهوم الُمشاَرَكُة - 1
بالَمْعرَفة 

3.899 0.9687 3.525 1.0281 1.89 105 0.062 

 0.045* 105 2.033 1.0703 3.7917 1.2314 4.268لُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة الدافع ل- 2

  ممارسةاالتجاه نحو- 3
الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة 

4.318 0.9597 3.1563 1.2287 5.12 105 *0.000 

 0.000* 105 4.577 0.6254 3.491 0.8859 4.162اإلجمالً 

 (α =0.05) االرتباط دال عند مستوى (٭                    ) (α =0.01)  االرتباط دال عند مستوى (٭٭)

: إلى (13)الواردة في الجدول "ت"اختبارُتشير نتائج 
 فروق دالة إحصائًيا بين المديرين في متوسطات جاىزيتيم نحو تطبيق وجود  -ٔ

لُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة، الدافع ل :حوريالُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة بصفة عامة، وعمى معمميات 
لصالح المديرين من ذوي الخبرة األقل مما يعني  عممياتيا ممارسةواالتجاه نحو 

ىمية تطبيق عمميات أل ت درجة إدراكيمكمما قمت مدة الخدمة لممديرين كان :أنو
 أفضل، ويمكن تفسير ىذه النتيجة بأن ىاالُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة، واالتجاه نحو تطبيق

باألفكار والسعي المتواصل الُمشاَرَكُة المدير حديث العمل والخبرة لديو الرغبة في 
 الجديدة مع اآلخرين، وال يألوا جيدًا وال يخشى المخاطرة في سبيل اإلنجاز لمَمْعرَفة
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األفضل في مجال عممو بحكم االندفاع لمعمل، بينما يكون المديرون الذين يمضون 
الُمشاَرَكُة سنوات طويمة في الخدمة أقل اىتمامًا وفيمًا ألىمية تطبيق عمميات 

 خوفًا عمى الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة بسبب الميل لبلحتفاظ بالمعمومات وعدم بالَمْعرَفة
مراكزىم القيادية أو الحفاظ عمى مصالحيم المكتسبة أو استمرارية القوة في 

  .أعماليم
 ىمبإدراك  فيما يتعمقالخبرةوفقًا لمتغير  عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين المديرين  -ٕ

 عن النظر وبغض وقد ُيعزى ذلك إلى أن المديرين ،لمفيوم الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة
 التي العمل وورش اإلدارية الدورات محتوى نفس يتمقون اإلدارية خبرتيم سنوات
 المالية، والمعامبلت اإلدارية الجوانب عمى ُتركز والتيا مينيً  إعدادىم إلى َتيُدف
 وال وأنشطتيا، الَمْعرَفة إدارة مفيوم إلدراك الكافيي الَمْعرفَ  اإلطار يممكون وىم

 المديرين نإف وبالتالي ، الحديثةاإلدارية المفاىيم من تعد الَمْعرَفة إدارة أن ننسى
 .وعممياتيا وأنشطتيا الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة لمفيوم متقاربة إدراك درجة يمتمكون

بمستوى الثقافة التنظيمية من وجية نظر  المتعمق الرابعنتائج سؤال البحث  (6-3)
 :المعممين

حساب المتوسطات الحسابية  سيتم عرض النتائج الخاصة بيذا السؤال من خبلل
بمستوى الثقافة يتعمق  :لاألومستويين؛ وفق   واالنحرافات المعياريةواألوزان النسبية

الثقافة التنظيمية،  التنظيمية السائدة في المدارس من وجية نظر المعممين عمى إجمالي
المعممين لمستوى  بتقديريتعمق : والثاني .وبكل محور من محاورىا الفرعية األربعة

: الثقافة التنظيمية لكل عبارة، وفيما يمي توضيح ذلك
 لمستوى واألوزان النسبٌةلمتوسطات الحسابٌة الموزونة لالترتٌب التنازلً (: 14) جدول

للمحاور الفرعٌة وإلجمالً المحاور الثقافة التنظٌمٌة السائدة فً المدارس الثانوٌة العامة 

القٌم  م
مكونات الثقافة التنظٌمٌة 

عدد 
 العبارات

المتوسط 
الحسابً 

االنحراف 
 المعٌاري

الوزن 
النسبً 

مستوى الثقافة 
التنظٌمٌة 

 مرتفع  %77.06 0.70721 3.8532 10المعتقدات التنظٌمٌة  3

 متوسط %73.51 0.8282 3.6755 6التوقعات التنظٌمٌة  2

 متوسط %73.22 0.82904 3.661 10القٌم التنظٌمٌة  1
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متوسط  %69.58 0.86929 3.4791 8 األعراف التنظٌمٌة 4

 متوسط %73.34 0.74281 3.6672 34 اإلجمالً

:  أنإلى( 14)الجدول السابقالواردة في نتائج ال ُتشير
–3.8532)المتوسطات الحسابية لمكونات الثقافة التنظيمية تراوحت ما بين  -ٔ

وبدرجة ( 3.8532)متوسط حسابيب" لممعتقدات التنظيمية "اكان أعبله (3.4791
بدرجة  األعراف والقيم و التوقعات ، بينما جاءت(ةمرتفع)مستوى
، وُيدلل عمى التوالي (3.4791)و (3.661)و (3.6755:)(توسطةم)مستوى
مرتفع مقابل حصول بمتوسط  عمى الترتيب األول " التنظيميةالمعتقدات"حصول 

أقل عمى فجوة بين الواقع بمتوسط  عمى الترتيب األخير "األعراف التنظيمية"
 كذلك . من وجية نظر المعممينوالمأمول في السموك اإلداري والتعميمي لممديرين
صحيح،  (1)، وىي كميا أقل منانبلحظ أن قيم االنحراف المعياري منخفضة نسبيً 

الثقافة مستوى وجود تقارب في تقديرات عينة المعممين حول مما يدل عمى 
 .التنظيمية السائدة في المدارس الثانوية

حيث بمغ  ):(توسطةم)مستوىجاء بدرجة  (بشكل إجمالي)مستوى الثقافة التنظيمية  -ٕ
؛ مما يؤكد أن الثقافة التنظيمية بيذه المدارس تحتاج (3.6672)المتوسط الحسابي

 بين الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةإلى تدعيم وتقوية، حتى تستطيع أن تحقق مستوى جيد من 
. المديرين والمعممين

 أنإلى توصمت التي ( 2014سممان العتيبي،)دراسة: نتيجة معىذه ال وتتفق
 من وجية نظر متوسطبدولة الكويت بالمدارس الثانوية  مستوى الثقافة التنظيمية

إلى أشارت التي ( 57-2014،15 وآخران،عبد العزيز المحيمبي)المعممين، ودراسة  
 مستوى الثقافة التنظيمية في مدارس التعميم الحكومي والخاص بدولة الكويت جاء أن

 المواد أقسام ورؤساء ومساعدييم المدارس مديريمن وجية نظر  متوسطةبدرجة 
 أنإلى توصمت التي  (112-2014،13،أسامة قرني)ودراسة  . والمعممين الدراسية

بالمدارس الثانوية العامة المصرية المعتمدة من الييئة القومية  مستوى الثقافة التنظيمية
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 من وجية نظر وكبلء المدرسة والمعممين متوسطلضمان جودة التعميم واالعتماد 
أحمد )بينما أشارت دراسة          . واالختصاصيين االجتماعيين والنفسيين

الخاصة باألردن بالمدارس الثانوية  مستوى الثقافة التنظيمية ارتفاعإلى  (2003ممحم،
 بالمدارس الثانوية  لمثقافة التنظيميةمتوسطمن وجية نظر المديرين، في مقابل مستوى 

. الحكومية
مستوى  ارتفاعإلى أشارت  التي (2010،وداد أبو ىين)دراسة:  معتختمفو

  ودراسة.من وجية نظر المعممينالمدارس الثانوية في غزة بالثقافة التنظيمية 
(Mozaffari,etal,2012,PP:52-59)  مستوى الثقافة ارتفاعإلى توصمت التي 

 من وجية نظر محافظة أصفيانبالتنظيمية إلدارات التربية والتعميم 
مستوى الثقافة التنظيمية  ارتفاعإلى أشارت  التي (2012ديمة عميان،)ودراسة.المعممين

من وجية نظر المعممين، " رام اهلل والبيرة"، و"القدس" محافظتي المدارس الثانوية فيب
  مستوى الثقافة التنظيميةارتفاعإلى توصمت التي ( 2013ناصر الياجري،)دراسةو
محمد )دراسة و.بالكويت من وجية نظر المعممينالمدارس الثانوية ب

 في  مستوى الثقافة التنظيميةارتفاعإلى توصمت التي ( 70-2013،41عابدين،
يسرى ) ودراسة. من وجية نظر المعممين واإلداريينالقدسبالمدارس الثانوية العربية 

في الثقافة التنظيمية   مستوىارتفاعإلى توصمت  التي (840-2014،799،العمي
بينما . نمعمميال ونمديريال من وجية نظر يةمحافظة المفرق األردنب مدارس الثانويةال

 مستوى الثقافة التنظيمية  انخفاضإلى (20-2015،1العنود الغيث،)توصمت دراسة
.   من وجية نظر المعمماتلحكومية بمدينة الرياض االمدارس الثانويةب

عينة المعممين لمستوى الثقافة التنظيمية  تقدير ولمتعرف أكثر عمى تفاصيل
السائدة في المدارس الثانوية، تم حساب المتوسطات الحسابية واألوزان النسبية لجميع 

 :ُيوضح ذلكوالذي  (15) رقمعبارات االستبانة، وفيما يمي الجدول
لتقدٌرات المعلمٌن لمستوى واالنحرافات المعٌارٌة واألوزان النسبٌة المتوسطات الحسابٌة (: 15) جدول

الثقافة التنظٌمٌة لكل عبارة ولكل محور وإلجمالً المحاور 
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ترتٌب 
العبارات 

متوسط الارات العب
حسابً ال

نحراف اال
المعٌاري 

الوزن 
النسبً 

التقدٌر 

سل 
سل

ت

 ً
تنازل

 القٌم التنظٌمٌة:  المحور األول

 مرتفع %79.27 0.9923 3.963. نمط العمل بروح الفرٌق هً السائدة 4 10

4 5 
ٌسود فً المدرسة قٌمة الترابط والتماسك بٌن المدٌر 

. والمعلمٌن
مرتفع  78.21% 1.1025 3.910

5 13 
مدٌر لتنمٌة العالقات اإلنسانٌة بٌنه الُتبذل جهود من 
وبٌن المعلمٌن 

3.754 1.0523 
 مرتفع 75.09%

2 15 
مدٌر المعلمٌن على االلتزام بأداء المهام فً الٌُشجع 

. مواعٌدها المحددة
3.746 1.0516 

 مرتفع 74.93%

1 21 
ٌُشجع مدٌر مدرستً تبادل األفكار والخبرات بٌن 

. المعلمٌن
 متوسط 71.47% 1.0135 3.573

7 22 
مدٌر مدرستً المعلمٌن على تقدٌم َمْعرَفة ٌشجع 

. جدٌدة إلى المدرسة
 متوسط 71.36% 1.0491 3.568

3 23 
تسود الثقة المتبادلة العالقات بٌن مدٌر مدرستً 

. والمعلمٌن
 متوسط 71.08% 1.0203 3.554

6 24 
مدٌر مدرستً للحد من ضغوط العمل ُتبذل جهود من 
على المعلمٌن  

متوسط  71.03% 1.1246 3.551

9 26 
تلقى مقترحات المعلمٌن قبوالً واهتماًما من قبل مدٌر 

. مدرستً
 متوسط 70.08% 1.1133 3.504

8 28 
ٌشجع مدٌر مدرستً المعلمٌن على االلتحاق 

بالدراسات العلٌا رغبة فً زٌادة معارفهم ومهاراتهم 
 .وقدراتهم

 متوسط 69.63% 1.0722 3.481

 متوسط %73.2  0.829 3.661إجمالً استجابات المعلمٌن على عبارات المحور األول 

 



 الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة من لعمميات الحكومية بمحافظة المنوفية الثانوية العامة المدارس مديريواقع ممارسة 
ٌاسر مٌمون عباس/د      إٌمان حمدي عمار  /د.م.أ             دراسة ميدانية: نظر المعممين وجية  

 

 

 2017                  العدد الثالثون                                                                                                       يناير  

               -108-  

لكل عبارة ولكل محور وإلجمالً واالنحرافات المعٌارٌة واألوزان النسبٌة المتوسطات (: 15) جدولتابع 
المحاور 

ترتٌب 
العبارات 

متوسط الارات العب
حسابً ال

نحراف اال
المعٌاري 

الوزن 
النسبً 

التقدٌر 

سل 
سل

ت

 ً
تنازل

 التوقعات التنظٌمٌة: المحور الثانً

مدرستً أن ٌهتم بعقد االجتماعات مدٌر أتوقع من  6 15
  .لمعالجة المشكالت التً تعترض المعلمٌن

 مرتفع 77.88% 1.0302 3.894

ٌُطلع المعلمٌن على مدٌر أتوقع من  10 16 مدرستً أن 
الَمْعرَفة المتعلقة بالجوانب اإلدارٌة والقانونٌة التً 

. ٌحتاجون إلٌها فً عملهم

مرتفع  75.87% 1.0121 3.793

ٌُقدر أهمٌة المعارف والخبرات مدٌر الأتوقع من  16 11 أن 
. التً امتلكها

 مرتفع 74.54% 1.0613 3.727

 أن ٌتقبل آراء المعلمٌن مدرستًأتوقع من مدٌر  17 13
. ومقترحاتهم

 متوسط 73.70% 1.0402 3.685

مدرستً تشجٌع المعلمٌن على االلتحاق مدٌر أتوقع من  27 12
  بالدراسات العلٌا

متوسط  70.02% 1.1007 3.501

أتوقع من مدٌر مدرستً التحفٌز على العمل بروح  30 14
 .الفرٌق

متوسط  69.02% 1.1021 3.451

 متوسط %73.5 0.828 3.675إجمالً استجابات المعلمٌن على عبارات المحور الثانً 

المعتقدات التنظٌمٌة : المحور الثالثت م 

 قناعة مشتركة بأن مدٌر مدرستً والمعلمٌنلدى  1 21
. العمل الجماعً ٌحقق نتائج أفضل من العمل المنفرد

 مرتفع 82.06% 0.9323 4.103

مدٌر المشاركة الجماعٌة فً حل المشكالت الٌشجع  2 18
  التنظٌمٌة فً العمل

 مرتفع 81.88% 0.9926 4.094

ٌسود بٌئة العمل فً مدرستً تعاون جماعً بٌن  3 17
. المدٌر والمعلمٌن

 مرتفع 81.44% 0.9064 4.072

توجد قناعة لدى المدٌر والمعلمٌن بأنهم قادرون على  7 22
  .النجاح فً تطبٌق المشاركة بالَمْعرَفة

 مرتفع 77.15% 0.9480 3.857

القواعد والقوانٌن واإلجراءات الُمطبقة بالمدرسة  8 23
واضحة لدى الجمٌع 

 مرتفع 7.10%7 0.9636 3.855

توجد قناعة لدى مدٌر مدرستً والمعلمٌن بأهمٌة  9 19
. المشاركة فً عملٌة اتخاذ القرارات

 مرتفع 75.93% 0.9718 3.796

لدي قناعة بأن المشاركة فً اتخاذ القرارات تسمح  11 24
. بزٌادة اإلبداع واالبتكار

مرتفع  75.71% 1.0145 3.785

ٌنتج عن المشاركة فً اتخاذ القرارات اتخاذ قرارات  12 25
. فاعلة

 مرتفع 75.15% 0.9599 3.757

مدٌر بالمشاركة فً الأشعر بأهمٌتً عندما ٌسمح لً  18 26
 اتخاذ القرارات

متوسط  2.25%7 1.0182 3.612

مدٌر مدرستً والمعلمٌن أهداف ومصالح لدى  19 20
. مشتركة للمدرسة

متوسط  71.92% 1.0281 3.596

 مرتفع %77.06 0.7072 3.853إجمالً استجابات المعلمٌن على عبارات المحور الثالث 
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 األعراف التنظٌمٌة: المحور الرابعت م 
مدٌر مدرستً المعلمٌن القدامى على نقل ٌحث  14 32

  .دخبراتهم وتجاربهم إلى زمالئهم الجد
 مرتفع 75.04% 1.0124 3.752

مدٌر مدرستً المعلمٌن الجدد على التكٌف مع ٌساعد  20 31
 .البٌئة المدرسٌة

 متوسط 71.64% 1.0239 3.582

ٌُطلع مدٌر مدرستً المعلمٌن على قصص نجاح  25 33
. زمالئهم

متوسط  71.03% 1.0554 3.551

مدٌر مدرستً باألخطاء وٌصوبها، وٌعتبرها ٌعترف  29 34
. مصدر للتعلم

متوسط  69.36% 1.1352 3.468

 المعلمٌن على التنافس الكتساب  مدٌر مدرستًٌُحث 31 30
. معارف جدٌدة

 متوسط 68.13% 1.2059 3.406

ٌطلب مدٌر مدرستً من المعلمٌن إبداء آرائهم قبل  32 27
. اتخاذ أي قرار

 متوسط 67.8% 1.1668 3.39

منهمك فً الممارسات اإلدارٌة مدٌر مدرستً  33 29
. الروتٌنٌة

 متوسط 67.52% 1.1264 3.376

مدٌر بالمعلمٌن بشكل دوري لتبادل وجهات  الٌجتمع 34 28
   النظر حول العمل

 متوسط 66.12% 1.1606 3.306

 متوسط %69.58 0.8692 3.479إجمالً استجابات المعلمٌن على عبارات المحور الرابع 

 متوسط %73.34 0.7428 3.667إجمالً استجابات المعلمٌن على محاور الثقافة التنظٌمٌة 

: يتضح ما يمي (15)باستقراء جدول 
مكونات الثقافة  بالنسبة إلجمالي (مرتفعة)مستوى عبارة بدرجة  (16)تحققت  -ٔ

توزعت  (%74.54)و (%82.06) حيث تراوحت األوزان النسبية ما بينالتنظيمية
لممعتقدات،  ( عبارات8)و لمتوقعات، (عبارات3)لمقيم، و ( عبارات4:)كما يمي

    . التنظيميةلؤلعراف (عبارة)و
 الثقافة مكونات بالنسبة إلجمالي (متوسطة)مستوىعبارة بدرجة  (18)تحققت  -ٕ

توزعت  (%66.12)و (%73.7) حيث تراوحت األوزان النسبية ما بينالتنظيمية
لممعتقدات،  (عبارتان)لمتوقعات، و (عبارات3) و،لمقيم ( عبارات6:)كما يمي

