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معىقبت التشبرك املعريف لدي أعضبء هيئة 
 التدريس جببمعة تبىك وسبل التغلب عليهب

 *هوف بيت خلف محمد الحضرمي

 

 

َدفذ الدزاطت بلى جددًد ملىكاث الدؼازن اإلالسفي بحن ؤكظاء َُئت الخدَزع بجاملت جبىن، وطبل الخغلب كليها،  _ امللخص

اطخسدمذ الباخثت اإلاىهج الىصفي الخدلُلي، وذلً مً زالٌ اطدباهت صممذ لهرا الغسض. وجيىن مجخمم ولخدلُم َدف الدزاطت؛ 

ع في حاملت جبىن، جم ازخُاز كُىت كؼىائُت جيىهذ مً ) ٍع مثلىا الجاملت، 300الدزاطت مً ؤكظاء َُئت الخدَز ( كظى َُئت جدَز

لىكاث للدؼازن اإلالسفي بحن ؤكظاء َُئت الخدَزع في حاملت جبىن بدزحت وجىصلذ الدزاطت لللدًد مً الىخائج، للل ؤبسشَا: وحىد م

(. مما ًدٌ كلى 045020( واهدساف ملُازي )347649هبحرة خُث بلغ اإلاخىطؽ اللام لجمُم كبازاث اإلادىز ألاٌو بمخىطؽ خظابي بلغ )

ىكاث الدؼازن اإلالسفي بجاملت جبىن وفلا لدزحت طلف ممازطت الدؼازن اإلالسفي بحن ؤكظاء َُئت الخدَزع في الجاملت وحاء جسجِب مل

اإلاىافلت جىاشلُا هما ًلي: اإلالىكاث اإلاادًت ًليها اإلالىكاث الخىـُمُت زم الشخصُت. هما ؤؿهسث الىخائج كدم وحىد فسوق ذاث داللت 

 إلاخغحراث بخصائُت بحن مخىطؼاث اطخجابت ؤفساد اللُىت خٌى ملىكاث الدؼازن اإلالسفي في حاملت جبىن وطبل الخ
ً

غلب كليها جبلا

الدزاطت )الجيع، الجيظُت، الدزحت الللمُت، هىق اليلُت( وؤوصذ الدزاطت باللدًد مً الخىصُاث، ومً ؤبسشَا: الحد مً ملىكاث 

 .الدؼازن اإلالسفي في حاملت جبىن وذلً مً زالٌ مجمىكت مً ؤلاحساءاث

 .ت الخدَزع، حاملت جبىنملىكاث الدؼازن اإلالسفي، ؤكظاء َُئ الكلماث املفتاحيت:
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 جبوك بجامعت التدريس هيئت أعضاء لدى املعرفي التشارك معوقاث

 عليها التغلب وسبل
 دقدمت. امل1

للد ؤصبدذ اإلااطظاث اإلالاصسة، ومنها ماطظاث الخللُم اللالي      

امام جددًاث حدًدة غحر مظبىكت بظبب مخغحراث اللىإلات والثىزة 

اإلالسفُت والسكمُت، بطافت بلى اإلاىافظت الؼدًدة بحن اإلااطظاث 

اإلاسخلفت، ولرلً البد مً اطخجابت مسؼؼت ومىـمت مً كبل َرٍ 

اإلااطظاث للحفاؾ كلى هُانها ومىاهبتها عجلت الخلدم والخؼىز 

ا  ومىاحهت الخددًاث بإطع كلمُت ملسفُت مما دفم الجاملاث هغحَر

ت خدًثت باطخسدام "همىذج بدازة  مً اإلااطظاث بلى جبجي مفاَُم بداٍز

ادة ؤلاهخاحُت اإلالسفت " همدزل اطترا جُجي ؤمامها ًمىً ان ٌظهم في ٍش

وجدلُم كُمت مظافت لها، مً زالٌ اطخسدام اإلالسفت وحؼازهها، 

هإخد ؤبسش كملُاث بدازة اإلالسفت، والتي جىؼىي بدوزَا كلى زمع 

كملُاث ؤطاطُت هي اهخاج اإلالسفت، والاخخفاؾ باإلالسفت، وحؼازن 

ٍم اإلالسفت. لدظاكد مىازدَا اإلالسفت، وبكادة اطخسدام اإلالسفت، وجلى 

ت والتي  ت الفاكلت )فئت ألاطاجرة( في هظب الىفاءاث الظسوٍز البؼٍس

ً وبما ًخماش ى مم  س اإلاظخمٍس جظمً لها اللدزة كلى الخدظحن والخؼٍى

الخؼىزاث واإلاخؼلباث البُئُت واإلالسفُت وحظاكدَا كلى جدلُم الىفاءة 

ها، مم اللدزة كلى اإلاىافظت والفلالُت والخمحز في ألاداء لخدلُم ؤَداف

 .ومىاحهت الخددًاث واللُام بدوزَا كلى ؤهمل وحه

لرا فلد ؤصبدذ بدازة اإلالسفت ؤخد الحلٌى الجُدة للخددًاث التي     

جىاحهه اإلااطظاث اإلالاصسة وذلً ألن اإلالسفت واإلاللىماث ؤصٌى 

دثماز زئِظُت ال غجى كنها لهرٍ اإلااطظاث التي ًيبغي ؤن جخللم هُفُت اط

 
ً
َرا السصُد اإلالسفي بؼسق حدًدة، ومً زم مؼازهت َرٍ اإلالسفت دازلُا

بىفاءة وحللم هُفُت هللها بظسكت للـسوف الخازحُت مً ؤحل الخىافع 

 ].1] وجدلُم الخمحز

خطح مً ذلً ؤن الدؼازن اإلالسفي ًمثل اخدي اللملُاث        ٍو

وجىشَم وهلل اإلالسفت ألاطاطُت اإلاهمت إلدازة اإلالسفت التي جظمً وؼس 

بحن ؤفساد اإلاىـمت وبما ًىلىع بًجابُا كلى مهازاتهم وكدزاتهم وملازفهم 

ت التي جظمً جدلُم ؤَداف اإلاىـماث  وبالخالي كلى هفاءتهم البؼٍس

 ].2] وػمىخاتها اإلاظخلبلُت

فالدؼازن اإلالسفي كملُت جخم بحن ؤفساد ًجملهم َدف مؼترن ؤو       

جىاحههم مؼاول ممازلت، وؤهه ال ًلخصس كلى اَخماماث مؼترهت ؤو 

دت ؤو اإلاللىت فلؽ في اإلااطظت وبهما ًخظمً ؤًظا  جبادٌ اإلالسفت الصٍس

حؼازن اإلالسفت اليامىت في كلٌى البؼس، هما ٌلبر الدؼازن اإلالسفي كً 

وؼاغ لخدفم اإلالسفت مً شخص ًملىها بلى شخص آزس ؤو مجمىكت 

طخسدامها، هما ٌلجي ؤًظا ؤن ؤزسي جدخاحها بؼيل ًمىً فهمها وا

 مً ذلً جصبذ اإلالىُت 
ً
اإلاسطل ال ًخسلى كً ملىُخه للملسفت وبدال

مؼترهت بحن اإلاسطل واإلاظخلبل، فالدؼازن اإلالسفي كملُت دًىامُىُت 

خفاكلىن باطخمساز لخدلُم الابداق والابخياز. ] [ 3خُث ًخللم ألافساد ٍو

 كلى ما طبم ًخطح ؤن الدؼازن اإلال
ً
سفي َى اإلاظالت الحاطمت في وجإطُا

ل  كملُاث بدازة اإلالسفت. فالخددي الحلُلي ؤمامها َى هُف ًمىً جدٍى

بلى مسصون ملسفي  –اإلالسفت الظمىُت  –اإلاللىماث والخبراث اإلاخاخت 

ً زؤض ماٌ ملسفي ٌظهم  كادز كلى جفلُل كملُت اهخاج اإلالسفت وجيٍى

 .باطخمساز في جدلُم الخىمُت والجىدة والخمحز

لد      
ُ
وفي َرا الظُاق ججدز ؤلاػازة بلى ؤن ماطظاث الخللُم اللالي ح

ً لها في اإلاجخمم،  ؤبسش اإلاىخجحن للملسفت وؤهبر اإلاسصهحن واإلاصدٍز

ت، هما  فالجاملاث ماطظاث بهخاحُت حلمل كلى بزساء اإلالسفت البؼٍس

ا كلى الجىاهب  حلاؿم دوزَا لُخجاوش بػاز اللمل ألاوادًمي بترهحَز

ع ومً زم فةن َرٍ ؤلا  بداكُت والشخصُت ألكظاء َُئت الخدَز

ؼىز وجدؼازن اإلالازف والخبراث بحن ؤكظاء 
ُ
اإلااطظاث ًفترض فيها ؤن ج

ع ؤهفظهم، زاصت وؤنها ؤصبدذ جىاحه الُىم بمؼالب  َُئت الخدَز

كدًدة لخدلُم حىدة الدؼازن في اإلاىازد والخبراث، فإكظاء َُئت 

 للم
ً
ع بىصفهم كماال ٌلخبرون  Knowledge Workers لسفتالخدَز

اللىصس السئِع في الخإزحر كلى الخغُحر في مجخمم اإلالسفت في اللصس 

س جىىىلىحُا اإلاللىماث   ؤطاطُت في جؼٍى
ً
الحالي، خُث بنهم ًادون ؤدوازا

 ].4] والخغحراث في هـم اللمل وؤلاهخاج

 وكلُه حؼيل كملُت حؼازن اإلالسفت بحن ؤكظاء َُئت الخدَزع     

باإلااطظاث الجاملُت ؤخد ؤبسش السوائص التي جبجى كليها ؤي كملُت جدٌى 

ؤو جؼىز، وؤي جىحه هدى الجىدة والخمحز في الجاملاث خُث ًدكم 

ظهم في جدلُم هفاءة وحىدة اللمل  .كدزاتها ؤلابداكُت والخىافظُت، َو

وباطخلساض الدزاطاث الظابلت في َرا اإلاجاٌ هجد ان بلع       

اللسبُت هاكؼذ مىطىق الدزاطت مً حىاهب كدة بذ َدفذ الدزاطاث 

[ بلى الخلسف كلى واكم ممازطت الدؼازن 3] الحافف واإلاهديكبد دزاطت 

ع بيلُاث التربُت  اإلالسفي، واللىامل اإلاازسة فُه لدي ؤكظاء َُئت الخدَز

في بلع الجاملاث اللسبُت، وػبلذ الدزاطت كلى كُىت كؼىائُت بلغذ 

ع في ولُاث التربُت بجاملت ول مً  ( مً ؤكظاء144) َُئت الخدَز

س والظلؼان كابىض، اإلالً زالد، وكحن ػمع( وكد ؤطفس   ث)ألاَش

كً مجمىكت مً الىخائج منها: ؤن اليظبت ؤلاحمالُت إلامازطت الدزاطت 

ع في ولُاث التربُت بجاملت:  الدؼازن اإلالسفي لدي ؤكظاء َُئت الخدَز

س، وكحن ػمع، والظلؼان ك ابىض، واإلالً زالد( لِظذ مسجفلت )ألاَش

%( وجاهد الحاحت 62.94وجلم في الحدود الدهُا للمدي اإلاخىطؽ )

ع في  لخىمُت ممازطاث الدؼازن اإلالسفي لدي ؤكظاء َُئت الخدَز

الجاملاث اللسبُت. هما ؤطفس ث الىخائج كً الخدلُل اللاملي كً 

ىامل مازسة كاملحن زئِظحن َما اللامل الخىـُمي واللامل الشخص ي هل

في ممازطت الدؼازن اإلالسفي، وؤن جإزحر اللاملحن الخىـُمي والشخص ي 

 هرلًًتراوح بحن مدي الخإزحر اإلاسجفم واإلاخىطؽ في بلع الجاملاث، 

ؤهدث الىخائج كلى دوز اللامل الخىـُمي في جددًد ممازطت الدؼازن 

بُيذ الىخائج كدم وحىد فسوق دالت و اإلالسفي في حمُم الجاملاث. 

