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بني أعضاء هيئة  توظيف القدرات التكنولوجية لتعزيز التشارك املعريف
 التدريس من وجهة نظر القيادات األكادميية يف جامعة الطائف

 

 :ملخص البحث
واقع توظيف القدرات التكنولوجية لتعزيز التشارك هدفت هذه الدراسة إلى تعرف 

المعرفي بين أعضاء هيئة التدريس في جامعة الطائف من وجهة نظر القيادات األكاديمية، 
سنوات الخبرة، والمشاركة ، التخصص، الجنسوتعرف أثر متغيرات والمعوقات التي تواجهه، 

في تصوراتهم، ولمعالجة مشكلة الدراسة استخدم المنهج الوصفي ، وتكونت  المؤتمراتفي 
، واستخدمت استبانة وزعت  هـ1441/  1441فردا للعام الدراسي ( 87)عينة الدراسة من 

عبارة ، وقد جرى التحقق من ( 54)متضمنة  محاور،( 5)و جزأينعلى العينة احتوت على 
أن واقع توظيف القدرات التكنولوجية لتعزيز التشارك  دراسةصدقها وثباتها ، وأظهرت ال

المعرفي بين أعضاء هيئة التدريس في جامعة الطائف بدرجة مرتفعة، ، وكانت أبرز معوقات 
غياب وجود خطة تنظيمية للتشارك : توظيف القدرات التكنولوجية لتعزيز التشارك المعرفي

الموكلة ألعضاء هيئة التدريس التي قد تبعدهم  المعرفي ألعضاء هيئة التدريس، كثرة المهام
بين ( 10111)عن التشارك المعرفي، كما توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

سلوكيات )متوسطات استجابة عينة الدراسة حول واقع توظيف القدرات التكنولوجية وفي أبعاد 
وبالنسبة لألداة ككل، تعزى ( عملالتشارك المعرفي، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، فرق ال

: الجنس، التخصص، سنوات الخبرة، المشاركة في المؤتمرات، وكانت الفروق لصالح: لمتغيرات
على التوالي، بينما ال توجد ( مؤتمرات فأكثر 5)، و(سنة فأكثر 21)اإلناث، العلمي، وخبرة 

حور المعوقات قد تعزى فروق عند أي من مستويات الداللة حول بعد الثقافة التنظيمية وم
  .لهذه المتغيرات

 .جامعة الطائف – التشارك المعرفي – القدرات التكنولوجية: الكلمات المفتاحية 
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Utilize Technological Capabilities to Enhance Knowledge Sharing 

Among Members The Faculty from the Viewpoint of Academic 

Leaders at Taif University 

Abstract  

This study aimed to know the reality of employing technological 

capabilities to enhance knowledge sharing between faculty members at Taif 

University from the viewpoint of academic leaders, and the obstacles facing it, 

The effect of gender variables, specialization, years of experience, and 

participation in conferences are defined in their perceptions. To address the 

study problem, the descriptive approach was used. The study sample consisted 

of (78) individuals for the academic year 1440/1441, A questionnaire 

distributed to the sample was used, it contained two parts and (5) axes, 

including (54) phrases, and its validity and reliability were verified. The study 

showed that the reality of employing technological capabilities to enhance 

knowledge sharing among faculty members at Taif University to a high degree, 

and the most prominent obstacles to employing technological capabilities to 

enhance knowledge sharing: the absence of an organizational plan for 

knowledge sharing for faculty members, the large number of tasks assigned to 

faculty members that might remove them About knowledge sharing. There are 

also statistically significant differences at the level (0.001) between the study 

sample response averages about the reality of employment of technological 

capabilities and in the dimensions (knowledge sharing behaviors, information 

and communications technology, work teams) and for the tool as a whole, are 

attributed to the variables: gender, specialization, years of experience, 

participation In conferences, the differences were in favor of: female, 

scientific, and experience (20 years or more), and (5 conferences or more), 

respectively, while there were no differences at any of the levels of 

significance about the organizational culture dimension and the axis of 

obstacles that may be attributed to these variables.Key words: technological 

capabilities - knowledge sharing - Taif University. 
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 :مقدمة

يعد المجتمع في القرن الحادي والعشرين مجتمعًا قائمًا على المعرفة، فالمعرفة 
المناسبة فيه هي األساس؛ لتنفيذ أفراده المهام الموكلة إليهم بشكل متميز وآمن، كما تسهم 
تلك المعرفة المكتسبة في جعل األفراد أكثر كفاءة في التغلب على التحديات، والتنبؤ بها 

المورد االستراتيجي األكثر أهمية للمؤسسات في  المعرفة، كما أصبحت واالستعداد لها
عالم ديناميكي وتنافسي؛ من حيث إيجاد الميزة التنافسية والحفاظ عليها، وبقاء المؤسسات 
على قيد الحياة، واالستفادة من الوعي والخبرة ورأس المال الفكري للموظفين، وتنمية الذكاء 

 .الجماعي لتطوير التعلم واإلبداع

الستخدام الفعال للمعرفة وتخزينها ونقلها واسترجاعها وتطبيقها؛ تعد ولذا فإن ا
عناصر أساسية لنجاح المؤسسة بغض النظر عن األعمال التي تقوم بها والخدمات التي 
تقدمها، وخاصة عنصر التشارك المعرفي، بوصفه عملية تنطوي على أنشطة نقل أو نشر 

