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 مشاركة المعرفة العممية بين أعضاء هيئة التدريس : مدخل نظري
 الباحثة / ايمان سعيد عبد العميم  محميس  

 معيدة بقسج المكتبات والمعمومات جامعة المنوفية 
 درجة الماجستير في اآلداب تخصص المكتبات والمعمومات نظام الساعات المعتمدةل

 المستخمص : 
 رفاة بايح ضاءااي ىيااة التادريم بجامعاة المنوفياة ر فنساتعرض تتناوث الدراسة مشااركة المع

ضواًل التعريااب بمشاااركة المعرفااة وضىميتيااا وضىااج اتليااات المسااتندمة لمتشااارت ونقااث المعرفااة 
مااح نهليااا ر سااج تسااتعرض الدراسااة بعااد الاات الاادواف  التااف تمعااا دورا بااار ا فااف االسااياج 

التااف يمكااح المشاااركة ونقااث المعرفااة والعمااث بالمشاااركة المعرفيااةر سااج تماادد اىااج المجاااالت  
امااف تبااادث الاارفك واالفكااار الجدياادة مااح نهليااا ر  كمااا تمقااف الدراسااة الءااوي امااف ضىااج 
الشااروط الااه ج توافرىااا لنجاااح امميااة التشااارت فيمااا بياانيج ر وفااف نيايااة الدراسااة تااج ايءاااح 

ة التادريم وماح ساج وءا  ضبر  المعوقات التف قد تعية المشاركة المعرفية بيح ضاءاي ىيا
ضىاج الساابث واالليااات المقترمااة لمت مااا امااف تمات المعوقااات ر والاات باالاتماااد امااف المااني  
الوصاااكف كاطاااار اااااج باساااتنداج ضساااموا البماااث الوساااااقف لتجميااا  الجواناااا النظرياااة ماااوث 

 الموءوع .
  را ىاج فف ضنيا بر ت ضىمية تكنولوجيا المعمومات والتف تمعا دو  أهم نتائج الدراسةومح

ضنشطة مشاركة المعرفة ميث تعمث امف تسري  وتيرة العمث ر وكالت تمسيح االتصاث 
الكعاث والتقارا التقنف بيح ضفراي المفسسة ميث جاي تأسير تكنولوجيا المعمومات 
واالتصاث امف مشاركة المعرفة بأنيا تسيث الوصوث الف المعرفة المن نة فف قوااد 

تنظيج المعرفة مسا المجاالت المنتمكة ر والمد مح اوااة  المعرفة وكالت تسااد فف
ال مح ر والمكاح فأصبح بسيولة المشاركة المعرفية م  االنريحر  ومح توصيات الدراسة 
وء  استراتيجية واءمة لتكعيث مشاركة المعرفة والت مح نهث تمديد االجرايات 

التدريم لتوطيد العهقات بيح لممشاركة وتو ي  اتدوار والمساوليات بيح ضاءاي ىياة 
منتمب  اتاءاي المشاركةر العمث امف تع ي  نشر سقافة مشاركة المعرفة بيح ااءاي 
ىياة التدريم مح نهث اقامة ورش العمث المنتمكة والندوات التف تمث امف نشر العمث 
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لتع ي  الجمااف وبث سقافة المشاركة فف كافة االاماث واقد المقايات العممية المتعددة 
 ىاه السقافة .

 ( المقدمة : 0/1  
  يعتمد ال مح الماءر ااتمادا كميًا امى المعرفة فف جمي  ضمور المياة بااتبارىا مح

ضنكم الموارد السمينة لمح يمتمكيا والتف تتمسث بالنبرة اإلنسانية والقيج والمعتقدات 
ااتبارىا مح اتسم التف والميارات فيف ضكسر العناصر فاامية وتأتف فف الوقت المالفر ب

يقوج امييا التطور الككرك والتقنف الاك يتهيج م  الت يرات المستمرة السريعةر والتف 
ترك  امى المي ة التنافسيةر ودورىا بالرفية المستقبمية فف اصر إدارة المعرفةر اتمر 

اب الاك يع   مح استسمار المعرفة واإلبداع فف شتى المجاالتر مح ضجث تمقية ضىد
منتمب المفسسات ومنيا الجامعات فف تشييد البناي المعرفف والككر النير المتطور الاك 

 يداج ويرفد المعرفة المتنصصة والمتنواة لهرتقاي بالمجتم  وضفراده
  تمسث مشاركو المعرفة فف مفسسات التعميج العالف نشاطا مموريا يرتك  فف اتسام امى

ركو المعرفة بيح ااءاي ىياو التدريم مح العوامث رصيد المعرفة المتاح ميث تعد مشا
المفسرة امى االرتقاي بالقدرات البمسية لمجامعات ومستويات الجودة لألنشطة اات الصمة 

"1. 
  وتعد مشاركو المعرفة بيح ااءاي ىياو التدريم القدامى والمنتسبيح مديسا وامده مح

ستوك االكاديمف بينيج ر وامى الرغج التقاليد  المينية اليامو التف تعمث امى تمسيح الم
مح اىميو مشاركو المعرفة فف الجامعات ومراك  البموث تواجو معظج المفسسات مشكمو 
تتجسد فف ا وب معظج  االكاديمييح اح مشاركو المعرفة وتت ايد الرغبة فف المد مح 

ادره مشاركو المعرفة لدك االكاديمييح بصكو ناصو اندما يمتمكوح معارب متنصصو ون
ال يمتمكيا  مهفىج ر وبنايامف الت جايت فكرة الدراسة وىى قيام واق  المشاركة 

 المعرفة بيح ضاءاي ىياة التدريم.

                                                 
1
 khalil , yahi et  . knowledge sharing degree among the undergraduate students:Acase 

study At Applied science private univeristy students:Acase study At Applied science 

nternational journal of Academic Research.Vol 3 ,No 1(2011).p20. .  
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 ( ظاهرة الدراسة : 0/2
  تعد مشاركو المعرفة ليا اىميو كبيره تتمسث فف نمة المي ة التنافسية ولالت فقد توجو

امى تطبية واق  مشاركو المعرفة بيح  العديد مح مديرو اليياات المنتمكة الى العمث
العامميح إلنجا  االاماث وتبادث النبرات وم  التطور التكنولوجف السري  جاي االىتماج 
ايءا بتصميج مجمواو مح النظج والنمااج التف تسيج فف مشاركو المعرفة التف يمتمكونيا 

قدر مح اال دىار فم  تطبية ىاه النمااج وسعى العديد مح اليياات الى تمقية اكبر 
والتقدج فمفسسات التعميج العالف ايءا نظرا لمتطورات المديسة التف تدركيا فإنيا قد ادركت 

 اىميو مشاركو المعرفة كونيا وسيمو يمكح النيوض مح نهليا
  وبناي امف الت تتمسث ظاىرة الدراسة فف الوقوب امف واق  مسح لمدراسات التف تناولت

ض ضىج النقاط التف تمقف الءوي امف مشاركة المعرفة بيح مشاركة المعرفة واستعرا
 ضاءاي ىياة التدريم مح المدنث النظرك .