 .لؤلعراف التنظيمية (عبارات7)و

%( 82.06): نسبيةعمى أعمى أوزان(10)و( 27)و( 18) و(21): العباراتحازت  -ٖ
وُتشير في ُمجمميا إلي أن ثقافة العمل  (%79.27)و (%481.4)و (%881.8)و

ىذه تسير  و.الجماعي ىي الثقافة التنظيمية السائدة في المدارس الثانوية العامة
لدى   قناعة مشتركةوجود ُتشير إلي (21) فالعبارة رقم؛في تسمسل منطقيالعبارات 
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 بأن العمل الجماعي يحقق نتائج أفضل من العمل مدير المدرسة والمعممين
مدير المدرسة المشاركة الجماعية   يشجعيكون من المتوقع أن، وبالتالي المنفرد

 في (17العبارة)أن تأتيكان من المنطقي  ولذا ،(18عبارة )حل مشكالت العملل
تعاون فييا ال يسود ةمدرسالبيئة العمل في ُتشير إلي أن حيث الترتيب التالي 

نمط العمل بروح الفريق ىي ؛ أي يبدو أن جماعي بين المدير والمعممينال
أتوقع من مدير مدرستي ()14عبارة)أن تأتيا  ولذا لم يكن غريبً (10 عبارة)السائدة

 %(.69.02)نسبيبوزن ( 30) في الترتيب رقم(التحفيز عمى العمل بروح الفريق
 التي (238-2010،212وآخران، الوفا أبوجمال )وتختمف ىذه النتيجة مع دراسة

تعكس روح دارس الثانوية المصرية  الثقافة التنظيمية السائدة في المأنإلى أشارت 
 عبد العزيز المحيمبي)ة  دراسكما تختمف مع. الفردية في العمل

في السائدة  مستوى الثقافة التنظيمية أنإلى توصمت التي ( 57-2014،15وآخران،
ودراسة   . تعكس روح الفردية في العمل بالكويت ة والخاصةمدارس الحكوميال
 العمل بروح الفريق أنإلى توصمت التي  (112-2014،13،أسامة قرني)

قد جودة البالمدارس الثانوية العامة المصرية المعتمدة من الييئة القومية لضمان 
  .تحقق بمستوى ضعيف

( 7)و (5)حازت عمى الترتيبو، ة مرتفعاتتقدير( 22)و( 4): رقمتانحققت العبار  -ٗ
( 32) و:(5) رقمكما حققت العبارات. (%77.15)و (%78.21)بأوزان نسبية

( %75.09) متقاربةأوزان نسبية عمى حازتتقديرات مرتفعة، و (2)و
 حرص مدير المدرسةؤكدون  المعممين يمما يعني أن (%74.93)و (%75.04)و

 أن العام الدراسي ا وخصوًص (2عبارة)عمى أداء الميام في مواعيدىا المحددة
 لكن ىذا ،ُمصمم وفق خطة دراسية محددة البد من االلتزام بأدائيا في وقت محدد

 تراعي االعتبارات اإلنسانية نمديرياللدى  ثقافة تنظيميةااللتزام لم يمنع من وجود 
 ويسود فييا قيم الترابط والتماسك بين (5عبارة)أثناء ممارسة العممية اإلدارية
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 مدير المدرسة عمى حرص، ويتأكد ذلك من خبلل (4عبارة)المدير والمعممين
 المعممين القدامى عمى نقل خبراتيم وتجاربيم إلى زمالئيم تشجيع
ن أ خاصة والُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةما ُيساىم في تحقيق ب (32عبارة)دالجد
 والمعممين بأنيم نمديريالتوجد قناعة لدى يرون أنو العينة من  (%77.15)نسبة

(. 22عبارة)قادرون عمى النجاح في تطبيق المشاركة بالَمْعرَفة
، (%77.10)ووزن نسبي (مرتفع)تقديرب( الثامن)عمى الترتيب (23) العبارةحازت  -٘

 العاممين بالقواعد ريفحرص مديري المدارس عمى تع :وُيمكن أن يعزو ذلك إلى
 حيث ُتعتبر تمك القواعد والقوانين والقوانين واإلجراءات المطبقة في المدرسة

المدرسة، كما ُتسيل من عممية  في األعمال لجميع والُموجو الُمنظم واإلجراءات ىي
التي  (2010،وداد أبو ىين)وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة     . تقييم العاممين

 بدرجة والبساطة بالوضوح تمتاز بالمدرسة العمل إجراءات وقواعد  أنإلىأشارت 
القواعد والقوانين التي توصمت إلى أن  (2016عبير النويري،)كبيرة، ودراسة

 واضحة لمعاممين بدرجة كبيرة جًدا من وجية نظر واإلجراءات المطبقة في المدرسة
 .المديرين

 (9):عمى الترتيبو ة، مرتفعاتتقديرعمى (25)و (24)و (19):رقمحازت العبارات   -ٙ
 %(375.9:)تقترب من القيم المتوسطةأوزان نسبية ب (12)و (11)و
 وىي تحمل نفس المضمون حيث تؤكد عمى أىمية %(75.15) و%(175.7)و

عممية اتخاذ القرار من أىم الميارات التي   تعتبر؛ حيثالمشاركة في اتخاذ القرارات
مثل محور العمل القيادي واإلداري الذي فيي تُ يجب أن تتوافر لدى مدير المدرسة 

ؤثر في جميع العمميات التي ُتمارس من خبلل الجياز اإلداري داخل كما تُ يقوم بو، 
عن التخطيط والتنظيم والتنفيذ والمتابعة   لمتخذ القرارىالمدرسة وتتأثر بيا، فبل غن

كما  .والتقويم، وفي الوقت نفسو ال غني ألي من العمميات السابقة عن اتخاذ القرار
ن اختيارجميع عمميات  با وثيقً اقرار ارتباطً العممية اتخاذ ترتبط   إدارة الَمْعرَفة، وا 

البديل المناسب ىو عممية اتخاذ قرار يعتمد عمى إدارة الَمْعرَفة داخل المدرسة، 
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عممية اتخاذ قرار تعتمد عمى إدارة الَمْعرَفة، وىناك ارتباطا وثيًقا  وتنفيذ القرار ىو
دارة الَمْعرَفة؛ بين القدرة عمى اتخاذ القرار حيث ال قرار ببل َمْعرَفة وال  المدرسي وا 

. (2013،77،سمطان الديحاني) واقعيوموضوعي  َمْعرَفة ببل قدرة عمى اتخاذ قرار
أن إلى أشارت   حيث(16-2014،1،حمدة السعدية)وتختمف ىذه النتيجة مع دراسة

 المدرسة بتوسيع دائرة مشاركة المعممات في صنع اتمديراىتمام العبارة المتعمقة ب
 .األخير عمى الترتيب ما قبلقد حازت  ةالمدرسبالقرارات اإلدارية 

باجتماع مدير تتعمق و (28رقم):أقل أوزان نسبيةالعبارات التي حصمت عمى   -ٚ
وزن ب  لتبادل وجيات النظر حول العملالمدرسة مع المعممين بصفة منتظمة

 مديري يواجييا التي الضغوط كثرة: وُيمكن أن يعزو ذلك إلى%( 66.12)نسبي
. االجتماعات مثل ىذه عقد وبينم بينو تحول وفنية إدارية أعمال من المدارس
؛ فالمديرين بحسب تتصل بممارسات المديرين اإلدارية والتي (29العبارة)وتمييا

 معظممنيمكون في الممارسات اإلدارية الروتينية ويقضون  المعممين تصورات عينة
وقتيم بيذه الممارسات مما قد يشغميم عن االىتمام بفعاليات أخرى من شأنيا 

 ، كماوكمتا النتيجتين جاءت في السياق المنطقي لبعضيما، تحفيز الثقافة التنظيمية
 وىذا التوافق (238-2010،212وآخران، الوفا أبوجمال )تتفق مع نتائج دراسة

الحالي والُمشار إليو في ىذه لبحثان  فييما اُأجريربما يعود إلي أن البيئتين المتين 
الفقرة تتشابيان عمى أكثر من صعيد، وتحديًدا السموك التنظيمي لؤلفراد في 

مدير أتوقع من ( 15رقم)العبارةكان من المنطقي أن تأتي لذلك  .مؤسساتيما
 في مدرستي أن ييتم بعقد االجتماعات لمعالجة المشكالت التي تعترض المعممين

 %(.77.88)وزن نسبيب عمى مستوى إجمالي المحاور (السادس)الترتيب
تقديرات المعممين لمستوى الثقافة  المتعمق بالفروق في  الخامسسؤالالنتائج  (6-4)

 : ، والُمسمى الوظيفيعالنو: التنظيمية باختالف متغيري
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 /معمم)لممقارنة بين المتوسطات لدراسة داللة الفروق تبعًا لمنوع "ت"اختبارُاستخدم 
، (كبير معممين/ معمم خبير/ (أ)معمم أول/ معمم أول/معمم)والُمسمى الوظيفي، (معممة

، متغير الُمسمى الوظيفي لدراسة داللة الفروق تبعًا لاألحاديكما ُاستخدم تحميل التباين 
: وقد أسفر التحميل عن النتائج التالية

يوضحو وفقًا لمتغير النوع، تقديرات المعممين لمستوى الثقافة التنظيمية  (6-4-1)
 : (16)جدول
 كوناتهاوم لثقافة التنظٌمٌةإلجمالً الدراسة داللة الفروق بٌن المعلمٌن بالنسبة " ت"اختبار:(16)جدول

باختالف متغٌر النوع 

مكونات الثقافة 
 التنظٌمٌة

النوع 
 "T.Test" 

( 144=ن)علمة م( 215=ن)معلم 

الداللة .مح .د Tع م ع م 

القٌم - 1
التنظٌمٌة 

3.6898 0.79307 3.6181 0.88109 0.803 357 0.423 

التوقعات - 2
التنظٌمٌة 

3.6814 0.83577 3.6667 0.81958 0.165 357 0.869 

المعتقدات - 3
التنظٌمٌة 

3.8544 0.69239 3.8514 0.73122 0.04 357 0.968 

األعراف - 4
 التنظٌمٌة

3.5227 0.87023 3.4141 0.86684 1.161 357 0.246 

 0.537 357 0.619 0.75472 3.637 0.73582 3.687اإلجمالً 

 (α=0.05) االرتباط دال عند مستوى (٭                    ) (α=0.01)  االرتباط دال عند مستوى (٭٭)

: إلى (16) الواردة في الجدولت"اختبار ُتشير نتائج
 المعممات تقديرات من أعمى كانت تقديرات المعممين لمستوى الثقافة التنظيمية، أن 

 يرق إلى مستوى لم الفرق ىذا أن إال الفرعية،ا أبعاده جميع وفيبصفة عامة 
نوع المعمم عمى تقديره  الختبلف أثر يوجد ال مما يعني أنو اإلحصائية، الداللة

لمستوى الثقافة التنظيمية السائدة في المدارس الثانوية العامة الحكومية بمحافظة 
 .المنوفية

، فيدل عمى أن لدى نوعيم بحسب المعممينأما عدم االختبلف في استجابات 
دراك متقاربينالمعممين ال المدارس الثانوية العامة الحكومية وأن .  من الجنسين فيم وا 

المعممون يمر بيا وأن الخبرات والمواقف التي  .تفرق بين أفراد مجتمعاتيا ذكورة وأنوثة
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وتأسيًسا عمى ذلك فإنو يمكن اعتبار . متشابية- اًل  وتفاعاًل إعداًدا وتأىي–والمعممات
 وعبلوة ،تساوي الفرص بين األفرادتراعي مؤسسات المدارس الثانوية العامة الحكومية 

 أمر شائع في البيئات النوع حسب العينةختبلف في إدراكات االعمى ذلك فإن عدم 
،                        (2003فلاير إدريس،)،(2003أحمد ممحم،):عربًيااألخرى 

،                           (2011كمال المصري،)،(2010،وداد أبو ىين)، (2007سعيد الداعور،)
،                 (72-41، 2013محمد عابدين،)،(2012عبد العزيز عسكر،)،(2012ديمة عميان،)
  .(Diana, 2010)،(Gunnell, 2000): اوأجنبيً  (2016عبير النويري،)
تقدٌرات المعلمٌن لمستوى الثقافة التنظٌمٌة وفقاً لمتغٌر الُمسمى الوظٌفً،  (6-4-2)

 (: 17)ٌوضحه جدول
 كوناتهاوم لثقافة التنظٌمٌةإلجمالً ا تحلٌل التباٌن لدراسة داللة الفروق بٌن المعلمٌن بالنسبة : (17)جدول

 الُمسمى الوظٌفًمتغٌر باختالف 

مكونات الثقافة 
 التنظٌمٌة 

مجموع مصدر التباٌن 
المربعات 

 ةدرج
الحرٌة 

 مجموع طمتوس
المربعات 

مستوى  ف
الداللة 

 0.256 1.335 0.914 4 3.656بٌن المجموعات القٌم التنظٌمٌة - 1

 0.685 354 242.398داخل المجموعات 

  358 246.054اإلجمالً 

التوقعات - 2
التنظٌمٌة 

 0.333 1.149 0.787 4 3.148بٌن المجموعات 

 0.685 354 242.407داخل المجموعات 

  358 245.555اإلجمالً 

المعتقدات - 3
التنظٌمٌة 

 0.505 0.833 0.417 4 1.669بٌن المجموعات 

 0.501 354 177.384داخل المجموعات 

  358 179.054اإلجمالً 

األعراف - 4
التنظٌمٌة 

 *0.002 4.472 3.253 4 13.014بٌن المجموعات 

 0.727 354 257.517داخل المجموعات 

  358 270.531اإلجمالً 

 0.099 1.97 1.075 4 4.301بٌن المجموعات اإلجمالً 

 0.546 354 193.232داخل المجموعات 

  358 197.533اإلجمالً 

 (α=0.05) االرتباط دال عند مستوى (٭                    ) (α=0.01)  االرتباط دال عند مستوى (٭٭)

: إلى (17)الواردة في الجدول" تحميل التباين" ُتشير نتائج 
إحصائية في تقديرات المعممين لمستوى الثقافة التنظيمية دالة عدم وجود فروق  -ٔ

القيم والتوقعات :مجاالت بشكل عام وفي المستوى الوظيفيُتعزى إلى متغير 
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مما يعني أن ىناك فيم ُمشترك بين المعممين عمى اختبلف .  التنظيميةالمعتقداتو
مستوياتيم الوظيفية لمستوى الثقافة التنظيمية السائدة في مدارسيم، وكذلك لمقيم 

حمدة )وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة.  التنظيميةالمعتقداتوالتوقعات و
عدم وجود فروق دالة إحصائًيا في  التي أشارت إلى (16-2014،1السعدية،

تقديرات المعممات لمستوى الثقافة التنظيمية بصفة عامة ُتعزى إلى متغير المستوى 
 .الوظيفي

ُتعزى لمتغير المستوى الوظيفي في ( 0.05)وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى -ٕ
ولتحديد اتجاه الفروق لصالح أي مستوى وظيفي تم إجراء . بعد األعراف التنظيمية

 :اختبار شيفيو لممقارنات البعدية كما ىو موضح بالجدول التالي
 فٌما ٌتعلق المعلمٌن نتائج اختبار شٌفٌه للمقارنات البعدٌة بٌن المتوسطات الستجابات ( :18)جدول 

  المسمى الوظٌفً لمتغٌر ا التنظٌمٌة وفقً األعراف بمحور

مجال 
المقارنة 

مجموعات 
المقارنة 

المتوسط 

مستوى داللة الفروق بٌن المجموعات 

 معلم خبٌر (أ)معلم أولمعلم أول معلم 
كبٌر 
 معلمٌن

األعراف 
التنظٌمٌة 

 - - - - - 3.8043معلم 

 - - - - 0.00037 3.804معلم أول 

 - - - 0.397 0.39737 3.407 (أ)معلم أول

 - - 0.06519 ٭0.46219 0.46256 3.3418معلم خبٌر 

 -- 20.4957 0.43052- 0.03352- 0.0331- 3.8375 كبٌر معلمٌن

 (α=0.05) االرتباط دال عند مستوى (٭                    ) (α=0.01)  االرتباط دال عند مستوى (٭٭)

: إلى أن (18)الواردة في الجدول" اختبار شيفيو"ُتشير نتائج 
 لصالح  (المعمم الخبير)وفئة (المعمم األول) بين فئة األعراف التنظيميةالفروق في

 فيموجو مقيم ( المعمم األول)أن، وقد ُيعزى ذلك إلى (المعمم األول)فئة      
المدرسة، وىو أقرب لممعممين من الموجو واإلدارة المدرسية بحكم تواجده الدائم 
معيم فيو أحد األعمدة الفنية التي تقوم عمييا العممية التربوية في المدارس، 

 الوصل بين اإلدارة  حمقةولو دور في اإلدارة المدرسية؛ فيو، وواجباتو متعددة
 قد تكمفو التي كل األعمال فيالمدرسية والمعممين، كما يتعاون مع إدارة المدرسة 

 المدرسين ذوي األداء متابعة:بيا اإلدارة التعميمية ومديرية التربية والتعميم من خبلل
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الضعيف والعمل عمى االرتقاء بيم فنًيا ومينًيا وتقديم تقارير نصف شيرية عن 
 أعمال المدرسين والطمبة من خبلل زيارات ومتابعةمستوى أدائيم لمدير المدرسة، 

الفصول وكراسات اإلعداد واألعمال التحريرية لمطمبة وسجبلت التقويم وخطة توزيع 
الموضوعات والوحدات الدراسية ورصد نتائج ىذه المتابعة في سجبلت خاصة 

 دورية إلى مدير المدرسة عن مستوى اريرلئلفادة في التوجيو والتقويم وتقديم تق
 بكل ما واإللماماألداء والتحصيل الدراسي والوسائل التي يقترحيا لمنيوض بيا، 

لمتكنولوجيا تيم المينية وحماسيم لمعمل واستخداميم ايتصل بأعمال المدرسين وكفاي
سياميم في نشاط المادة واالرتقاء بيا في العممية التعميمية،  وأثرىم في نمو الطمبة وا 

يجابيتيم في االجتماعات ودقتيم في التقويم باإلضافة إلى تعرف مواطن القوة  وا 
 مع واالشتراك تقويميم دقيًقا وعاداًل، كونوالضعف األخرى لدى كل منيم حتى ي

 تقرير واِف في آخر وتقديم مستوى كفاءة أداء المدرسين، ديرمدير المدرسة في تق
العام إلى التوجيو الفني بواسطة مدير المدرسة عن المنيج المدرسي بعناصره 

 وبالتالي فإن المعمم األول يكون .المختمفة مع ممحوظاتو أو مقترحاتو عمى أي منيا
 مدرستو أكثر من غيره من المعممين، لثقافة التنظيمية السائدة فيا  بواقعَمْعرَفةعمى 