ع إلامازطت الدؼازن اإلالسفي، هما   في جلدًس ؤكظاء َُئت الخدَز
ً
بخصائُا

[ كً اللىامل اإلاازسة في حؼازن 5] هؼفذ دزاطت الؼهسي واإلاسغالوي

اإلالسفت لدي ازخصاص ي مساهص مصادز الخللم في اإلاملىت اللسبُت 
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الظلىدًت ووحد ؤن اللىامل ألازالكُت لها ؤزس هبحر في طلىهُاث حؼازن 

( جليها اللىامل الثلافت 2.7ت خصلذ كلى ؤكلى مخىطؽ خظابي )اإلالسف

( هما جىصلذ بلى ؤَمُت اطخسدام الخلىُت 2.36الخىـُمُت بمخىطؽ )

ب هثلافت ًيبغي الحسص كليها  في كملُت الدؼازن اإلالسفي والخدٍز

زغدة،  بى%. فُما ؤهدث دزاطت 66سفي بيظبت للحصٌى كلى حؼازن مل

ع ]و  صس الخلاون واللمل الجماعي بحن اللاملحن في [ كلى ؤَمُت كى6دَز

كملُت الدؼازن اإلالسفي. هما بُيذ وحىد ؤزس ذو داللت بخصائُت لدؼازن 

ت في اللمل في هىكُت كمل اإلاىازد  اإلالسفت كلى ؤداء اإلاىازد البؼٍس

م ول  را كً ػٍس ت َو ت وكلى الجاهب الظلىوي ألداء اإلاىازد البؼٍس البؼٍس

ل مً اللملُاث الفسكُت  لدؼازن اإلالسفت واإلاخمثلت في جبادٌ وهلل وجدٍى

اإلالسفت، بال ؤن حؼازن اإلالسفت بحن اللاملحن ًفخلس بلى الخسؼُؽ 

، وبُيذ دزاطت 
ً
والخىحُه مً كبل ؤلادازة الللُا مما حلل دوزٍ مددودا

[ وحىد ملىكاث إلدازة اإلالسفت بدزحت مخىطؼت 7] اللجزي والحسبي

ت( خُث بؼيل كام في حمُم ابلادَا  ت والفىُت والبؼٍس الثالر)ؤلاداٍز

بلغ اإلاخىطؽ الحظابي الىلي إلالىكاث بدازة اإلالسفت في الجاملاث 

ى ما ٌؼحر بلى وحىد جلً اإلالىكاث بدزحت 3.66الظلىدًت ) (، َو

ت  مخىطؼت، هما بُيذ ؤن دزحت الخلدًس إلالىكاث بدازة اإلالسفت البؼٍس

ث بدزحت )مخىطؼت( ( وحاء3.81حاءث )مسجفلت( بمخىطؽ خظابي )

ت بمخىطؽ خظابي ) ( 3.55، 3، 62إلالىكاث بدازة اإلالسفت الفىُت وؤلاداٍز

كلى الخىالي، وؤؿهسث الدزاطت وحىد فسوق في جلدًساث اإلاظخجُبحن 

إلالىكاث بدازة اإلالسفت حلصي إلاخغحر الخسصص، وواهذ اإلالىكاث ؤهبر مً 

 .وحهت هـس ؤفساد كُىت الدزاطت بالخسصصاث ألادبُت

وحىد ؤزس ذو داللت بلى [ 8] وكبُداث كبد اإلالًبِىما جىصلذ دزاطت      

س الىفاءاث الجماكُت مما ًاهد كلى  بخصائُت للدؼازن اإلالسفي في جؼٍى

طسوزة جدكُم اإلاؼازهت في اإلالسفت مً زالٌ بًجاد بِئت حلاوهُت حظمذ 

الىفاءاث بخلاطد وجإشز الىفاءاث الفسدًت والاهخلاٌ الدًىامُيي بلى 

[ كلى وحىد كالكت ازجباغ 9] ي الجماكُت. هرلً هؼفذ دزاطت اللظىس 

وؤزس بحن ؤبلاد الثلافت الخىـُمُت والدؼازن اإلالسفي، هما ؤؿهسث 

الدزاطت كدم وحىد فسوق ذاث داللت بخصائُت في بحاباث افساد اللُىت 

  حلىد بلى اللمس والدزحت الللمُت والخبرة ووحىد فسوق حلىد للجيع

[ ؤن ألاَمُت اليظبُت للملُت 10] دزاطت ؤبى اللال وضحذهرلً       

الدؼازن في اإلالسفت ال جخم بصىزة بًجابُت مً وحهت هـس ؤكظاء َُئت 

ع في ولُت التربُت بجاملت الؼائف  .الخدَز

[ ؤن الثلافت الخىـُمُت بجاملت كحن 11] هما ؤهدث دزاطت َالٌ     

مثل: احظام اللمل بالفسدًت، ػمع حلاوي مً طلف في كدة حىاهب 

ً وطلف اإلاؼازهت، وصلىبت  وكلت السغبت في الخيظُم مم آلازٍس

الحصٌى كلى اإلاللىماث، وصلىبت جلبل ألاكظاء للىلد البىاء والخغرًت 

 .اإلاسجدة

[ التي 12] وفي دزاطت ؤزسي كلى ذاث الجاملت حاءث دزاطت ببساَُم     

لثلافت السؤي والسؤي آلازس بالجاملت، ؤػازث بلى كلت جىافس اإلاىار اإلاالئم 

ع باليلُاث ألافياز واإلالترخاث التي  خُث ال ًدبادٌ ؤكظاء َُئت الخدَز

م  حظاكد كلى بجمام اللمل بصىزة ؤفظل، وؤن اللمل بسوح الفٍس

 
ً
ا  ؤو طسوٍز

ً
لِظذ طمت ممحزة لللمل، هما ؤن الابخياز لِع مؼلبا مهما

 .في ولُاث الجاملت

[ التي ؤهدث كلى وحىد فجىة زكمُت 13] الربُاوي هرلً دزاطت     

واضحت بحن بلدان اللالم اإلاخلدمت والبلدان الىامُت والتي جظم مً بُنها 

 في بطهام الجاملاث 
ً
الدٌو اللسبُت، باإلطافت بلى ؤن َىان طلفا

الظلىدًت بالؼيل الري ًخىافم والخدٌى هدى مجخمم اإلالسفت للدم 

مجاٌ وؼس اإلالسفت، وطلف الخلاون ؤو وحىد زؼؽ كلمُت مظبلت في 

الؼساهت ما بحن الجاملاث الظلىدًت وماطظاث اللؼاق الخاص في 

 كلى بطهام الجاملاث 
ً
ى ما ؤزس طلبا مجاٌ جؼبُم ووؼس اإلالسفت َو

 .الظلىدًت بالؼيل الري ًخىافم والخدٌى هدى مجخمم اإلالسفت

الخلسف كلى [ بلى 14] هما َدفذ دزاطت الىُالوي وؤبى الىادي     

اللىامل اإلايىهت للثلافت اإلااطظُت الداكمت للدؼازن اإلالسفي في 

الجاملاث ألازدهُت ولخدلُم َدف الدزاطت جم جؼبُم اطدباهت كلى 

ع في الجاملت ألازدهُت بلغ كددَا ) ( 593كُىت مً ؤكظاء َُئت الخدَز

كظى وكد ؤطفسث الىخائج كً مىافلت ؤغلب ؤفساد كُىت الدزاطت كلى 

ىامل اإلالترخت هميىهاث للثلافت اإلااطظُت الداكمت للدؼازن اإلالسفي الل

وفي ملدمتها، حشجُم ألافساد كلى حؼازن اإلالسفت وبوؼاء ؤهـمت للحىافص 

ص الخلاون والخيظُم مم ألاكظام واللماداث في الجاملت  .واإلايافأث وحلٍص

[ 15] فُما بُيذ الدازطاث ألاحىبُت ومنها دزاطت فىلىود وآزسون       

اججاَاث ألاوادًمُحن في حاملاث اإلاملىت اإلاخددة في جبادٌ اإلالسفت 

م في بلع اللىامل التي جازس في ؤوؼؼت جبادٌ اإلالسفت  ووحهاث هـَس

 في )230وجم جؼبُم الدزاطت كلى )
ً
( حاملت، وجم اطخسدام 11( ؤوادًمُا

م في جبادٌ اإلالسفت واللىامل ذاث الصلت،  اطدباهت لجمم وحهاث هـَس

اإلايافأث والجملُاث اإلاخىكلت، واإلاظاَمت اإلاخىكلت، واإلالخلداث  مثل:

ت كً جبادٌ وحؼازن اإلالسفت واللُادة والهُيلت واإلاىهجُت،  اإلالُاٍز

والاهخماء بلى اإلااطظت واإلاىـمت وجىىىلىحُا اإلاللىماث وجىصلذ هخائج 

ما الدزاطت بلى ؤن اججاَاث ألاوادًمُحن هدى حؼازن اإلالسفت بًجابي فُ

ىطم كالكاتهم  ًخللم باكخلادَم ؤن الدؼازن اإلالسفي ًدظً ؤدائهم ٍو

مم شمالئهم هما ًىفس فسصت للتركُت الدازلُت والخلُِىاث الخازحُت. هما 

[ بلى ؤَمُت جبادٌ اإلالسفت وحؼازهها بحن 16ؤػازث دزاطت ححن وآزسون ]

ع، وملىكاث ذلً، وآلالُاث الالشمت لدشجُم جب ادٌ ؤكظاء َُئت الخدَز

اإلالسفت وحؼازهها، ولخدلُم ذلً جم جؼبُم اطدباهت كلى كُىت مً 

ا بلغذ ) ع بيلُاث بدازة ألاكماٌ في مالحًز ( 256ؤكظاء َُئت الخدَز

. وكد ؤطفسث الىخائج كً مىافلت ؤغلب ؤفساد اللُىت كلى ؤَمُت 
ً
كظىا

الدؼازن اإلالسفي في البِئت ألاوادًمُت، وؤن في ملدمت ملىكاث الدؼازن 

لسفي ما ًخمثل في كلت اإلايافإة والخلدًس، وطُم الىكذ، وهلص اإلا

 .ألاوؼؼت السطمُت وغحر السطمُت لغسض زلافت الدؼازن اإلالسفي

بدزاطت َدفذ بلى الخلسف كلى جإزحر بدزان  poh Yen [17] هما كام     

ع ألبلاد مىـمت الخللم كلى جبادٌ اإلاللىماث  ؤكظاء َُئت الخدَز

، وجددًد اللىامل اإلادفصة كلى حؼازن اإلالسفت بحن والخبراث وحؼازهها

ع، ولخدلُم ذلً جم جؼبُم اطدباهت كلى كُىت مً  ؤكظاء َُئت الخدَز

ت الخاصت بلغذ ) ع ببلع الجاملاث اإلاالحًز  (200ؤكظاء َُئت الخدَز

ىخائج كً وحىد مجمىكت مً اللىامل التي جازس في الكظىا وؤطفسث 

س، والثلافت  منها:دزحت حؼازن اإلالسفت وجبادلها  الحىافص، وفسص الخؼٍى

ع خٌى التهدًد  الخىـُمُت، والثلت، وجصىزاث ؤكظاء َُئت الخدَز

ع اإلاياهت ؤو فلدان محزة  .الري ًمثله حؼازن اإلالسفت مً خُث جلٍى
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[ دزاطت َدفذ بلى حلسف جصىزاث ؤكظاء َُئت 4وؤحسي هُم وحى ]     