 : ( أهمية الدراسة0/3
  تنب  ضىمية الدراسة مح ضىمية مشاركة المعرفة وءرورة تطبيقيا لتمقية التمي  فف كافة

ة ر وبناي امف الت المجاالت لما ليا قيمة وفاادة كبيرة فف تبادث الرفك واالفكار الجديد
تناولت الدراسة التعريب بمشاركة المعرفة وضىميتيا واالليات المستندمة لمتشارت المعرفف 
ر وكالت ضىج المتطمبات اله مة لتطبيقيا ر وتمديد ضبر  الدواف  لمشاركة المعرفة ر وضنيرا 

 المعوقات التف تمد مح تمقية المشاركة الكعالة .
 ( أهداف الدراسة : 0/4

 نطهقا مح مشكمة الدراسة سعت الدراسة الف تمقية النقاط التالية :ا 
 التعريب بطبيعة مشاركة المعرفة وما ضىج اتليات المستندمة لمتشارت المعرفف .   -1
 دراسة اهقة تكنولوجيا المعمومات  بمشاركة المعرفة .  -2
اءاي ىياة القاي الءوي امف ضبر  الدواف  التف تسااد امف مشاركة المعرفة بيح ا  -3

 التدريم.
 الوقوب امف المتطمبات اله مة لتمقية المشاركة المعرفية .  -4
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 ( تساؤالت الدراسة : 0/5
 ما المقصود بمشاركة المعرفة و ضىج اتليات المستندمة لمتشارت المعرفف   ؟  -1
 ىث توجد اهقة لتكنولوجيا المعمومات بمشاركة المعرفة ؟  -2
 ف مشاركة المعرفة بيح ااءاي ىياة التدريم ؟ما ىف الدواف   التف تسااد ام  -3
 ما المتطمبات اله مة لتمقية المشاركة المعرفية الكعالة ؟ -4

 ( منهج الدراسة : 0/6
ااتمدت البامسة امف المني  الوصكف ر والت باالاتماد امف ضسموا البمث الوسااقف 

 .لتجمي  الجوانا النظرية المتعمقة بموءوع الدراسة
 : السابقة الدراسات(  0/7

رصدت البامسة مركة االنتاج الككرك موث الموءوع ر والت مح نهث البمث اح 
مصادر معمومات متعمقة بموءوع الدراسة وىو مشاركة المعرفة العممية وتج البمث فف 

_ Elsevier- EBSCO- Ericقوااد البيانات ببنت المعرفة المصرك منيا )
Proquestية مسث دار المنظومة ر وىاه القوااد تتيح العديد ( باإلءافة الف القوااد العرب

مح المقاالت وبموث المفتمرات ر وايءا تج البمث فف ممركات البمث المنتمكة 
(Google- yahoo : باستنداج مصطممات البمث المنتمكة كاالتف ) 

 sharing knowledge نقث المعرفة - إدارة المعرفة  –المعرفة  –)مشاركة المعرفة 
knowledge transfer ر ومح نهث البمث تج رصد العديد مح الدراسات واتبماث)

والمقاالت اات الصمة بموءوع الدراسة مشاركة المعرفة ر وفيما يمف ارض لبعض 
الدراسات التف تناولت الموءوع ر وتج ترتيا ارءيا ترتيا  منف مح االمدث الف 

 االقدج كاآلتف:
 :ركة المعرفة دراسات تتعمق باتجاهات مشا:  أوالا 

دراسة الوبروك ، خٍرٌة عور . واقع الحشبرك الوعرفً بٍي أعضبء هٍئة الحدرٌس 

الوركز  -ببألكبدٌوٍة اللٍبٍة ، هجلة جٌوٍة الوىارد البشرٌة للدراسبت واالبحبخ .

 9102،  4الدٌوقراطً العربً ، ألوبًٍب ، ع 



 هشبركة الوعرفة العلوٍة بٍي أعضبء هٍئة الحدرٌس                                                       

                      
 3444 مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

م باتكاديمية الميبية ميث تناولت الدراسة التشارت المعرفف بيح ضاءاي ىياة التدري
استيدفت معرفة درجة توافر ميارات التشارت المعرفف لدك ضاءاي ىياة التدريم ر 
وتمديد مجاالت التشارت المعرفف بينيج ودرجة ممارسة امميات التشارت المعرفف بشكث 
 ااج تبعًا لمدرجات العممية  ر باالاتماد امف المني  الوصكف لوصب الوء  الراىح لواق 
مشاركة المعرفة باتكاديمية الميبية ر وقد ضظيرت الدراسة مجمواة مح النتاا  ضىميا : 
تبيح ضح ىنات ءعب فف درجة توفر الميارات العامة لمتشارت المعرفف لدك ضاءاي 
ىياة التدريم بينما كانت درجة توفر ميارات التشارت اإللكترونف لدييج متوسطة ر كما 

معرفف فف مجاالت )التدريم ر البموث ر االستشارات وندمة تبيح ضح درجة التشارت ال
المجتم  ( كانت جميعيا ءعيكة . ومح ضىج التوصيات السعف إلرساي سقافة تنظيمية 
ممك ة وداامة إلنتاج المعرفة ومشاركتيا بيح ضاءاي ىياة التدريم ر فتح وتدايج قنوات 

قءايا التف تيميج ومنميج اإلتصاث بيح ضاءاي ىياة التدريم ومشاركتيج فف كث ال
 فرص التشاور والمبادرة لتبادث اتفكار .

الحضرهً ، ًىف بٌث خلف هحود . هعىقبت الحشبرك الوعرفً لدي أعضبء هٍئة 

 9102، 2، ع 6هج  -الحدرٌس بجبهعة جبىك وسبل الحغلب علٍهب .

فة  بيح جايت الدراسة لمتعرب امف ضىج المعوقات التف تقب اااقا اماج مشاركة المعر 
ضاءاي ىياة التدريم بجامعة تبوتر وسبث الت ما امييار ولتمقية ىدب الدراسة؛ تج 
استنداج المني  الوصكف التمميمف والت مح نهث استبانة صممت لياا ال رض. وتكوح 
مجتم  الدراسة مح ضاءاي ىياة التدريم فف الكميات العممية والنظرية التابعة لجامعة 

 اءو(.300ربية السعودية وجاي اددىج )تبوت فف المممكة الع
وتوصمت الدراسة لمعديد مح النتاا  لعث ضبر ىا : وجود معوقات لمتشارت المعرفف بيح 
ضاءاي ىياة التدريم بدرجة كبيرة وجاي ترتيا ىاه المعوقات وفقا لدرجة الموافقة تنا ليا 

ة. كما ضشارت الف كما يمف: المعوقات المادية يمييا المعوقات التنظيمية سج الشنصي
اداد ضدلة واءمة بنبراتيج وسرواتيج المعرفية  االستكادة مح النبرات االكاديمية المتمي ة وا 
واتامتيا تاءاي ىياة التدريم والعمث امف توفير السقافة التنظيمية الممك ة والمشجعة 

تباره امف تبادث ضاءاي ىياة التدريمر وكالت التركي  امف ممور التدريا وضىميتو باا
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المدنث الرايسف لتنمية الموارد البشرية وتطويرىا. ومح ضىج توصيات الدراسة : تطوير 
التشريعات واتنظمة اإلدارية التف تساىج فف تكعيث التشارت المعرفف بيح ضاءاي ىياة 
التدريم ولتكح واءمة ومعمنة ومم مة لمجمي  . وتوفير الداج المادك اله ج لتكعيث 

ونشر سقافة التشارت المعرفف وتنمية قيج العمث الجمااف بيح ضاءاي  التشارت المعرفف
 ىياة التدريم مح نهث اقد المقايات المكتومة والندوات وورش العمث.

عبد الحبفع ،ثروت &الوهدي ،ٌبسر . واقع هوبرسة الحشبرك الوعرفً لدي أعضبء 

هجلة  -عبت العربٍة .هٍئة الحدرٌس :دراسة جطبٍقٍة علً كلٍبت الحربٍة فً بعض الجبه

 9102، 4، ع 06العلىم الحربىٌة والٌفسٍة ، هج 

ىدب البمث الف التعرب امف واق  ممارسة التشارت المعرفف والعوامث المفسرة فيو لدك 
ضاءاي ىياة التدريم بكميات التربية فف بعض الجامعات العربية ر وصوال الف ضليات 

الت ما امف معوقاتو بيح ضاءاي ىياة مقترمة لتع ي  ممارسة التشارت المعرفف و 
التدريمر وااتمدت المعالجة المنيجية امف المني  الوصكف باالستعانة بأسموا التمميث 
العاممف االستكشافف لتمديد ضىج العوامث المفسرة فيو ر وقد  ضسكر البمث اح مجمواة 

ضاءاي ىياة مح النتاا  منيا: ضح النسبة االجمالية لممارسة التشارت المعرفف لدك 
التدريم تق  فف المدك المتوسط وكالت ءرورة الماجة والعمث امف تنمية التشارت 
المعرفف بيح ضاءاي ىياة التدريم . وكالت تمديد ضسر العوامث المفسرة امف اممية 

 التشارت المعرفف جايت متمسمة فف كث مح العامث التنظيمف والعامث الشنصف.
 