رى، وتتم من خالل العمل معًا أو المعرفة من شخص أو مجموعة أو مؤسسة إلى آخ
المناقشة أو حتى مراقبة بعضهم البعض، ليحصل األفراد على المعرفة بشكل مناسب 

 .حيثما تكون هناك حاجة إليها

وتبرز أهمية التشارك المعرفي من أن كل فرد في المؤسسة يملك معرفة ظاهرة 
معرفة مع زمالئه؛ ليتم وأخرى ضمنية؛ وعليه تبرز الحاجة إلى أن يتشارك كل منهم ال

توليد معرفة جديدة، كما أن التشارك المعرفي األساس الذي يمّكن المؤسسة من تطبيق 
 ,Zheng, 2017)المعرفة واالبتكار، كما يؤدي التشارك دورًا مهمًا في إدارة المعرفة 

52). 

حملها فالتشارك المعرفي عملية لتبادل المعرفة بين األفراد أو تحويل المعرفة التي ي
عملية تبادل : الفرد إلى شكل يمكن فهمه، ويمتصها ويستخدمها آخرون، ويعرف بأنه

يجاد معرفة  المعرفة التي تكون بين طرفين أو أكثر، وتسمح بإعادة تشكيل المعرفة وا 
الظاهرة )عملية تبادل األفراد المعرفة : ، وهو(Rusuli; Tasmin, 2010, 797)جديدة 
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، (Oye; Mazleena; Noorminshah, 2011, 72)جديدة  إلنشاء معرفة( والضمنية
وبالتالي ال يمكن اختزال عملية التشارك المعرفي في إجراءات آلية لتحصيل المعرفة 
نما هو عملية ابتكار مفتوحة؛ تأتي من  وتخزينها ونشرها أو تقاسمها في سياق معين، وا 

اء حلول مبتكرة لألسئلة السعي إللهام اآلخرين وتمكينهم من المشاركة معًا في إنش
 .الصعبة

وعليه فإن التشارك المعرفي هو عملية مستمرة للتعلم من خالل الحصول على سياق 
جديد ومعرفة جديدة، وهو عملية مترابطة تنطوي على التبادل الذي يعطي فيه األفراد شيئا 

اعل وتبادل ويتغلبون على الحدود الفردية من خالل التف، ذا قيمة ويتلقون شيئا ذا قيمة
ومن الجدير بالذكر أن التشارك المعرفي يحدث . المعرفة الضمنية والصريحة مع اآلخرين

بين األفراد الذين يتشاركون في هدف مشترك أو تواجههم مشاكل مماثلة تحتاج لتبادل 
 .األفكار والمعلومات

ة وتنفيذ ومن جهة أخرى، فإن القدرات التكنولوجية هي األداة الرئيسة لتبادل المعرف
ضفاء الطابع الرسمي  نشاء عمليات مراجعة ما بعد التشارك، وا  عملية التشارك المعرفي، وا 
على عملية التشارك، كما تمثل أداة صيانة لتبادل المعرفة، ولقد غيرت القدرات 
التكنولوجية التي يشهدها العالم الكثير من المفاهيم اإلدارية واألكاديمية، وأصبحت 

إلى امتالك القدرات التكنولوجية واالعتماد عليها؛ لتطوير األداء وتيسير المؤسسات تسعى 
 ;Ahmed; Othman)ويضيف . تقديم الخدمات للعمالء، وتحقيق مخرجات متميزة

Lazim, 2014, 196)  ،بأنها تسهم في تحسين األداء االستراتيجي، وتحسين الموارد
وتمكين المراقبة الدورية لجميع العمليات، وسرعة التفاعل الديناميكي مع تغيرات السوق، 

 .والحفاظ على النجاح والتميز على الصعيدين المحلي والعالمي

رفي، وتحقيق ولما كانت الجامعات تتطلع أكثر من أي وقت مضى إلى اإلنتاج المع
القدرة التنافسية، فإن التشارك المعرفي يعد ضرورة ومحور أساسي في الجامعة، إذ أكدت 

على أهمية التشارك المعرفي؛ لدوره ( 7102عنتره، )و( 7102ججيق وجيجق، )دراستي 
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في تبادل األفكار والخبرات ووجهات النظر، وزيادة عملية العصف الذهني لتوليد أفكار 
 Dong, et)وأشارت دراسة ي سياسات التطوير، وتحقيق الميزة التنافسية، جديدة، وتبن

al., 2017)  إلى أن التشارك المعرفي يسهم في تعزيز إبداع األفراد، وزيادة مهاراتهم
( Zheng, 2017, 53)الفردية، وتبادل المعرفة بين فرق العمل، واتفقت دراسة 

ؤسسات المبدعة هي التي تدعم على أن الم (Mohajan; Islam; Shome, 2017)و
 .عملية التشارك المعرفي بين الموظفين وتشجعهم على تبادل األفكار والخبرات والمهارات

 ;Alem; McLean)و( Bo Yu, 2011)وفي نفس السياق، اتفقت دراسة 

Vercoustre, 2016, 2)  على حاجة المؤسسات إلى القدرات التكنولوجية لتحقيق
جاتها لتلبية حاجات سوق العمل المتغيرة، وأنه في ظل المنافسة االبتكار، وتطوير منت