ع خٌى حؼازن اإلالسفت وجلاطمها، وا  كلى الخدَز
ً
للىامل ألاهثر جإزحرا

ا مً ؤهثر اللىامل التي حلصش اللدزة الخىافظُت  َرٍ اللملُت، باكخباَز

للماطظت ألاوادًمُت، ولخدلُم ذلً جم جؼبُم اطدباهت كلى كُىت مً 

ع في اخدي الجاملاث الخاصت بيىزٍا الجىىبُت  ؤكظاء َُئت الخدَز

 وكد ؤطفسث الىخائج كً ؤن مً ؤ70بلغذ )
ً
بسش اللىامل اإلاازسة ( كظىا

ع  في كملُت الدؼازن اإلالسفي ما ًسجبؽ باججاَاث ؤكظاء َُئت الخدَز

ومدي كىاكاتهم بهرٍ اللملُت واطخلدادَم لها، ًليها هـم اإلايافإة 

 .والدكم اللُادي للدؼازن اإلالسفي

[ اللىامل التي حظاكد كلى 18د ]هما خددث دزاطت طهُل وداو      

ع ؤو حلىكها، ولخدلُم ذلً جم حؼازن اإلالسفت بحن ؤكظ اء َُئت الخدَز

ع ببلع الجاملاث  جؼبُم اطدباهت كلى كُىت ؤكظاء َُئت الخدَز

ت اللامت والخاصت بلغذ )  وؤطفسث الىخائج كً 161اإلاالحًز
ً
( كظىا

وحىد مجمىكت مً اللىامل التي جدكم حؼازن اإلالسفت بحن ألاوادًمُحن 

افت الخىـُمُت الظائدة، وبجاخت منها الخدفحز، والدكم اللُادي، والثل

 .الفسصت لللاءاث الللمُت السطمُت وغحر السطمُت

وكد ؤؿهسث الدازطاث الظابلت مدي الاَخمام بالدؼازن اإلالسفي بحن       

ص كدزاتهم  ع في الجاملاث وؤزس ذلً في حلٍص ؤكظاء َُئت الخدَز

س ماطظاتهم. هما خددث بلع الدزاطاث م وجؼٍى َس  ومهازاتهم وجؼٍى

دؼازن اإلالسفي بحن ؤكظاء َُئت الؤبسش اللىامل التي حظاكد كلى 

ع ؤو حلىكه وكد اطخفادث الباخثت مً جلً الدزاطاث في ألاػس  الخدَز

ت وجصمُم ؤداة الدازطت الحالُت، وجسخلف الدازطت الحالُت كً  الىـٍس

جلً الدازطاث مً خُث بِئت الخؼبُم، واإلاىهجُت وألاطالُب ؤلاخصائُت 

 .متاإلاظخسد

 مشكلت الدراست. 2

حلٌى اإلاجخملاث كلى دوز الجاملاث في حؼىُل اإلالسفت وبدازتها    

 مً الدوز 
ً
ا مً اإلااطظاث وذلً اهؼالكا ا وحؼازهها ملازهت بغحَر ووؼَس

اإلاىاغ بها في زدمت اإلاجخمم، بذ ؤن الجاملاث بمسخلف ؤهىاكها 

ت اإلادزبت وؤهماػها هي اإلاظئىلت كً بكداد وتهُئت اليىادز  البؼٍس

لت، والتي حلد اللىصس الحُىي لجمُم كملُاث الخىمُت اإلاجخملُت  واإلاَا

الؼاملت طىاء كلى مظخىي اللؼاق الحيىمي ؤو الخاص، مما ٌظخلصم 

ت الحدًثت، التي  طسوزة جبجي اإلافاَُم وألاطالُب واإلامازطاث ؤلاداٍز

ادي حظهم في السفم مً مظخىي ألاداء الخللُمي والبدثي، والا  بخيازي، ٍو

 ].19] بلى الازجلاء بمظخىي حىدة مسسحاتها"

لرا حظعى الجاملاث الُىم بلى اللحاق بسهب الجىدة والخمحز الللمي      

والبدثي وجدلُم الاكخماد ألاوادًمي والخىافظُت اللاإلاُت والحصٌى كلى 

ث اإلاللىماجُت واإلالسفُت في الاهخلاٌ مً هـم اإلالسفت 
ً
ول اإلاظخجدا

 اإلاغل
ً
 زمُىا ً ومصدزا

ً
لت للىـم اإلافخىخت، خُث حلد اإلالسفت مىزدا

ا جمثل اللىة والاكخداز   للمحزة والخماًص بحن اإلااطظاث باكخباَز
ً
ؤطاطُا

لإلفساد واإلاىـماث اإلاسخلفت، وجـهس ؤَمُت بدازة اإلالسفت في الترهحز كلى 

ت التي اطخدىذث  حؼازن اإلالسفت الري ٌلد ؤخد ؤهثر اإلافاَُم الفىٍس

ً في مجاٌ بدازة اإلالسفت، باكخباٍز ؤخد  كلى اَخمام الباخثحن واإلافىٍس

ؤَم كملُاث بدازة اإلالسفت ومفخاح هجاح َرٍ ألازحرة. لرا فةن اإلاؼيلت 

الىبري التي جىاحه بدازة اإلالسفت جسجبؽ بمىطىق مؼازهت اإلالسفت مم 

ا وجىـُ ً ولِع بلظاًا جدصُل اإلالسفت وبهخاحها ؤو ابخياَز مها آلازٍس

ً ٌلجي ججاوش كلباث مخلددة  ليىن مؼازهت اإلالسفت وجلاطمها مم آلازٍس

وملالجت كُىد ومددداث في الىفع ؤلاوظاهُت زاصت بذا واهذ مؼازهت 

 ].20] اإلالسفت جسجبؽ بالخبرة واإلاهازة الفسدًت اإلاىدظبت

واإلاؼازهت في اإلالسفت هي ؤكسب ما جيىن بلى اإلاؼازهت في الثروة،         

والاججاٍ ؤلاًجابي هدى اإلاؼازهت في اإلالسفت مؼخم مً اللُمت 

الاحخماكُت، ومً زم فةن اإلااطظاث جدخاج بلى الاطدثماز في اللُم 

الاحخماكُت اللائمت كلى الثلت والخبادلُت والاخترام ومً البدًهي اللٌى 

بإن اإلاؼازهت في اإلالسفت لِظذ غاًت في خد ذاتها ولىنها وطُلت لخدلُم 

، فممازطت الدؼازن اإلالسفي ًيخج كىه جدظحن الفلالُت الخىـُمُت، غاًت

خُث بن هخاج الدؼازن اإلالسفي َى بًجاد اإلالسفت الجدًدة والابخياز 

الري طُادي بلى جدظحن ألاداء الخىـُمي، وبالخالي جبرٌ اإلااطظاث 

 مىثفت لدشجُم اإلاىؿفحن كلى اإلاؼازهت في اإلالسفت، مما 
ً
اإلاسخلفت حهىدا

 ًمىن
ً
ها مً الحفاؾ كلى دوزَا هماطظاث ذهُت في بِئت مخؼىزة كلمُا

[ 
ً
 ].18وجلىُا

فمً زالٌ الدؼازن اإلالسفي الفلاٌ جخدلم كُمت هبحرة كلى اإلاظخىي       

الخىـُمي للماطظت الجاملُت فمً زالله ًمىنها جدظحن الىفاءة، 

ب والحد مً اإلاساػس الىاججت  وججىب الخىساز، وزفع جيالُف الخدٍز

لخبر طسوزي  .[21] كً كدم الخإهد هما ًادي بلى وؼس ألافياز اإلابخىسة، َو

جىب اإلااطظت اشدواحُت الجهد ؤو جىساز  لإلبداق، وبالخالي الخجدًد ٍو

للل مً الىكذ الالشم لخدلُم الىفاءة الخىـُمُت مً زالٌ  ألازؼاء ٍو

 .الخدظحن اإلاظخمس ألفظل اإلامازطاث الخىـُمُت

ازن اإلالسفي باإلطافت بلى ؤَمُخه الخىـُمُت له ؤَمُت هما ؤن الدؼ      

ع طىاء كلى  كلى اإلاظخىي الفسدي ؤو الشخص ي ألكظاء َُئت الخدَز

اإلاظخىي الاحخماعي، مً خُث دكم السوابؽ واللالكاث ؤلاوظاهُت بحن 

الصمالء ؤو كلى اإلاظخىي اإلانهي مً خُث جدلُم مفهىم الخؼىز اإلانهي 

 مً ألاخُان ًدلم ودكم الخللم اإلاظخمس فا
ً
لدؼازن اإلالسفي في هثحرا

مصلحت شخصُت لألفساد خُث ؤهه ٌلصش الخىمُت الشخصُت والخلدم 

 مً الخلدم والخلدًس الشخص ي
ً
دؤ جلب اإلايافأث ؤو مٍص  .الىؿُفي ٍو

حن الخىـُمي        وبالسغم مً َرٍ ألاَمُت للدؼازن اإلالسفي كلى اإلاظخٍى

زاطاث حؼحر بلى ؤن كملُت حؼازن والفسدي في الجاملاث بال ؤن الد

اإلالسفت في الجاملاث جىاحهها اللدًد مً الخددًاث واإلالىكاث التي جازس 

في طلىهُاث حؼازن اإلالسفت، وفي َرا الظُاق ًبرش بلع اإلاهخمحن 

 مً الظلبُاث الخىـُمُت والشخصُت في 
ً
بلظاًا الخللُم الجامعي هثحرا

ى طلف الدؼازن اإلالسفي ومً الىطم الساًَ بالجاملاث والتي جاػس كل

ذلً: الفسدًت والاولصالُت، غُاب اللمل الجماعي اإلاىـم، واإلابالغت في 

الاكخداد بالخسصص كلى خظاب وخدة اإلالسفت وجياملها، مما ؤدي بلى 

اهىفاء ألاكظام والخسصصاث الللمُت كلى ذاتها، وؤكاق بكامت خىاز 

وطلف الخمظً باللُم بُنها في بػاز مبدؤ وخدة اإلالسفت وجياملها، 

ى ما ؤػازث 3والخلالُد الجاملُت ألاصُلت، وجلبل الىلد البىاء. ] [ َو

[ 7] بلُه هخائج اللدًد مً الدزاطاث مً بُنها دزاطت اللجزي والحسبي

[ 13] [ والربُاوي12] [ وببساَُم11] [ ودزاطت َال10ٌ] ودزاطت ؤبى اللال

 ].4] ى[ ودزاطت هُم وح14] والىُالوي وؤبى الىادي

 وفي طىء ما طبم ًمىً بلىزة مؼيلت الدزاطت في الظااٌ السئِع       
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ع بجاملت  :الخالي ما ملىكاث الدؼازن اإلالسفي لدي ؤكظاء َُئت الخدَز

خفسق مً الظااٌ السئِع ألاطئلت  جبىن، وما طبل الخغلب كليها؟ ٍو

 :الفسكُت الخالُت

 أ. أسئلت الدراست

ع في ما اإلالىكاث الخىـُمُت  للدؼازن اإلالسفي بحن ؤكظاء َُئت الخدَز

 حاملت جبىن؟

ع في  ما اإلالىكاث الشخصُت للدؼازن اإلالسفي بحن ؤكظاء َُئت الخدَز

 حاملت جبىن؟

ع في  ما اإلالىكاث اإلاادًت للدؼازن اإلالسفي بحن ؤكظاء َُئت الخدَز

 حاملت جبىن؟

ن ؤكظاء ما الظبل اإلالترخت للخغلب كلى ملىكاث الدؼازن اإلالسفي بح

ع في حاملت جبىن؟  َُئت الخدَز

َل جىحد فسوق ذاث داللت بخصائُت بحن مخىطؼاث اطخجابت ؤفساد 

ع في  اللُىت خٌى ملىكاث الدؼازن اإلالسفي بحن ؤكظاء َُئت الخدَز

 إلاخغحراث الدزاطت )الجيع، 
ً
حاملت جبىن وطبل الخغلب كليها جبلا

 الجيظُت، الدزحت الللمُت، هىق اليلُت(؟

  داف الدراستأهب. 

 :َدفذ الدزاطت الحالُت بلى جدلُم ألاَداف الخالُت

ع في  الخلسف كلى ملىكاث الدؼازن اإلالسفي لدي ؤكظاء َُئت الخدَز

 :حاملت جبىن مً زالٌ الىؼف كً

اإلالىكاث الخىـُمُت للدؼازن اإلالسفي بحن ؤكظاء َُئت الخدَزع في 

 .حاملت جبىن

ع في اإلالىكاث الشخصُت للدؼازن اإلالسفي  بحن ؤكظاء َُئت الخدَز

 .حاملت جبىن

ع في حاملت  اإلالىكاث اإلاادًت للدؼازن اإلالسفي بحن ؤكظاء َُئت الخدَز

 .جبىن

الظبل اإلالترخت للخغلب كلى ملىكاث الدؼازن اإلالسفي بحن ؤكظاء َُئت 

ع في حاملت جبىن  .الخدَز

 وحىد فسوق ذاث داللت بخصائُت بحن مخىطؼاث اطخجابت ؤفساد اللُىت

 
ً
خٌى ملىكاث الدؼازن اإلالسفي والظبل اإلالترخت للخغلب كليها جبلا

 (.إلاخغحراث الدزاطت )الجيع، الجيظُت، الدزحت الللمُت، هىق اليلُت

  أهميت الدراستج. 