 كما أنو أكثر دراية بالمسئوليات والواجبات الُممقاة عمى عاتقو؛ فيو األكثر احتكاكاً 
يجابيات التعرفيستطيع ومدير المدرسة والموجيين ببزمبلئو و  عمى سمبيات وا 

، فكمما زاد االحتكاك زاد الوعي ونقاط القوة والضعف لمثقافة التنظيمية السائدة
 .لثقافة التنظيمية السائدةبا
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مديري المدارس لعمميات مستوى ممارسة ب المتعمق السادسنتائج سؤال البحث  (6-5)
 : الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة من وجية نظر المعممين

سيتم عرض النتائج الخاصة بيذا السؤال من خبلل حساب المتوسطات الحسابية 
 مستوى ممارسةيتعمق ب: ل األومستويين؛واالنحرافات المعيارية وفق واألوزان النسبية 

إجمالي مديري المدارس لعمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة من وجية نظر المعممين عمى 
 ممارسة مستوىعينة المعممين ل يتعمق بتقدير: والثاني. فرعيكل محور ل، والمحاور

مديري المدارس لعمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة لكل عبارة من عبارات كل محور، وفيما 
 :يمي توضيح ذلك

لواقع لتقدٌرات المعلمٌن   واألوزان النسبٌة الموزونةالحسابٌةلمتوسطات  الترتٌب التنازلً ل(:19)جدول 
 للمحاور الفرعٌة وإلجمالً المحاور لعملٌات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةٌن مدٌرال ممارسة

 القٌم                               م 
عملٌات المشاركة بالمعرفة 

عدد 
 العبارات

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

الوزن 
النسبً 

التقدٌر 

متوسط % 71.298 0.93247 3.5649 5 االستٌعاب/اإلدخال 4

 متوسط %70.446 0.93291 3.5223 4  االجتماعًالتفاعل 1

 متوسط% 68.746 0.86629 3.4373 7  الدمج/التجمٌع 3

 متوسط% 65.578 0.86061 3.2789 16 تبادل ونقل الَمْعرَفة 5

 متوسط% 64.422 0.97677 3.2211 8التجسٌد /التخرٌج 2

 متوسط% 68.098 0.81899 3.4049 40 اإلجمالً
: إلى ما يمي (19)الجدول السابق الواردة في نتائج ال ُتشير 

 عممية ت، حيث جاء(3.2211–3.5649)المتوسطات الحسابية تراوحت ما بين  -ٔ
وبدرجة  (3.5649) في المرتبة األولى بأعمى متوسط حسابياالستيعاب
 بمتوسط التفاعل االجتماعي عممية في المرتبة الثانية ا تبله،(متوسطة)مستوى
 بمتوسط التجميع عممية في المرتبة الثالثة ا، تبله(3.5223)حسابي
 بمتوسط تبادل ونقل الَمْعرَفة  في المرتبة الرابعة عمميةا، تبله(3.4373)حسابي
 في المرتبة األخيرة وبمتوسط التجسيد عممية ت، بينما جاء(3.2789)حسابي

أن عمى ، كما دلت النتائج (متوسطة)وبدرجة مستوى (3.2211)حسابي بمغ
 (. متوسطة)وبدرجة مستوى (3.4049) ىذا النشاط عباراتوسط الحسابي العام لمتال
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( 1)، وىي كميا أقل منامنخفضة نسبيً لجميع العمميات قيم االنحراف المعياري   -ٕ
 نحو عينة المعممينصحيح، مما يدل عمى درجة معقولة من تقارب وجيات نظر 

 . في المدارس الثانوية مديري المدارس لعمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةممارسةمستوى 
                         الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة عممياتةلممارسمديري المدارس  ةرغم ارتفاع جاىزي

 لتمك العممياتمديري المدارس إال أن ممارسة  (8راجع جدول)(%78.22نسبيبوزن )
 عزو وُيمكن ، في جميع العممياتمتوسطقد تحقق بمستوى  المعممين من وجية نظر

 :ىذه النتيجة إلى
  َخْمقممارسة عممية من ُيضِعف قد وىذا تقميدية إدارة أساليب المدارس مديريإتباع  -أ 

 التعامل عمى قدرتو عمى تشتمل مستوى الفرد عمى عممية ىذه الن إحيث؛ الَمْعرَفة
 عمى قادرين غير يكونوا وقد الجديدة والبيئات والمعمومات واألحداث المواقف مع

 .التكيف محدودية بسبب قبوليا
افتقار مديري المدارس لمبرامج التدريبية التي تزيد من قدرتيم عمى ممارسة  -ب 

 كونيا من العمميات التنظيمية القادرة عمى رفع أداء مديري الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة
 والخبرات المتوافرة لدييم ُمتاحة لجميع العاممين اراتالمدارس من خبلل جعل المو

 .عممية تنظيمية يومية، أي ُتصبح في المدرسة
 في المدارس الثانوية ال زالت أنشطة غير رسمية وال تحكميا الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة -ج 

نما أنشطة طوعية وتمقائية بين جميع العاممين بالمدارس  . لوائح وقوانين، وا 
 .دون المستوى المأمولقد تكون المدارس  مديري التي يمتمكيا الَمْعرَفة الضمنية -د 
انخفاض مستوى التكنولوجيا؛ حيث ال تمتمك معظم المدارس الثانوية العامة  -ه 

 .الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة عممياتالحكومية اإلمكانات التكنولوجية البلزمة لتطبيق 
 ُحسبتلعمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة، ن مديريال ممارسةواقع  ولمتعرف أكثر عمى تفاصيل

 عبارات االستبانة، وفيما يمي الجدولجميع لواألوزان النسبية المتوسطات الحسابية 
:  ذي ُيوضح ذلكوال (20)رقم

 واألوزان النسبٌة لتقدٌرات المعلمٌن لمستوىالمتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة (: 20) جدول
لكل عبارة ولكل محور وإلجمالً المحاور لعملٌات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة ٌن مدٌرال ممارسة
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ترتٌب 
العبارات 

المتوسط ارات العب
الحسابً 

االنحراف 
المعٌاري 

الوزن 
 النسبً

التقدٌر 

سل 
سل

ت

 ً
تنازل

 التفاعل االجتماعً:  األولالمحور

 على مشاركة مدٌر المعلمٌن المتمٌزٌنال ٌُشجع 3 38
 من خالل تبادل َمْعرَفةزمالئهم بما لدٌهم من 

 .الزٌارات

متوسط  72.424% 1.0785 3.6212

بالمدرسة لتبادل مدٌر فرق عمل ال ٌُشكل 12 35
الَمَعارف واألفكار والخبرات حول ُسبل إنجاز 

. المهام الموكولة لهم

متوسط  70.25% 1.0162 3.5125

ٌحرص المدٌر على عرض الَمَعارف واألفكار  13 37
والخبرات على أعضاء فرق العمل قبل 

. مناقشتهم

 متوسط 70.028% 1.0828 3.5014

 تبادل المعارف مع مدٌر المعلمٌن علىالٌُشجع  16 36
 .الموجهٌن واالستفادة من خبراتهم

 متوسط  69.08% 1.0503 3.454

 متوسط %70.446 0.9329 3.5223األول المحور استجابات المعلمٌن على عبارات  إجمالً
 التجسٌد/التخرٌج:  الثانًالمحورت م 

ٌحرص المدٌر على توثٌق آلٌات سٌر العمل  25 45
. بالمدرسة وأنشطتها المختلفة

متوسط  66.852% 1.0816 3.3426

ٌحرص المدٌر على تنظٌم األفكار، وتلخٌصها  27 42
. فً نقاط محددة أثناء أي مناقشة

 متوسط 65.794% 1.0542 3.2897

ٌستعٌن المدٌر باألمثلة التوضٌحٌة لتبسٌط  29 44
المفاهٌم الغامضة لدى المعلمٌن 

 متوسط 65.516% 1.2002 3.2758

ٌستخدم المدٌر خبراته لحل المشكالت التً  30 40
 .تعترض العمل

 متوسط 64.958% 1.2201 3.2479

 (غٌر الشائعة)ٌصف المدٌر المصطلحات  32 43
المتخصصة أو الفنٌة بلغة بسٌطة لٌسهل تبادل 

. اآلراء معً

 متوسط 64.122% 1.1708 3.2061

ٌستخدم المدٌر التشبٌهات لتبسٌط  المفاهٌم  35 46
الغامضة لدى المعلمٌن 

 متوسط 63.454% 1.1522 3.1727

ٌوظف أسلوب العصف الذهنً فً إنتاج المعرفة  36 39
داخل المدرسة 

 متوسط 62.618% 1.1419 3.1309

ٌحرص المدٌر على عقد ورش عمل، وندوات  37 41
بالمدرسة ٌقدمها أفراد ذوي خبرة وكفاءة 

. َمَعارف جدٌدة لتولٌد

 متوسط 62.062% 1.1689 3.1031

استجابات المعلمٌن على عبارات  إجمالً  
المحور الثانً 

 متوسط 64.42% 0.9767 3.2211

 الدمج/ التجمٌع :  الثالثالمحورت م 

 على الحصول على معلومات المدٌرٌحرص  10 49
 .سلٌمة وصحٌحة لصنع قرارات صائبة

 متوسط 71.142% 1.0656 3.5571

 المعلم الجدٌد على المشاركة فً مدٌرٌُشجع ال 14 47
. البرامج التدرٌبٌة

 متوسط 69.75% 1.0079 3.4875

متوسط  %68.858 1.0498 3.4429على زٌارة المعلم الجدٌد مدٌر ال ٌحرص 17 50



 الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة من لعمميات الحكومية بمحافظة المنوفية الثانوية العامة المدارس مديريواقع ممارسة 
ٌاسر مٌمون عباس/د      إٌمان حمدي عمار  /د.م.أ             دراسة ميدانية: نظر المعممين وجية  

 

 

 2017                  العدد الثالثون                                                                                                       يناير  

               -120-  

 .ومتابعته

الناجحة )مدٌر التجارب والخبرات ال ٌنشر 19 53
ٌُتٌح معرفتها  (والفاشلة على حد سواء و
. للمعلمٌن لالستفادة منها

 متوسط 68.524% 1.0567 3.4262

مدٌر بٌن المعارف القدٌمة والجدٌدة الٌربط  20 51
. لتكوٌن مفاهٌم جدٌدة

 متوسط 68.3% 1.1226 3.415

مدٌر بأي انتقاد دون إٌجاد الحل الال ٌسمح  22 48
. البدٌل البناء

 متوسط 67.632% 1.1019 3.3816

مدٌر لدى المعلمٌن األفكار الجدٌدة الٌُثري  24 52
 لالستفادة من تطبٌقاتها

 متوسط 67.02% 1.1479 3.351

استجابات المعلمٌن على عبارات  إجمالً  
المحور الثالث 

 متوسط 68.746% 0.8662 3.4373

مدٌر المعلمٌن نحو االطالع والقراءة الٌوجه  5 58
 .لَمْعرَفة المستجدات العلمٌة فً مجال التخصص

متوسط  72.09% 1.0515 3.6045

 لما ٌطرحه المعلمٌنمن استٌعاب  مدٌرالٌتأكد  6 55
  ومعارف من أفكار

متوسط  72.034% 1.1236 3.6017

مدٌر اآلراء معً ٌعطٌنً الفرصة الحٌنما ٌتبادل  7 56
. للتفكٌر فٌما تناقشنا فٌه

 متوسط 71.75% 1.0370 3.587

  إلى كل فكرة جدٌدةبعناٌةمدٌر ال ٌستمع 9 57
ا ًٌ . وٌؤٌدها مٌدان

 متوسط 71.254% 1.0732 3.5627

ثقافة المبادرة الفردٌة والجماعٌة مدٌر ال ٌنشر 15 54
 . جدٌدةَمْعرَفة بالمدرسة إلنتاج نبٌن المعلمً

 متوسط 69.36% 1.1228 3.468

 استجابات المعلمٌن على عبارات إجمالً  
 الرابعالمحور 

 متوسط 71.298% 0.9324 3.5649

 الَمْعرَفةنقل وتبادل :  الخامسالمحور ت م

على توزٌع النشرات الخاصة مدٌر ٌحرص ال 1 86
 .  بالَمْعرَفة وُمستجداتها على المعلمٌن

 متوسط 73.59% 1.0755 3.6797

ٌتعاون المدٌر مع المعلمٌن الملتحقٌن ببرامج  2 70
الدراسات العلٌا لالستفادة من الَمْعرَفة البحثٌة 

 .لدٌهم

 متوسط 73.26% 1.0678 3.663

ٌعتمد المدٌر فً نقل الَمْعرَفة للمعلمٌن الجدد  4 66
على الزمالء القدامى من ذوي الخبرة خاصة 

. الُمبدعٌن

 متوسط 72.14% 1.0618 3.6072

ٌهتم المدٌر بتنمٌة قدرات المعلمٌن على اكتساب  8 64
الَمْعرَفة والتشارك بها عبر الورش والندوات 

وحلقات النقاش واالجتماعات 

 متوسط 71.42% 1.0907 3.5710

ٌستعٌن المدٌر بالَمَعارف الجدٌدة فً تحقٌق  11 74
. رسالة المدرسة

 متوسط 70.86% 1.1049 3.5432

فً نقل " مؤتمرات الفٌدٌو"ٌستفٌد المدٌر من  18 63
 .وتبادل الَمْعرَفة

 متوسط 68.58% 1.1674 3.429

ٌدعم المدٌر العالقة بٌن المعلمٌن والمراكز  21 69
. التدرٌبٌة

 متوسط 68.134% 1.1441 3.4067

ٌحرص المدٌر على تشارك الَمْعرَفة مع من  23 72
 .لدٌهم خبرات جدٌدة فً مجال التخصص

 متوسط 67.632% 1.1826 3.3816

 متوسط %65.85 1.0963 3.2925ٌخصص المدٌر جزًءا من وقته لتقدٌم الَمْعرَفة  26 61
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. والخبرة لمن ٌحتاجها من المعلمٌن

ٌستعٌن المدٌر بأفراد ذوي خبرة معرفٌة من  28 73
 .خارج المدرسة إلفادة مجتمع المدرسة الداخلً

 متوسط 65.738% 1.1279 3.2869

التلٌفون "و" الهاتف"ٌستخدم المدٌر  31 60
. فً تبادل الَمْعرَفة" المحمول

 متوسط 64.846% 1.0830 3.2423

 الَمْعرَفة مع المعلمٌن كٌفٌة تطوٌر المدٌرٌبحث  33 67
  .االتً ٌمتلكونه

 متوسط 64.12% 1.1873 3.2061

 الواتس آب  ووسائل التواصل المدٌرٌستخدم  34 59
 االجتماعً فً تبادل الَمْعرَفة

 متوسط 63.844% 1.1576 3.1922

، االٌمٌل) التكنولوجٌا التشاركٌة المدٌر ٌتبنى 38 71
  لتبادل الَمْعرَفة(...المدونات،جماعات النقاش،

. مع المعلمٌن

 متوسط 57.93% 1.1713 2.8969

شجع المدٌر المعلمٌن على استخدام اإلنترنت يُ  39 65
فً الحصول على المعلومات المطلوبة 

. للتدرٌس

 متوسط 54.31% 1.2629 2.7159

لتبادل المدٌر شبكة االتصال الداخلً ٌستخدم  40 62
  مع المعلمٌنالَمْعرَفة

 متوسط 46.964% 1.4255 2.3482

متوسط  %65.57 0.8606 3.2789استجابات المعلمٌن على عبارات المحور الخامس  إجمالً

الُمشاَرَكُة إجمالً استجابات المعلمٌن على عملٌات 
 بالَمْعرَفة

متوسط  ℅68.098 0.8189 3.4049

: يتضح ما يمي (20)باستقراء جدول
تحققت جميع عبارات االستبانة المتعمقة بمستوى تقدير المعممين لواقع ممارسة   -ٔ

األوزان النسبية ، حيث تراوحت متوسطةالمديرين لعمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة بدرجة 
عمى توزيع النشرات الخاصة المدير يحرص :)(68لمعبارة رقم )(%73.59)ما بين

المدير شبكة  يستخدم (:)65لمعبارة )(%46.964)و (بالَمْعرَفة عمى المعممين
 والعبارتان تندرجان تحت المحور ،( مع المعممينلتبادل الَمْعرَفةاالتصال الداخمي 
 . نقل وتبادل الَمْعرَفةبالخامس المتعمق 

عمى توزيع النشرات الخاصة بالَمْعرَفة مدير مدرستي يحرص ):(68العبارة )حصمت  -ٕ
نقل وتبادل )عمى مستوى محور (األول)ترتيبالعمى  (عمى المعممينوُمستجداتيا 

(. %73.59) بوزن نسبي(عمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة)جماليوبالنسبة إل ،(الَمْعرَفة
 وقرارات اىتمام المديرين بمتابعة ما يصدر من تعميمات ُيعزى ذلك إلىأن وُيمكن 

 ونقميا باستمرار  التي ترتبط بالعمل اإلداري التربويالمسئولة الجيات التربوية من
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 بالنسبة لممديرين حتى يتسنى ليم ُحسن سير ا ضروريً اإذ ُيعد ذلك أمرً لممعممين؛ 
العمل المدرسي ضمن أنظمة وتعميمات ال تتعارض مع أنظمة اإلدارة العميا المنبثقة 

 عمى النشرات نمديريالاعتماد  باإلضافة إلىعن وزارة التربية والتعميم وتعميماتيا، 
 وقت عمييا الحصول وسيولة المعممين وتداوليا بين بصورة كبيرة لسيولة إعدادىا

يؤدي إلى انسجام وتناغم األىداف التربوية بين المستويات مما  إلييا الحاجة
 مديرو بيا يتحمى التي المسئولية درجة كما ُيشير ذلك أيًضا إلىاإلدارية المختمفة، 

ساىرة المبلك، وأحمد )دراسة النتيجة ىذه وتدعم. مينتيم تجاه المدارس
 عممية لتسييل الوسائل المستخدمة أىم أن أوضحت التي (2002،152األثري،
 . الداخمية والمجبلت النشرات ىي والخبرات الَمَعارف في الُمشاَرَكةُ 

يتعاون مدير مدرستي مع المعممين الممتحقين ببرامج الدراسات :)(70العبارة)حصمت  -ٖ
 عمى مستوى (الثاني)ترتيبالعمى (العميا لبلستفادة من الَمْعرَفة البحثية لدييم

 (عمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة)عمى مستوى إجماليو (نقل وتبادل الَمْعرَفة)محور
وتتفق ىذه النتيجة منطقًيا مع ما تم عرضو ، (%73.26)بوزن نسبي

 المتعمق بتقديرات المعممين لمستوى الثقافة التنظيمية حيث (15جدول)في
مدرستي تشجيع المعممين عمى االلتحاق مدير أتوقع من (:)12العبارة )حصمت