العالمية القائمة على المعلومات تظهر أهمية توظيف القدرات التكنولوجية في خلق المعرفة 
إلى أن وجود القدرات التكنولوجية  (Beatty, 2015)وأشارت دراسة . ومشاركتها ونقلها

 ,.Razavi, et al)أما دراسة . ، ويزيد من معدل براءات االختراعيحفز النشاط االبتكاري

فقد أشارت إلى أن هناك عالقة إيجابية بين امتالك القدرات التكنولوجية واألداء  (2016
كما . وأن عدم امتالكها يؤدي إلى الركود في األعمال والخروج من المنافسةالتنافسي، 

تسهم في تدويل ن القدرة التكنولوجية أ (Guerra; Camargo, 2016)وجدت دراسة 
المؤسسة؛ ألنها تمكنها من تشكيل إستراتيجية المؤسسة واالستثمار في البحث وتطوير 
الموارد ونقل التكنولوجيا، ومن النمو االقتصادي، وزيادة المعرفة الضمنية والمهارات 

 ;Vesna; Radoslav)ووجدت دراسة . وزيادة معدل االبتكار والكفاءات للعاملين،

Dragana, 2015, 65)  أن القدرات التكنولوجية تسهم في تسهيل نقل المعرفة والتفاعل
إلى أهمية توفر  (Zheng, 2017, 52)وأشارت دراسة . مع المستحدثات في العلم

القدرات التكنولوجية في عملية التشارك المعرفي؛ ألنها تسمح بنقل المعرفة بشكل فعال في 
 ,Lee, 2018)كما أشارت دراسة  .بغض النظر عن الموضوع أي مكان وفي أي وقت

إلى أن توظيفها يمثل أداة تمكين أساسية وحاسمة لتبادل المعرفة، أو لتحقيق عملية ( 7
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. التشارك المعرفي والتي هي أساس إدارة المعرفة، كما تؤدي دورًا مهمًا كمعرفة بحد ذاتها
يجابيًا  (Lee, 2018)وأشارت دراسة  إلى أن التشارك المعرفي يرتبط ارتباطًا وثيقًا وا 

 .بتخفيض التكلفة وتحسين الكفاءة، وزيادة تنظيم أداء الموظفين والعمل الجماعي التنظيمي

وينمي أن التشارك المعرفي يعزز سمعة الجامعة، : ومما سبق، يمكن استخالص
ستوى قدرتها التنافسية، وكذلك فإن ويزيد من ثقة أعضائها، ويرفع من مالرؤية المشتركة، 

امتالك الجامعة القدرات التكنولوجية أمر مهم؛ من أجل االستفادة من المعرفة التكنولوجية 
زيادة القدرة االستيعابية للجامعة، إمكانية ربط : واستيعابها وتكييفها، خاصة فيما يلي

طلوبة وتغيير الطريقة التي الفرص التكنولوجية بعملياتها الداخلية، توفير المعلومات الم
تعمل بها الجامعة، والمساهمة اإليجابية في إنتاج المعرفة ونشرها وتطويرها، وتوسيع 
قدراتها التنظيمية على األداء ورفع قدرتها التنافسية، رفع مستوى الخدمات، تحقيق جودة 

ورقية، وتبسيط األداء، زيادة الرضا الوظيفي للعاملين، تقليل االعتماد على المعامالت ال
اإلجراءات، وزيادة سرعة تسيير األعمال؛ والبعد عن الروتين اإلداري، ورفع مستوى الرقابة 
الداخلية سواء على األفراد أو العمليات أو اإلنتاجية، وتوفير الوقت والجهد نتيجة تقليل 

حفاظ حجم المقابالت الشخصية وغيرها، وتوفير العمالة نتيجة توظيف النظم اآللية، وال
وأخيرًا، فإن الجامعات تبذل جهدًا كبيرًا في نشر ثقافة . على جودة مخرجات الجامعة

 .التشارك المعرفي، واكتساب المزيد من أساليب التعامل مع التكنولوجيا

وبناًء على ذلك، فإن جامعة الطائف وهي في سعيها لتحقيق أهدافها واالرتقاء 
لتقويمية والتطويرية التي تطمئن بها على مدى كفاية بمستوى أدائها تهتم بإجراء الدراسات ا

قدراتها المختلفة، وهو ما تتناوله الدراسة الحالية بالتعرف على واقع توظيف القدرات 
 .التكنولوجية لتعزيز التشارك المعرفي بين أعضاء هيئة التدريس بجامعة الطائف
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 :مشكلة الدراسة وأسئلتها

يعد التشارك المعرفي بالجامعة أحد أكثر أنشطة إدارة المعرفة أهمية، فهو النشاط 
المركزي إلدارة المعرفة، من خالل نقل المعرفة أو التكنولوجيا أو تبادل الرؤى واألفكار بين 
أعضاء هيئة التدريس ليقدموا معًا معرفة جديدة، إذ أن قيمة المعرفة تعتمد على مستوى 