جيبم ؤَمُت َرٍ الدزاطت مً ؤَمُت اإلاىطىق الري جدىاوله والظُاق     

الري جؼبم فُه، وللل ألاَمُت جبرش مً زالٌ بللاء الظىء كلى مفهىم 

الدؼازن اإلالسفي هإخد اإلافاَُم اإلالاصسة واإلاهمت إلاىـماث ألاكماٌ. 

هرلً ازساء البدث الللمي في مجاٌ حؼازن اإلالسفت باإلااطظاث 

لجاملاث. هما ًامل ؤن حظاكد هخائج َرٍ الدزاطت مظاولي الخللُمُت وا

اللُاداث ألاوادًمُت ومخسري اللساز في الجاملاث وماطظاث الخللُم 

ص زلافت جىـُمُت  اللالي في جفلُل كملُت الدؼازن اإلالسفي وبًجاد وحلٍص

ع  داكمت الهخلاٌ اإلالسفت وحؼازهها بحن حمُم ؤكظاء َُئت الخدَز

ت اإلالسفت دازل اإلااطظت الجاملُت، بطافت بلى وطمان بلاء واطخمس  اٍز

ع ؤهفظهم في الخلسف كلى الخددًاث التي  مظاكدة ؤكظاء َُئت الخدَز

جىاحه حؼازن اإلالسفت والخبراث فُما بُنهم ومدي بمياهُت الخغلب كليها 

حن الفسدي والخىـُمي، هما طخمهد َرٍ  إلاا لرلً مً فىائد كلى اإلاظخٍى

م ؤمام كدد مً الباخثحن إلحساء دزاطاث ؤزسي في مجاٌ  الدزاطت الؼٍس

 .الدزاطت بددود مسخلفت

 مصطلحاث الدراستد. 

 Barriers  ملىكاث

اللائم ومً الًصاٌ  اللىق: لفف كائم: [27]حاء في اإلاعجم الىطُؽ      

 مىله مىه وػغله كىه" هما 
ً
 كً خاحخه وكاكه الص يء كىكا

ً
ٌلىكه ؤمسا

"زحل كىق: ال  جدذ مادة كىق:  [28]مىـىز حاء في لظان اللسب البً 

زحر كىدٍ، والجمم ؤكىاق. وكاكه كً الص يء ٌلىكه كىكا: صسفه 

م وؤلاكخُاق. وذلً بذا ؤزاد ؤمسا فصسفه كىه  وخبظه، ومىه الخلٍى

صازف، واللىق ألامس الؼاغل، وكىائم الدَس الؼىاغل مً ؤخدازه، 

 ."والخلىق الخثبُؽ

ث بإنها: "ول ألاػُاء، ؤو ألاشخاص، ؤو [ اإلالىكا22هما كسف حسحع ]

ألاػياٌ الاحخماكُت التي ًمىً ؤن جيىن كائلا ًدٌى دون ؤن ًدلم 

 ."ؤلاوظان ؤَدافه وػمىخاجه

 Knowledge sharing  الدؼازن اإلالسفي

جؼبُم ملخمد وهلل لألفياز والسئي " كسف الدؼازن اإلالسفي باهه:

ً مصدز وؼىئها بلى والخبراث مً شخص آلزس وجبادٌ للمللىماث م

ص الخفاكل بحن مظخسدميها  .[23] " ميان اجصالها وحلٍص

لصد بمفهىم الدؼازن اإلالسفي بحسائُا في َرٍ الدزاطت باهه:       ٍو

ع اإلاللىماث وألافياز والخبراث  كملُت جبادٌ ؤكظاء َُئت الخدَز

دت منها والظمىُت، ذاث الصلت باللمل الجامعي  واإلالازف الصٍس

فُما بُنهم، بما ًمىنهم مً اللُام بإكمالهم كلى هدى مبدق، وجلاطمها 

دلم اللُمت واإلاحزة الخىافظُت للماطظت الجاملُت  .ٍو

لسف ملىكاث الدؼازن اإلالسفي بحسائُا بإنها: مجمىكت اإلالىكاث       
ُ
وح

الخىـُمُت والشخصُت والخلىُت التي جدٌى دون جدلُم حؼازن وجلاطم 

ع بجاملت جبىناإلالسفت بحن ؤكظاء َُئت   .الخدَز

  مددداث الدزاطتٌ. 

ع  الحد اإلاىطىعي: ملىكاث الدؼازن اإلالسفي لدي ؤكظاء َُئت الخدَز

في حاملت جبىن مً زالٌ ألابلاد الخالُت )الخىـُمي، الشخص ي، اإلاادي( 

 .وطبل الخغلب كليها

ع  الحد البؼسي: اكخصسث َرٍ الدزاطت كلى حمُم ؤكظاء َُئت الخدَز

 .( في حاملت جبىن)ذوىز واهار

ت والللمُت بجاملت جبىن اإلالس  الحد اإلاياوي: ػمل اليلُاث الىـٍس

 .السئِس ي

ذ َرٍ الدزاطت في الفصل الثاوي مً اللام الجامعي  الحد الصمجي: ؤحٍس

 .َـ1437/1438

 الطريدقت وإلاحراءاث. 3

 مىهج الدراستأ. 

 .الدزاطت اطخسدمذ الباخثت اإلاىهج الىصفي الخدلُلي إلاىاطبخه إلاىطىق

  مجتمع الدراستب. 

ع في اليلُاث       جيىن مجخمم الدزاطت مً حمُم ؤكظاء َُئت الخدَز

ت الخابلت لجاملت جبىن في اإلاملىت اللسبُت الظلىدًت  الللمُت والىـٍس

( كظىا وفم اخصائُاث حاملت جبىن زالٌ اللام 777والبالغ كددَم )

س الظىىي الل1438َـ/1437الجامعي   (.اػس، حاملت جبىنَـ )الخلٍس
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 عيىت الدراستج. 

ع، بلد       جم جؼبُم الدزاطت كلى كُىت ممثلت ألكظاء َُئت الخدَز

، خُث بلغذ اللُىت 30اطدبلاد كُىت الثباث البالغ كددَا )
ً
( فسدا

ع بيظبت )300) %( مً اللدد الىلي ألفساد 38.6( كظى َُئت جدَز

 واطترد ك777اإلاجخمم والبالغ كددَم )
ً
( اطدباهٍت واهذ 127دد)( كظىا

 للخدلُل ؤلاخصائي. والجدٌو )
ً
( ًبحن زصائص كُىت الدزاطت 1صالحت

 إلاخغحراتها
ً
 .وفلا

 :زصائص ؤفساد كُىت الدزاطت

 1حدول 

 ملتغيراتها )الجيس
ً
 (التخصص-الجيسيت-الدرحت العلميت-خصائص عيىت الدراست وفدقا

 اليسبت املئويت العدد املتغير اليسبت املئويت العدد املتغير

 50.4 64 غحر طلىدي الجيظُت 50.4 64 ذهس الجيع

 49.6 63 طلىدي 49.6 63 ؤهثى

 %100 127 اإلاجمىق %100 127 اإلاجمىق

 51.2 65 هـسي  الخسصص 50.4 64 ؤطخاذ مظاكد الدزحت الللمُت

 48.8 62 كملي 49.6 63 ؤطخاذ مؼازن وؤطخاذ

 %100 127 اإلاجمىق %100 127 اإلاجمىق

  الدراست أداةد. 

 الصلت ذاث الظابلت والدزاطاث الادبُاث بمساحلت الباخثت كامذ    

 زم ومً اإلاظخسدمت ألادواث مً كدد كلى والاػالق الدزاطت بمىطىق

  البُاهاث لجمم هإداة اطدباهت جصمُم

  :الدزاطت ؤداة صدق

 الدزاطت ألداة الـاَسي  الصدق مً للخدلم: الـاَسي  الصدق - ؤ

ع َُئت ؤكظاء مً اإلادىمحن مً كدد كلى كسطذ  الجاملاث في الخدَز

 ودكت ألحله وطلذ ما للُاض مالءمتها مدي مً للخإهد الظلىدًت

ت الصُاغت  غحر وخرف إلاجاالتها اللبازاث اهخماء ومدي لللبازاث اللغٍى

 ألازر وبلد مىاطبتها ًسون ؤزسي  كبازاث واكتراح اللبازاث مً اإلاىاطب

 في الاطدباهت ؤصبدذ وجىحيهاتهم وملترخاتهم اإلادىمحن بملحىؿاث

  كبازة( 43) بـ النهائُت صىزتها
ً
 اطدباهت بلى خىلذ زم كبازة( 60) مً بدال

 .بلىتروهُت

ٌ  زالٌ مً ؿهس: الازجباػي الصدق _ب  جبحن خُذ( 2) زكم الجدو

 الاطدباهت إلاداوز  بحرطىن  ازجباغ ملامل

 2 حدول 

 الاستباهت ملحاور  بيرسون  ارجباط معامل

 سبل التغلب على معوقاث التشارك املعرفي معوقاث التشارك املعرفي املحور 

 448** 1 ملىكاث الدؼازن اإلالسفي

 1 448** طبل الخغلب كلى ملىكاث الدؼازن اإلالسفي

  دالت **
ً
 0.001 كىد بخصائُا

ٌ  مً ًخطح        بحن بحرطىن  ازجباغ ملامل كُمت ؤن( 2) الجدو

 وهي( 04488) بلغذ كليها الخغلب طبل وبحن اإلالسفي الدؼازن ملىكاث

  دالت كُمت
ً
 ؤداة صدق بلى ٌؼحر مما( 0401) داللت مظخىي  كىد بخصائُا

 .الدازطت

  الدزاطت ؤداة زباث

 كُىت كلى جؼبُلها وبكادة جؼبُلها حسي  الدزاطت ؤداة زباث مً للخدلم

ع، َُئت كظى( 30) مً جيىهذ كؼىائُت  كُىت زازج مً جدَز

ٌ  الخؼبُم بحن ؤطبىكحن وبفازق  الدزاطت،  خظاب وجم والثاوي ألاو

ٌ  هسوهبار ؤلفا ملادلت باطخسدام الثباث   :ذلً بىضح( 3) والجدو

 3 حدول 

 كروهباخ ألفا معامل باستخدام الدراست أداة ملحاور  الثباث معامالث

 معامل الثباث محاور الاستباهت

 0.89 ملىكاث الدؼازن اإلالسفي

 0.96 طبل الخغلب كلى ملىكاث الدؼازن اإلالسفي

 0.945 ألاداة )الىلي(

ٌ  مً ًخطح        لحظاب هسوهبار ؤلفا ملامل كُم ؤن( 3) الجدو

 الخغلب لظبل( 0.96)و اإلالسفي، الدؼازن إلالىكاث( 0489) بلغذ الثباث

 الدزاطت ألداة الىلي الثباث بلغ بِىما اإلالسفي، الدؼازن ملىكاث كلى

ٌٍ  بثباث الدزاطت ؤداة جمخم كلى ًدٌ مما ؛(04945)  صالخُتها ًاهد كا

 .الدزاطت بُاهاث لجمم

 ومىاقشتها ىتائج. ال4

 الحظابُت اإلاخىطؼاث خظبذ الدزاطت، ؤطئلت كلى لإلحابت

ت والاهدسافاث  وشكذ وكد. لللُىاث( ث) ازخباز وؤحسي  والترجِب اإلالُاٍز

 ؤطئلت كلى الدزاطت كُىت ؤفساد الطخجاباث الحظابُت اإلاخىطؼاث

ٌ  في اإلاىضحت اإلالاًحر باكخماد الاطدباهت  (.4) زكم الجدو
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 4 حدول 