 ثانيا / الدراسات األجنبية :
Dube,Luyanda&Ngulube ,Patrick  .knowledge sharing in a 

Multicultural environment : Challenges and opportunities 

.south African journal of Libraries &information Science .vol 

78,no 1,2012.                                        
اركة المعرفة بيح ضاءاي ىياة التدريم المنتسبيح   تعرض الدراسة تأسر اممية مش  

لقسج امج المعمومات بجامعة جنوا ضفريقيا التنوع السقافف النات  اح تنوع اتجنام 
واتاراة واتامار والتوجيات السقافية ؛ ميث ماولت الدراسة رصد المواقب واتمداث 
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بيدب إستيعاا اتجاىات  مح وجية نظر ضاءاي ىياة التدريم المشاركيح فف الدراسة ر
البامسيح ر وسموكياتيج ر وآراايج ر والتعرب امف ضساليا مشاركة المعرفة بيح اتجياث 
المنتمكة ر وبيح البامسيح مح اوك االىتمامات السقافية المتنواة ككرصة لتبادث ونقث 

 اآلراي واتفكار البمسية الجديدة . 
Renu ,vashish ,Ravinder Kumar and Abhijeet Chandra 

.Barriers and Facilitators to knowledge Management : 

Evidence from Selected Indian universities .The iup journal of 

knowledge management .vol 4.No 4,2010                                                                                          

اولت الدراسة ضىج االتجاىات لمبامسيح المنتسبيح لألقساج العممية الجامعية والمراك  تن
البمسية اليندية نمو المعوقات والممك ات المتعمقة بإدارة ومشاركة  المعرفة  ر ميث 
رك ت الدراسة امف الجوانا الكردية والمفسساتية والتقنية لممعمومات اات الصمة بعمميات 

ر وابتكارىا ونشرىا فف كميات ومراك  البموث التابعة لسهث جامعات فف مشاركة المعرفة 
العاصمة اليندية )نيودليف ( ر وتوصمت النتاا  إلف وجود إىتماج واءح بجوانا ادارة 

 ومشاركة المعرفة الكردية والمفسساتية امف مساا الجوانا التقنية .
 مشاركة المعرفة  دراسات متعمقة بالدوافع المؤثرة في:  المحور الثاني

 الدراسات العربية : 
لعميدي ، ضرغام عمي مسلمم   دوافلع مشلاركة المعرفلة وتل ثيري ا فلي االلتلزام التنظيملي ا

مجمللة االدارة واالصتصللاد  -:دراسللة اسللتط عية آلراء عينللة مللن مللوظلي جامعللة الكوفللة  
 115،2011ع -،جامعه الكوفة  

يمكااح ضح تمعبااو دوافاا  مشاااركة المعرفااة فااف يياادب البمااث إلااف التعاارب امااف الاادور الاااك 
تع يااا  االلتااا اج التنظيماااف والااات ماااح ناااهث اساااتسمار اإلمكانياااات المتاماااة لااادك المنظماااات 
لتمسيح وتطوير ضداايا ر وقد تج انتيار رااسة جامعة الكوفة كميداح لمبماث وشاممت ايناة 

ام المت يااار ( ماااح ماااوظكف جامعاااة الكوفاااة ر وتاااج ااتمااااد نمساااة دوافااا  لقيااا 49البماااث )
المسااتقث مشاااركة المعرفااة وىااف) الككااااية الااتيااة ر المااواف  المكظيااة ر المكافاا ت المادياااة ر 
السمعة ر الموقاب ماح مشااركة المعرفاة ( فاف مايح ااتماد البماث اماف سهساة ضبعااد لقياام 

ج االلتاا ا –االلتاا اج المعيااارك  –المت ياار التاااب  االلتاا اج التنظيمااف وىااف ) االلتاا اج العاااطكف 
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االساتمرارك ( وتوصاث البماث إلااف مجموااة ماح النتااا  اسااتندت اميياا اساتنتاجات البمااث 
والتف ضشارت إلف ضح دوافا  مشااركة المعرفاة يمكاح ضح تسااىج فاف تع يا  مساتويات االلتا اج 
التنظيماف ر وضوصاف البماث بمجمواااة ماح التوصايات منياا ءاارورة التركيا  اماف امميااات 

ىتمااااج المنظماااات بكادرىاااا الاااوظيكف والعماااث اماااف إشاااراكيج مشااااركة المعرفاااة مااا  ءااارورة إ
واستشااارتيج فااف امميااة إتناااا القاارار مااح ضجااث تع ياا  ضشااكاث االلتاا اج لاادييج لموصااوث إلااف 

 اتداي الكعاث فف العمث .
محمللد ، محمللد ابللراهيم حسللن  مشللاركه المعرفللة فللي البيئللة األكاديميللة :دراسللة مسللحيه 

 -المجملة الدوليلة لعملوم المكتبلات والمعموملات  -بيلة  عمى جامعلات دولله االملارات العر 
 (2016يونيو  –،)ابريل 2،ع3مج

تيدب الدراسة إلى المساىمة فف التعرب امى اتجاىات ونوايا ااءاي ىيااو التادريم نماو 
ضنشطة مشاركة المعرفة فف دولة اإلماارات العربياة المتمادةر والوقاوب اماى بعاض العواماث 

ىاااه اتنشااطةر كنمااواج لمشاااركة المعرفااة فااف البياااة اتكاديميااة التااف يمكااح ضح تاافسر فااف 
العربية. ااتمدت الدراسة امى مني  البمث الميدانف؛ مح اىج النتاا  ىاه الدراساة الاف ضح 
ضاءاي ىياة التدريم الايح شممتيج الدراساة ر يمتمكاوح نواياا واتجاىاات ومعتقادات ايجابياة 

سقافااة مشاااركة المعرفااة تنتشاار فيمااا باايح ضاءاااي بشااكث ااااج نمااو مشاااركة المعرفااة ر وضح 
ىياااة التاادريم بجامعااات االمااارات العربيااة المتماادة بنساابة كبياارة . جااايت ضىااج التوصاايات 
متمسمة فف انشاي إدارة منتصة فف الجامعات تتاولف اممياة االشاراب اماف نشااط المعرفاةر 

لياا . ويجاا ضح تشاتمث  لتساييث االتصااث العمماف بايح ضاءااي الييااة التدريساية المنتسابيح
العوامث الممك ة امف مشاركة المعرفة بيح ضاءاي ىياة التدريم المنتسبيح لمجامعات كاه 
الناااوايح ماااح التمكيااا : التمكيااا  الماااادك الماااالفر والتمكيااا  المعناااوك اتدباااف واااادج اإلكتكااااي 

 بأمدىما دوح االنرر سواي ضكاح بطريقة مباشرة ضج غير مباشرة
لببسظ. هشبركه الوعرفة بٍي اعضبء الهٍئة الحدرٌسٍة بجبهعه بٌى عٍد ، سهٍر عبد ا

.)دٌسوبر 9،ع06هج -هجله العلىم الحربىٌة والٌفسٍة . -سىٌف :دراسة هسحٍه .