إذ وجدت دراسة . ا؛ فالمعرفة التي تبقى مكتنزة أو مهملة ال قيمة لهامشاركة مضمونه
أن هناك أثر دال إحصائيًا للتشارك المعرفي على أداء الموارد البشرية، ( 7102حديد، )

العمر، )ووجود فروق ذات داللة إحصائية لتصورات المبحوثين حولهما تعزي لمتغيرات 
ووجدت دراسة . ري الجنس، والمستوى التعليميباستثناء متغي( سنوات الخبرة، الرتبة

(Lee, 2018, 1)  عالقة إيجابية بين التشارك المعرفي واإلبداع الفردي، وأنه يحسن أداء
بل . مؤسسات التعليم العالي، من خالل المناقشات وتبادل المعرفة وتوليد المعرفة الجديدة

المؤسسية، ويحقق اإلبداع الفردي ويحدث نوع من المواءمة بين المعرفة الفردية والمعرفة 
( 7102الحمداني، )كما وجدت دراسة . والمؤسسي، ويزيد من اإلنتاجية الفردية والجماعية

أن النتائج المتوقعة والموقف من التشارك والعوامل االجتماعية كان لها األثر األكبر في 
ن  القدرات الديناميكية تفعيل وتكوين سلوك التشارك المعرفي لدى أعضاء هيئة التدريس، وا 

عنترة، )وخلصت دراسة . للكلية تتأثر بالعوامل الفردية واالجتماعية للتشارك المعرفي
إلى وجود مستوى عال من التشارك المعرفي لدى أساتذة الجامعة، ووجود عالقة ( 7102

 طردية قوية بين التشارك المعرفي وأداء األستاذ الجامعي، وال توجد فروق ذات داللة حول
 .أثر التشارك المعرفي على أداء األستاذ تعزى للمتغيرات الشخصية

ورغم أن المشاركة أمر طبيعي، إال أن التشارك المعرفي داخل الجامعات مسألة 
معقدة؛ حيث تتطلب من األفراد تحريك أهدافهم المعرفية إلى مستوى المجموعات أو 

على القيام بذلك، فقد وجدت المؤسسة، كما أن المؤسسة ال يمكن أن تجبر منتسبيها 
أن هناك فجوة كبيرة في مستوى التشارك المعرفي بين  (Koivisto, 2018)دراسة 

األفراد، وأن توظيف شبكات المعرفة القائمة، وممارسات الموارد البشرية، وتلبية المتطلبات 
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بادل الالزمة، تعد المجاالت الرئيسة لتحسين إدارة المعرفة، وأن هناك عدة معوقات لت
التأثيرات الثقافية، عدم الرغبة في التشارك المعرفي، وعدم وجود : أفضل الممارسات منها

إلى أن من  (Janus, 2016, 12)عالقة بين المرسل ومتلقي المعرفة، وأشارت دراسة 
ضعف الثقة بين األعضاء، عدم توفر الوقت الالزم، التخوف : معوقات التشارك المعرفي
وأشارت دراسة . ألوفين، وعدم وجود الشبكات االجتماعيةمن األشخاص غير الم

إلى وجود بعض معوقات التشارك المعرفي بين أعضاء هيئة ( 7102الحضرمي، )
 .المعوقات المادية والتنظيمية والشخصية: التدريس في جامعة تبوك بدرجة كبيرة، وهي

لتشارك ومن جهة أخرى، تمثل القدرات التكنولوجية عملية ضرورية لتحقيق ا
المعرفي؛ حيث تزيد تلك القدرات من نقل المعرفة من خالل قنوات االتصال؛ مثل شبكات 

كما أن امتالك الجامعة . الكمبيوتر، وقواعد المعلومات، والنشرات اإللكترونية، وغيرها
للقدرات التكنولوجية والمعرفة الكثيفة من المصادر المختلفة يفرض قيام الموارد البشرية 

عزيز عملية التشارك المعرفي لتالفي وجود أي قصور في المعرفة، وتمكين أعضاء فيها بت
هيئة التدريس من التعامل مع الكم الهائل من المعلومات بطريقة أفضل، وكسب خبرات 
ومهارات جديدة، واكتشاف التطبيقات المستقبلية، وتطوير الكفاءات الجماعية، واالنتقال 

أن الكثير من  (Bo Yu, 2011, 367)د وجدت دراسة وق. من الفردية إلى الجماعية
الجامعات ال تولي اهتمامًا كبيرًا إلدارة التكنولوجيا وتنمية القدرات الديناميكية؛ لرفع كفاءة 

نتاج معرفة جديدة ولذا فإن عملية التشارك المعرفي تواجه العديد من . التكنولوجيا، وا 
 ;Vong; Zo)و( Kukko, 2013, 2)المعوقات في الجامعات، وأوردت دراسة 

Ciganek, 2016, 409) بعض المعوقات التكنولوجية للتشارك المعرفي، من أبرزها :
عدم استخدام التكنولوجيا المالئمة، والتردد في استخدامها، االحجام عن استخدام 
التكنولوجيا غير المألوفة، عدم وجود الخبرة في استخدام التكنولوجيا المتقدمة، نقص 

لتدريب التكنولوجي للموظفين، ضعف قدرة األفراد على استيعاب الحجم الضخم من ا
 .التكنولوجيا الجديدة
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التشارك المعرفي في  أن هناك العديد من المعوقات التي تعوقويبدو مما سبق، 
ضعف البنية التحتية التقنية، وضعف الثقافة التنظيمية، وضعف القناعة : الجامعة منها