عمى مستوى إجمالي مكونات الثقافة  (27)عمى ترتيب متأخر (بالدراسات العميا
 المديرين يؤمنون وُيمكن تفسير ذلك بأن(. %70.02)التنظيمية وبوزن نسبي

بأىمية التواصل مع المعممين لمتشارك في الَمْعرَفة، وتفجير األفكار لبلستفادة من 
 أن العممية التعميمية نمديري الوىذا يدلل عمى إدراك.....كل ما وصل إليو العمم

فقد ولذا  ،ىااآلخرين والتشارك فيوَمَعارف تتطمب االنفتاح عمى أفكار وآراء 
مدير حيث ُتشير إلي أن  (%72.09)عمى وزن نسبي متقارب (58العبارة)حصمت

المدرسة يوجو المعممين نحو االطالع والقراءة لَمْعرَفة المستجدات العممية في 
والتي حازت عمى وزن  (64العبارة )، ويدعم ذلكمجال التخصص
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 بتنمية قدرات المعممين عمى نمديريالاىتمام  حيث أشارت إلى %(71.42)نسبي
اكتساب الَمْعرَفة والَتَشارك بيا من خالل تشجيعيم عمى حضور الورش والندوات 

والتي حازت عمى وزن ( 47العبارة)، ووحمقات النقاش واالجتماعات
المدير عمى توجيو المعمم الجديد حرص  حيث أشارت إلى %(69.75)نسبي

 .لممشاركة في البرامج التدريبية
ُيشجع المدير المعممين المتميزين عمى مشاركة زمبلئيم من :)(38العبارة )حصمت  -ٗ

عمى ( نفس التخصص بما لدييم من َمْعرَفة من خبلل تبادل الزيارات
بالنسبة  (الثالث)والترتيب، (التفاعل االجتماعي)بالنسبة لمحور( األول)الترتيب
ُيعزى أن وُيمكن (. %72.424) بوزن نسبي(عمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة)إلجمالي

 ُيمثل أحد  بين المعممين واإلشراف عمى تنفيذىا()تنظيم تبادل الزيارات  أنإلى ذلك
ىو  بين المعممين تبادل الزيارات لوبأس؛ و المدرسة في تطوير المنيجأدوار مدير

 ، كما يؤدي إلىأسموب إشرافي فعال يترك أثرًا في نفس المعمم ويزيد من ثقتو بنفسو
، نقل الخبرات التربوية بينيم جديدة، وإكساب المعممين أساليب وطرق تدريس

وتحقيق مبدأ التعاون وتبادل وجيات النظر بينيم، واطبلعيم عمى جميع جوانب 
 المعممين معاإلبداع في التدريس، ويطمق إبداعاتيم خاصة إذا تمت العممية 

المتميزين الذين يمكن االعتماد عمييم لممساعدة في تنمية زمبلئيم خاصة 
 بين المعممين تبادل الزياراتويتحقق أسموب . (6-2012،5،مرفت الشوارب)الجدد

                                                           

أسموب في اإلشراف يقوم بو معمم بزيارة زميل لو ُيدرس المقرر نفسو في المدرسة أو المدارس األخرى -  
المجاورة ضمن خطة محددة يتعاون من خبلليا الموجو ومديرو المدارس والمعممون لتحقيق أىداف تعميمية 

يعتبر ىذا األسموب من أساليب اإلشراف التربوي اليامة، قد ورد و. (2008،73،قرساس الحسين)معينة
إشراف الرفاق، اإلشراف من قبل الزمبلء، التدريب من قبل الزمبلء، المبلحظة :تحت مسميات كثيرة وأىميا 

من قبل الزمبلء، تقييم الرفاق، تبادل الزيارات بين المعممين، النمو الميني المشترك حصص تبادل الخبرات 
مرفت )ولعل أكثر ىذه المسميات تداواًل ىو تبادل الزيارات بين المعممين أو حصص تبادل الخبرات .

(. 2012،25،الشوارب
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معممو المادة الدراسية الواحدة، ومعممو الصف : عمى مستويات كثيرة، من أىميا
الواحد، ومعممو المرحمة التعميمية، ومعممو المدرسة الواحدة لغيرىا، وزيارات 

 مدير لك فإن، ولذ(2012،32،مرفت الشوارب)المعممين القدامى لمجدد والعكس
ُيشجع المعممين عمى تبادل الَمَعارف مع الموجيين واالستفادة من  المدرسة
يحرص عمى زيارة المعمم الجديد  كما ،(%69.08)بوزن (36عبارة )خبراتيم
بنشر التجارب   ويسمح أيًضا،(%68.858)بوزن نسبي (50عبارة )ومتابعتو
وُيتيح معرفتيا لممعممين لالستفادة  (الناجحة والفاشمة عمى حد سواء)والخبرات

  (.%68.524)بوزن نسبي (53عبارة )منيا
عمى الزمبلء الجدد يعتمد المدير في نقل الَمْعرَفة لممعممين :)(66العبارة )حازت  -٘

 عمى مستوى (الرابع)عمى الترتيب( خاصة الُمبدعينالقدامى من ذوي الخبرة
 (عمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة)عمى مستوى إجماليو (نقل وتبادل الَمْعرَفة)محور

المدارس بأىمية ديري إيمان م إلى ُيعزى ذلكأن  وُيمكن .(%72.14)بوزن نسبي
 فيم يمثمون جزءًا كبيرًا في إنجاز ؛الَمْعرَفة بالُمشاَرَكةُ  اتدور المعممين في عممي

 يريأنشطة المدرسة وُيعتمد عمييم كثيرًا في رفع مستوى المدرسة وليذا يمجا مد
 .اآلخرين معالَمْعرَفة تبادل  في لممساىمة وتشجيعيم المدارس إلى دعم معممييم

( السابع)و( السادس)عمى الترتيب (57)و (56)و (55:)حازت العبارات أرقام  -ٙ
( %71.25)و (%71.75)و (%72.034:)عمى أوزان نسبية متقاربة، و(التاسع)و

 كإحدى عمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة والتي تؤكد (االستيعاب) وُتشير في ُمجمميا إلي
 إلى الُمعمنةعمى دور مدير المدرسة في مساعدة المعممين عمى تحويل معارفيم 

 من استيعاب الَمَعاِرف  وأصول معرفية ثابتة لدييم؛ تنتج جديدة ضمنيةَمَعاِرف
الُمعمنة المتوافرة، واستعماليا وتوظيفيا في َخمق وتكوين َمَعاِرف ضمنية جديدة لدييم 

بتطبيق   قيام مديري المدارس، ويتم ذلك من خبللُمكتسبة من التفاعل مع اآلخرين
 َعدُّ من أىم اختصاصات المدير الفنية، فيو ُمشرف حيث تُ التغذية المرتدة لممعممين



 الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة من لعمميات الحكومية بمحافظة المنوفية الثانوية العامة المدارس مديريواقع ممارسة 
ٌاسر مٌمون عباس/د      إٌمان حمدي عمار  /د.م.أ             دراسة ميدانية: نظر المعممين وجية  

 

 

 2017                  العدد الثالثون                                                                                                       يناير  

               -125-  

تربوي ُمقيم حيث إنَّي الزيارات بدون تغذية راجعة تكون عديمة الفائدة، وتسير ىذه 
ُتشير إلي أن أفراد العينة من  (55)العبارات في تسمسل منطقي؛ فالعبارة رقم

من استيعاب المعممين لما يطرحو  (دائًما)المدرسة يتأكد المعممين يرون أن مدير 
اآلراء مما ُيعطييم الفرصة يتبادل معيم  فيو وبالتالي ،َمَعاِرفمن أفكار أو 

( 57العبارة)، ولذا كان من المنطقي أن تأتي(56العبارة )لمتفكير فيما يتم مناقشتو
االستماع بعناية يحرص عمى مدير المدرسة في الترتيب التالي حيث ُتشير إلي أن 

فيو يستعين ، وبالتالي  ويؤيدىا ميدانًيافكرة جديدة يطرحيا المعممونلكل 
بوزن نسبي تحققت  والتي 74 عبارة)بالَمَعارف الجديدة في تحقيق رسالة المدرسةَ 

والتي من خبلليا يرسم صورة واضحة لميدف الذي من أجمو وجدت  (70.86%
 عمى ه، باإلضافة إلى حرصالَمْعرَفةالمدرسة فيستعين بكل ما ىو جديد في عالم 

نشر ثقافة ، كما يعمل عمى الجديدة الَمْعرَفةالتميز بين المدارس من خبلل توظيف 
 العبارة)المبادرة الفردية والجماعية بين المعممين بالمدرسة إلنتاج َمْعرَفة جديدة

 .(%69.36)بوزن نسبيتحققت  والتي (54
 عمى الحصول عمى معمومات سميمة المديريحرص (:)49العبارة )حصمت  -ٚ

 (الدمج) بالنسبة لمحور(األول)عمى الترتيب ( قرارات صائبةالتخاذوصحيحة 
 بوزن (عمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة)بالنسبة إلجمالي  (العاشر)و

حرص مديري المدارس عمى عدم  وُيمكن أن ُيعزى ذلك إلى، (%71.142)نسبي
تعريض أنفسيم لممسائمة باتخاذىم قرارات مبنية عمى معمومات غير دقيقة، وكذلك 
حرصيم عمى جمع المعمومات السميمة، لعدم تعريض المدرسة لمخطر أو الضرر 
باتخاذ قرارات غير صحيحة نتيجة لعدم التدقيق في صحة المعمومات التي يتم 

 باإلضافة إلى حرصيم عمى الظيور بأحسن صورة أمام المسئولين وأماما، جمعو
 . صحتيا من التأكد تم معمومات عمى مبنية صائبة باتخاذىم قرارات معممييم



 الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة من لعمميات الحكومية بمحافظة المنوفية الثانوية العامة المدارس مديريواقع ممارسة 
ٌاسر مٌمون عباس/د      إٌمان حمدي عمار  /د.م.أ             دراسة ميدانية: نظر المعممين وجية  

 

 

 2017                  العدد الثالثون                                                                                                       يناير  

               -126-  

بالنسبة  (الثالث) و(الثاني)عمى الترتيب (37) و(35) العبارتان رقمحازت  -ٛ
عمميات ) بالنسبة إلجمالي(13) و(12) والترتيب،(التفاعل االجتماعي)لمحور

. (%70.028)و (%70.25)ة متقاربة جًدا ن نسبياوزأ ب(الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة
 َمْعرَفةالتفاعل االجتماعي والذي ُيمثل الَتَشارك المباشر لل)وُتشير في ُمجمميا إلي

الضمنية من خبلل المبلحظة، والمحاكاة، والخبرة المباشرة عندما يمتقي األفراد في 
 (أنشطة اتصالية وجًيا لوجو مثمما يحدث في المناقشات والحوارات وفرق العمل

رس في ا المديكإحدى عمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة والتي تؤكد عمى دور مدير
 لتبادل الَمَعارف واألفكار والخبرات حول ُسبل إنجاز مدارسيمب () فرق عملتشكيل

عمى عرض الَمَعارف واألفكار والخبرات عمى حرصيم  ، وفيالميام الموكولة ليم
 ولكن ىذه القيم ال تعكس المكانة التي يجب أن .أعضاء فرق العمل قبل مناقشتيم

 ليذا اإلجراء، مما يجعل المدرسة بعيدة عن تطبيق مفيوم رسا المديمديريولييا 
سواء أكان ذلك إلدارة المدرسة التي   بما ُيمكن أن يحققو من فوائدفرق العمل

يعممون بيا أو ألنفسيم شخصًيا، من خبلل إكسابيم عدد من الخبرات والميارات 
من خبلل اتخاذ قرارات أكثر  حل المشكالت المدرسية:التي ُيمكن أن ُتسيم في
ألن  اتخاذ القرارات بصورة أفضل و،التي تَُتخذ بشكل فردي صوابًا مقارنًة بالحمول

، األعضاء يتخذون قراراتيم في آن واحد، وليس بالتتابع كما يحدث غالباً 
والذي يقوم بو األعضاء بحرية تامة بمشاركة أعضاء االستخدام األمثل لمموارد و

آخرين بالفريق؛ فعندما يوجد خمل ما في معمومة محددة أو ميارة خاصة لدى أحد 
الميام ف ؛تخفيف األعباء وتوزيع األدوار، واألعضاء، فيناك آخر لسد ىذه الثغرة

العديدة التي ُتطمب من أفراد العمل ُيمكن أن تكون أسيل وأيسر إذا تم توزيعيا عمى 

                                                           

مجموعة من األفراد يعممون مع بعضيم البعض من أجل تحقيق أىداف محددة، وىو وسيمة : فرق العمل  - 
(. 19،2014منير الحمزة،)لتمكين األفراد من العمل الجماعي
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الخ من الفوائد التي ُيمكن أن تتحقق من تشكيل ....صحيحأعضاء الفريق بشكل 
 .االميام الموكولة لو فرق عمل تمتمك الخبرة الكافية النجاز

 راسخة جاءت ُمعمنةميع العبارات الدالة عمى تحويل الَمْعرَفة الضمنية إلى َمْعرَفة ج  -ٜ
( %62.062-%66.852)بمستوى متوسط، وتراوح الوزن النسبي ليا ما بين

 بالنسبة إلجمالي في المرتبة األخيرةو%( 64.42)لممحورإجمالي  بوزن نسبيو
 كإحدى عمميات (التجسيدب) في ُمجممياتتعمق و. الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةعمميات

جزء عممية إظيار ب رسة قيام مدير المدُتشير إلىالُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة والتي 
 ُمصور من وبشكل مادي مكتوب أو مسموع أ ( التي يمتمكياالضمنية الَمْعرَفة)من

األمثمة واستخدام  كتوثيق االنجازات، واالجتماعات،: خبلل بعض األساليب
ندوات العمل والعقد ورش ، والعصف الذىني، و(التشبييات) والمحاكاة،التوضيحية
 والتي لم ترقى إلى المستوى المطموب لبلستفادة منيا في اتخاذ القرارات بالمدرسة

يحرص المدير عمى توثيق آليات :)(45العبارة )حصمت وقد . وحل المشكبلت
 وجاءت (%66.852)وزن نسبيعمى  (سير العمل بالمدرسة وأنشطتيا المختمفة

 مما (عمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة)               بالنسبة إلجمالي( 25)في الترتيب
  إظيار الَمْعرَفةيعني أنيا لم ترقى إلى المستوى المطموب لبلستفادة منيا في

 تنظيمية َمْعرَفة الشخصية إلى الَمْعرَفة بشكل واضح وبما يسمح بتحويل الضمنية
 (األول)الترتيبإال أنيا قد جاءت في ، صريحة قابمة لمفيم والتعمم من قبل المعممين

 عمى المدرسة حرص مدير وُيمكن أن ُيعزى ذلك إلى، (التجسيد)عمميةبالنسبة ل
توفير حيث يتم من خبلليا  همن أىم مسئوليات والتي ُتعد التوثيقإجراء عممية 

متابعة تفعيل السجبلت والوثائق ، و لوثائق األعمال المدرسيةةسجبلت مصنف
تحديث بيانات ، و المتوفرة في عمميات التوثيقالتكنولوجيااستخدام ، وبصورة دورية

المجالس : فيما يتعمق بالمجاالت اآلتيةةالسجبلت وأجيزة التوثيق بصفة مستمر
 لمناقشة الجوانب التربوية والتنظيمية، المعممين وتنظيم االجتماعات مع ،المدرسية
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وضمان قيام كل فرد بمسئولياتو عمى الوجو المطموب، مع مبلحظة تدوين ما يتم 
 ودعوتيم توثيق العالقة بأولياء أمور الطالبو، التوصيل إليو ومتابعة تنفيذه

مبلحظات المدرسة حول سموكيم والتشاور وأبنائيم   تحصيلمستوىلئلطبلع عمى 
، وتقويمو لمعمم الجديدامتابعة و، معيم لمعالجة ما قد يواجيو أبنائيم من مشكبلت

سجل متابعة مدير المدرسة لممعمم )ق زيارتو لو في الفصل وتوجيياتو فييوثتو
ُيعد في حيث  ؛ بعد كل زيارة بما عميو من مبلحظاتاغ المعمم كتابيً يبلتو (وتقويمو

ضوء ذلك تقويم األداء الوظيفي الخاص بالمعمم مبينًا فيو رأيو بمدى صبلحيتو 
 في المدرسة ر العاممينيغياب وتأخ يقوم مدير المدرسة بتوثيق حاالت، كما لمعمل

من المعممين وغيرىم، ويتخذ جميع اإلجراءات النظامية من تدوين مبلحظة في 
 تقويم األداء ، والتي تُفيد فيومن مساءلة وتحقيقالحضور واالنصراف دفتر 

الوظيفي لممعممين والعاممين في المدرسة، وعند كتابة ما يطمبونو من توصيات 
يحتاجون إلييا حين التقدم لعمل قيادي أو االلتحاق بدورة تدريبية أو إيفاد لمتدريس 

 بتوثيق كل يقوم مدير المدرسة، كما في الخارج أو غير ذلك من الفرص المتاحة
تنمية  متابعة حضور الطبلب، تحميل نتائج التقويم،)الطالب  برعايةما يتعمق

 لمسابقات والمشاريع واألنشطة التربويةل، وتوثيق (الخ...سموكياتيم واتجاىاتيم
يحرص :)(41بارة فيي العأدنى عبارة في ىذا المحور أما .الخ من مسئوليات.....