9102.) 
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تعاااد اممياااة مشااااركة المعرفاااة ماااح ضىاااج اممياااات المعرفاااة؛ فياااف الممااارت اتساساااف لعممياااة 
راسات تعتقد باأح اتفاراد ماا  الاوا يمجماوح اإلبداع. وبالرغج مح ضىميتيا إال ضح ادد مح الد

ااح المشااركة فاف ىااه العممياة اماى وجااو النصاوص؛ لااا تيادب ىااه الدراساة إلاى تعاارب 
الوءاا  المااالف لمشاااركة المعرفااة باايح ضاءاااي اليياااة التدريسااية بجامعااة بنااف سااويبر مااح 

مشااااركة مياااث ضناااواع المعاااارب التاااف تاااتج مشااااركتيار والقناااوات التاااف تساااتندج فاااف اممياااة 
المعرفااةر والعوامااث التااف تمااد منيااا وضباار  الاادواف  الممكاا ة لمشاااركة المعرفااة وكااالت رصااد 
العوامث التف تفسر فييار سواي ضكانت اوامث فردية ضو تنظيمية ضو تكنولوجية مستندمة فاف 
الااات الماااني  الوصاااكف باساااتنداج االساااموا المسااامف  وتاااج تصاااميج االساااتبانة كاااأداة لجمااا  

 رب امف ضراي واتجاىات ضاءاي ىياة التدريم بموءوع مشاركة المعرفة.البيانات لمتع
 ثانيا : الدراسات االجنبية 

Naeem, Ayesha; Mirza, Neel am Hanan. HRM Practices and 

Faculty's Knowledge Sharing Behavior: Mediation of Affective 

Commitment and Affect-Based Trust, Studies in Higher 

Education, v44, n3 ,2019. 

تياادب  الدراسااة الااى معرفااة اآلسااار الوساايطة لهلتاا اج العاااطكف والسقااة القاامااة امااى التااأسير 
وساموت تباادث المعرفاة بالكمياة.  (HRM) امى العهقة بايح ممارساات إدارة الماوارد البشارية

ج العاالف فاف الىاور ر استبياًنا استقصااًيا مح سب  مفسسات ااماة لمتعماي 198استناًدا إلى 
تشااير النتاااا   إلااى ضح ممارسااات إدارة المااوارد البشاارية تمعااا دوًرا ميًمااا فااف تمكياا  سااموت 
تبااادث المعرفااة بالكميااة. اااهوة امااى الاات ر ضكاادت نتاااا  المت ياارات المتدانمااة مسااث االلتاا اج 

ارة الماااوارد العاااطكف والسقااة القاامااة اماااى التااأسير ضيًءااا الوساااطة الكامماااة باايح ممارسااات إد
البشاارية وسااموت تبااادث المعرفااة بالكميااة. اآلسااار العمميااة بالنساابة لصااانعف سياسااات المااوارد 
البشرية فف الجامعات ورايم اتقساج وم  الت  فاإح ىااه الدراساة تقادج مسااىمة كبيارة فاف 
اتدبيااات الموجااودة اااح طريااة انتبااار تجريبيااا اااح تااأسير  ممارسااات إدارة المااوارد البشاارية 

مااى سااموت مشاااركة ضاءاااي ىياااة التاادريم بالمعرفااة مااح نااهث االلتاا اج العاااطكف والسقااة ا
 القاامة امى التأسير فف مفسسات التعميج العالف العامة فف باكستاح.
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Santosh, Sujata; Panda, Santosh. Sharing of Knowledge among 

Faculty in a Mega Open University, Open Praxis, v8 n3 p247-

264 Jul-Sep 2016 

تناولت الدراسة ضىمية تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ودورىا فف مجتمعات المعرفاة ما  
التركي  امف سقافة التشارت المعرفاف ودورىاا فاف العممياة التعميمياة رولاالت فقاد ضجريات ىااه 

ضىاااج الدراسةالستكشااااب ساااموت تقاساااج كمياااة الجامعاااة الوطنياااة المكتوماااة فاااف اليناااد ومعرفاااة 
دوافا  التمكياا  لنشاار سقافااة التشااارت المعرفااف . تاج جماا  البيانااات مااح نااهث اسااتبياح ماانظج 
موث سموت تبادث المعرفة والماواج  التاف تماوث دوح مشااركة المعرفاة بايح  ضاءااي ىيااة 
التدريم مح منتمب التنصصات. تشير النتااا  إلاى ضح المشااركة كانات ضقاث تكءايًه فاف 

؛ بينماا كااح النشار كقنااة لتباادث المعرفاة اتكسار تكءايًه ؛. وجاايت  الشبكات  االجتمااية
ابر  المعوقات التف تمد مح المشاركة الكعالة بايح االاءااي فاف كاث ماح  اادج االاتاراب  

 بأىمية سقافة مشاركة المعرفة وغياا سقافة تبادث المعرفة التنظيمية بيح القيادات. 
 هميةمشاركة المعرفة : التعريف واال( 1/0

يتناوث اإلطار النظرك لمدراسة المكاىيج المتعمقة بمشاركة المعرفة والت إستنادًا لألدا 
النظرك فف ىاا المجاث المعرفف ر فمشاركة المعرفة مح العمميات الءرورية فف إسناد 

 وداج االبتكار لتمسيح ضداي المفسسات .
  اح يكوح لو مصة او ج ي التعريب الم وك : كممة مشاركة ىف مح الكعث يشارت ومعناه

او نصيا وكالت معناه يقسج او يمصث امف الشف بالتساوك .وفى مجاث التكنولوجيا ضح 
تعطف لمنام مة الوصوث لمممتوك الرقمفر اح طرية البريد االلكترونف ضو الكيم بوت 

 1ضو تويتر .فالمشاركة تدث امف التعاوح واالسياج فف اك وجو مح اوجو النشاط
 صطهمفالتعريب اال: 

ىف تمت العممية التف يجرك مح نهليا توصيث  تعريكا لمشاركة المعرفة: "صدم )داهش (
وىف  كث مح المعرفة الءمنية والمعرفة الصريمة الف االنريح اح طرية االتصاالتر

                                                 
بث االُل٘ت ببٌٔ سْٗف :دساست هسح٘ت ػبذ الؼظ٘ن ،هحوذ حسي . هشبسمت الوؼشفت ب٘ي اػضبء هدبلس اداساث الدوؼ٘ 2

 223. ص22،3222ع  -هدلَ بحْد فٖ ػلن الونخببث ّالوؼلْهبث ، مل٘ت االداة . خبهؼت القبُشة . -.
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تعنى التمويث الكعاث لممعرفة بميث يستطي  مستمج المعرفة اح يكيميا فيما كافيار 
 1اج بالكعث بموجبيا"ويصبح قادرا امف القي

"ويعرض )العميدك (مشاركة المعرفة بانيا العممية التف يتج مح نهليا نقث المعرفة -
الصريمة او الءمنية الف االفراد االنريح والت مح نهث التواصث الاك يتج بينيج روفى 

 ىاا االطار فانو يمكح النظر الى سهسة تكسيرات ىامة يمكح توءيميا كما يمف :
 فالمشاركة المعرفية تج تكسيرىا امف ضنيا البمث اح المعرفة فف جمي   -ير األول :التلس

ضنماي المنظمة بميث يتشارت االفراد والجمااات المعرفة المنت نة فف جمي  ضماكح 
تنصص المعرفة . ويتءح مح ىاا المعنف اح المستقبميح لممعرفة يمصموح امف 

 بيا . المعرفة مح ضماكح تواجدىا ويقوج بالعمث
 :تعتبر مشاركة المعرفة : ىف اممية ادرات التكسيرات المنتمكة  -بينما التلسير الثاني

المعتمدة امف المعرفة بميث يقوج المستقبميح لممعرفة باستنداميا ر كما ضنيج يكتسبوح 
 المعرفة لمقياج بأاماث معتمدة امف ىاه المعرفة التف تج اكتسابيا .