ة التدريس بممارسات التشارك المعرفي، وبالعمل ضمن فريق يتبادل لدى أعضاء هيئ
التكنولوجية، وضعف القوى العاملة الماهرة  كما أن قلة توافر هذه القدرات. المعرفة

تكنولوجيا، يعد أمرًا مقيدًا لبيئة اإلبداع واالبتكار، بل وسببًا في ضعف عملية التشارك 
ولذا تبدو الحاجة ماسة إلى دراسة واقع . ية للجامعةالمعرفي، وعدم تحقيق الميزة التنافس

توظيف القدرات التكنولوجية لتعزيز التشارك المعرفي بين أعضاء هيئة التدريس من وجهة 
نظر القيادات األكاديمية في جامعة الطائف، ويمكن تحديد مشكلة الدراسة في محاولة 

 :اإلجابة عن األسئلة التالية

التكنولوجية لتعزيز التشارك المعرفي بين أعضاء هيئة ما واقع توظيف القدرات  -0
 التدريس في جامعة الطائف من وجهة نظر القيادات األكاديمية؟ 

ما معوقات توظيف القدرات التكنولوجية لتعزيز التشارك المعرفي بين أعضاء هيئة  -7
 التدريس في جامعة الطائف من وجهة نظر القيادات األكاديمية؟

الداللة اإلحصائية بين متوسطات استجابة أفراد الدراسة حول واقع ما الفروق ذات  -3
توظيف القدرات التكنولوجية لتعزيز التشارك المعرفي في جامعة الطائف ومعوقاته، 

الجنس، التخصص، سنوات الخبرة، المشاركة في : والتي قد تعزى لمتغيرات
 المؤتمرات؟

 :أهداف الدراسة

يف القدرات التكنولوجية لتعزيز التشارك المعرفي تهدف الدراسة إلى رصد واقع توظ
بين أعضاء هيئة التدريس في جامعة الطائف، والتعرف على معوقاتها من وجهة نظر 
القيادات األكاديمية، والكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات استجابة 

لتشارك المعرفي في جامعة أفراد الدراسة حول واقع توظيف القدرات التكنولوجية لتعزيز ا
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الجنس، التخصص، سنوات الخبرة، وعدد : الطائف ومعوقاته، والتي قد تعزى لمتغيرات
 .المؤتمرات

 :أهمية الدراسة

، يتوقع أن يستفيد من نتائج الدراسة أعضاء هيئة التدريس والقيادات األكاديمية نظريا  
التشارك المعرفي ومعوقاتها، واإلدارية بجامعة الطائف من خالل التعرف على عملية 

وكيفية تأثيرها على رفع مستوى األداء وتعزيز وظائف الجامعة، وكيفية توظيف القدرات 
التكنولوجية لتعزيز التشارك المعرفي بين أعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى أن نتائجها قد 

ل التشارك تسهم أيضًا في فتح مجال جديد أمام الباحثين للقيام بأبحاث جديدة تتناو 
المعرفي بالجامعة، ويؤمل أن تثير لدى منسوبي الجامعة والعاملين في الميدان التربوي 
التساؤالت المهنية حول أدوارهم التعليمية والبحثية والمجتمعية في ظل ثورة تكنولوجيا 

 .المعلومات وبرامجها

كاديمية في ، قد تساعد نتائج الدراسة إدارة جامعة الطائف والقيادات األوتطبيقيا  
وضع خطة إستراتيجية لتعزيز التشارك المعرفي وفق أساليب علمية تساعد على رفع القدرة 

وخاصة تعزيز التشارك المعرفي بين التخصصات المختلفة التي ال التنافسية للجامعة، 
عداد برامج وورش عمل لتحسين أداء أعضاء هيئة التدريس وتطوير يتواصل أعضاؤها،  وا 

حيث يتبادلون خبراتهم وممارساتهم المتميزة، مما يسهم في تحقيق الدراسات بمهاراتهم، 
يجاد بيئة إيجابية لتعزيز وضمان استناد الممارسات والسياسات في الجامعة  البينية، وا 

كما تقدم الدراسة إطارًا إجرائيًا يربط بين توظيف القدرات على أدلة معرفية سليمة وموثوقة، 
 .المعرفي بين أعضاء هيئة التدريس التكنولوجية والتشارك

 :حدود الدراسة

موضوعيًا؛ اقتصرت الدراسة على واقع توظيف : تتمثل حدود الدراسة فيما يلي
القدرات التكنولوجية لتعزيز التشارك المعرفي بين أعضاء هيئة التدريس، وفق األبعاد 
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مل، تكنولوجيا المعلومات سلوكيات التشارك المعرفي، الثقافة التنظيمية، فرق الع: )التالية
وبشريًا؛ اقتصرت الدراسة . ، وكذلك المعوقات التي تواجه التشارك المعرفي(واالتصاالت

ومكانيًا؛ (. عميد، وكيل، رئيس قسم)الميدانية على القيادات األكاديمية بجامعة الطائف 
ألول من أما زمنيًا؛ فقد أجريت خالل الفصل ا(. في الحوية)طبقت بمقر جامعة الطائف 