المدير عمى عقد ورش عمل، وندوات بالمدرسة يقدميا أفراد ذوي خبرة وكفاءة 
، وفي (التجسيد) األخير بالنسبة لعممية في الترتيب(َمَعارف جديدة لتوليد
بوزن  (الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة)بالنسبة إلجمالي عمميات( 37)الترتيب
عدم توافر الوقت الكافي لدى :وُيمكن أن ُيعزى سبب ذلك إلى%( 62.062)نسبي

منيم، حيث إن إبداع الَمْعرَفة  المطموبة والفنية اإلدارية الميام مديري المدارس لكثرة
العبلقة  يحتاج إلى إعداد وجيد كبيرين وخاصة لعقد ورش العمل والندوات ذات

اكتظاظ جداول المعممين، وعدم تقبميم الحضور المبكر أو التأخير من ، والَمْعرَفةب
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بداع الَمْعرَفة ابتكار، باإلضافة إلى أن الَمْعرَفة في واالستزادة أجل التعمم يحتاج  وا 
 . المديرين لدى بعض إلى ميارات وقدرات عقمية مميزة وىذه قد ال تتوفر

( 40 و39 و38)عمى أدنى ترتيب(62)و (65)و (71:)حازت العبارات أرقام  -ٓٔ
عمميات الُمشاَرَكُة )جماليوبالنسبة إل ،(نقل وتبادل الَمْعرَفة)محوربالنسبة ل
وُتشير في ( %46.964)و (%54.31)و (%57.93:)بأوزان نسبية (بالَمْعرَفة

 في تبادل األساليب التكنولوجية الحديثةُمجمميا إلى عدم استخدام مديري المدارس 
 إال أنيا متوسطة، ورغم أن ىذه الممارسات جاءت بدرجة مع المعممينالَمْعرَفة 

  الَمْعرَفةتعتمد عمى تبادل نمديريالمما يعني أن عينة . قريبة من الممارسة الضعيفة
كاستخدام الورق، والتفاعل وجًيا لوجو بداًل من األساليب : باألساليب التقميدية
استخدام اإلنترنت في الحصول عمى و البريد االلكتروني،: مثلالتكنولوجية الحديثة

ولذلك . االنترانت/االتصال الداخمي  شبكةاستخدام، و المطموبة لمتدريسَعارفالمَ 
 لمتطبيقات الحديثة في تبادل الَمْعرَفة مثل نمديريال جاءت العبارة المتعمقة باستخدام

 تويتر وفيس بوك :وسائل التواصل االجتماعي مثل، و"الواتس آب"تطبيق
 (.%63.844) في ترتيب متأخر أيًضا حيث حازت عمى وزن نسبيانستجرامو

في مؤسساتنا التعميمية  (اإلنترنت)ةضعف شبك :وُيمكن أن ُيعزى سبب ذلك إلى
 ،عمييا  أو الحصولالَمْعرَفة يقممون من استخداميا في عممية تبادل نمديريالجعمت 

  الَمْعرَفة في استخدام الشبكة العنكبوتية في عممية تبادلنمديريالضعف ميارات و
ىمال  و،اآلخرين مع نقص برامج التدريب من قبل اإلدارة العميا في ىذا المجال وا 

  وىذه النتيجة ُتشير إلى حاجة.بعض مديري المدارس جوانب التطوير الذاتي
 بمحافظة المنوفية إلى تطوير أساليب العمل المدارس الثانوية العامة الحكومية

 .باستخدام التكنولوجيا الحديثة
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تقديرات المعممين لمستوى  المتعمق بالفروق في  البحث السابعنتائج سؤال (6-6)
النوع، :ممارسة مديري المدارس لعمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة باختالف متغيري

 :والُمسمى الوظيفي
 لممقارنة بين المتوسطات لدراسة داللة الفروق تبعًا " ت"اختبارتم استخدام 

 ا لدراسة داللة الفروق تبعً األحادي، كما ُاستخدم تحميل التباين (معممة/معمم)لمنوع
، وقد (كبير معممين/معمم خبير/(أ)معمم أول/ معمم أول/ معمم)متغير الُمسمى الوظيفيل

: أسفر التحميل عن النتائج التالية
تقديرات المعممين لمستوى ممارسة مديري المدارس لعمميات الُمشاَرَكُة  (6-6-1)

 : (21)جدوليوضحو  وفقًا لمتغير النوع، بالَمْعرَفة
عملٌات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة إلجمالً لدراسة داللة الفروق بٌن المعلمٌن بالنسبة " ت"اختبار: (21)جدول

  باختالف متغٌر النوعحاورهاوم

الُمشاَرَكُة عملٌات 
بالَمْعرَفة 

 "T.Test"النوع 

( 144=ن)علمةم( 215=ن)معلم

 Tع م ع م 
 

درجة 
الحرٌة 

مستوى 
الداللة 

 0.114 357 1.586 0.97874 3.4271 0.89758 3.586 االجتماعً التفاعل

 0.056 357 1.919 1.01618 3.1007 0.94327 3.3017التجسٌد  /التخرٌج
 0.297 357 1.045 0.90466 3.379 0.83949 3.4764الدمج / التجمٌع
 0.538 357 0.617 0.97711 3.5278 0.90279 3.5898االستٌعاب /اإلدخال

 0.54 357 0.614 0.8732 3.2448 0.85336 3.3017 تبادل ونقل الَمْعرَفة

 0.192 357 1.308 0.84678 3.3359 0.79849 3.4511اإلجمالً 

 (α=0.05) االرتباط دال عند مستوى (٭                    ) (α=0.01)  االرتباط دال عند مستوى (٭٭)

 :إلى (21)الواردة في جدول" ت"اختبارُتشير نتائج 
 ممارسة مديري المدارس لعمميات الُمشاَرَكُة تقديرات المعممين لمستوى  أن رغم

ا أبعاده جميع وفي بصفة عامة المعممات تقديرات من أعمى كانت ،بالَمْعرَفة
عمى أن  مما يدلل اإلحصائية، الداللة يرَق إلى مستوى لم الفرق ىذا أن إال الفرعية،
دراك متقاربينالمعممينلدى   لمستوى ممارسة مديري المدارس  من الجنسين فيم وا 

تشابو ظروف وبيئة العمل، وتشابو الميام نتيجة ل لعمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة
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 بيا، إضافة إلى األنظمة والتعميمات التي ُتطبق ونالتدريسية واإلدارية التي يقوم
 .عمى الجميع دون تمييز
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تقديرات المعممين لمستوى ممارسة مديري المدارس لعمميات الُمشاَرَكُة  (6-6-2)
 :(22)جدوليوضحو ، الُمسمى الوظٌفً وفقًا لمتغير بالَمْعرَفة

عملٌات الُمشاَرَكُة إلجمالً  ٌوضح تحلٌل التباٌن لدراسة داللة الفروق بٌن المعلمٌن بالنسبة (22)جدول
  باختالف متغٌر الُمسمى الوظٌفًحاورهابالَمْعرَفة وم

عملٌات الُمشاَرَكُة 
 بالَمْعرَفة

مجموع مصدر التباٌن 
المربعات 

درجة 
الحرٌة 

متوسط                                                                                                                                                           
مجموع 
المربعات 

مستوى ف 
الداللة 

التفاعل 
االجتماعً 

بٌن 
المجموعات 

17.228 4 4.307 5.18 0.000* 

داخل 
المجموعات 

294.344 354 0.831 

  358 311.572اإلجمالً 

بٌن  التجسٌد /التخرٌج
المجموعات 

30.817 4 7.704 8.777 0.000* 

داخل 
المجموعات 

310.742 354 0.878 

  358 341.56اإلجمالً 

بٌن الدمج / التجمٌع
المجموعات 

12.645 4 3.161 4.371 0.002* 

داخل 
المجموعات 

256.022 354 0.723 

  358 268.666اإلجمالً 

بٌن  االستٌعاب/اإلدخال
المجموعات 

5.865 4 1.466 1.7 0.15 

داخل 
المجموعات 

305.413 354 0.863 

  358 311.278اإلجمالً 

تبادل ونقل 
 الَمْعرَفة

بٌن 
المجموعات 

9.485 4 2.371 3.283 0.012* 

داخل 
المجموعات 

255.668 354 0.722 

  358 265.153اإلجمالً 

بٌن اإلجمالً 
المجموعات 

12.929 4 3.232 5.036 0.001* 

داخل 
المجموعات 

227.198 354 0.642 

  358 240.127اإلجمالً 

 (α=0.05) االرتباط دال عند مستوى (٭                    ) (α=0.01)  االرتباط دال عند مستوى (٭٭)

 :إلى (22) الواردة في جدول" تحميل التباين"ُتشير نتائج 
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  ات بين المتوسطات الحسابية لتقدير (0.05)وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى
 ُتعزى إلى متغير لمستوى ممارسة المديرين لعمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة المعممين

التفاعل )الضمنية َمْعرَفةالتخطيط لتبادل ال : ىيعمميات في أربع الُمسمى الوظيفي
، (التجسيد) صريحة عمميةَمْعرَفة ضمنية إلى َمْعرَفة، والتحويل من (االجتماعي

تبادل ونقل )، و(التجميع) صريحة عمميةَمْعرَفة صريحة إلى َمْعرَفةوالتحويل من 
 ولتحديد اتجاه الفروق لصالح أي .الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةوإلجمالي عمميات  ،(َمْعرَفةال

مستوى وظيفي تم إجراء اختبار شيفيو لممقارنات البعدية كما ىو موضح بالجدول 
: التالي

 فٌما ٌتعلق بعملٌات المعلمٌننتائج اختبار شٌفٌه للمقارنات البعدٌة بٌن متوسطات استجابات  (23)جدول 
  لمتغٌر الُمسمى الوظٌفًاالُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة وفقً 

مجال 
المقارنة 

مجموعات 
المقارنة 

المتوسط 

مستوى داللة الفروق بٌن المجموعات 

 (أ)معلم أولمعلم أول معلم 
معلم 
 خبٌر

كبٌر 
 معلمٌن

التفاعل 
االجتماعً 

 

 - - - - - 3.4891معلم 

 4.0114معلم أول 
-

0.52223 
- - - - 

 - - - ٭0.57338 0.05115 3.438 (أ)معلم أول

 - - 0.04288 ٭0.61626 0.09403 3.3952معلم خبٌر 

كبٌر 
 معلمٌن

3.9375 
-

0.44837 
0.07386 -0.49952 

-

40.542 
- 

/ التخرٌج
التجسٌد 

 

 - - - - - 3.5707معلم 

 - - - - 0.2731- 3.8438معلم أول 

 - - -٭ 0.71778 0.44468 3.1256 (أ)معلم أول

 - - 60.121٭ 80.8393 0.56628 3.0044معلم خبٌر 

كبٌر 
 معلمٌن

3.6125 
-

0.04185 
0.23125 

-
0.48653 

- - 

/ التجمٌع
الدمج 

 

 - - - -  3.5155معلم 

 - - - - 0.3546- 3.8701معلم أول 

 - - - 0.45374 0.09914 3.4164 (أ)معلم أول

 - - 0.13367 ٭0.58741 0.23281 3.2827معلم خبٌر 

كبٌر 
 معلمٌن

3.6357 
-

0.12019 
0.23442 -0.21932 30.35 -- 

 (α=0.05) االرتباط دال عند مستوى (٭                    ) (α=0.01)  االرتباط دال عند مستوى (٭٭ )
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: إلى أن (23) الواردة في جدول"اختبار شيفيو"ُتشير نتائج 
( أ/معمم أول)وفئة (المعمم األول) بين فئةالتفاعل االجتماعيعممية الفروق في   -ٔ

لصالح  (المعمم الخبير)وفئة (المعمم األول)فئةوبين ، (المعمم األول)لصالح فئة
 . (المعمم األول)فئة

لصالح  (أ/معمم أول)وفئة (المعمم األول) بين فئة التجسيدعمميةالفروق في   -ٕ
المعمم )لصالح فئة (المعمم الخبير)وفئة (المعمم األول)فئةوبين ، (المعمم األول)فئة

 . (األول
لصالح  (المعمم الخبير)وفئة (المعمم األول) بين فئة الدمجعممية الفروق في  -ٖ

 . (المعمم األول)فئة
المعمم )فئةوُيعزي سبب ذلك إلى أن  ويعتقد الباحثان أن ىذه النتيجة منطقية

 ا وكونو، المباشر مع مدير المدرسةا بحكم تعامموامتمرسة مينيً الفئات من ال( األول
لواقع الفعمي لمممارسات المعرفية لمدير ل أكثر ة مدركيجزء من اإلدارة المدرسية فو

 عنصر مشارك لممدير في تنفيذ وممارسة عمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة االمدرسة، كما أنو
 أعمى لمستوى ا وبالتالي يكون تقديره، من فئات المعممين المختمفةاأكثر من غيره

 حيث (18)جدول ما تم عرضو في ةوتتفق ىذه النتيج. عممياتتمك ال لينمديرالممارسة 
المعمم ) بين فئة     األعراف التنظيميةتقديرات المعممين لمستوى   فروق فيوجدت
(. المعمم األول)لصالح فئة( المعمم الخبير)وفئة (األول

نتائج سؤال البحث الثامن المتعمق بالكشف عن وجود ارتباط ذو داللة إحصائية  (6-7)
 مستوى جاىزية مديري المدارس لتطبيق عمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة متغيربين 

 : مستوى الممارسة الفعمية ليا من وجية نظر المعممينمتغيرو
 مستوى جاىزية :يلعبلقة بين متغيرلمتعرف إلى ا معامل ارتباط بيرسونتم استخدام 

المديرين لتطبيق عمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة ومستوى الممارسة الفعمية ليا من وجية 
 :(24)في الجدول كما ىو واضح ، وقد أسفر التحميل عن النتائج التاليةنظر المعممين
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مستوى جاهزٌة مدٌري المدارس لممارسة متغٌر  معامل ارتباط بٌرسون للعالقة بٌن نتائج ): 24)جدول

 مستوى الممارسة الفعلٌة لها من وجهة نظر المعلمٌن متغٌرعملٌات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة و

الُمشاَرَكُة عملٌات  متغٌرات البحث
التفاعل  بالَمْعرَفة

 االجتماعً
 /التخرٌج
 التجسٌد

/ التجمٌع
 الدمج

 /اإلدخال
 االستٌعاب

تبادل ونقل 
 الَمْعرَفة

 0.098 0.011 0.106 0.104 0.132 0.10 االرتباطر لمدياجاهزٌة 
 0.07 0.033 0.061 0.084 0.093 0.061 االرتباط المفهوم
 0.07 0.009 0.077 0.087 0.10 0.076االرتباط  األهمٌة

 0.083 0.043 0.10 0.066 0.106 0.088االرتباط  التجاها
 :  إلى(24)الجدول السابقالواردة في نتائج ال ُتشير
 لتطبيق الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة وواقع نمديريال ارتباط بين مستوى جاىزية عدم وجود 

 إذ ويعتقد الباحثان أن ىذه النتيجة منطقية. ممارستيم ليا من وجية نظر المعممين
 الُمشاَرَكُة  عممياتةلممارسالمديرين  عينةة ارتفاع جاىزي من وبالرغم إنو

 الدرجة متوسطة استجابات أظيروا عينة المعممين قد أن إال ،(8جدول)بالَمْعرَفة
. (19جدول) الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةممارسة الفعمية لعممياتنحو 

 المتعمق بالكشف عن وجود ارتباط ذو داللة إحصائية التاسعنتائج سؤال البحث  (6-8)
 مستوى ممارسة مديري متغير ومستوى الثقافة التنظيمية السائدة متغيربين 

 .المدارس لعمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة من وجية نظر المعممين
 مستوى الثقافة :يلعبلقة بين متغيرلمتعرف إلى ا معامل ارتباط بيرسونتم استخدام 

لعمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة من وجية نظر ومستوى الممارسة الفعمية  التنظيمية السائدة
 :(25) في الجدول كما ىو واضحالمعممين، وقد أسفر التحميل عن النتائج التالية

 معامل ارتباط بٌرسون للعالقة بٌن متغٌر مستوى الثقافة التنظٌمٌة ومتغٌر مستوى نتائج ): 25)جدول

الممارسة الفعلٌة لعملٌات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة من وجهة نظر المعلمٌن 

الُمشاَرَكُة  متغٌرات البحث
 بالَمْعرَفة

التفاعل 
 االجتماعً

 /التخرٌج
 التجسٌد

/ التجمٌع
 الدمج

 /اإلدخال
 االستٌعاب

تبادل ونقل 
 الَمْعرَفة

الثقافة 
التنظٌمٌة 

 ٭٭0.662 ٭٭0.75 ٭٭0.75 ٭٭0.743 ٭٭0.743 ٭٭0.805 االرتباط
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000الداللة 

القٌم 
 التنظٌمٌة

 ٭٭0.608 ٭٭0.688 ٭٭0.688 ٭٭0.695 ٭٭0.695 ٭٭0.749 االرتباط
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000الداللة 

التوقعات 
 التنظٌمٌة

 ٭٭0.583 ٭٭0.677 ٭٭0.677 ٭٭0.657 ٭٭0.657 ٭٭0.713االرتباط 
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000الداللة 
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المعتقدات 
 التنظٌمٌة

 ٭٭0.563 ٭٭0.676 ٭٭0.676 ٭٭0.625 ٭٭0.625 ٭٭0.689االرتباط 
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000الداللة 

األعراف 
 التنظٌمٌة

 ٭٭0.67 ٭٭0.711 ٭٭0.711 ٭٭0.741 ٭٭0.741 ٭٭0.797االرتباط 
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000الداللة 

 (α=0.05) االرتباط دال عند مستوى (٭                    ) (α=0.01)  االرتباط دال عند مستوى (٭٭)

:  إلى(25)الجدول السابقالواردة في نتائج ال ُتشير
 وجود ارتباط إيجابي دال إحصائًيا عند مستوى داللة(α=0.05) مستوى متغير بين 

مستوى ممارسة مديري المدارس لعمميات الُمشاَرَكُة متغير الثقافة التنظيمية السائدة و
بالَمْعرَفة من وجية نظر المعممين في الدرجة الكمية وجميع أبعادىا إذ بمغت قيمة 

وىي قيمة مرتفعة في الميدان التربوي، وتدلل عمى عبلقة  (0.805)معامل االرتباط
أي كمما زاد مستوى الثقافة التنظيمية السائدة بالمدارس الثانوية . قوية بين المتغيرين

العامة الحكومية زاد معو مستوى ممارسة مديري المدارس لعمميات الُمشاَرَكُة 
 . بالَمْعرَفة

 بالَمْعرَفةارتباط ممارسة مديري المدارس لعمميات الُمشاَرَكُة  إلىوقد ُيعزى ذلك 
ثقافة تنظيمية ُتدعم جيود وأنشطة جميع العاممين في المدرسة لبناء وتطوير بوجود 

 التي ُيمكن استخداميا لتحسين أداء العمل، ولكي يتحقق ذلك البد وأن يكون َمَعاِرفال
يجاد ثقافة ُتعزز وُتساند بناء الَمْعرَفة و ، ىاَتشاُركىناك مدير مدرسة قادر عمى تكوين وا 

. والتعاون بين المعممين، وتشجيعيم عمى التعمم، ومكافأة السموك اإليجابي
-2015،90،عبد اهلل الشيري، ومحمد مرغبلني)وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة

 الثقافة التنظيمية تؤثر في سموكيات مكوناتوالتي أشارت نتائجيا إلى أن  (184
االبتدائية والمتوسطة )شاَرك الَمْعرَفة لدى اختصاصي مراكز مصادر التعمم  بالمدارستُ 

 (Yang,2007,530-543)ة ودراس.الحكومية بالمممكة العربية السعودية (والثانوية
يجابية بين الثقافة ىاتوصمت نتائجوالتي   المدرسية ةالتنظيمي إلي وجود عبلقة قوية وا 

. ُمشاَرَكُة الَمْعرَفةوفاعمية 
 ممخص نتائج الدراسة الميدانية: 
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مستوى جاىزية عينة البحث من مديري المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة  ( ٔ
 بشكل عام بمتوسط "مرتفع"المنوفية لتطبيق عمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة جاء بتقدير