 الاستجابت خماسيت الستباهت ومداها املوافدقت مستوى 

 املدى درحت املوافدقت

 
ً
 5 -4.20 هبحرة حدا

 4.20ؤكل مً  -3.40 هبحرة

 3.40ؤكل مً  - 2.60 مخىطؼت

 2.60ؤكل مً  - 1.8 طلُفت

 
ً
 1.8ؤكل مً  طلُفت حدا

 ؤكظاء بحن اإلالسفي الدؼازن ملىكاث ما: السئِع الظااٌ هدُجت       

ع َُئت  كلى لإلحابت كليها؟ الخغلب طبل وما جبىن؟ حاملت في الخدَز

 الحظابُت اإلاخىطؼاث بةًجاد الباخثت كامذ السئِع الدزاطت طااٌ

ت والاهدسافاث ٌ  مىضح َى هما الدزاطت إلاداوز  اإلالُاٍز ( 6) زكم الجدو

ت والاهدسافاث الحظابُت اإلاخىطؼاث اطخسساج جم هما  اإلالُاٍز

ٌ  اإلادىز  كبازاث لجمُم اللام واإلاخىطؽ  الخىـُمُت،) الثالر بإبلادٍ ألاو

ٌ ( اإلاادًت الشخصُت،  .ذلً ًبحن( 5) زكم والجدو

 5 حدول 

 جبوك حامعت في املعرفي التشارك معوقاث حول  املوافدقت ودرحت املعياريت والاهحرافاث الحسابيت املتوسطاث

 درحت املوافدقت الاهحراف املعياري  املتوسط الحسابي ألابعاد البعد الترجيب

 هبحرة 047632 349016 البلد اإلاادي الثالث 1

2  ٌ  هبحرة 045530 347960 البلد الخىـُمي ألاو

 هبحرة 046290 345971 البلد الشخص ي الثاوي 3

 هبحرة 045020 347649 اإلاخىطؽ اللام للمدىز 

ٌ  مً ًخطح       الدؼازن إلالىكاث الخلدًس دزحت ؤن( 5) زكم الجدو

ع َُئت ؤكظاء بحن اإلالسفي  مسجفلت حاءث جبىن، حاملت في الخدَز

 اإلالُازي  والاهدساف( 347649) اإلاخىطؽ وان خُث هبحرة، وبدزحت

 حؼحر وهي ،(4.20-3.40) مً اإلاخىطؼاث مىؼلت في جلم وهي( 045020)

 :والخالي اإلالسفي الدؼازن ملىكاث ؤبلاد جسجِب وحاء. هبحرة دزحت بلى

ٌ  الترجِب في اإلاادي البلد حاء      واهدساف349016 بمخىطؽ ألاو

ى 047632 ملُازي   .هبحرة دزحٍت  بلى ٌؼحر َو

 واهدساف 347960 بمخىطؽ الثاوي الترجِب في الخىـُمي البلد وحاء    

ى ،045530 ملُازي   .هبحرة دزحٍت  بلى ٌؼحر َو

 واهدساف ،345971 بمخىطؽ الثالث، الترجِب في الشخص ي البلد وحاء  

ى046290 ملُازي  ظخيخج. اًظا هبحرة دزحت بلى ٌؼحر ،َو  ؤن طبم مما َو

 ألاكلى مً الترجِب كلى حاء جبىن حاملت في اإلالسفي الدؼازن ملىكاث

 .شخصُت ملىكاث وؤزحرا جىـُمُت ملىكاث مادًت، ملىكاث"  ألاكل بلى

ٌ  وزالصت  بسؤي الخإزحر مً هبحرة دزحت كلى ملىكاث وحىد بن: اللى

ظُت الهُئت ؤكظاء  في اإلالسفي الدؼازن ممازطت طلف كلى ًدٌ الخدَز

 وؤزسي  ومادًت جىـُمُت ألطباب ٌلىد ما منها: هثحرة ألطباب الجاملت

 .شخصُت

ٌ  الظااٌ هخائج  ؤكظاء بحن اإلالسفي للدؼازن الخىـُمُت اإلالىكاث ما: ألاو

ع َُئت   جبىن؟ حاملت في الخدَز

 6 حدول 

 التىظيمي البعد: ألاول  للبعد جبوك حامعت في التدريس هيئت أعضاء بين املعرفي التشارك معوقاث حول  املوافدقت ودرحت املعياريت والاهحرافاث املتوسطاث

الاهحراف  املتوسط: البعد ألاول: التىظيمي م

 املعياري 

 الترجيب الدرحت

 2 هبحرة 0479674 4.1260 كلت وحىد ؤهـمت مدفصة للدؼازن اإلالسفي بحن ؤكظاء َُئت الخدَزع 1

الخىـُمُت اإلالىكت للدؼازن اإلالسفي بحن ؤكظاء َُئت طُادة الثلافت  2

ع  الخدَز

345039 0484397 

 

 11 هبحرة

طلف حشجُم اللُاداث الاوادًمُت إلابادزاث الدؼازن اإلالسفي بحن ؤكظاء  3

 َُئت الخدَزع.

 8 هبحرة 0487894 346378

 1 هبحرة 0474284 741654 كلت الحىافص اإلاشجلت كلى الدؼازن اإلالسفي بحن ؤكظاء َُئت الخدَزع 4

ع  5 حلازض الفلالُاث الالشمت للدؼازن اإلالسفي بحن ؤكظاء َُئت الخدَز

 واإلاهام اإلاىىػت بهم.

 4 هبحرة 0473190 349370

 9 هبحرة 0489911 346220 طلف اَخمام الجاملت بخفلُل الاطدؼازاث الللمُت. 6

بت اإلاخسصصت في 7 جدظحن الدؼازن  كلت اَخمام الجاملت بالبرامج الخدٍز

 اإلالسفي بحن ميظىبيها.

 6 هبحرة 0492676 347087

ت ألكظاء  8 كدم وحىد آلُت واضحت للمدافـت كلى خلىق اإلالىُت الفىٍس

 َُئت الخدَزع.

 7 هبحرة 0488651 346929
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 10 هبحرة 0491366 345669 طلف الخىزُم للملازف الظمىُت )الخبرة، اإلاهازاث، ؤلابداكاث( 9

عهدزة  10  5 هبحرة 0481112 347323 الاطخفادة مما َى مخاح مً ملازف وزبراث ؤكظاء َُئت الخدَز

 3 هبحرة 0487058 440630 طلف حشجم الجاملت إلايظىبيها كلى خظىز اإلااجمساث الللمُت 11

 هبحرة 045530 347960 مخىطؽ البلد الخىـُمي:

ٌ  مً ًخطح      ٌ  البلد ؤن الظابم الجدو  ملىكاث ؤبلاد مً ألاو

ع َُئت ؤكظاء بحن اإلالسفي الدؼازن ى الخدَز  حاء الخىـُمي البلد َو

 كلى هبحرة بدزحٍت  ًىفلىن  الدزاطت كُىت ؤفساد ؤن: ؤي هبحرة، بدزحت

 الخىـُمي البلد كلى إلاىافلتهم اللام اإلاخىطؽ بلغ خُث البلد، َرا

 بحن البلد َرا فلساث وجساوخذ 045530 اإلالُازي  والاهدساف ،347960

 بلى ٌؼحر مما هبحرة دزحت بلى حؼحر وهي ،(3.5039- 4.1260) الدزحخحن

 كلى حلمل فلٍس كؼس ؤخد وكددَا الخىـُمي البلد فلساث حمُم ؤن

 زكم الفلسة ألاولى اإلاسجبت في وحاءث. هبحرة بدزحت اإلالسفي الدؼازن بكاكت

 بحن اإلالسفي الدؼازن كلى اإلاشجلت الحىافص كلت: " كلى جىص التي( 4)

ع َُئت ؤكظاء  واهدساف ،4.1654 خظابي بمخىطؽ" الخدَز

 مدفصة ؤهـمت وحىد كلت( "1) زكم الفلسة جليها ،74284.ملُازي 

ع َُئت ؤكظاء بحن اإلالسفي للدؼازن  خظابي بمخىطؽ"  الخدَز

 كلت الدزاطت كُىت ؤزبذ بذا( 79674) ملُازي  واهدساف( 4.1260)

ع َُئت ؤكظاء بحن اإلالسفت وجلاطم مؼازهت جيافئ التي حىافص ال  .الخدَز

 وجلاطم بىاء ؤحل مً الخفاكل حشجُم الجاملت ؤهـمت جفخلد هما      

  كىصسا باكخباٍز الخدفحز ؤَمُت مً بالسغم ؤزوكتها دازل اإلالسفت
ً
 مهما

 ٌ  الىدُجت َرٍ وجخفم لرلً كائلا ٌلخبر وطلفه اإلالسفت كلى للحصى

 اإلالسفت ملىكاث مً ؤن بُيذ التي[ 7] والحسبي اللجزي  هدُجت مم

ت  خىافص الجاملت مىذ كدم َى اللسي  ؤم وحاملت جبىن بجاملت ؤلاداٍز

ً حشجُلُت  دزاطت هدُجت مم الىدُجت َرٍ جخفم هما بها، للمخمحًز

 حاملت في الخىـُمُت اللىامل ؤبسش  ؤن اجطح خُث[ 3] واإلاهدي الحافف

 اللامل وان( زالد اإلالً حاملت وهرلً كابىض والظلؼان ػمع كحن)

ت ؤهـمت وحىد لللت اإلاخظمً  والخبراث اإلالازف لدؼازن مىاطبت جدفحًز

ت ألاهـمت ؤَمُت كلى ًاهد مما"  الجاملاث َرٍ في الصمالء بحن  الخدفحًز

 ؤكظاء جدفحز في حظاَم التي ألاوادًمُت اللُاداث في اإلاظاولحن كبل مً

ع َُئت س هدى الخدَز  مم اجفلذ هما. بُنهم فُما اإلالسفي الدؼازن جؼٍى

  poh Yen [17]. هدُجت وهرلً[ 14] الىادي وؤبى الىُالوي دزاطت هدُجت

 كلى جىص والتي ألازحرة اإلاسجبت في( 2) زكم الفلسة حاءث بِىما      

 َُئت ؤكظاء بحن اإلالسفي للدؼازن اإلالىكت الخىـُمُت الثلافت طُادة"

ع  مما( 84397) ملُازي  واهدساف( 3.5039) خظابي بمخىطؽ" الخدَز

 الحظابُت باإلاخىطؼاث جلدًس ؤكل كلى خصلذ اللبازة َرٍ ؤن بلى ٌؼحر

ا ؤًظا هبحرة بدزحت ولىً الخىـُمي البلد في  مً هبحر ملىق  باكخباَز

ع َُئت ؤكظاء ؤمام جلف التي اإلالسفي الدؼازن ملىكاث  في الخدَز

را الجاملت  الدؼازن هجاح ؤن في الدزاطت كُىت ؤفساد حمُم ؤهدٍ ما َو

 في اللاملحن حهىد جدكم جىـُمُت زلافت وحىد كلى ًخىكف اإلالسفي

س لبىاء الجاملت  واطخسدامها اهدظابها ًمىً التي اإلالازف وجؼٍى

 جإزحر لها اإلاىـمت زلافت ؤن بلى الىدُجت َرٍ وحلصي  اللمل ؤداء لخدظحن

 باإلااطظت الخىـُمُت الثلافت ؤن هما ؤدائها، ومظخىي  فاكلُتها كلى هبحر

ت ألاهثر اإلادزل حلد الجاملُت  وذلً الفلاٌ، اإلالسفي للدؼازن خٍُى

 حلسكل ؤو حشجم التي اللمل وهـم واإلالخلداث اللُم جددد ليىنها

ع َُئت ؤكظاء بحن اإلالسفت وحؼازن وجبادٌ الخللم  وبالخالي الخدَز

 جسغب واهذ بذا الجاملُت اإلااطظت طحر كلى جازس الخىـُمُت فالثلافت

س الخدظحن في  جمُل فةنها اإلالسفت، لخلاطم مدفصة بِئت وجىفحر والخؼٍى

 وحؼازهها اإلالسفت جلاطم كملُت بلى جىـس ألنها والسئي ألافياز جبادٌ بلى

  وؿُفتها مً ػبُعي هجصء
ً
  ؤنها كلى بليها جىـس ؤن مً بدال

ً
 ًمىً ػِئا

را كلُه ؤلاحباز  بىاء وحظاهد حلصش  زلافت بًجاد الجاملت مً ًخؼلب َو

ع َُئت ؤكظاء بحن والخلاون  وجلاطمها اإلالسفت  كلى وجدث الخدَز

 فسق  زالٌ مً الجمُم مؼازهت طسوزة كلى وجاهد الجماعي اللمل

م بسوح حلمل التي اللمل  وحظاهد ألافياز جبادٌ كلى وجدث الفٍس

ً  ألاطاطُت اإلاخؼلباث مً حلخبر التي الخلاوهُت البِئت وجدكم آلازٍس

 .اإلالسفي للدؼازن

را       الثلافت باكخباز اللالكت ذاث الدزاطاث الُه جىصلذ ما ًاهد َو

  الخىـُمُت
ً
  كامال

ً
ا اإلالسفي الدؼازن ممازطت هجاح في خاطما  باكخباَز

 هدزاطت اإلالسفت ليؼاػاث والداكمت الخدخُت واللبىت ألاطاس ي اللىصس

 
ً
م مً هال  ].24] وخخاملت كبابىت ودزاطت [25] واإلاظاكد خٍس

 بحن اإلالسفي للدؼازن الشخصُت اإلالىكاث ما: الثاوي الظااٌ هخائج 

ع َُئت ؤكظاء  جبىن؟ حاملت في الخدَز

 7 حدول 

 الشخص ي البعد: الثاوي للبعد لدراست عيىت أفراد الستجاباث املعياريت والاهحرافاث الحسابيت املتوسطاث