 (. م7102)ه 0440/ 0441العام الجامعي 
 :تتضمن الدراسة المصطلحين التاليين :مصطلحات الدراسة

 :(Technological Capabilities)القدرات التكنولوجية -1

قدرة المؤسسة على نشر وتطوير واستخدام الموارد : تعرف القدرات التكنولوجية بأنها
التكنولوجية ودمجها مع الموارد التكميلية األخرى، لتوفير المنتجات والخدمات المختلفة 

(Omar; Takim; Nawawi, 2012, 211) نوع من الموارد تمتلكها المؤسسة : وهي
، والتي تمكنها من اختيار (المعرفة، الخبرة، المهارات الفنية البنية التحتية التكنولوجية،)

 Razavi, et)واكتساب التكنولوجيا واستيعابها، وتنظيم الموارد إلنتاج تكنولوجيا جديدة 

al., 2016, 859). 

: الموارد الديناميكية التي تشمل: ويمكن تعريف القدرات التكنولوجية إجرائيًا بأنها
والمعرفة التكنولوجية واألساليب الفنية واإلدارية المؤسسية  المعلومات والمهارات

والسلوكيات الفردية والجماعية، والتي تشكل الثقافة التنظيمية بجامعة الطائف، وتعزز 
دارة المعرفة بكفاءة وفعالية  .قدراتها على تنفيذ وظائفها وعملياتها وا 

 :(Knowledge Sharing)التشارك المعرفي -2

العملية التي من خاللها يتبادل األفراد المعرفة الضمنية : يعرف التشارك المعرفي بأنه
: ويعرف بأنه. (Ismail; Yusof, 2010, 244)والصريحة من أجل إيجاد معرفة جديدة 

عملية تداول مختلف أنواع المعرفة وتبادلها بين األفراد، والتفاعل في حوارات مع اآلخرين 
جها، والتنسيق بين األنشطة بشكل يؤمن التعاون الجماعي بينهم داخل المؤسسة وخار 
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لتكوين أفكار ومعارف جديدة، والوصول والعمل بآن واحد على الوثيقة نفسها، ومن مواقع 
، وهو عملية تبادل أعضاء هيئة التدريس المعلومات (77، 7103عبد العال، )مختلفة 

ضمنية، ذات الصلة بالعمل الجامعي واألفكار والخبرات والمعارف الصريحة منها وال
وتقاسمها فيما بينهم، بما يمكنهم من القيام بأعمالهم على نحو مبدع، ويحقق القيمة والميزة 

 (.211، 7102عبدالحافظ والمهدي، )التنافسية للمؤسسة الجامعية 

 عملية تبادل المعرفة الظاهرة والضمنية: ويمكن تعريف التشارك المعرفي إجرائيًا بأنه
بين أعضاء هيئة التدريس بجامعة الطائف، ( المعارف، المهارات، الخبرات، والتطبيقات)

وهو عبارة . وبشكل يؤثر على عملية التعلم، ويزيد من معدل االبتكار واإلنتاج المعرفي
نما تتم بشكل تطوعي  .عن أنشطة غير ملموسة ال يمكن فرضها، وا 

 :شارك المعرفيتوظيف القدرات التكنولوجية لتعزيز الت -3

القدرة على االستخدام والتكامل الفعال : يعرف توظيف القدرات التكنولوجية بأنها
للمعارف التكنولوجية، والتي تشمل المهارات التي تتوافر لدى األفراد، وحجم ونوعية رأس 

أبو السعود، )المال المادي المتاح، وكذلك النظم التكنولوجية السائدة لدى المؤسسة 
كل المهارات والمعرفة والتكنولوجيا والخبرات التعليمية المتراكمة : وهي(. 7، 7101

والمتطورة من قبل المؤسسة سواء داخليًا أو خارجيًا، والموجهة نحو االبتكار 
(Tumelero, et al. 2018, 2). 

قدرة : ويمكن تعريف توظيف القدرات التكنولوجية لتعزيز التشارك المعرفي إجرائيًا بأنه
والبنية التحتية الجامعة على تنفيذ عملياتها ووظائفها باالستفادة من الموارد والنظم 

بكفاءة اإلنترنت واألجهزة والبرمجيات وقواعد البيانات، : المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات
وتوظيفها وفق تنظيم يدعم التعاون والتكامل وتبادل المعرفة والخبرة بين أعضاء . وفعالية

هيئة التدريس وتعزيز التشارك المعرفي بينهم، وزيادة قدرتها على تطوير مخرجاتها، 
وعليه . وامتالك المعرفة التكنولوجية، للحصول على مستويات أعلى من الكفاءة التنظيمية
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رتبط ارك المعرفي جزء ال يتجزأ من السلوكيات الفردية ألعضاء هيئة التدريس، ويفإن التش
 .باستخدام التكنولوجيا وبأنشطة فرق العمل والثقافة التنظيمية

 :اإلطار النظري للدراسة

 :توظيف القدرات التكنولوجية: أوال  

اإلستراتيجية تعد القدرات التكنولوجية سالح إستراتيجي لبناء وتعزيز قدرات المؤسسة 
من خالل المكونات المادية للحاسب والبرمجيات والبيانات وتقنيات التخزين التي تقوم 