وىي قيمة تقترب من الدرجة المتوسطة، وكذلك في جميع مجاالتيا  (3.91)حسابي
االتجاه ( يميو)،(4.0903)الدافع لمُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة بمتوسط حسابي :مرتبة كما يمي

 إدراك (يميو)،(3.883)نحو تطبيق عمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة بمتوسط حسابي
 (.3.759)مفيوم الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة بمتوسط حسابي

المدارس ب جاىزية المديرين لممارسة عمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة مستوىتقارب  ( ٕ
. الثانوية

 موزعة عمى محاور االستبانة (مرتفع) بتقديرمستوى جاىزيةعبارة عمى  (31)حازت ( ٖ
عبارة  (12)، و إدراك مفيوم الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةعبارات لمجال (5):الثبلثة كما يمي

االتجاه نحو تطبيق عمميات عبارة لمجال  (14)، والدافع لمُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةلمجال 
 .الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة

 تراوحت المتوسطات الحسابية لمعبارات الحاصمة عمى مستوى جاىزية ( ٗ
 ُتسيم الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة في اتخاذ :(16)لمعبارة (4.289) مابين(مرتفع)بتقدير

( 3.766)، والدافع لمُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة، والُمنتمية لمجال القرارات بسرعة
يتم نقل وتبادل الَمْعرَفة من خالل التدريب العممي والحوار والتواصل : (3)لمعبارة

إدراك مفيوم الُمشاَرَكُة  ، والُمنتمية لمجالاإللكتروني والتفاعل االجتماعي المباشر
 .بالَمْعرَفة

 موزعة عمى مجالين من (متوسط) بتقديرمستوى جاىزيةعبارات عمى  (5)حازت ( ٘
 إدراك مفيوم الُمشاَرَكُة عبارات لمجال (3):مجاالت االستبانة الثبلثة كما يمي

 .االتجاه نحو تطبيق عمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةلمجال  (عبارتان)، وبالَمْعرَفة
 تراوحت المتوسطات الحسابية لمعبارات الحاصمة عمى مستوى جاىزية ( ٙ

 عندما اعتقد أن الَمْعرَفة التي :(25)لمعبارة (3.6916) مابين(متوسط)بتقدير
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االتجاه نحو تطبيق ، والمنتمية لمجال امتمكيا ُميمة ُأشارك بيا مع اآلخرين
الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة تختمف : (6) لمعبارة(3.1963)، وعمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة
 .إدراك مفيوم الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة والُمنتمية لمجال عن الُمشاَرَكُة بالمعمومات،

وجود فروق دالة إحصائًيا بين المديرين والمديرات في متوسطات جاىزيتيم نحو  ( ٚ
إدراك مفيوم : الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة بصفة عامة، وعمى مجاليتطبيق عمميات 

 .لصالح المديرين الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة، والدافع لمُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة
عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين المديرين والمديرات في متوسطات جاىزيتيم  ( ٛ

 . في مدارسيماالتجاه نحو ممارسة عمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةحول 
وجود فروق دالة إحصائًيا بين المديرين في متوسطات جاىزيتيم نحو تطبيق  ( ٜ

الدافع لمُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة، : الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة بصفة عامة، وعمى مجاليعمميات 
لصالح المديرين من ذوي الخبرة  عمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة واالتجاه نحو ممارسة

 .األقل
 بإدراكيم  فيما يتعمقالخبرةعدم وجود فروق دالة إحصائًيا بين المديرين وفقًا لمتغير  ( ٓٔ

 .لمفيوم الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة
مستوى الثقافة التنظيمية في المدارس الثانوية العامة الحكومية بمحافظة المنوفية  ( ٔٔ

 بشكل عام بمتوسط (متوسطة)كما يراه المعممون جاء بدرجة مستوى
 بمتوسط  التنظيميةالتوقعات: وفي ثبلثة مكونات مرتبة كما يمي (3.667)حسابي
  األعراف، يمييا(3.661) بمتوسط حسابي التنظيمية القيم، يمييا(3.675)حسابي

 المعتقدات التنظيمية، بينما تحقق مجال (3.479) بمتوسط حسابيالتنظيمية
 (.3.853) وبمتوسط حسابي(مرتفعة)بدرجة مستوى

التقارب في تقديرات عينة المعممين حول مستوى الثقافة التنظيمية السائدة في  ( ٕٔ
. المدارس الثانوية

مكونات الثقافة بالنسبة إلجمالي  (مرتفعة) بدرجة مستوى(عبارة16)تحققت ( ٖٔ
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 ( عبارات3)، و التنظيميةلمقيم ( عبارات4): حيث توزعت كما يميالتنظيمية
 لؤلعراف (عبارة)، و التنظيميةلممعتقدات ( عبارات8)، و التنظيميةلمتوقعات
    .التنظيمية

تراوحت المتوسطات الحسابية لمعبارات الحاصمة عمى مستوى ثقافة تنظيمية  ( ٗٔ
 قناعة مدير مدرستي والمعممين لدى :(21)لمعبارة (4.103) مابين(مرتفع)بتقدير

، والمنتمية مشتركة بأن العمل الجماعي يحقق نتائج أفضل من العمل المنفرد
أن ُيقدر المدير أتوقع من : (11)لمعبارة (3.727)، والمعتقدات التنظيميةلمجال 

 . التنظيميةالتوقعات، والمنتمية لمجال أىمية المعارف والخبرات التي امتمكيا
مكونات الثقافة  بالنسبة إلجمالي (متوسطة)عبارة بدرجة مستوى (18)تحققت ( ٘ٔ

 ( عبارات3)، و التنظيميةلمقيم ( عبارات6): حيث توزعت كما يميالتنظيمية
لؤلعراف  (7عبارات )، و التنظيميةلممعتقدات (عبارتان)، و التنظيميةلمتوقعات
 .التنظيمية

تراوحت المتوسطات الحسابية لمعبارات الحاصمة عمى مستوى ثقافة تنظيمية  ( ٙٔ
 أن يتقبل مدرستيأتوقع من مدير :(13) لمعبارة(3.685) مابين(متوسط)بتقدير

 (3.306)، و التنظيميةالتوقعات، والمنتمية لمجال آراء المعممين ومقترحاتيم
يجتمع المدير بالمعممين بشكل دوري لتبادل وجيات النظر حول : (28)لمعبارة
 . التنظيميةاألعراف، والمنتمية لمجال العمل

 عمى تقديره لمستوى الثقافة التنظيمية السائدة في نوع المعممال يوجد أثر الختبلف  ( ٚٔ
 .المدارس الثانوية العامة الحكومية بمحافظة المنوفية

إحصائية في تقديرات المعممين لمستوى الثقافة التنظيمية دالة عدم وجود فروق  ( ٛٔ
القيم والتوقعات  : بشكل عام وفي مجاالتالمستوى الوظيفيُتعزى إلى متغير 

 (0.05)عند مستوى، بينما وجدت فروق ذات داللة إحصائية  التنظيميةالمعتقداتو
المعمم ) بين فئة في مجال األعراف التنظيمية الوظيفيى المستولمتغيرُتعزى 
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 (.المعمم األول) فئة لصالح(المعمم الخبير)وفئة (األول
مديري المدارس لعمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة من وجية نظر عينة ممارسة مستوى  ( ٜٔ

، (3.4049) بشكل عام بمتوسط حسابي"متوسط"البحث من المعممين جاء بتقدير
بأعمى متوسط  عممية االستيعاب:وكذلك في جميع عممياتيا مرتبة كما يمي

 بمتوسط التفاعل االجتماعي (يمييا)،(3.5649)حسابي
 تبلىا في المرتبة (3.4373) بمتوسط حسابيالتجميع(يمييا)،(3.5223)حسابي

، بينما جاءت عممية  (3.2789) بمتوسط حسابيتبادل ونقل الَمْعرَفة الرابعة عممية
 .(3.2211) في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بمغالتجسيد

تقارب تقديرات المعممين نحو مستوى ممارسة مديري المدارس لعمميات الُمشاَرَكُة  ( ٕٓ
 .بالَمْعرَفة

 حيث حصمت جميعيا عمى درجة (مرتفعة)لم تحصل أي عبارة عمى درجة تقدير ( ٕٔ
، مما يشير إلى غياب التخطيط الدقيق لتكوين الَمْعرَفة التنظيمية (متوسطة)تقدير

تراوحت المتوسطات وقد . وفق المراحل التي ينبغي أن يمر بيا تكوين ىذه الَمْعرَفة
عمى توزيع مدير  يحرص ال(:68) لمعبارة(3.679)الحسابية لتمك العبارات مابين

: (62) لمعبارة(2.348)، والنشرات الخاصة بالَمْعرَفة وُمستجداتيا عمى المعممين
، والعبارتان  مع المعممينلتبادل الَمْعرَفةالمدير شبكة االتصال الداخمي يستخدم 

 .تبادل ونقل الَمْعرَفة نتميان إلى عمميةت
 عمى تقديره لمستوى ممارسة مديري المدارس نوع المعممال يوجد أثر الختبلف  ( ٕٕ

لعمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة في المدارس الثانوية العامة الحكومية بمحافظة 
 .المنوفية

بين المتوسطات الحسابية لتقديرات  (0.05)وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ( ٖٕ
لمستوى ممارسة المديرين لعمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة ُتعزى إلى متغير  المعممين

 : في العمميات اآلتيةالُمسمى الوظيفي



 الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة من لعمميات الحكومية بمحافظة المنوفية الثانوية العامة المدارس مديريواقع ممارسة 
ٌاسر مٌمون عباس/د      إٌمان حمدي عمار  /د.م.أ             دراسة ميدانية: نظر المعممين وجية  

 

 

 2017                  العدد الثالثون                                                                                                       يناير  

               -141-  

المعمم )لصالح فئة (أ/معمم أول)وفئة (المعمم األول) بين فئةالتفاعل االجتماعي ( ٔ-ٖٕ
 (. المعمم األول)لصالح فئة (المعمم الخبير)وفئة (المعمم األول)فئةوبين ، (األول

، (المعمم األول)لصالح فئة (أ/معمم أول)وفئة (المعمم األول) بين فئةالتجسيد ( ٕ-ٖٕ
 (.المعمم األول)لصالح فئة (المعمم الخبير)وفئة (المعمم األول)فئةوبين 

 (. المعمم األول)لصالح فئة (المعمم الخبير)وفئة (المعمم األول) بين فئةالدمج ( ٖ-ٖٕ
عدم وجود ارتباط بين مستوى جاىزية المديرين لتطبيق الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة وواقع  ( ٕٗ

 .ممارستيم ليا من وجية نظر المعممين
 مستوى متغير بين (α=0.05)وجود ارتباط إيجابي دال إحصائًيا عند مستوى داللة ( ٕ٘

 لعمميات الُمشاَرَكُة نمديريالمستوى ممارسة متغير الثقافة التنظيمية السائدة و
بالَمْعرَفة من وجية نظر المعممين في الدرجة الكمية وجميع أبعادىا حيث بمغت قيمة 

 .(0.805)معامل االرتباط
  تحسين مستوى ممارسة مديري المدارس الثانوية العامة لعمميات الُمشاَرَكُة

 :بالَمْعرَفة
 يضعفي ضوء اإلطار النظري لمبحث، وأىم ما توصمت إليو نتائج الدراسة الميدانية، 

تحسين مستوى ممارسة مديري المدارس الثانوية  في ا ُيمكن أن ُتسيمآليتين انحثاالب
 : ، وفيما يمي توضيح ذلكلعمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة

: الجانب التنظيمي، ويتم من خالل- اآللية األولى
 التربية وزارة في "الَمْعرَفةإدارة  "تخصيص وحدة إدارية مستقمة متخصصة تسمى ( ٔ

 كونتو ،ومتابعة تطبيق عممياتيا  ُتعنى بكافة أنشطة ووظائف إدارة الَمْعرَفةوالتعميم
 متخصص بموظفة ومتصل ،يةالتعميم دارات اإلفي متخصصين لمشرفين مظمة
 .ومسؤولياتيا اإلدارة عباء أعمى المدرسة مدير لمساعدة مدرسة؛ كل  فيالَمْعرَفةب
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 وحدة" مع لتواصللرس االمد  في الَمْعرَفة إدارةعممياتب فريق متخصصتشكيل  ( ٕ
 القرار واتخاذ متميزة، بطرق المشكبلت لحل والتعميم التربية وزارةب "الَمْعرَفةإدارة 

 .المناسب
التي ُتسيم في توليد ونقل ( اإلداّرّية والفنّية والتكنولوجّية والبشّرّية)توفير المتطمبات ( ٖ

 داخل المدارس الثانوية العامة الحكومية، من  بيا وتطبيقياوالُمشاَرَكةُ  الَمْعرَفة
  :خبلل

 االنترنت وشبكة واالتصاالت الحديثة من األساليب التكنولوجيا متكامل نظام توفير (ٔ-ٖ
 . الَمْعرَفةإلى الوصول عممية َتسُيل حتى بالمدارس

لحفظ المعمومات  (قواعد بيانات الكترونية) مدرسة كل داخل معموماتي بنك إنشاء (ٕ-ٖ
التي يتم جمعيا عن جوانب األداء المختمفة بالمدرسة بطريقة َيُسيل الرجوع إلييا 

واالستفادة منيا، وتدريب المديرين والمعممين وجميع العاممين بالمدرسة عمى 
 فييا جديد بكل والتعميم التربية وزارةب "الَمْعرَفةإدارة  وحدة" وتزويداستخدامو، 

 .فييا أكبر معموماتي بنك فيتجمع
 المعمومات تكنولوجيا عمى المدارس في وجميع العاممين والمعممين المديرين تدريب (ٖ-ٖ

 المدرسية، المشكبلت وحلالَمْعرَفية و اإلدارية األنشطة في لتوظيفيا الحديثة؛
 الرجوع ليسُيل وتصنيفيا وفيرستيا الورقية الوثائق تنظيم ميارات إلى باإلضافة

 .الحاجة عند إلييا
اإلدارات عمى مستوى لممديرين، عمى مستوى كل مدرسة، وتوثيق اإلنجازات الفردية  ( ٗ

، ونشر ىذه اإلنجازات بأسمائيم التعميمية والمديريات، ووزارة التربية والتعميم
 .أفكار وآراءَمَعارف و عمى إخراج أقصى ما لدييم من ىملتحفيز

 عمى بالمدارس والمعممين المديرين لتشجيع والمعنوية المادية لمحوافز نظام وضع ( ٘
 .التعميمية العممية يطور عممي سموك إلى وتحويميا فيياالُمشاَرَكُة و الَمْعرَفة توليد

: الجانب اإلجرائي، ويتم من خالل- اآللية الثانية
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 اإلجراءات التوصية م
جية 
 التنفيذ

وقت 
 التنفيذ

تثقيف  1
مديري 

المدارس 
والمعممي
ن حول 

الُمشاَرَكُة  
 بالَمْعرَفة

 

المعممين، خاصة /عمل برنامج تعريفي لممديرين( 1-1
أىمية وضرورة  المعممين الجدد لمتعرف عمى/المديرين
تاحتو إلكترونًيا عمى موقع وزارة بالُمشاَرَكُة  الَمْعرَفة، وا 

التربية والتعميم، وتوفيره أيًضا عمى اليواتف المحمولة 
. من خالل إنزال تطبيق خاص بو

مديرية 
التربية 
 والتعميم

في بداية 
كل عام 
 دراسي

عقد ورش عمل يتم من خالليا طرح ومناقشة (1-2
التساؤالت واالستفسارات المرتبطة بالُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة 

 .مفيوميا وأىدافيا وأىميتيا وعممياتيا: مثل

إدارات 
التربية 
 والتعميم

بصفة 
 مستمرة

دارات اإلتوفير صفحة إلكترونية عمى موقع ( 1-3
المعممين /، لمرد عمى استفسارات المديرينيةالتعميم

. الَمْعرَفة ببالجوانب المتعمقة بالُمشاَرَكةُ 

إدارات 
التربية 
 والتعميم

بصفة 
 مستمرة

تخصيص رابط محدد لمرد عن استفسارات ( 1-4
 أو البريد  المحمولالمعممين من خالل الياتف/المديرين

. االلكتروني

إدارات 
 التعميم

بصفة 
 مستمرة

تطوير  2
أداء 

مديري 
المدارس 
في مجال 
الَمْعرَفة 
دارتيا  وا 

والتخطيط 
لتكوينيا 

 برامج تدريبية أو ورش عمل متخصصة عقد (2-1
يحصل فيو المتدرب عمى كيفية تكوين الَمْعرَفة، وكيفية 

جميع التخطيط لمراحميا، وكيفية التخطيط لتكوينيا لدى 
.  بالمدرسة خاصة المعممينالعاممين

إدارات 
التربية 
 والتعميم

بداية كل 
عام 
ي دراس

تدريب المديرين عمى إستراتيجية العصف ( 2-2
الذىني، وتطبيقيا في الممارسات التعميمية من أجل 

. توليد الَمْعرَفة

إدارات 
 والتعميم

 منتصف
عام ال
ي دراسال

االستفادة من خبرات المديرين ذوى الكفاءة من  (2-3
عقد المقاءات الدورية بينيم لعرض الخبرات :خالل

مديرية 
التربية 

 
كل ية نيا
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 اإلجراءات التوصية م
جية 
 التنفيذ

وقت 
 التنفيذ

المتميزة، وتنظيم زيارات لممدارس المتميزة لالطالع عمى 
. األفكار المبتكرة والممارسات الجيدة واالستفادة منيا

 فصل والتعميم
 يدراس

تشجيع  3
المديرين 
والمعممي
 ن عمى
 ُمشاَرَكةُ 
الَمْعرَفة 

 بمدارسيم 

المعممين /ربط نظام تقييم األداء السنوي لممديرين (3-1
، وخصوصًا  الَمْعرَفة في مدارسيمُمشاَرَكةُ  بسموك
 . الضمنيةالَمْعرَفة

إدارات 
 التعميم

اية نو
عام ال
ي دراسال

تبني نظام موضوعي لمحوافز المادية والمعنوية  (3-2
لممديرين الذين يدعمون عمميات ُمشاَرَكُة الَمْعرَفة 

. بمدارسيم

إدارات 
 التعميم

اية نو
عام ال
 يدراسال

المعممين /إصدار نشرة دورية بأسماء المديرين (3-3
 .ذوي الدور البارز في ُمشاَرَكُة الَمْعرَفة بمدارسيم

إدارات 
 التعميم

كل ية نيا
 فصل
ي دراس

إنشاء صفحة لممدرسة عمى شبكة اإلنترنت  (3-4
تتناول األفكار والمعمومات والخبرات المراد نشرىا عمى 