 لمشاركة بالمعرفة تعنف التمويث الكعاث لممعرفة ر وضح مح ا -:وأخيرا التلسير الثالث
يمتمت المعرفة يكوح قادرا وراغبا امف مشاركة االنريح ر فقد تكوح المعرفة موجودة اند 
االفراد ضو الجمااات ضو المنظمات اال ضح وجود المعرفة ال يعنف ضح ىنات مشاركة فف 

 2المعرفة."
المعرفة فتضع الباحثة تعريف اجرائيا  وبعد عرض بعض التعريلات عن مشاركة

 : لمشاركة المعرفة كاالتي
ىف اممية اإلتصاث بيح إسنيح ضو ضكسر مح المشاركيح لنقث المعمومات والميارات 

والممارسات المنتمكة . ميث تتءمح ىاه العممية من ونًا معرفيًا متامًا لدك مصدر 

                                                 
داُش ، خوبه ػبذ الحو٘ذ . اثش الوشبسمت الوؼشف٘ت بْصفِب هخغ٘شا ّس٘طب فٖ الؼالقت ب٘ي الثقت الخٌظ٘و٘ت ّفبػل٘ت  2

هدلَ الؼشب٘ت للؼلْم اإلداسٗت ،  -٘ق٘ت ػلٔ ششمبث اًخبج االدّٗت بقطبع االػوبه الؼبم فٖ هصش .الوؼشفت : دساست حطب

 236. ص 3226، 3،ع33هح  -هصش .
3

الؼو٘ذٕ ، ضشغبم ػلٖ هسلن . دّافغ هشبسمت الوؼشفت ّحأث٘شٍ ا فٖ االلخضام الخٌظ٘وٖ :دساست اسخطالػ٘ت ٙساء ػٌ٘ت  -

  242. ص226،3222ع -لت االداسة ّاالقخصبد ،خبهؼَ النْفت .هد -هي هْظفٖ خبهؼت النْفت .

فٖ الوؤحوش الؼلوٖ الذّلٖ ػْلوت  واقع ًقل الوعرفة والحشبرك بهب فً ظل العىلوةًقال ػي : ًدبداث ، ػبذ السالم . 

 . 2-7.ص  3223.لبٌبى ، 3223دٗسوبش  22-26اإلداسة فٖ ػصش الوؼشفت ، لبٌبى ، 
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ة متمقف المعرفة ر فإح منرجات ىاه المعرفة ر ومح نهث تكسير المعارب الجديدة بواسط
  العممية تمسث انتاجًا لمعرفة جديدة

 تظهر أهمية التشارك المعرفي وذلك من خ ل عدد من النقاط االتية : 
 .تسااد فف المصوث امف معارب جديدة مما يفدك الف اكتساا المي ة التنافسية 
 .تكعث سموكيات التشارت المعرفف  مح االبتكار 
 ما لممعرة التنظيمية ميث تمكح مح تنكيا االنشطة اليومية ر والعمث امف تعد مصدرا مي

 توليد معارب جديدة.
  تساىج سموكيات التشارت المعرفف فف تمسيح ضداي الكرية روالعمث امف نمة جو مح

 السقة بيح االاءاي.
  يقمث مح االوقات الءااعة مح مماوالت النطأ والتجربة وبشكث ممموظ سوب ت داد موارد

 المفسسة.
         تسااد فف توسي  المجاث المعرفف والت اح طرية اتامة الكرص لمناقشة اىج المعارب

 ومح سج يتج تقاسج الميارات والممارسات بيح االاءاي.
 مشاركة المعرفة :ت ( آليا1/1

يقصد باآلليات :ىف تمت  اتساليا واالجرايات والعمميات التف تسااد امف التشارت 
تفسر امف فعالية سموت وممارسات التشارت المعرفف . واقترح ادد مح المعرفف ر و 

العمماي تصنيب ث آليات التشارت المعرفف "فعمف سبيث المساث صنب كه مح "مناب 
 ومر وقف " االليات الف ارب  فاات وىف :

ليات رسمية : يقصد بيا اتساليا التف تشرب امييا المفسسة مسث الماكرات والتقارير آ .1
 والنشرات الدورية و المفتمرات الرسمية ......الخ .

ليات غير رسمية : يقصد بيا اتساليا غير المبرمجة فف المفسسة كالمقايات التف تتج آ .2
 نارج المفسسة والنقاشات فف غرفة الممادسة

ة )مباشرة ( :ضساليا تكوح المشاركة فييا وجيو لوجو مسث مءور ورش ليات شنصيآ .3
 العمث والندوات
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ضليات غير شنصية )غير مباشرة ( : ضساليا يتج التشارت فييا اح بعد مسث اقد 
المفتمرات اح بعد ر مجمواات اتنبار ر والبريد االلكترونف ر والمناقشات امف شبكة 

 "1االنترنت
 المعمومات بمشاركة المعرفة : دور تكنولوجيا(  1/2

تمعا تكنولوجيا المعمومات دورا ىاما بتقديميا آلليات يمكح مح نهليا تسري  وتيره توليد 
مشاركة المعرفة ر وتعمث امف تمسيح االتصاث والتقارا التقنف بيح ضفراد المفسسة مما 

مح القاادة  ي يد مح ادد المشاركيح فف امميات تداوث توليد المعرفة ر وجعميج ج ي
 المعرفية لممنظمة .

"وياكر ىند رانت ضرب  إيجابيات لتأسير تكنولوجيا المعمومات واالتصاث امف التشارت 
 المعرفف وىف 

 تقميص تكنولوجيا المعمومات واالتصاث اوااة التشارت المعرفف )اوااة ال ماحر .1
 اوااة المكاح رالعوااة االجتمااية (

 ن نة فف قوااد المعرفةتسيث الوصوث الف المعرفة الم .2
 تسيث الوصوث الف معارب النبراي اح طرية اتنظمة النبيرة .3
 "2تسااد امف تمديد ما وراي المعرفة وتنظج المعرفة مسا مجاالت المعرفة المطموبة .4

ولهستكادة مح تكنولوجيا المعمومات واالتصاث بشكث كامث البد ضح يكوح ضفراد المفسسة 
دركيح لمت يرات العميقة التف تمدسيا تكنولوجيا المعمومات مدربيح امف استنداميا روم

واالتصاث فف اممية اكتساا المعرفة وتشاركيا . فتوفر تكنولوجيا المعمومات ليم شرطا 
كافف لتشارت المعرفة وتوفرىا فف المفسسة اليكيد ااا لج تكح  المفسسة وضفرادىا مييايح 

                                                 
2

بفش ػلٖ . دّس األمبدٗو٘ت فٖ حٌو٘ت الخشبسك الوؼشفٖ موب ٗذسمَ أػضبء ُ٘ئت الخذسٗس بدبهؼت الشِشٕ ،فْصٗت بٌج ظ 

 .33-32.ص3222الولل خبلذ ، خبهؼَ الولل خبلذ ، مل٘ت الخشب٘ت . 
3

الزً٘ببث ،هؼبر ْٗسف . الوشبسمت ببلوؼشفت فٖ خبهؼت الطبئف :اطبس هقخشذ لخطْٗشا داسة الوؼشفت هي ّخِت ًظش  - 

 256.ص62،3222ُ٘ئت الخذسٗس .الودلت الؼلو٘ت ، ملَ٘ الخدبسة ،خبهؼت أسْ٘ط ،ع  أػضبء

 Hendriks, P. H. J. Why share knowledge? the influence of ICT on the motivationًقال ػي "

for knowledge sharing. Knowledge and Process Management,1999,vol 6issue(2),p 91-100  

                                            .  
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ات المعمومات واالتصاالت فف المفسسة الستنداميا ر ميث يفسر مستوك استنداج تقني
، بما يحقق اللوائد امف سموكيات مشاركة المعرفة بيح العامميح بيا بدرجة كبيرة 

  -:والمميزات التالية
 ".ترشيد جيود العامميح وتوجيييا لمبمث اح المعارب والنبرات الجديدة 
 البمث اح  تمسيح ككاية العامميح مح نهث توفير الوقت الاك تست رقو امميات