فهي (. 20، 7102الرحيم وعلي، )بحفظ وتوفير المعلومات كموارد لتكنولوجيا المؤسسة 
عملية مستمرة الستيعاب وخلق المعرفة من خالل التفاعل بين التكنولوجيا والبيئة الداخلية 

الفهم الواضح للبرمجيات المتنوعة : خارجية، ويكمن توظيف القدرات التكنولوجية فيوال
والمستخدمة في أداء الوظائف المختلفة، تحليل البيانات وتمثيلها مما يسهل استخدامها في 
عمليات اتخاذ القرار، التكامل والتنسيق بين مختلف العمليات لتقديم منتجات وخدمات 

 Abu)تفيدين، وتحقيق قيمة جديدة وميزة تنافسية للمؤسسة تناسب احتياجات المس

Bakar, 2005, 267( )Tumerlero, et al., 2018, 4( )Guerra, Camargo, 

2016, 52). 

: إلى أهمية القدرات التكنولوجية للمؤسسات فيما يلي( 377، 7107)وأشار عطية 
الحصول على المعلومات المطلوبة ألداء أعمالها بشكل مناسب ومميز، إيجاد فرص 
جديدة للعمل، تعتبر القاعدة واألساس لبناء الميزة التنافسية لما لها من دور فاعل ورئيس 

عادة تشكيل منتجاتهافي نجاح المؤسسات، تغيير الطر  . يقة التي تعمل بها المؤسسات وا 
 (Razavi, et al., 2016, 864)و( Latip, et al., 2014, 21)كما أشار كل من 

إلى أن فوائد القدرات التكنولوجية للمؤسسات تتمثل فيما ( 20، 7102الرحيم وعلي، )و
والسرعة الالزمة، توفير  زيادة تطبيق التكنولوجيا الحديثة، تطوير الخدمة بالجودة: يلي

المعلومات الالزمة عن احتياجات السوق ورغبات العمالء بالدقة المطلوبة، سرعة معرفة 
رد الفعل على القرارات المتخذة ونسبة تطبيقها، توفير نظام اتصال فعال وسريع بين 
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يجابي الوحدات واألقسام اإلدارية، توفير قنوات اتصال مع البيئة الخارجية والتفاعل اإل
المستمر معها خدمة ألهداف المؤسسة وتعزيز العالقة مع العمالء، تحفيز المبدعين 
لالطالع على تجارب اآلخرين، زيادة القدرة على التخطيط االستراتيجي لتلبية االحتياجات 
الحالية والمستقبلية، زيادة الدمج بين الكفاءة والفعالية، تمّكين العاملين من االستمتاع بأداء 

 .عمال، تطوير المنتجات وتقديم منتجات مبتكرة، تقليل تكلفة أنشطة المؤسسةاأل

نشر تطبيقات تكنولوجيا : وتتمثل أهداف القدرات التكنولوجية للجامعة فيما يلي
تطوير الكفاءات والموارد والشبكات والقاعدة المعرفية : المعلومات واستخدامها من خالل
ت في مجال تكنولوجيا المعلومات بقصد زيادة اإلنتاجية والبنية التحتية، تطوير اإلمكانا

وتحسين القدرة التنافسية، المساهمة في بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات الوطنية، بناء 
مجتمع المعلومات لتحقيق الربط مع اقتصاد المعرفة، تأمين طريق سريع لتناقل المعلومات 

دة للتعامل مع أدوات تكنولوجيا المعلومات بين القطاعات المختلفة، بناء ثقة مجتمعية جدي
كما أن هناك ثالثة عناصر لقياس . (Atkins, 2015, 8)و( 2، 7112الزهيري، )

أداء اإلنتاج، استخدام التكنولوجيا، وقدرة المؤسسة : مستوى القدرات التكنولوجية هي
(Omar; Takim; Nawawi, 2012) .من  ويمكن تقييم القدرات التكنولوجية للجامعة

خالل قدرة الجامعة على تحديد احتياجاتها التكنولوجية، واختيار التكنولوجيا المالئمة لتلبية 
تلك االحتياجات، وتشغيل وصيانة وتعديل وتحسين التكنولوجيا المختارة، وتعزيز التعلم 

من الكفاءات  03تم تحديد وقد  .(Ahmed; Othman; Lazim, 2014, 194)التقني 
بريد ال ؛اتمعالجة الكلم أساسيات تكنولوجيا المعلومات؛: الرئيسية، هي

ادارة  الجداول؛ العرض والنشر؛ الرسومات؛ اإلنترنت واإلنترانت؛ لكتروني؛اإل
دارة قواعد البيانات؛ التصميم؛ المشروع؛ تصميم وتطوير تطبيقات  صيانة النظام؛ تطوير وا 
 .(Abu Bakar, 2005, 274) تحليل النظام والبرمجة الويب؛
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خريس، )و: وتتكون القدرات التكنولوجية من خمسة مكونات، هي على النحو التالي
( Atkins, 2015, 4)و( Omar; Takim; Nawawi, 2012, 217)و( 02، 7100

 (Beatty, 2015, 46)و
وهي كل وحدات معالجة اإلدخال : (Hardware)األجهزة والمكونات المادية  .0