. أعضاء مجتمع المدرسة وتحديثيا باستمرار

إدارة 
المدرسة 

بصفة 
مستمرة 

الواتس : مثل)توظيف وسائل التواصل اإللكتروني (3-5
في نقل وتبادل الَمْعرَفة  (آب والتطبيقات المشابية

. بالمدرسة

مديري 
 المدارس

بصفة 
 مستمرة

 تبني 4
 ثقافة

 تنظيمية
 داعمة

لُمشاَرَكُة ل
 بالَمْعرَفة 

حول  لممديرين عمل رشوو تدريبية دورات إعداد (4-1
 ونشر أفضميا وظيفت وكيفية التنظيمية الثقافة أنواع
 .المدارس في

مديرية 
 التعميم

 بداية
العام 

 يدراسال

التأكد من أنواع الثقافة التنظيمية التي ينشرىا ( 4-2
 من خالل أسموب  أدائيم السنوي عند تقويمنمديريال

في المدرسة م عممو

إدارات 
 التعميم

اية نو
عام ال
ي دراسال
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 اإلجراءات التوصية م
جية 
 التنفيذ

وقت 
 التنفيذ

التأكيد عمى القيم الداعمة لمُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة  (4-3 
الحوار، واالبتكار والتجديد، والعمل الجماعي، : مثل
تشجيع القرارات الجماعية، ومنح استقاللية أكثر و

شعارىم بأىميتيم وغرس الثقة  لمعممي المدرسة، وا 
  .المتبادلة بينيم

مديري 
 المدارس

بصفة 
 مستمرة

 من : عمى العمل بروح الفريقالمعممينتحفيز ( 4-4
خالل تكوين فرق عمل جماعية متغيرة باستمرار بحيث 

.  مع بعضيم البعضاتفيمتساعد عمى تك

مديري 
 المدارس

بصفة 
 مستمرة

التخمص من السموكيات التي ُتعرقل الُمشاَرَكُة  (4-5
المنافسة والصراع، وذلك عن طريق :بالَمْعرَفة مثل

التوعية في الندوات واالجتماعات المختمفة بسمبيات ىذه 
 .السموكيات

مديري 
 المدارس

بصفة 
 مستمرة

إبراز الثقافات التنظيمية التي تساعد عمى  (4-6
الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة من خالل التوسع في الدورات 

 . الُمقدمة لمديري المدارس لتطوير أدائيمةالتدريبي

مديرية 
التربية 
 والتعميم

في بداية 
العام 
 الدراسي

بداعات مديري المدارس  (4-7 االستفادة من خبرات وا 
المتميزين من خالل إقامة الندوات والمحاضرات وورش 
 .العمل في مراكز التدريب التابعة لوزارة التربية والتعميم

 وزارة
التربية 
والتعميم 

 نياية في
عام ال
ي دراسال

تحديد  5
المعوقات 

التي 
تعترض 
تطبيق 

تحديد نقاط القوة والضعف في البيئة الداخمية  (5-1
لممدرسة، وكذلك الفرص والتيديدات في البيئة الخارجية 

 .لوضع خطة لتبنى عمميات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة

مديري 
 المدارس

اية بد
عام ال
ي دراسال

تكوين لجنة من ذوي الخبرة لالستشارات العممية  (5-2
 .وحل المشكالت

مديري 
 المدارس

 بداية
عام ال
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 اإلجراءات التوصية م
جية 
 التنفيذ

وقت 
 التنفيذ

عمميات 
الُمشاَرَكُة 
بالَمْعرَفة 

في 
 المدرسة 

ي دراسال
وضع آليات لتحديد معوقات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة  (5-3

استبانات الستطالع رأى : وسبل التغمب عمييا مثل
المعممين وتفريغيا وتحميل نتائجيا، وعقد اجتماعين 
أحدىما في بداية العام الدراسي والثاني في منتصف 

العام الدراسي لمتعرف عمى معوقات الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة 
 .وكيفية مواجيتيا

مديري 
 المدارس

بصفة 
 مستمرة

حث المعممين عمى االستفادة من مصادر  (5-4
المعمومات وقواعد البيانات الُمتاحة عمى اإلنترنت مثل 
بنك الَمْعرَفة المصري وذلك في إعداد أنشطة ال صفية 

عمل مسابقات، : داعمة لمموضوعات الدراسية مثل
جراء البحوث،  الخ .....وا 

مديري 
 المدارس

بصفة 
 مستمرة

الىتمام ا 6
بإدارة 
 الَمْعرَفة

الضمنية 
 ىاتحويلب

من 
عقول 

 تدوين األفكار والميارات والخبرات المتوافرة لدى (6-1
تاحتيا لالستخدامالمدارس جميع مديري  . وحفظيا وا 

إدارات 
التعميم 

بصفة 
 مستمرة

مديري  كافة مشتركة بينإتاحة الخبرات ال (6-2
 ىم بكل إدارة تعميميةعقد لقاءات بين  من خاللالمدارس

التي يواجيونيا في مدارسيم، لمناقشة القضايا الصعبة 
إتاحة الحرية المطمقة لمحديث والحوار حول قضايا و

 . العمل ومناقشتيا

إدارات 
التربية 
والتعميم 

كل نياية 
فصل 

 ي راسد
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 اإلجراءات التوصية م
جية 
 التنفيذ

وقت 
 التنفيذ

مالكييا 
إلى 

 اآلخرين

عقد منتديات لممناقشة االلكترونية وغير ( 6-3
االلكترونية، وورش العمل داخل وخارج مديرية التربية 

والتعميم لتبادل الخبرات والَمَعارف واألفكار، ووضع 
اإلجراءات والتعميمات التي ُتسيل تبادل المعمومات بين 

 .كافة العاممين في المدرسة

مديرية 
التربية 
والتعميم 

كل نياية 
فصل 

 ي راسد

 بحوث مقترحة: 
في ضوء النتائج التي تم التوصل إلييا، ُيمكن اقتراح القيام ببعض الدراسات البحثية 

: حول
  لعمميات  (الحكومية والخاصة) مدارس التعميم األساسيمديريواقع ممارسة

 .نظر المعممين وجية الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة من

  نظر  وجية الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة منات رياض األطفال لعمميات مديرواقع ممارسة
 . اتالمعمم

  الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة  لعمميات األزىرية الثانوية مدارسمديرات ال/ مديريواقع ممارسة
 .المعممات/نظر المعممين وجية من

  في نظر المعممين وجية الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة منواقع ممارسة الموجيين لعمميات 
  .، ومدارس األزىر بكافة مراحميا(الحكومية والخاصة)كافة المؤسسات التعميمية

 في كافة المؤسسات  عمى عممية صنع القرار التربوي الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةتأثير 
 .، ومدارس األزىر بكافة مراحميا(الحكومية والخاصة)التعميمية 

 األداء التنظيمي لممدارس الثانوية العامة  عمى الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةتأثير 
 .الخاصة/الحكومية

  والتميز التنظيمي لممدارس الثانوية العامة الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةالعبلقة بين 
 .الخاصة/الحكومية
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  دراسة ميدانية : ما قبل الجامعيدور الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة في تحسين جودة التعميم
 .الخاصة/المدارس الثانوية العامة الحكوميةعمى 

  بالمدارس الثانوية العامةالُمشاَرَكُة بالَمْعرَفةأثر تكوين فرق العمل عمى عمميات . 

https://search.mandumah.com/Record/763603
https://search.mandumah.com/Record/763603
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مراجع البحث 
 :المراجع العربية– أواًل 

 (.10)المجمد.( 1)ط.لسان العرب.(ت.د)أبي الفضل جمال الدين ابن منظور -ٔ
 .دار صادر:بيروت

الثقافة التنظيمية السائدة في المدارس الثانوية في (. 2003) ممحمأحمد عارف -ٕ
 .كمية الدراسات التربوية العميا: َعمان- جامعة َعمان العربية. رسالة دكتوراه .األردن

دور ُمشاَرَكُة الَمْعرَفة بالمجالس . (2013)أحمد محمد البدري، ومحمد جعفر عارف -ٖ
. مجمة الممك فيد الوطنية. دراسة تطبيقية: العممية بالجامعات السعودية

 .390-371أكتوبر، ص ص . (2)العدد. (19)المجمد
 .(1 )ط.(1) مجمدال.معجم المغة العربية المعاصرة(.2008)أحمد مختار عمر -ٗ

 .عالم الكتب:القاىرة
محمد .إدارة المعرفة النظم والعمميات(.2014)فرنانديز وراجيف سابيروال إرما بيسرا -٘

-معيد اإلدارة العامة.( الترجمةمراجعة)عبد المحسن المحيد.(ترجمة) وىبيشحاتة
 .السعوديةالعربية المممكة 

إدارة "الجزء األول- اتجاىات إدارية معاصرة(.2013)أسامة محمد سيد عمي -ٙ
دار العمم واإليمان : كفر الشيخ. (1)ط. (تقديم) عباس حممي الجمل".الَمْعرَفة

 .لمنشر والتوزيع
تدعيم عبلقة القيادة التحويمية والثقافة التنظيمية بالقدرة .(2014)أسامة محمود قرني -ٚ

 اإلدارة مجمة.رؤية مقترحة- المؤسسية في مدارس الثانوية العامة المصرية
 السنة.مصر- لتعميميةا واإلدارة المقارنة لمتربية المصرية الجمعية: التربوية
 112-13سبتمبر، ص ص (.2)العدد.األولى
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العبلقة بين ُمشاَرَكُة الَمْعرَفة وقدرة الفرد عمي التكيف .(2011)أسعود محمد المحايد -ٛ
المجمة .دراسة ميدانية في الشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان المالي

 .272-246أبريل، ص ص. (2)العدد. (7)المجمد.األردنية في إدارة األعمال
براىيم محمود منصور -ٜ متطمبات ُمشاَرَكُة الَمْعرَفة (.2011)أسميان ماجد الطاىر، وا 

جامعة العموم . والمعوقات التي تواجو تطبيقيا في شركات االتصاالت األردنية
  .َعمان- التطبيقية

أداء رؤساء األقسام األكاديمية لتطبيق مدخل .(2010)أشرف السعيد أحمد محمد -ٓٔ
التعميم في مطمع "المؤتمر الدولي السابع  (في).إدارة الَمْعرَفة بالجامعات المصرية

 16-15في الفترة من" التعمم مدى الحياة، اإلتاحة،الجودة:األلفية الثالثة
معيد البحوث والدراسات  :جامعة القاىرة. مجمة العموم التربوية (في).2009يوليو

 .892-756، ص ص(2)الجزء.(18)المجمد.التربوية
أثر قدرات إدارة الَمْعرَفة وقدرات التعمم التنظيمي (.2014)أشرف محمد الحوراني -ٔٔ

دراسة تطبيقية عمى الشركات األردنية الحاصمة : في تحقيق التميز المؤسسي
جامعة . رسالة ماجستير. عمى جائزة الممك عبد اهلل الثاني لتميز القطاع الخاص

 .كمية األعمال: َعمان-الشرق األوسط
دراسة - تقاسم الَمْعرَفة في الجامعات األردنية(. 2011)أمجد تركي المغيض -ٕٔ

 .كمية االقتصاد والعموم اإلدارية: جامعة اليرموك. رسالة ماجستير. ميدانية
العوامل المكونة لمثقافة . (2010)أنمار مصطفى الكيبلني، ومرام فؤاد أبو النادي -ٖٔ

 أبحاث (في). في الجامعات األردنية الرسميةَفيالمؤسسية الداعمة لمَتَشارك الَمْعر
الجامعة :األردن. 2010 أبريل 8-7مؤتمر التربية في عالم متغير في الفترة من 

 .62-40الياشمية، ص ص 
واقع ممارسة المديرين لعمميات إدارة الَمْعرَفة في (.2014)أنور أحمد الحربي -ٗٔ

كمية التربية : جامعة طيبة. رسالة ماجستير.مدارس التعميم العام بينبع
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اتجاىات المديرين في مراكز الوزارات األردنية لدور .(2009)أيمن عوده المعاني -٘ٔ
المجمة األردنية في إدارة .دراسة ميدانية: إدارة الَمْعرَفة في األداء الوظيفي

 .371–402، ص ص(3)العدد.(5)المجمد.األعمال
جمال محمد أبو الوفا، سبلمو عبد العظيم حسين، وحنان جاسم محمد عبد  -ٙٔ

دراسة تحميمية لمثقافة التنظيمية لممؤسسة التعميمية وتأثيرىا عمى . (2012)اهلل
كمية  :جامعة بنيا. مجمة كمية التربية. عممية صنع القرار التربوي

 283-269يوليو، ص ص. (91)العدد.(23)المجمد.التربية
 الوفا، سبلمو عبد العظيم حسين، وطارق أبو العطا عبد القادر أبوجمال محمد  -ٚٔ

الثقافة التنظيمية وانعكاساتيا عمى تحقيق فعالية الخطة . (2010)محمود
جامعة . مجمة كمية التربية. اإلستراتيجية القومية لمتعميم قبل الجامعي في مصر

 238-212أبريل، ص ص  (.82)العدد.(21)المجمد.كمية التربية :بنيا
. اتجاىات حديثة في إدارة الَمْعرَفة والمعمومات(.2010)جمال يوسف بدير -ٛٔ

 .دار كنوز الَمْعرَفة العممية لمنشر والتوزيع: َعمان.(1)ط
أثر القيادة اإلستراتيجية عمى الَتَشارك في الَمْعرَفة دراسة (.2014 )أقطيجوىرة  -ٜٔ

 -جامعة محمد خيضر بسكرة.  رسالة دكتوراه.حالة مجموعة فنادق جزائرية
 .التسيير وعموم كمية العموم االقتصادية والتجارية :الجزائر

زراعة الَمْعرَفة واالستثمار في . (2013)حاكم محسن، حامد كريم، وعباس مزعل -ٕٓ
رأس المال البشري ودورىما في مواجية االحتكار الَمْعرفي دراسة تطبيقية عمي عينة 

جامعة . مجمة الغري لمعموم االقتصادية واإلدارية.(الدكتوراه)من طمبة البورد العربي
 .48-7، ص ص(28)العدد. كمية اإلدارة واالقتصاد: الكوفة

عمى رك الَمْعرَفة َتَشار ثأ.(2015)ر دريسبشين يمارنادة، وغوربب يطلن احسي -ٕٔ
لتابعة الرقمي المستقبل ز التمفاج انتادة إحوسة حالة درا :يةرلبشوارد المأداء ا

المجمة األردنية في إدارة .رئزابالجك نيرولئللكتدور نوسسة كؤلم
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.  867-841، ص ص (4)العدد.(11)المجمد.األعمال
 العبلقة بين تقنية المعمومات واالتصاالت (.2009)حسٌن علً عبد الرسول -ٕٕ

ومستوى نقل واكتساب الَمْعرَفة دراسة تحميمية آلراء عينة من الكادر التدريسي في 
جامعة . مجمة الغري لمعموم االقتصادية واإلدارية. الكوفة-واالقتصادكمية اإلدارة 

 .230-215، ص ص(14)العدد.كمية اإلدارة واالقتصاد: العراق -الكوفة
الثقافة التنظيمية والممارسات اإلدارية لدى .(2014)حمدة حمد ىبلل السعدية -ٖٕ

مديرات مدارس الحمقة الثانية والعبلقة بينيما من وجية نظر المعممات بوالية 
– والدراسات لمبحوث جرش مجمة .السويق في محافظة شمال الباطنة

 16-1مايو، ص ص (.2)العدد.(15)المجمد.األردن
دراسة تحميمية في مؤسسات : استراتيجيات إدارة الَمْعرَفة.(2016)حٌدر حسن محمد -ٕٗ

-1س، ص صمار. (41)العدد.Cybrarians Journal.المعمومات في العراق
38. 

تطوير البيئة التنظيمية لدى األقسام األكاديمية . (2013)خالد سميمان الصالحي -ٕ٘
: كمية التربية. مجمة التربية وعمم النفس.بجامعة القصيم في ضوء إدارة الَمْعرَفة

 .592-478، ص ص (3)الجزء.(37)العدد.القاىرة-جامعة عين شمس
 بالَمْعرَفة والَتَشارك المعمومات تكنولوجيا دور. (2016)البقور محمود خمفخيرو  -ٕٙ

 .الطائف جامعة في تطبيقية العالي دراسة التعميم جودة ضمان تحقيق في وأثرىما
 .41-19، ص ص (األول)العدد(43). المجّمد.األردن  -اإلدارية العموم دراسات

 ي لدى مديرالثقافة التنظيمية والممارسات اإلدارية(.2012)ديمة عبد عمي عميان -ٕٚ
 في محافظتي القدس من وجية نظر المعممين والعالقة بينيما المدارس الحكومية

كمية : فمسطين/نابمس -النجاح الوطنية جامعة .رسالة ماجستير ".ورام اهلل والبيرة"
 .الدراسات العميا
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 الخارجيتأثير الدوافع الذاتية والتحفيز  (.2015) عبد الستاريرانا سعيد رشد -ٕٛ
 جامعة .رسالة ماجستير. دراسة ميدانية-  لُمشاَرَكُة الَمْعرَفةالفرديعمى السموك 

. كمية التجارة: القاىرة
أثر الثقافة التنظيمية عمى سموك المواطنة التنظيمية في . (2015)زياد فيصل العزام -ٜٕ

دراسات العموم . بمدية الوسطية في محافظة إربد باألردن
  130-103، ص ص(األول)العدد.(42)المجمد.اإلدارية

قياس أثر عوامل الثّقافة  (.2010)سامي عبد اهلل المدان، وصباح محمد موسى -ٖٓ
دراسة  :(أورانج)التّنظيمّية في تنفيذ إدارة الَمْعرَفة في مجموعة االّتصاالت األردّنية

كمية اإلدارة : بغداد–الجامعة المستنصرية.مجمة اإلدارة واالقتصاد .حالة
  142-106صص ، (84)عدد.واالقتصاد

إدارة الَمْعرَفة ودورىا في دعم  (.2002)ساىرة غسان المبلك، وأحمد صالح األثري -ٖٔ
المركز العربي لمتعميم . مجمة مستقبل التربية العربية. الميارات التنموية لممنظمات

 .157- 143، ص صيوليو. (26)العدد. (8)المجمد. القاىرة- والتنمية
دور مدير المدرسة الثانوية كقائد تربوي في (. 2007)سعيد خضر الداعور -ٕٖ

. محافظات غزة وعالقتو بالثقافة التنظيمية لممدرسة من وجية نظر المعممين
 .كمية التربية:  غزة-اإلسبلميةجامعة ال .رسالة ماجستير

تقييم مدى استخدام مديري مدارس التعميم العام في .(2013)سمطان غالب الديحاني -ٖٖ
دولة الكويت لميارات إدارة الَمْعرَفة وأساليب اتخاذ القرار والعبلقة بينيما من وجية 