 المعمومات وتوجييو لمتمميث.
 .توفير المراقبة الكعالة التف تسااد فف تتب  ساار الوسااة والمعمومات 
 .تمويث المفسسات الف مفسسات تعميمية مح نهث نشر سقافة مشاركة المعرفة 
 .بناي بياة ترتك  امف السقة المتبادلة واالنكتاح امف االنريح 
 اليومية. المد مح االاماث الروتينية 
  اتامة الكرصة لمشاركة االفكار ر والتجارا الناجمة ر والتعمج مح الدروم المستكادة فف

 1منتمب اقساج المفسسة"
 دوافع مشاركة المعرفة : ( 1/3

ىنات ادد مح الدواف  التف تسيج فف تمكي  والتشجي  امف مشاركة المعرفة م  اآلنريح 
 ث ما يمف :ويمكح استعراض ضبر  تمت الدواف  مح نه

 الكلاءة الذاتية  -1
يبر  بناي الككاية الااتية ءمح مكاىيج النظرية المعرفية االجتمااية ر ميث تشير الككاية 
الااتية الف "ااتقاد الكرد ءمح ظروفو بالقدرة امف ضداي ميمة ممددة "فءه اح الت ر" 

ءث الممك ات لألفراد فقد ضسبتت العديد مح الدراسات بأح الككاية الااتية ىف وامدة مح ضف
وضنيا تساادىج امف فيج لمااا يميموح لمشاركة المعرفة ر كما ضح الككاية الااتية ىف نوع 

 مح التقييج الااتف التف ممكح ضح تفسر امف السموكيات التف ينب ف استنداميا .

                                                 
1
 Renu ,vashish ,Ravinder Kumar and Abhijeet Chandra .Barriers and Facilitators to 

knowledge Management : Evidence from Selected Indian universities .The iup journal 

of knowledge     management .vol 4.No 4,2010.p7-24                                                                                              
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لقدرة كما تعد الككاية الااتية ماف ا جوىريا ىاما لم اية لمشاركة المعرفة و التف تتمسث با
امف تنكيا سموت معيح ر وىو ما يعنف ضح شعور الكرد بالككاية الااتية يكوح ضكسر سقة 
بأنو قادر امف تنكيا سموت معيح ر فاتفراد الايح ينظروح الف ككايتيج الااتية امف انيا 
ءعيكة ر فمح المرجح ضنيج سوب يقوموح جيدا ضقث اكم اتفراد الايح يروح الككاية 

 1قوية ر فانيج يبالوح الم يد مح الجيود إلتقاح المياج الصعبة"  الااتية لدييج
 الحوافز الملظية )غير المادية ( -2

ضح مكيوج المواف  غير النقدية تمسث " المواف  الااتية والمعنوية والتف تشج  امف  
االننراط فف اهقة اجتمااية تداي ميمة ممددة اتجث لآلنريح ر  كما ضح نجاح ضك 

بط بدواف  العامميح فييا ورغبتيج القوية فف تبادث المعرفة فيما بينيج ضو م  منظمة مرت
 اتنريح. 

"وتظير فف االدبيات ضح المواف  المكظية تتمسث فف السناي وردود الكعث ىف ضمد الممك ات 
النارجية رميث مح نهث ىاه الممك ات اندما يمصث امييا الكرد تكوح ممك ة مح 

ور بالككاية ورف  قدرات امتراج الاات وبالت تكوح اامث نهث منح الشنص الشع
 2جوىرك ميج لمشاركة المعرفة "

 المكافات المادية -3
تعد المكاف ت المادية اامه رايسا يفسر امف مشاركة المعرفة ومح اتمسمة امف المكاف ت 

نظج المادية ىف ال يادات فف االجور والمكافاات وقد تناوث ادد مح البامسيح ضىمية 
المكاف ت  لتشجي  مشاركة المعرفة ر اا انيج يعتقدوح اح االفراد يجا اح يكافاوا امف 

 الجيود التف يبالونيا اند مشاركة معارفيج 
 السمعة  -4

                                                 
1
 Savolainen, R. Information sharing and knowledge sharing as communicative activities. 

Information Research, VOL. 22 NO. 3, SEPTEMBER, 2017.p45-47. Available a 

http://www.webcitation.org 
3

الوبشّك ، خ٘شٗت ػوش . ّاقغ الخشبسك الوؼشفٖ ب٘ي أػضبء ُ٘ئت الخذسٗس ببألمبدٗو٘ت الل٘ب٘ت ،  - 

،  5ٗوقشاطٖ الؼشبٖ ، ألوبً٘ب ، ع الوشمض الذ -هدلت حٌو٘ت الوْاسد البششٗت للذساسبث ّاالبحبد .

 .322.ص3222
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"يشار الف السمعة الطيبة ليست شياا يمكح المصوث اميو بيح يوج وامد الف انر ر 
لهننراط فف اممية مشاركة المعرفة امف فاتفراد الايح يدركوح الت قد يكونوا ضكسر ميه 

المدك الطويث وىاا قد  يتطما ت يير دااج فف الموقب تجاه مشاركة المعرفة. وكالت بناي 
السمعة الجيدة والمكاظ امييا يمتاج الف الت اج طويث اتجث ر فعندما يدرت اتفراد ضح 

 1وبطريقة ايجابية" . مشاركة المعرفة يمكح ضح تع   مح موقكيج تجاه مشاركة المعرفة
 الموصف من مشاركة المعرفة -5

يعد الموقب ىو المت ير االساسف الاك يفسر فف السموتر ويشير الموقب الف " تقييج 
الكرد بإيجابية ضو سمبية نمو ما يدور مولو ر كما ينظر الف الموقب بمسابة االستعداد 

 كرد لسموت معيح. العاج فف مد ااتو والاك ال يفدك بالءرورة الف ضداي ال
ضما ما ينص مواقب اتفراد مح المشاركة فإنيا تتمسث فف المعتقدات الممك ة لمكرد التف 
تفسر امف موقكو تجاه مشاركة المعرفة وىف تنقسج الف مجمواتيح الممك ات الجوىرية 
والممك ات النارجية ر وتعكم الممك ات الجوىرية االاتقاد بأح االفراد سوب يتمقى فوااد 
جوىرية اندما يشارت معرفتو م  االنريح ر وتشير االبماث ضح االفراد الايح لدييج ماف ا 
جوىريا فف المصوث امف م يد مح االىتماج فياا بدوره يمكح ضح يفدك الف  يادة االبداع 
واالبتكار والتعمج ر كما ضح ىاه الممك ات الجوىرية التف مح المرجح بشكث ناص ضح 

 لمسموكيات االجتمااية الطواية والمفيدة لمشاركة المعرفة تكوح ميمة بالنسبة 
وضما بالنسبة لمممك ات النارجية تعكم المعتقدات بأح الكرد سوب يمصث امف 
استمقاقات نارجية اندما يشارت المعرفة ر كالت تشير الف الكوااد النارجية المتصورة 

 2مية مشاركة المعرفة التف يمكح لمكرد ضح يتنا موقب مح نهليا لهننراط فف ام
ويمكح القوث ضح التمكي  النارجف يمسث الداف  وراي مشاركة المعرفة لمكرد والت تنو يبنف 
تصورات لدك االفراد موث الكوااد النارجية التف يمكح ضح يستكيدوا منيا جراي مشاركة 

                                                 
2

الؼو٘ذٕ ، ضشغبم ػلٖ هسلن . دّافغ هشبسمت الوؼشفت ّحأث٘شُب فٖ االلخضام الخٌظ٘وٖ :دساست اسخطالػ٘ت ٙساء ػٌ٘ت  

 .252-242.ص 32228226ع، -هدلت االداسة ّاالقخصبد ،خبهؼَ النْفت . -هي هْظفٖ خبهؼت النْفت .
3

ذ الحو٘ذ . اثش الوشبسمت الوؼشف٘ت بْصفِب هخغ٘شا ّس٘طب فٖ الؼالقت ب٘ي الثقت الخٌظ٘و٘ت ّفبػل٘ت اداسة داُش ، خوبه ػب 

هدلَ الؼشب٘ت للؼلْم اإلداسٗت ،  -الوؼشفت : دساست حطب٘ق٘ت ػلٔ ششمبث اًخبج االدّٗت بقطبع االػوبه الؼبم فٖ هصش .