 الترجيب الدرحت الاهحراف املعياري  املتوسط البعد الثاوي: الشخص ي م

ا مصدز كىة لهم. 1 ع بلى اخخياز اإلالسفت باكخباَز  4 هبحرة 0483817 345984 مُل بلع ؤكظاء َُئت الخدَز

ع في جلاطم اإلالسفت مم آلازٍسً 2  2 هبحرة 0485142 346378 جسدد بلع ؤكظاء َُئت الخدَز

ع للملازف كلى مً ًبادلىنهم اإلالسفت. 3  3 هبحرة 0487894 346378 اكخصاز حؼازن بلع ؤكظاء َُئت الخدَز

ع. 4  6 مخىطؼت 0490438 343543 طلف مهازاث الاجصاٌ كىد بلع ؤكظاء َُئت الخدَز

وبحن طلف كدزة بلع ؤكظاء َُئت الخدَزع كلى جىـُم ؤوكاتهم بحن اإلاهام اإلاىىػت بهم  5

 فلالُاث الدؼازن اإلالسفي.

 5 هبحرة 0492804 345984

 1 هبحرة 0482343 347559 كىاكت بلع ؤكظاء َُئت الخدَزع بظلف اللائد مً مؼازهت اإلالسفت مم آلازٍسً 6

 هبحرة    046290 345971 مخىطؽ البلد الشخص ي
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ٌ  مً ًخطح        الشخصُت اإلالسفي الدؼازن ملىكاث ؤن( 7) زكم الجدو

ٌ  في مىضح َى هما الترجِب كلى حاءث  مخىطؽ وبلغ( 7) الجدو

ى( 345971) الشخصُت اإلالسفي الدؼازن ملىكاث  خظابي مخىطؽ َو

 واخدٍ وفلسة هبحرة بدزحت فلساث زمع وحاءث ،(هبحرة) دزحت ذو

 .مخىطؼت بدزحت

ع َُئت ؤكظاء بلع كىاكت( "6) زكم الفلسة حاءث        الخدَز

ً مم اإلالسفت مؼازهت مً اللائد بظلف  ألاولى اإلاسجبت في"  الازٍس

 الخدَزع َُئت ؤكظاء ؤن بلى ٌؼحر مما ،(3.7559) خظابي بمخىطؽ

 مؼازهت مً واإلالىىي  اإلاادي اللائد طلف مً جامت كىاكت لديهم

ً ترددون  ًحجمىن  فهم لرا والخجازب والخبراث اإلالازف آلازٍس  في ٍو

ً الصمالء مم اإلالسفت جلاطم را وآلازٍس  التي( 2) زكم الفلسة ؤهدجه ما َو

ع َُئت ؤكظاء بلع جسدد" كلى جىص  مم اإلالسفت جلاطم في الخدَز

ً ( 3.6378) خظابي بمخىطؽ الثاهُت اإلاسجبت في حاءث التي"  آلازٍس

 زكم الفلسة ألازحرة اإلاسجبت في حاءث بِىما(.0485142) ملُازي  واهدساف

ع َُئت ؤكظاء بلع كىد الاجصاٌ مهازاث طلف(" 4) ." الخدَز

ى( 3.3543) بلغ خظابي بمخىطؽ  دزحت ذو خظابي مخىطؽ َو

ع َُئت ؤكظاء ؤن بلى ٌؼحر مما( مخىطؼت)  طلف ؤن ًسون الخدَز

  حؼيل ال الاجصاٌ مهازاث
ً
  كائلا

ً
 فهم اإلالسفت لدؼازن ؤمامهم هبحرا

 ملىكاث َىان بن غحر طهىلت بيل بُنهم فُما الخىاصل ٌظخؼُلىن 

 اإلالسفت حؼازن حلُم بُنهم فُما والخىاصل الاجصاٌ مهازاث مً ؤهبر

ً وبحن بُنهم  الخدَزع َُئت ؤكظاء بلع حؼازن اكخصاز منها آلازٍس

 الخدَزع َُئت ؤكظاء بلع مُل. اإلالسفت ًبادلىنهم مً كلى للملازف

ا اإلالسفت اخخياز بلى  بلع كدزة وطلف. لهم كىة مصدز باكخباَز

ع َُئت ؤكظاء  وبحن بهم اإلاىىػت اإلاهام بحن ؤوكاتهم جىـُم كلى الخدَز

 .اإلالسفي الدؼازن فلالُاث

 ؤكظاء بحن اإلالسفي للدؼازن اإلاادًت اإلالىكاث ما: الثالث الظااٌ هخائج

ع َُئت   جبىن؟ حاملت في الخدَز

 8 حدول 

 املادي: الثالث للبعد الدراست عيىت أفراد الستجاباث املعياريت والاهحرافاث املتوسطاث

 الترجيب الدرحت الاهحراف املعياري  املتوسط البعد الثالث: املادي م

ً اإلالسفت وجبادلها بحن ؤكظاء َُئت الخدَزع 1  3 هبحرة 0497398 348346 .افخلاز الجاملت لىـام جلجي مخؼىز لخسٍص

 4 هبحرة 0496534 345512 .الاطخفادة مً الخلىُاث اإلاخىفسة كىد الحاحتطلف  2

 2 هبحرة 0498349 349685 كصىز البجى الخدخُت في الجاملت مما ٌلىق الدؼازن اإلالسفي بحن ؤكظاء َُئت الخدَزع 3

  0489946 442520 .طلف ؤلامياهاث اإلاادًت اإلاخاخت لخفلُل الدؼازن اإلالسفي بحن ؤكظاء َُئت الخدَزع 4
ً
 1 هبحرة حدا

 هبحرة 047632 349016 مخىطؽ البلد اإلاادي:        

ٌ  الىـس زالٌ مً       اإلاادًت اإلالىكاث ؤن ًخطح( 8) زكم للجدو

 الحظابي اإلاخىطؽ بلغ خُث هبحرة بدزحت حاءث اإلالسفي للدؼازن

ى( 047632) ملُازي  واهدساف( 349016)  اإلاسجبت اخخل الري البلد َو

ً البلدًً بحن مً ألاولى لصي ( والشخص ي الخىـُمي) آلازٍس  بلى ذلً َو

 محزاهُت جسصُص الجاملت بدازة كلى ًيبغي لرا اإلاادي الجاهب ؤَمُت

ع َُئت ؤكظاء بحن اإلالسفي الدؼازن لخفلُل زاصت م الخدَز  وجدفحَز

 وحشجُلهم

 بلى هخائجها زلصذ التي[ 26] اإلاؼلم دزاطت مم الىدُجت َرٍ وجخفم    

 الظلىدًت الجاملاث في اإلالسفت إلدازة مالُت، ملىكاث زالر َىان ؤن

 الدكم جىفحر بظسوزة ؤوصذ التي[ 10] اللال ؤبى دزاطت مم جخفم هما

 . وجفلُلها اإلالسفت كملُاث لدكم الالشم

 الدؼازن ملىكاث كلى للخغلب اإلالترخت الظبل ما: السابم الظااٌ هخائج

ع َُئت ؤكظاء بحن اإلالسفي  ؟.جبىن حاملت في الخدَز

 في اإلالسفي الدؼازن ملىكاث كلى للخغلب اإلالترخت الظبل كلى للخلسف   

ت والاهدسافاث الحظابُت اإلاخىطؼاث خظاب جم جبىن، حاملت  اإلالُاٍز

ٌ  في هما الىخائج وحاءث الدزاطت كُىت ؤفساد الطخجاباث  (.9) زكم الجدو

 9 حدول 

 جبوك حامعت في املعرفي التشارك معوقاث على للتغلب املدقترحت السبل حول  املوافدقت ودرحت املعياري  والاهحراف الحسابي املتوسط

 الترجيب درحت املوافدقت الاهحراف املعياري  املتوسط الحسابي العبارة م

س الدؼازن اإلالسفي بحن ؤكظاء َُئت  جإطِع بجى جىـُمُت وجىىىلىحُت 1 لخؼٍى

ع.  الخدَز

444961 0462835  
ً
 15 هبحرة حدا

ع. 2   0463881 444488 جىػحن زلافت الدؼازن اإلالسفي بحن ؤكظاء َُئت الخدَز
ً
 18 هبحرة حدا

  0466460 445276 حشجُم ؤكظاء َُئت الخدَزع اإلاظاَمحن في فلالُاث الدؼازن اإلالسفي 3
ً
 11 هبحرة حدا

ع كلى ممازطت  4 اكخماد هـام خىافص وميافأث لدشجُم ؤكظاء َُئت الخدَز

 الدؼازن اإلالسفي

445591 0475228  
ً
 9 هبحرة حدا

ع. 5   0464967 445669 جىـُم فلالُاث الدؼازن اإلالسفي بما ًظمً مؼازهت ؤكظاء َُئت الخدَز
ً
 8 هبحرة حدا

ً فسق كمل جؼىكُه لخلدًم الاطدؼازاث الللمُت. 6   0489800 443701 جيٍى
ً
 22 هبحرة حدا

بدزاج بسامج ووزغ كمل مخسصصت في مجاٌ الدؼازن اإلالسفي طمً  7

بُت بالجاملت.  الخؼؽ الخدٍز

444646 0471041  
ً
 16 هبحرة حدا

ع. 8 ت ألكظاء َُئت الخدَز   0468671 444488 وطم آلُاث واضحت لظمان خلىق اإلالىُت الفىٍس
ً
 19 هبحرة حدا

ً اإلاللىماث والبُاهاث بهدف اجاختها ألكظاء  9   0467561 445433جإطِع ؤهـمت حظاكد في جسٍص
ً
 10 هبحرة حدا
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 َُئت الخدَزع لالطخفادة منها.

ص الدؼازن اإلالسفي بحن  10 الاطخفادة مً الىفاءاث الللمُت بالجاملت لخلٍص

 ؤكظاء َُئت الخدَزع.

446063 0461924  
ً
 7 هبحرة حدا

  0453405 447480 ؤكظاء َُئت الخدَزع كلى خظىز اإلااجمساث الللمُت.حشجُم  11
ً
 1 هبحرة حدا

س الدؼازن اإلالسفي 12 ع لخؼٍى   0467902 446142 دكم اإلابادزاث الجماكُت بحن ؤكظاء َُئت الخدَز
ً
 6 هبحرة حدا

ع 13   0464154 446220 حشجُم الخلاون اإلالسفي بحن ؤكظاء َُئت الخدَز
ً
 5 هبحرة حدا

وؼس زلافت اللمل الجماعي باالهخلاٌ مً الىفاءاث الفسدًت بلى الىفاءاث  14

 الجماكُت.

446535 0465922  
ً
 3 هبحرة حدا

ص الدؼازن  15 ع لخلٍص كلد للاءاث كلمُت دوزٍت بحن ؤكظاء َُئت الخدَز

 اإلالسفي.