 -مجمة دراسات الخميج والجزيرة العربية. نظر المديرين المساعدين
 .117-65ص ص يناير، .(148)عدد.(39)السنة.الكويت

لثقافة التنظيمية وعالقتيا بالمنظومة القيمية ا (.2014)سممان ماجد العتيبي -ٖٗ
 . رسالة ماجستير.لمديري المدارس الثانوية في الكويت من وجية نظر المعممين

 .كمية العموم التربوية: َعمان -الشرق األوسطجامعة 

https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%28%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%29%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%28%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%29%22&type=JournalTitle
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%28%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%29%22&type=JournalTitle
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أثر العبء الشخصي عمى وظيفتي . (2014) محمد عبد العالالرءوفسيى عبد  -ٖ٘
مجمة البمقاء . توليد الَمْعرَفة والَتَشارك بيا في الشركات الصناعية في األردن

، ص (1)العدد. (17)المجمد. األردن– جامعة َعمان األىمية : لمبحوث والدراسات
 . 46-17ص

المكتب :اإلسكندرية.إدارة الَمْعرَفة وتطوير المنظمات(.2005)عامر الكبيسي -ٖٙ
 .الجامعي الحديث

 تأثير نظرية السموك المخطط في األداء (.2015)عباس محمد حسين سعيد -ٖٚ
بحث استطبلعي ألراء عينة من أعضاء الييئة : التنظيمي عبر ُمشاَرَكُة الَمْعرَفة

مجمة جامعة األنبار لمعموم االقتصادية . التدريسية في كمية المأمون الجامعة
(. 7)المجمد .الرمادي- كمية اإلدارة واالقتصاد: جامعة األنبار. واإلدارية

 382-348، ص ص (13)العدد
أثر .(2012)هللا عٌسى سالم علً، ومحمد علً عبد هللا، عبد الحفٌظ علً حسب -ٖٛ

البٌئة الداخلٌة للمنظمة فً الُمشاَرَكُة المعرفٌة للعاملٌن دراسة فً قطاع الخدمات 

جامعة السودان لمعموم  . واالقتصادٌة مجمة العموم اإلنسانية.العامة
  11-1ٌولٌو، ص ص(. األول)العدد.(12)المجلد.والتكنولوجيا

 مكونات (.2009)عبد الرحمن عبد الفتاح كراسنة، وسمية محمد توفيق الخميمي -ٜٖ
المجمة األردنية في .دراسة تحميمية في وزارة التربية والتعميم األردنية- إدارة الَمْعرَفة
 .326-293، ص ص(3)العدد. (5)المجمد. إدارة األعمال

متطمبات الُمشاَرَكُة  (.2015)عبد الرحمن مصطفى المبل، ووسام ياسين محسن -ٓٗ
 بحث -بالَمْعرَفة لتعزيز رقابة جودة التدقيق في ديوان الرقابة المالية االتحادي

كمية اإلدارة : جامعة بغداد. مجمة العموم االقتصادية واإلدارية. ميداني
 172-138، ص ص(86)العدد.(21)المجمد.واالقتصاد

عبد المحسن عايض ، ومزنة سعد العازمي، عبد العزيز سعود المحيمبي -ٔٗ
الثقافة التنظيمية في مدارس التعميم الحكومي والخاص بدولة  (.2014)القحطاني
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-المجمة التربوية.الكويت وعبلقتيا باإلبداع اإلداري
 57-15مارس، ص ص . (110)العدد.(28)المجمد.الكويت

 التنظيمية بالثقافة القيادة الَتَشاركية وعالقتيا(.2012)عبد العزيز محمد عسكر -ٕٗ
رسالة  .المعممين نظر وجية من غزة بمحافظات الحكومية مديري المدارس لدى

 .كمية التربية :غزة-جامعة األزىر. ماجستير
التحول من إدارة المعمومات إلى إدارة األصول .(2010)عبد اهلل حسين متولي -ٖٗ

المعرفية رؤية استشرافية تقويمية لبلحتياجات والمتطمبات وعوائد التطبيق في 
المؤتمر الحادي والعشرين لالتحاد العربي لممكتبات  (في).المكتبات الرقمية العربية

- (الضرورة،الفرص والتحديات:عربي أنا :المكتبة الرقمية العربية)والمعمومات
 .720-690أكتوبر، ص ص .(األول)المجمد.بيروت

العوامل المؤثرة  (.2015)عبد اهلل خازم الشيري، ومحمد أمين عبد الصمد مرغبلني -ٗٗ
مراكز مصادر التعمم في المممكة  في سموكيات َتَشارك الَمْعرَفة لدي اختصاصي

فبراير، ص  (.14)العدد.المممكة العربية السعودية .مجمة اعمم. العربية السعودية
 .184-90ص

 تأثير البيئة الداخمية لممؤسسة عمى الَتَشارك المعرفي. (2014)عبد المالك ججيق  -٘ٗ
 :مجمة دراسات وأبحاث ."CAAT"دراسة ميدانية في الشركة الجزائرية لمتأمينات 

 .192– 173، ص ص (17)العدد. الجزائر– جامعة الجمفة 
تأثير الَتَشارك المعرفي عمى كفاءة . (2015)عبد المالك ججيق، زكية ججيق -ٙٗ

أساتذة التعميم العالي دراسة ميدانية في كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم 
كمية العموم االقتصادية . مجمة رؤى اقتصادية. التيسير بجامعة برج بوعريريج

(. 8)العدد. الجزائر- جامعة الشييد حمو لخضر الوادي: والتجارية وعموم التسيير
. 269-251يونيو، ص ص 
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درجة توافر أبعاد المنظمة المتعممة في  (.2016) النويريعبير ماجد عطيوي -ٚٗ
 .المدارس الثانوية بمحافظات غزة وعالقتيا بأنماط الثقافة التنظيمية السائدة فييا

 .كمية التربية: غزة-اإلسبلميةجامعة ال.رسالة ماجستير
 مستوى الثقافة التنظيمية لدى مديرات المدارس (.2015)العنود محمد الغيث -ٛٗ

الثانوية الحكومية بمدينة الرياض وعبلقتيا بالرضا الوظيفي لممعممات من وجية 
: مجمة الزرقاء لمبحوث والدراسات اإلنسانية .نظر مديرات المدارس ومعمماتيا

 20-1، ص ص (3)العدد. (15)المجمد. األردن- جامعة الزرقاء الخاصة
دراسة : مفيوم خريطة الَمْعرَفة. (2004)غسان العمري، وعبد الستار العمي -ٜٗ

إدارة الَمْعرَفة في : "المؤتمر العممي الدولي السنوي الرابع(في).استعراضية تحميمية
جامعة الزيتونة األردنية . 2004 أبريل 28-26في الفترة من " العالم العربي

.  كمية االقتصاد والعموم اإلدارية: الخاصة
الُمشاَرَكُة في الَمْعرَفة في مكتبات الجامعات السعودية .(2015)فدوى فاروق عمر -ٓ٘

المجمة التربوية الدولية .التقميدية وجامعة الممك عبد اهلل لمعموم والتقنية
المجموعة الدولية لبلستشارات والتدريب والجمعية األردنية لعمم : َعمان.المتخصصة

 178-153فبراير، ص ص (.2)عددال(.4)مجمدال.النفس
أنماط الثقافة التنظيمية السائدة (.2003)فلاير عبد الرحمن محمد عمي إدريس -ٔ٘

والمفضمة في إدارة المدارس الثانوية بمدينة مكة المكرمة من وجية نظر 
 .كمية التربية: جامعة أم القرى. رسالة ماجستير. المعممين والمعممات

ية اإلشراف التربوي المطبقة في مرحمة لتقييم عم(. 2008)قرساس الحسين -ٕ٘
رسالة . دراسة ميدانية بوالية المسيمة  من خالل آراء المدرسينالتعميم االبتدائي

 .لية العموم االجتماعية والعموم اإلنسانيةك: ة قسنطين-جامعة منتوري. ماجستير
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تأثير الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة في اإلبداع التنظيمي دراسة . (2013)قيس حمد سممان -ٖ٘
.  واالقتصاداإلدارةكمية : جامعة بغداد. مجمة العموم االقتصادية واإلدارية. اختبارية
 .109-88، ص ص (72)العدد.(19)المجمد

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في (. 2011)كمال مصطفى المصري -ٗ٘
محافظات غزة لمتخطيط االستراتيجي وعالقتو بأنماط الثقافة التنظيمية السائدة في 

 .كمية التربية: غزة- اإلسبلميةجامعة ال . رسالة ماجستير.مدارسيم
دراسة -  في البيئة األكاديميةُمشاَرَكُة الَمْعرَفة (.2016)محمد إبراىيم حسن محمد -٘٘

المجمة الدولية لعموم المكتبات .مسحية عمى جامعات دولة اإلمارات العربية المتحدة
- الجمعية المصرية لممكتبات والمعمومات.والمعمومات

   209-159يونيو، ص ص-أبريل.(2)العدد.(3)المجمد.مصر
الدور المعدل لثقافة ُمشاَرَكُة الَمْعرَفة في العالقة بين أنماط (.2013)محمد الحر -ٙ٘

دراسة ميدانية في الجامعات األردنية : القيادة وأداء أعضاء ىيئة التدريس
 .كمية األعمال: األردن- جامعة الشرق األوسط .رسالة ماجستير. الرسمية

عوامل النجاح الحرجة في تطبيقات إدارة الَمْعرَفة .(2015)عارف محمد جعفر -ٚ٘
 (.14)العدد.المممكة العربية السعودية. مجمة اعمم.بشرطة منطقة مكة المكرمة

 .195-168فبراير، ص ص
. أثر االختالفات الثقافية عمى ُمشاَرَكُة الَمْعرَفة(.2015)محمد حامد عبده حشيش -ٛ٘

- جامعة عين شمس. رسالة ماجستير. دراسة تطبيقية عمى الجامعات الحكومية
 .كمية التجارة: القاىرة

مستوى الثقافة التنظيمية في المدارس الثانوية  (.2013)محمد عبد القادر عابدين -ٜ٘
-مجمة العموم التربوية والنفسية. في محافظة القدس كما يراه اإلداريون والمعممون

  70-41مارس، ص ص. (1)العدد. (14)دلالمج. كمية التربية: جامعة البحرين
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. اتجاىات معاصرة في إدارة الَمْعرَفة(.2008)محمد عواد أحمد الزيادات -ٓٙ
 .دار صفاء لمنشر والتوزيع: َعمان.(1)ط

نقل - سمسمة دراسات نحو مجتمع الَمْعرَفة(. 2012)مركز الدراسات اإلستراتيجية -ٔٙ
 .جامعة الممك عبد العزيز: جدة. (32)اإلصدار. الَمْعرَفة

 اختبار نموذج مقترح لمتطبيق الناجح إلدارة الَمْعرَفة (.2013)معاذ يوسف الذنيبات -ٕٙ
مجمة دراسات .نحو إستراتيجية فعالة إلدارة الَمْعرَفة: في الجامعات السعودية

 .216-190سبتمبر، ص ص. (12)العدد .الجزائر- جامعة الجمفة: وأبحاث
حمود حسنً و، خٌرو خلف البقور، معاذ ٌوسف الذنٌبات -ٖٙ

إطار مقترح لتطوير إدارة  :الُمشاَرَكُة بالَمْعرَفة في جامعة الطائف(.2011)العتٌبً
كمية :أسيوط جامعة .العممية المجمة.الَمْعرَفة من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس

 239-200ديسمبر، ص ص (.51)العدد.التجارة
أثر الثقة بين العاممين عمى ُمشاَرَكُة (.2010)ممدوح عبد العزيز الرفاعي -ٗٙ

: جامعة عين شمس. دراسة ميدانية عمى الشركة القابضة مصر لمطيران- الَمْعرَفة
  .كمية التجارة

مدخل ُمشاَرَكُة العاممين –  الَمْعرَفةإدارة(.2011)ممدوح عبد العزيز الرفاعي -٘ٙ
  .كمية التجارة: جامعة عين شمس. لمَمْعرَفة

 إدارية تربوية مقترحة لزيادة إستراتيجية(.2008)حسنعبد الكريم منال صبحي  -ٙٙ
. القيمة المضافة باستخدام إدارة الَمْعرَفة في المدارس الخاصة في مدينة َعمان

 .َعمان-الجامعة األردنية. رسالة دكتوراه
الوثيقة (. 300)الدورة.من أجل اتخاذ قرار (.2007)منظمة العمل الدولية -ٚٙ

GB.300/PFA/9/2 .وفمبر ن.جنيف- مكتب العمل الدولي 
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https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB+-+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%81%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%22&type=JournalTitle
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فرق العمل ودورىا في تفعيل إدارة الَمْعرَفة في المكتبات  (.2014)منير الحمزة -ٛٙ
الجمعية المصرية لممكتبات :المجمة الدولية لعموم المكتبات والمعمومات .الجامعية

 33-11ديسمبر، ص ص. (2)العدد.(1)المجمد. مصر– والمعمومات
دار الكتاب : بيروت. (1)ط. إدارة الَمْعرَفة التنظيمية(.2014)مؤيد السالم -ٜٙ

 .الجامعي
أثر الَتَشارك بالَمْعرَفة في تحقيق األىداف اإلستراتيجية . (2015)مي نجيب ذوابي -ٓٚ

مجمة كمية بغداد لمعموم . دراسة تطبيقية عمى الجامعات األردنية الخاصة
، (43)العدد. بغداد- كمية بغداد لمعموم االقتصادية الجامعة. االقتصادية الجامعة

 .336-313ص ص
 بين الزيارات تبادل أسموب استخدام فاعمية مدى(.2012)الشوارب عصام ميرفت -ٔٚ

 محافظة في الخاصة المدارس لمعممي التعميمي السموك تحسين في المعممين
 العموم كمية: األردن- جامعة َعمان العربية. رسالة ماجستير. َعمان العاصمة
 .والنفسية التربوية

الثقافة التنظيمية في المدارس الثانوية في (.2013)ناصر مفرح زيد الياجري -ٕٚ
رسالة  .دولة الكويت وعالقتيا بمركز الضبط لدى المعممين من وجية نظرىم

 .كمية العموم التربوية: َعمان-الشرق األوسط جامعة .ماجستير
آليات تكيف المعممين الجدد مع الثقافة .(2013)نسرين صالح محمد صبلح الدين -ٖٚ

 المقارنة لمتربية المصرية الجمعية- مجمة التربية.التنظيمية  بالمدارس المصرية
 .394-307ديسمبر، ص ص. (46)العدد.(16)المجمد.مصر-  التعميميةواإلدارة

جدارا لمكتاب العالمي : َعمان.(1)ط.إدارة الَمْعرَفة(.2009)نعيم إبراىيم الظاىر -ٗٚ
 . لمنشر والتوزيع

(. 2015)نياية عبد اليادي التمباني، رامز عزمي بدير، ومحمد أحمد الرقب -٘ٚ
 المجمة .متطمبات تطبيق إدارة الَمْعرَفة في الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة
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 .480-443، ص ص(2)العدد. (11)المجمد. األردنية في إدارة األعمال
. اإلستراتيجيةاإلدارة (. 2013)ىاني حامد الضمور، وأحمد عطا اهلل القطامين -ٙٚ

. الشركة العربية المتحدة لمتسويق والتوريدات: القاىرة . (1)ط
أثر تطبيق إدارة الَمْعرَفة عمى ُمشاَرَكُة (. 2011)ىاني داوود مبارك العجمي -ٚٚ

رسالة . العاممين في صناعة القرار بالتطبيق عمى قطاع االتصاالت بسمطنة ُعمان
كمية العموم : أكاديمية السادات لمعموم اإلدارية .ماجستير في إدارة األعمال

 .القاىرة- اإلدارية
 دور الثقافة التنظيمية في تعزيز الَتَشارك (.2013)ىناء جاسم محمد العسكري  -ٛٚ

. المعرفي لدى أعضاء الييئة التدريسية دراسة تطبيقية في كمية اإلدارة واالقتصاد
. مجمة المثنى لمعموم اإلدارية واالقتصادية: العراق- جامعة المثنى

 .105-79، ص ص (6)العدد.(3)المجمد
دور الَمْعرَفة الضمنية في تحسين (. 2015)الرؤوف محمد المنيراوي ىناء عبد -ٜٚ

. دراسة ميدانية عمى الجامعات الفمسطينية في غزة: جودة خدمة التعميم العالي
 .كمية التجارة: القاىرة -جامعة عين شمس. رسالة ماجستير

الثقافة التنظيمية وعالقتيا باإلبداع اإلداري لدى مديري (.2010)وداد أبو ىين -ٓٛ
رسالة . المدارس الثانوية بمحافظات غزة من وجية نظر المعممين

 كمية التربية:جامعة األزىر.ماجستير
 بالرضا الوظيفي لمعاممين  الثقافة التنظيميةعبلقة.(2006)وفاء عياد عياد عمي -ٔٛ

 .كمية التربية: طنطا- طنطاجامعة .  رسالة ماجستير.بالمدرسة الثانوية العامة
:  إدارة الَمْعرَفة ودورىا في تحقيق الميزة التنافسية(.2012) حسين داسيوىيبة -ٕٛ

- مجمة الباحث. دراسة تطبيقية في المصارف الحكومية السورية
 176-165، ص ص(11)العدد.الجزائر

https://search.mandumah.com/Record/763603
https://search.mandumah.com/Record/763603
https://search.mandumah.com/Record/763603
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%8C+%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%8C+%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A8%D8%A9
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دراسة – أثر الثقافة التنظيمية عمى إدارة الَمْعرَفة (.2014) حسين داسيوىيبة -ٖٛ
جامعة محمد خيضر .  رسالة دكتوراه.عينة من المؤسسات االقتصادية الجزائرية

 .كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التيسير: الجزائر- بسكرة 
دار : القاىرة. (1)ط. إدارة الَمْعرَفة وتكنولوجيا المعمومات(.2007)ياسر الصاوي -ٗٛ

 .السحاب لمنشر والتوزيع
من  العبلقة بين الثقافة التنظيمية واإلبداع اإلداري (.2014)يسرى يوسف العمي -٘ٛ

مجمة . في محافظة المفرق باألردن وجية نظر مديري ومعممي المرحمة الثانوية
ديسمبر، ص . (2)الجزء. (161)العدد.كمية التربية: مصر- جامعة األزىر. التربية
 .840-799ص

العبلقة بين عمميات إدارة الَمْعرَفة .(2010)  أبو فارة، وحمد خلٌل علٌانيوسف -ٙٛ
مجمة جامعة القدس  .وفاعمية أنشطة المؤسسات األىمية في القدس الشرقية

 .43– 114يناير، ص ص . (18) العدد. فمسطين–المفتوحة لألبحاث والدراسات
 
 

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%8C+%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%8C+%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A8%D8%A9
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