 .266.ص 3226، 3،ع33هح  -هصش .
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ة التشارت المعرفة ضح المفسسة الجامعية ال تمتمت مبررا فف ضح تستند الف مقيقة ضح اممي
المعرفف اممية طواية ر ومح سج تتراج  اح اتناا التدابير اله مة لتنميتيا ؛ميث جوىر 
امميا وضىدافيا يكرض امييا الت اما انهقيا وادبيا فف ضح تكوح قاادة ال مقوده فف تبنف 
استراتيجية ضو سقافة لنشر المعرفة وتشاركيا ر سواي امف المستوك الدانمف ضو النارجف ر 

 "    1وىو ما يجعميا اكم ضك مفسسة ضنرك .
ومح نهث ارض مجمواة مح الدواف  التف تسيج فف اممية التشارت المعرفف فترك 
البامسة اح الداف  الاك يمكح اح ي يد مح اممية المشارت ىو الككاية الااتية لمشنص 

متوفريح لدك  والسقة التف تمعا دورا ىاما فف اممية التشارت فكمما كاح ىايح الدافعيح
الشنص الاك سيقوج بالمشاركة سيكوح االداي افءث ومح سج يأتف داف  السمعة وبناي 
العهقة الطيبة بيح المصدر والمستمج لممعمومة رواما بالنسبة لمدواف  الناصة بالمواف  
المادية فكف ال الا ال تعد دافعا جوىريا لمقياج بمشاركة المعرفة ميث مح نهث اممية 

كة التف يقوج بيا الشنص فف بعض االوقات مح الممكح تعود امية ايءا بالكاادة المشار 
ومح ىنا يتمدد الموقب مح المشاركة ىث ىو بناي العهقات القوية اج البمث اح المواف  

 المادية .
 ( متطمبات مشاركة المعرفة :1/4

مسابة االسم و ىنات مجمواة مح المتطمبات اله مة لتنكيا مشاركة المعرفة ميث تعد ب
 القوااد اليامو وىف كالتالف :

 الهيكل التنظيمي: -1
لج يكح انشاي معرفة جديدة ضو تطوير ضمد طرة العمث التقميدية ضمرا سيه ر ميث يصبح 
التمدك ىنا ىو تمدك االدارة الوااية القادرة امف نشر المعرفة الجديدة فف كافة انماي 

قيمتيا ."ومح ىنا يجا اح يكوح الييكث التنظيمف  المفسسة ر والت لهستكادة منيا ومح
الهمرك ك مرح وليم ىيكه بيروقراطف مرك ك . ميث يجا ضح يكوح الييكث التنظيمف 

                                                 
ظبفش ػلٖ . دّس األمبدٗو٘ت فٖ حٌو٘ت الخشبسك الوؼشفٖ موب ٗذسمَ أػضبء ُ٘ئت الخذسٗس  الشِشٕ ،فْصٗت بٌج-23

 .252.ص  3222بدبهؼت الولل خبلذ ، خبهؼَ الولل خبلذ ، مل٘ت الخشب٘ت . سلطبى سؼ٘ذ الوخالفٖ،

خبهؼبث دّلت  ًقال ػي : هحوذ، هحوذ ابشاُ٘ن حسي . هشبسمت الوؼشفت فٖ الب٘ئت األمبدٗو٘ت : دساست هسح٘ت ػلٖ

 .226-225.ص 3227، 3،ع4هح  -الودلت الذّل٘ت لؼلْم الونخببث ّالوؼلْهبث ، -االهبساث الؼشب٘ت .
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ضكسر مرونة والت لممساادة  امف تع ي  وتسييث االتصاث والعهقات والتعاوح بيح 
 1الومدات رميث يعد ىاا  التكااث ميج لتبادث المعرفة واالبتكار"

 الثقافة التنظيمية: -2
ضمد العوامث التف تع   مشاركة المعرفة ىو نمة سقافة ىامة وىف  تقاسج المعرفة 
وناصة ااا ما ااتبرنا ضح السقافة ىف قوة مفسرة دانث التنظيج تمك  ضنواع ممددة مح 
السموت الكردك والجمااف كونيا تمعا دور ميج فف تماست العامميح وانسجاميج ر وفف 

سياة يأتف تشجي  العامميح امف مبدض المشاركة كونو يعتمد امف التكااث االيجابف ىاا ال
 لمكرد اقميا ر وااطكيا بطريقة تساىج فف تمقية اتىداب بككاية وفعالية .

 الثقة :  -3
تعتبر المكوح اتساسف فف ضك نشاط لمشاركة المعرفة ميث ضنيا اامث ماسج وميج 

ا المعرفة تستند امف االدرات والتصور وتفسر امف وشرط ضساسف لمشاركة المعرفة كوني
اا كانت قيج المجتم  تداو الى  دواف  العامميح ضكسر مح تأسير السموت نكسو ناصة وا 
المعاممة بالمسث والصدة والموسوقية وااللت اج فياا يشكث دواف  ضكبر لممشاركة فف تبادث 

 المعرفة. 
 التدريب : -4

ااث بيح اناصر العمث المنتمكة ويسااد امف مشاركة " يعتبر التدريا ضىج ضدوات التك
المعرفة ونشرىا بشكث اامة فف المنظمات وبالتالف فاح البرام  التدريبية ىنا تمقة فوااد 
اىميا تع ي  ميارات مث المشاكث ر نمة قوة ضكسر ككاية وفعالية ر ادد ضقث مح المشاكث 

يد امف ايجاد معارب ونبرات فف اهقات العامميح م  بعءيج البعض وبالتالف تأك
 "2جديدة مما يداج وي يد مح مشاركة المعرفة  .

                                                 
2

بْسًبى ،ُذٕ . أثش الوٌبخ الخٌظ٘وٖ ػلٖ الخشبسك الوؼشفٖ : دساست حبلت هؤسست الوطبحي النبشٓ للدٌْة ، خبهؼت  

 .42.ص  3224الخ٘س٘ش : قسن ػلْم الخ٘س٘ش ،  هحوذ ح٘ضش ،مل٘ت الؼلْم االقخصبدٗت ّالخدبسٗت لؼلْم

 Mark, Sharratt, Abel Usoro, Understanding Knowledge Sharing In Online ًقال ػي :

Communities Of 

Practice, Electronic Journal On Knowledge Management, Vol 1, N 2, Scotland,2003. p 

189. 

 -الوؼشفت ّػالقخِب بخون٘ي الؼبهل٘ي : دساست حطب٘ق٘ت ػلٖ الوسخشف٘بث الل٘ب٘ت . الصْٗؼٖ ،ٌُذ خل٘فَ . هشبسمت-25-

 .222-222.ص  3226، 3ع  -الودلت الؼلو٘ت لالقخصبد ّالخدبسة ، هصش .
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 معوصات مشاركة المعرفة (1/5
ىنات مجمواة مح المعوقات التف تعرقث مح القياج بمشاركة المعرفة وجايت متمسمة فف 

 مجمواة مح النقاط التالية :
 ميث يقمث الصراع فف  السقافة التنظيمية الساادة وادج قدرتيا امف مث الصرااات ر

 المنظمة مح فاامية مشرواات نقث المعرفة.
  تردد اتفراد فف اشرات اآلنريح فيما يمتمكونو مح معرفة ر والت لعدد مح االسباا ضىميا"

:- 
  .الرغبة فف االمتكاظ بالمعرفة والنوب مح مشاركتيا م  االنريح 
 ة مشاركة المعرفة وناصة مناوب ضصماا المعرفة مح ضح يكقدوا سمطتيج وقوتيج نتيج

 المعرفة الءمنية .
 . التنوب مح المشاركة فف المعرفة النطأ وتعريض المفسسة واآلنريح لمءرر 
  النوب مح االءرار بالمصممة الشنصية والرغبة فف المصوث امف فاادة ضو تعويض