445118 0471120  
ً
 14 هبحرة حدا

  0471076 445276 مؼازهت كظى َُئت الخدَزعجىـُم فلالُاث الدؼازن اإلالسفي بما ًدلم  16
ً
 13 هبحرة حدا

جلدًم الدظهُالث الالشمت لخدلُم الدؼازن اإلالسفي الفلاٌ بحن ؤكظاء َُئت  17

 الخدَزع

444331 0480268  
ً
 20 هبحرة حدا

ً ذاهٍس جىـُمُت فلالت للجاملت 18   0462905 446220 اطخسدام الخلىُاث الحدًثت في جيٍى
ً
 4 هبحرة حدا

جفلُل اإلاىاكم ؤلالىتروهُت إلامازطت الدؼازن اإلالسفي بحن ؤكظاء َُئت  19

 الخدَزع

445354 0468771  
ً
 13 هبحرة حدا

س بِئت اللمل بما ًدُذ الدؼازن اإلالسفي بحن ؤكظاء َُئت الخدَزع 20   0473242 444646 جؼٍى
ً
 17 هبحرة حدا

ل الالشم لدكم الدؼازن اإلالسفي 21   0496440 446535 جىفحر الخمٍى
ً
 2 هبحرة حدا

ع. 22   0469602 444252 جىفحر ؤدلت كً اَخماماث وزبراث ؤكظاء َُئت الخدَز
ً
 21 هبحرة حدا

  0.5155 4.538 الىلي
ً
 --- هبحرة حدا

ٌ  زالٌ مً ًخطح       اإلادىز  َرا كبازاث حمُم ؤن( 9) زكم الجدو

 خظابي وبمخىطؽ" حًد  هبحرة بدزحت" مىافلت دزحاث ؤكلى كلى خصلذ

  مسجبت( 4.3701)و( 4.7480) بحن ما جساوح
ً
 ألفساد ؤَمُتها خظب جىاشلُا

ؼحر الدزاطت، كحن  كلى اللُىت الطخجاباث الىلي الحظابي اإلاخىطؽ َو

 اللُىت ؤفساد ؤن ؤي( 0.5155) ملُازي  واهدساف( 4.538)بـ اإلادىز  َر

  هبحرة بدزحت مخفلىن 
ً
 حاملت طدظاكد الظابلت الظبل ؤن كلى حدا

 بدزحت مالئمت وؤنها اإلالسفي، الدؼازن ملىكاث كلى الخغلب في جبىن

  كالُت
ً
ع َُئت ؤكظاء بحن اإلالسفي الدؼازن لخفلُل حدا  هما الخدَز

 الدؼازن ملىكاث كلى الخغلب طبل ؤبسش  ؤن الظابلت الىخائج مً ًخطح

ع َُئت ؤكظاء بحن اإلالسفي  الفلساث في جخمثل جبىن بجاملت الخدَز

 كلى جىص والتي( 11) زكم الفلسة حاءث خُث( ،18 21 ،14 ،11)

ع َُئت ؤكظاء حشجُم"  في" الللمُت اإلااجمساث خظىز  كلى الخدَز

( 53405). ملُازي  واهدساف( 4.7480) خظابي بمخىطؽ ألاولى اإلاسجبت

 طسوزة كلى الدزاطت كُىت ؤفساد مىافلت بلى الىدُجت َرٍ وحلصي 

ع َُئت ؤكظاء حشجُم  بخلدًم الللمُت اإلااجمساث خظىز  كلى الخدَز

 في والحظىز  للمؼازهت لهم واإلالىىي  اإلاادي والدكم الالشمت الدظهُالث

 لهرٍ إلاا ودوزاث، ومداطساث وهدواث ماجمساث مً الدولُت اإلادافل

 بػساف كىىاث بكامه في فلاٌ دوزٍ  مً الللمُت واإلالخلُاث الفلالُاث

ُئاث حاملاث مم كلمُت ؤبدار إلحساء مؼترهت  مخسصصت بدثُت َو

مىً بذ اإلاملىت وزازج دازل
ُ
 اإلاباػس الاجصاٌ في الؼسق  َرٍ ج

 ٌ ٌ  في اإلاىحىدة الظمىُت اإلالسفت كلى والحصى  مً وحظهل ألافساد، كلى

را منها، والاطخفادة حؼازهها  في ؤلاوظاوي اللامل دوز  ؤَمُت مً ٌلصش  َو

 هجاح ملىماث طمً زئِظا كامال ٌلد الري اإلالسفي الدؼازن هجاح

 الخبراث وجبادٌ اإلالسفت في فالدؼازن بها، والازجلاء الجاملُت اإلااطظت

 واإلااطظاث الجاملاث مظخىي  كلى ؤو الىاخدة الجاملت مظخىي  كلى

ظاكدَا للجاملت، باليظبت اإلامحزاث مً الىثحر ًدلم ألازسي  الللمُت  َو

 مم الىدُجت َرٍ وجخفم ..جىاحهها التي الخددًاث مً اللدًد جسؼي كلى

 اللىامل مً مجمىكت وحىد كً ؤطفسث التي[ 18] وداود طهُل دزاطت

 والدكم الخدفحز، منها ألاوادًمُحن بحن اإلالسفت حؼازن جدكم التي

 .السطمُت وغحر السطمُت الللمُت لللاءاث الفسصت وبجاخت اللُادي،

 جىفحر"  كلى جىص والتي( 21) زكم الفلسة الثاهُت اإلاسجبت في وحاء    

ل ( 4.6535) بلغ خظابي بمخىطؽ" اإلالسفي الدؼازن لدكم الالشم الخمٍى

ل جىفحر ؤَمُت كلى ًدٌ مما( 0496440) ملُازي  واهدساف  الالشم الخمٍى

خطح ألاوادًمُت البِئت في اإلالسفي الدؼازن لدكم  زالٌ مً ذلً ٍو

 .ذلً ؤَمُت كلى اللُىت ؤفساد حمُم مىافلت

 مً ؤن بُيذ التي[ 16] وآزسون ححن دزاطت مم الىدُجت َرٍ وجخفم    

 والخلدًس واإلايافإة اإلاالي الدكم كلت اإلالسفي الدؼازن ملىكاث ؤبسش 

ع، َُئت ألكظاء  التي ,kim &ju [4] دزاطت هدُجت مم جخفم هرلً الخدَز

 ًسجبؽ ما اإلالسفي الدؼازن كملُت في اإلاازسة اللىامل ؤبسش  مً ؤن بُيذ

ع َُئت ؤكظاء باججاَاث  اللملُت بهرٍ كىاكاتهم ومدي الخدَز

 .اإلالسفي للدؼازن اللُادي والدكم فإٍ اإلايا هـم ًليها لها، واطخلدادَم

 مً باالهخلاٌ الجماعي اللمل زلافت وؼس( 14) زكم اللبازة زم        

 ملُازي  واهدساف( 4.6535. )الجماكُت الىفاءاث بلى الفسدًت الىفاءاث

  الثالثت اإلاسجبت في اللبازة َرٍ وحاءث( 0.65922)
ً
 مً ألَمُتها هـسا

را( 3.78) الدزاطت كُىت ؤفساد هـس وحهت  ألي ًمىً ال بإهه ًفظس َو

  ًيىن  لم ما جخلدم ؤن ما حاملت
ً
 بسوح الجماعي اللمل فيها طائدا

م ع َُئت ؤكظاء بحن الفٍس  وجىاصل اجصاٌ وطائل كلى باالكخماد الخدَز

 والاحخماكاث اإلافخىخت الللاءاث هدظىز  مىـم بؼيل همؼُت غحر

س في ٌظهم اللمل ؤوكاث زازج لمل الىفاءاث جؼٍى ادة كلى َو  مظخىي  ٍش

 واهذ طىاء ألاكظاء بحن والخبراث اإلاخىفسة واإلالازف اإلاللىماث جبادٌ
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دت ملازف ؤم كلىلهم في ألافساد ًمخلىها طمىُت اإلالازف َرٍ  صٍس

 كىاكد في ختى ؤو ألاهـمت في ذلً ؤوان وطىاء الجاملت في مخىفسة

ا البُاهاث  ًدلم فالخلاون  ألازسي، وألاطالُب ألادواث مً وغحَر

 ٌ سفم الخفائ ت السوح ٍو دظً اإلالىٍى دكم ٌلصش  وبالخالي الاجصاٌ ٍو  ٍو

عو  زغدة بى هدُجت مم الىدُجت َرٍ وجخفم اإلالسفي، الدؼازن كملُت  دَز

 اللاملحن بحن الجماعي واللمل الخلاون  كىصس ؤَمُت كلى ؤهدجا التي[ 6]

 كبد اإلالً دزاطت هدُجت مم جخفم هما. اإلالسفي الدؼازن كملُت في

 زالٌ مً اإلالسفت في اإلاؼازهت جدكُم طسوزة بُيذ التي[ 8] وكبُداث

 والاهخلاٌ الفسدًت الىفاءاث وجأشز  بخلاطد حظمذ حلاوهُت بِئت بًجاد

 ].14] الىادي وؤبى الىُالوي دزاطت. الجماكُت الىفاءاث بلى الدًىامُيي

ً في تــدًثــــالح اثــــالخلىُ دامـــاطخس( " 18) مــــزك سةــــالفل       ذاهٍس جيٍى

 خظابي بمخىطؽ السابلت اإلاسجبت يـف اءثـــح" تـــللجامل تــفلال تــجىـُمُ 

 ؤَمُت بلى الىدُجت َرٍ وحلصي (.0.62905) ملُازي  واهدساف( 4.6220)

ً في الحدًثت الخلىُاث اطخسدام  للجاملت فلالت جىـُمُت ذاهسة جيٍى

س في الاطخمساز زالٌ مً  في البُاهاث وكىاكد اإلاللىماث هـم جؼٍى

ً في والحدًثت الرهُت الخلىُاث وجىفحر اطخسدام ومخابلت الجاملت  جسٍص

ٌ  مهمت وحظهُل اإلاخاخت اإلالسفت وجىزُم  وطُلت جيىن  وبرلً بليها الىصى

ع َُئت ؤكظاء بحن اإلالسفي الدؼازن لخفلُل َامت ا الخدَز  باكخباَز

ا مصدزا  والاكظام اليلُاث حمُم جسدم التي ألاوادًمُت باإلاللىماث زٍس

 .الجاملُت اإلااطظت في

 بحن بخصائُت داللت ذاث فسوق جىحد َل: الخامع الظااٌ هخائج

ٌ  اللُىت ؤفساد اطخجابت مخىطؼاث  وطبل اإلالسفي الدؼازن ملىكاث خى

  كليها الخغلب
ً
 الدزحت الجيظُت، الجيع،) الدزاطت إلاخغحراث جبلا

 ؟(اليلُت هىق الللمُت،

 10 حدول 

  العيىت أفراد استجاباث حول ( t) اختبار هتائج
ً
 (125 = الحريت درحت) الجيس ملتغير وفدقا

 املتوسط العدد الجيس املحور 

 الحسابي

 قيمت املعياري الاهحراف 

 ث

 الداللت مستوى الداللت

 غحر دالت 497. 682. 0.474 3.788 64 ذوىز  ملىكاث الدؼازن اإلالسفي

 0.505 3.729 63 بهار

 غحر دالت 417. 814. 0.438 4.575 64 ذوىز  طبل الخغلب كلى ملىكاث الدؼازن اإلالسفي

 0.584 4.500 63 بهار

ٌ  مً ًخطح       بخصائُت داللت ذاث فسوق وحىد كدم( 10) الجدو

ٌ  الدزاطت كُىت اطخجاباث مخىطؼاث بحن( 0405) مظخىي  كىد  خى

 َُئت ؤكظاء لدي كليها الخغلب وطبل اإلالسفي الدؼازن ملىكاث

ع   جبىن بجاملت الخدَز
ً
 مظخىي  كُم بلغذ خُث الجيع؛ إلاخغحر وفلا

 مظخىي  مً ؤهبر كُم وهي الخىالي؛ كلى( 04417) ،(04497) الداللت

ا دالت وغحر( 0405) الداللت ًُ لصي . بخصائ  ؤفساد حمُم اجفاق بلى ذلً َو

ٌ  وؤلاهار الروىز  مً الدزاطت كُىت  في اإلالسفي الدؼازن ملىكاث خى

 اللملُت للـسوف هـسا وذلً كليها الخغلب وطبل جبىن حاملت

 ًجلل مما واليلُاث ألاكظام حمُم في ملا ججملهم التي والخىـُمُت

م ووحهاث آزائهم  .مدؼابهت هـَس

 ؤؿهسث التي[ 9] ي اللظىس  دزاطت هدُجت مم الىدُجت َرٍ وجسخلف     

 إلاخغحر حلصي  الدزاطت كُىت اطخجاباث مخىطؼاث بحن فسوق وحىد

 . الجيع

 11 حدول 

  العيىت أفراد استجاباث حول ( t) اختبار هتائج
ً
 (125= الحريت درحت) التخصص ملتغير وفدقا

 املتوسط العدد التخصص املحور 

 الحسابي

 قيمت الاهحراف املعياري 

 ث

 الداللت مستوى الداللت

 غحر دالت 118. 1.576 0.397 3.825 65 هـسي  ملىكاث الدؼازن اإلالسفي

 0.564 3.689 62 كملي

 غحر دالت 434. 785. 0.471 4.573 65 هـسي  طبل الخغلب كلى ملىكاث الدؼازن اإلالسفي

 0.559 4.501 62 كملي

ٌ  مً ًخطح        بخصائُت داللت ذاث فسوق وحىد كدم( 11) الجدو

ٌ  الدزاطت كُىت اطخجاباث مخىطؼاث بحن( 0405) مظخىي  كىد  خى

 َُئت ؤكظاء لدي كليها الخغلب وطبل اإلالسفي الدؼازن ملىكاث

ع   جبىن بجاملت الخدَز
ً
 كُم بلغذ خُث الخسصص؛ إلاخغحر وفلا

 مً ؤهبر كُم وهي الخىالي؛ كلى( 04434) ،(04118) الداللت مظخىي 

ا دالت وغحر( 0405) الداللت مظخىي  ًُ  مم الىدُجت َرٍ وجسخلف. بخصائ

 جلدًساث في فسوق وحىد ؤؿهسث التي[ 7] والحسبي اللجزي  دزاطت هدُجت

 وواهذ الخسصص، إلاخغحر حلصي  اإلالسفت بدازة إلالىكاث اإلاظخجُبحن

 .ألادبُت بالخسصصاث الدزاطت كُىت ؤفساد هـس وحهت مً ؤهبر اإلالىكاث
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 12 حدول 

  العيىت أفراد استجاباث حول ( t) اختبار هتائج
ً
 (125 = الحريت درحت) العلميت الدرحت ملتغير وفدقا

 املتوسط العدد الدرحت العلميت املحور 

 الحسابي

 قيمت الاهحراف املعياري 

 ث

 الداللت مستوى الداللت

 غحر دالت 149. 1.450 0.572 3.821 64 ؤطخاذ مظاكد ملىكاث الدؼازن اإلالسفي

ؤطخاذ مؼازن 

 وؤطخاذ

63 3.696 0.379 

كلى ملىكاث الدؼازن طبل الخغلب 

 اإلالسفي

 غحر دالت 333. 971. 0.549 4.582 64 ؤطخاذ مظاكد

ؤطخاذ مؼازن 

 وؤطخاذ

63 4.493 0.479 

 

ٌ  مً ًخطح       بخصائُت داللت ذاث فسوق وحىد كدم( 12) الجدو

ٌ  الدزاطت كُىت اطخجاباث مخىطؼاث بحن( 0405) مظخىي  كىد  خى

 َُئت ؤكظاء لدي كليها الخغلب وطبل اإلالسفي الدؼازن ملىكاث

ع   جبىن بجاملت الخدَز
ً
 كُم بلغذ خُث الللمُت؛ الدزحت إلاخغحر وفلا

 مً ؤهبر كُم وهي الخىالي؛ كلى( 04333) ،(04149) الداللت مظخىي 

ا دالت وغحر( 0405) الداللت مظخىي  ًُ لصي . بخصائ  وحهت اجفاق بلى ذلً َو

 الللمُت وزجبهم دزحاتهم ازخالف كلى الدزاطت كُىت ؤفساد حمُم هـس

ع َُئت ؤكظاء بحن اإلالسفي الدؼازن ملىكاث كلى  التي بالجاملت الخدَز

  وهبحرة اإلالىكاث مجاٌ في هبحرة بدزحت ؿهسث
ً
 طبل مجاٌ في حدا

 جسؼي وطسوزة اإلالسفي الدؼازن ؤَمُت ًاهدون  فهم كليها الخغلب

ٌ  التي الللباث  َرٍ وجسخلف الصحُذ، بالؼيل جفلُله دون  جدى

 بحن فسوق وحىد ؤؿهسث التي[ 9] اللظىس دزاطت هدُجت مم الىدُجت

 .الللمُت الدزحت إلاخغحر حلصي  الدزاطت كُىت اطخجاباث مخىطؼاث

 13 حدول 

  العيىت أفراد استجاباث حول ( t) اختبار هتائج
ً
 (125= الحريت درحت) الجيسيت ملتغير وفدقا

 املتوسط العدد الجيسيت املحور 

 الحسابي

 قيمت الاهحراف املعياري 

 ث

 الداللت مستوى الداللت

 دالت *000. 3.589 0.498 3.611 64 غحر طلىدي ملىكاث الدؼازن اإلالسفي

 0.433 3.909 63 طلىدي

 غحر دالت 077. 1.782 0.586 4.458 64 غحر طلىدي طبل الخغلب كلى ملىكاث الدؼازن اإلالسفي

 0.420 4.619 63 طلىدي

ٌ  مً ًخطح        كىد بخصائُت داللت ذاث فسوق وحىد( 13) الجدو

ٌ  الدزاطت كُىت اطخجاباث مخىطؼاث بحن( 0405) مظخىي   ملىكاث خى

ع َُئت ؤكظاء لدي اإلالسفي الدؼازن   جبىن بجاملت الخدَز
ً
 إلاخغحر وفلا

 الداللت مظخىي  كُمت بلغذ خُث ؛(طلىدي) لصالح الجيظُت

ا ودالت( 0405) الداللت مظخىي  مً ؤصغس كُمت وهي ؛(04000) ًُ  .بخصائ

  ًخطح هما       
ً
 كىد بخصائُت داللت ذاث فسوق وحىد كدم ؤًظا

ٌ  الدزاطت كُىت اطخجاباث مخىطؼاث بحن( 0405) مظخىي   طبل خى

ع َُئت ؤكظاء لدي اإلالسفي الدؼازن ملىكاث كلى الخغلب  الخدَز

  جبىن بجاملت
ً
 الداللت مظخىي  كُمت بلغذ خُث الجيظُت، إلاخغحر وفلا

 دالت وغحر( 0405) الداللت مظخىي  مً ؤهبر كُمت وهي ،(04077)

ا ًُ  .بخصائ

 التوصياث. 5

       
ً
 مً لللدًد جىصلذ الدزاطت فةن الظابلت، للىخائج اطدىادا

 بحن اإلالسفي الدؼازن ملىكاث مً الحد ػإنها مً التي الخىصُاث

ع َُئت ؤكظاء  :ؤَمها مً جبىن حاملت في الخدَز

س-  لاث جؼٍى ت وألاهـمت الدؼَس  الدؼازن جفلُل في حظاَم التي ؤلاداٍز

ع َُئت ؤكظاء بحن اإلالسفي  وملصمت ومللىت واضحت ولخىً الخدَز

 .للجمُم

 .اإلالسفي الدؼازن لخفلُل الالشم اإلاادي الدكم جىفحر -

  ازخصاصُى بمؼازهت داكمت اوهُتــحل تـــبيُ ذاث تـــجىـُمُ تـــبِئ تـــتهُئ -

 لخفلُل للملسفت ومساشن  الؼبياث وجىفحر اللمل، فسق  في اإلاللىماث

  .اإلالسفي الدؼازن

ٌ  فسص وبجاخت ومخؼىزة خدًثت بُاهاث كىاكد بىاء -  َُئت اكظاء وصى

ع  .اليها الخدَز

 
ً
 :زاهُا

ع َُئت ؤكظاء لدشجُم وميافأث خىافص هـام اكخماد -  كلى الخدَز

 .اإلالسفي الدؼازن ممازطت

ت الاوادًمُت اليىادز حشجُم -  في اإلاؼازهت كلى الجاملت في وؤلاداٍز

  والىدواث الللمُت اإلااجمساث
ً
 جىمُت في طدظهم والتي وزازحُا دازلُا

ع َُئت ؤكظاء كدزاث  واإلايافأث الدكم وجىفحر والللمُت، اإلاهىُت الخدَز

 .لهم اإلاالُت

 واضحت ادلت واكداد اإلاخمحزة ألاوادًمُت الخبراث مً الاطخفادة -

ع َُئت ألكظاء وبجاختها اإلالسفُت وزسواتهم بسبراتهم  .الخدَز

 بحن اإلالسفت جبادٌ كلى واإلاشجلت اإلادفصة الخىـُمُت الثلافت جىفحر -

ع َُئت ؤكظاء  .الخدَز

ب مدىز  كلى الترهحز -  لخىمُت السئِس ي اإلادزل باكخباٍز وؤَمُخه الخدٍز

ت اإلاىازد ا البؼٍس َس  .وجؼٍى

 َُئت ؤكظاء مً اإلاخمحزة للفئاث الاوادًمُت اللُاداث وحشجُم دكم -

ع م اوملىىًٍ  امادًً  الخدَز مهم هخلدًَس  بجهىدَم والاكتراف وجىٍس

 .اإلاخمحزة ومبادزاتهم
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 ؤكظاء بحن الجماعي اللمل كُم وجىمُت اإلالسفي الدؼازن زلافت وؼس -

ع َُئت  ووزغ والىدواث اإلافخىخت الللاءاث كلد زالٌ مً الخدَز

 .اللمل

 بُنهم فُما الثلت وبىاء الخدَزع َُئت ؤكظاء بحن الخلاون  حشجُم- 

 ومجاٌ الللمُت ألابدار مجاٌ في بُنهم فُما اإلالسفي الدؼازن لخفلُل

ع  .الىؿُفي الترقي مخؼلباث في ذلً وجظمحن اإلاجخمم وزدمت الخدَز

 اإلالترخاث

د بحساء - ٌ  التي اإلاُداهُت والدزاطاث البدىر، مً اإلاٍص  واكم جدىاو

 واإلاىار الخىـُمُت؛ والثلافت ؤزسي، بجىاهب وكالكخه اإلالسفي، الدؼازن

 .بُنهما اللالكت كً للىؼف الخىـُمي

 الجاملاث في اإلالسفي الدؼازن ملىكاث كً ممازلت دزاطت بحساء -

 .ألازسي 
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ABSTRACT_ This present study aimed to identify The Impediments of Knowledge Sharing among 

the Academic Staff of Tabuk University and the Methods of overcoming it. In order to achieve the 

objective of this study, the researcher used the analytic descriptive mythology through designing a 

questionnaire for this purpose. The population study consisted of the academic staff at Tabuk 

University. A random sample of 300 members has been chosen. The study concluded some findings 

such as: there are Impediments of Knowledge Sharing for the Academic Staff of Tabuk University 

with arithmetic average of (3, 7649) and a standard deviation of (0, 5020) and this indicates the 

weakness of the practice of Knowledge Sharing among the Academic Staff of Tabuk University. 

The order of The Impediments of Knowledge Sharing among the Academic Staff of Tabuk 

University according to the level of agreement as follows: the materialistic impediments, the 

organizational impediments then the personal impediments. The findings revealed that there are 

no significant statistical differences between the averages of the members of the sample responses 

regarding The Impediments of Knowledge Sharing for the Academic Staff of Tabuk University and 

the methods to overcome it due to the study variables (gender- nationality- scientific degree- type 

of faculty). The study recommended important recommendations such as: Reducing the 

impediments of knowledge sharing at Tabuk University through some procedures.  

KEYWORDS: the impediments of knowledge sharing, academic staff,  Tabuk University 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