 نتيجة المشاركة بالمعرفة. 
  .االتصاث غير الكعاث وغير الكبي بيح االاءاي 
 1ار الف القيادة العميا الداامة لممشاركة فف المعرفة"االفتق 

 النتائج والتوصيات :
 نتائج الدراسة  :- 

 -: جاءت تمك النتائج لإلجابة عمي تساؤالت الدراسة وهي كالتالي
التساؤل األول : ما المقصود بمشاركة المعرفة وما أهم األليات المستخدمة لمتشارك 

 المعرفي ؟
اممية  يب اصطهمف متكة اميو فف اإلنتاج الككرك وجاي كالتالفكشكت الدراسة اح تعر 

اإلتصاث بيح إسنيح ضو ضكسر مح المشاركيح لنقث المعمومات والميارات والممارسات 

                                                 
2

ػبذ الؼظ٘ن ،هحوذ حسي . هشبسمت الوؼشفت ب٘ي اػضبء هدبلس اداساث الدوؼ٘بث االُل٘ت ببٌٔ سْٗف :دساست هسح٘ت  

 .443.ص  22،3222ع  -فٖ ػلن الونخببث ّالوؼلْهبث ، مل٘ت اٙداة . خبهؼت القبُشة .هدلَ بحْد  -.
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المنتمكة . ميث تتءمح ىاه العممية من ونًا معرفيًا متامًا لدك مصدر المعرفة ر ومح 
رفة ر فإح منرجات ىاه العممية تمسث نهث تكسير المعارب الجديدة بواسطة متمقف المع

 انتاجًا لمعرفة جديدة . 
وتعتمد مشاركة المعرفة امف ضرب  ضليات منتمكة يمكح التشارت مح نهليا وىف ضليات *

 رسمية رآليات غير رسمية رآليات شنصية وضليات غير شنصية .
 فة ؟التساؤل الثاني : هل توجد ع صة لتكنولوجيا المعمومات بمشاركة المعر 

بر ت اىمية تكنولوجيا المعمومات والتف تمعا دور ىاج فف انشطة مشاركة المعرفة ميث 
تعمث امف تسري  وتيرة العمث ر وكالت تمسيح االتصاث الكعاث والتقارا التقنف بيح ضفراد 
المفسسة ميث جاي تأسير تكنولوجيا المعمومات واالتصاث امف التشارت المعرفف بأنيا 

ف المعرفة المن نة فف قوااد المعرفة وكالت تسااد امف تنظيج المعرفة تسيث الوصوث إل
مسا المجاالت المنتمكة ر والمد مح اوااة ال مح ر المكاح فأصبح بسيولة مشاركة 

 المعرفة م  اآلنريح.
ما هي الدوافع  التي تساعد عمي مشاركة المعرفة بين اعضاء هيئة التساؤل الثالث : 

ف  التف تمك  ضاءاي ىياة التدريم امف المشاركة فف كافة تتنوع الدوا؟ التدريس
االاماث وىف الككاية الااتية رالمواف  المكظية رالمكاف ت المادية والسمعة وكالت الموقب 

 مح المشاركة.
 التساؤل الرابع :ما المتطمبات ال زمة لتحقيق المشاركة المعرفية اللعالة ؟

مف نشر الواف بياه السقافة والت مح نهث يمكح تع ي  مشاركة المعرفة والعمث ا
ءرورة تمديد االمتياجات االاءاي والسعف لممشاركة وكما تتمسث المتطمبات فف كث 
ءرورة توافر الييكث التنظيمف الهمرك ك ليتسج بالمرونة فف التعامث ر السقافة التنظيمية 

 ك الجديدة .ر السقة وضنيرا التدريا الدااج لمعمث امف تبادث اتفكار والرف 
  التوصيات: 
التشجي  امف توفير البنية التمتية لتقنيات المعمومات والت مح نهث العمث امف بناي  -1

مستوداات وقوااد بيانات تستندج فف تن يح ونقث المعرفة فيما بينيج باستنداج اتساليا 
 المنتمكة لمتشارت .
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فك البمسية فف التنصصات العمث امف إقامة ممقات نقاش جمااية لمناقشة اتفكار والر  -2
 .العممية المنتمكة

التأكيد امف ءرورة العمث المستمر فف نمة سقافة المشاركة المعرفية دانث المجتم   -3
االكاديمف ميث مح الءرورك ضح نبنف القنااات لدك االاءاي بءرورة االستسمار 

 نريح.والمشاركة فف المعرفة م  االنريح وضىمية االستكادة مح معارب ال مهي اال
ءرورة انشاي ادارة مستقمة تتولف  اممية االشراب والتوجيو لعممية مشاركة المعرفة والت  -4

لتسييث االتصاث الكعاث بيح ضاءاي ىياة التدريم والتعريب بأصماا النبرات المنتمكة 
 فف منتمب التنصصات.

 البد مح إجراي دراسات تطبيقية وميدانية امف مجتم  ضاءاي ىياة التدريم  -5
 ئمةالمصادروالمراجع :صا

  : المصادر بالمغة العربية 
داىش ر جماث ابد المميد . اسر المشاركة المعرفية بوصكيا مت يرا وسيطا فى العهقة  -1

بيح السقة التنظيمية وفاامية ادارة المعرفة : دراسة تطبيقية امى شركات انتاج االدوية 
 2رع22م   -اإلدارية ر مصر . مجمو العربية لمعموج -بقطاع االاماث العاج فف مصر .

 2015ر
الانيبات رمعاا يوسب . المشاركة بالمعرفة فف جامعة الطااب :اطار مقترح لتطويرا دارة  -2

المعرفة مح وجية نظر ضاءاي ىياة التدريم .المجمة العممية ر كميو التجارة رجامعة 
 2011ر51ضسيوط رع

نمية التشارت المعرفف كما يدركو الشيرك رفو ية بنت ظافر امف . دور اتكاديمية فف ت -3
 2017ضاءاي ىياة التدريم بجامعة الممت نالد ر جامعو الممت نالد ر كمية التربية ر

الصويعف رىند نميكو . مشاركة المعرفة واهقتيا بتمكيح العامميح : دراسة تطبيقية امف  -4
 2015ر 2ع  -المجمة العممية لهقتصاد والتجارة ر مصر . -المستشكيات الميبية .

ابد المافظ ر سروت ابدالمميد . واق  ممارسة التشارت المعرفف لدك ااءاي ىياة  -5
مجمو  –التدريم : دراسة تطبيقية امف كميات التربية فف بعض الجامعات العربية . 

 . 2015ر  4ر ع  16العموج  التربوية والنكسية  م  
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ادارات الجمعيات  ابد العظيج رمممد مسح . مشاركة المعرفة بيح ااءاي مجالم -6
مجمو بموث فف امج المكتبات والمعمومات ر كمية  -االىمية ببنى سويب :دراسة مسمية .

 2017ر19ع  -اآلداا . جامعة القاىرة .
العسكرك ر ىناي جاسج مممد . دور السقافة التنظيمية فف تع ي  التشارت المعرفف لدك  -7

الدارة واالقتصاد ر المجمة المسنى ضاءاي اليياة التدريسية :دراسة تطبيقية فف كمية ا
 2013ر  6لمعموج االدارية واالقتصادية ر ع

العميدك ر ءرغاج امف مسمج . دواف  مشاركة المعرفة وتأسيره ا فف االلت اج التنظيمف  -8
مجمة االدارة واالقتصاد  -:دراسة استطهاية آلراي اينة مح موظكف جامعة الكوفة .

 2018ر115ع -رجامعو الكوفة .
لمبروت ر نيرية امر . واق  التشارت المعرفف بيح ضاءاي ىياة التدريم باتكاديمية ا -9

المرك  الديمقراطف العربف ر  -الميبية ر مجمة تنمية الموارد البشرية لمدراسات واالبماث .
 .2019ر  4ضلمانيا ر ع 
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