ظهارها وطباعتهاواإلخراج والتخزين للحواسيب التي   .تستقبل البيانات وتخزينها وا 

وهي جميع أنواع البرامج الالزمة لتشغيل الحاسب : (Software)البرمجيات  .7
اآللي، وتنظيم عمل وحداته، وتتضمن نوعين؛ أنظمة التشغيل، والتطبيقات وقواعد 

لجتها البيانات؛ فهي الوعاء االفتراضي الذي يحتوى البيانات والمعلومات وتقوم بمعا
 .ومن ثم نشرها

وتتضمن مجموعة من الملفات المخزنة في أجهزة : (Database)قواعد البيانات  .3
التي تتم معالجتها ( البيانات الخام)الحاسب اآللي، بحيث تشكل المادة األولية 

 .وتحديثها واستراجاعها للوصول إلى المعلومات والمعارف

الشبكة الداخلية؛ وهي التي تربط وتتضمن نوعين؛ أولهما : (Networks)الشبكات  .4
العاملين واألقسام ضمن مبنى محدد أو مكاتب معينة بحيث تمكنهم من مشاركة 
المعلومات وتبادلها، وثانيهما الشبكة الخارجية؛ وهي الشبكة التي توفر المعلومات 

 .على مستوى البيئة المحيطة والعالم

ص العاملون على النظام وهم األشخا: (Human Resources)الموارد البشرية  .2
سواء كانوا مبرمجين أو محللين ومديرين لألنظمة ومدخلي البيانات أو المسئولين 

 .عن صيانة ومعالجة مشاكل النظام

 : التشارك المعرفي: ثانيا  

عملية نقل المعرفة من شخص آلخر في المؤسسة، : يعرف التشارك المعرفي بأنه
وهي . (Rusuli; Tasmin, 2010, 798)ء وتجميع المعرفة المشتركة بين األعضا
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العملية التي تحول فيها المعرفة الفردية إلى معرفة تنظيمية، وفي الحالة المثالية فإن 
 ;Rusly; Sun)مشاركة المعرفة تمكن األفراد من التعلم وتسهم في تعزيز مهارات األفراد 

Corner, 2014, 1) . وهو توفير المعلومات النظرية والفنية لمساعدة اآلخرين، والتعاون
جراءات عملية  معهم في حل المشكالت أو تطوير أفكار جديدة، أو تنفيذ سياسات وا 

(Wang; Noe, 2010, 117) . وهو شراكة يقدم من خاللها األفراد آلخرين المعارف
وتبادل الخبرات بينهم ( الظاهرةالمعرفة )األساسية حول العمليات والخطوط العريضة 

العملية التي يقوم : وهو. (Smaliukiene, et al., 2017, 760)( المعرفة الضمنية)
فيها الفرد باالحتفاظ بالمعرفة وتحويلها إلى شكل يمكن فهمه وامتصاصه واستخدامه من 

مقدمي قبل األفراد اآلخرين أو المجموعات أو المنظمات عبر القنوات أو الشبكات بين 
 ;Mohajan)المعرفة والباحثين من أجل توليد ابتكارات تنظيمية وتطوير أفكار جديدة 

Islam; Shome, 2017, 78) .عملية تبادل المعرفة والمهارات والمعلومات : وهو
، (Saravanan; Ram; Aidl, 2017, 32)والخبرات اعتمادا على الخبرة والذكاء والفهم 

خبرته أو رؤيته أو فهمه لفرد آخر بحيث يمكن للمتلقي وهو عملية يضفي بها الفرد 
 .(Savolaninen, 2017, 6)اكتساب المعرفة واستخدامها في أداء مهمته بشكل أفضل 

تخفيف ضغوط العمل؛ من خالل التشارك : وتتمثل أهمية التشارك المعرفي فيما يلي
ية العمليات التنظيمية، في المشكالت وتقديم الحلول من ذوي الخبرة، وتعزيز كفاءة وفعال

عادة استخدامها في المواقف المختلفة، توفير  تطوير وتحديث المعرفة والمعلومات وا 
الوقت؛ من خالل تعلم األفراد من أخطاء اآلخرين وآرائهم في أداء المهام المختلفة، ويدعم 

تكار التشارك المعرفي المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، كما ينمي اإلبداع واالب
لدى األفراد والشعور بالثقة والتواصل المفتوح، ويزيد من قوة التنظيم المؤسسي من خالل 

عطاء قيمة لألفراد، وتعزيز مبدأ الشورى   ,Rusuli; Tasmin, 2010)تغيير الثقافة وا 

كما أن عملية التشارك تشجع األفراد على التنافس، والسيطرة على العقبات، . (801
وتعزز شعور التعاون التنظيمي، وبناء الثقة التي تعد شرطًا ضروريًا للتشارك المعرفي 
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(Zheng, 2017, 54) كما ُيظهر قدرة األفراد على تحمل المسئولية والمشاركة في صنع ،
يزيد قدرة المنظمة ذات الصلة باتخاذ القرارات وتنفيذها، و  القرار، والوصول إلى األدوات

نتاجها، ويسهم بشكل إيجابي في زيادة المعرفة، ويزيد كفاءتها  على الوفاء باحتياجاتها وا 
كما أن دوافع . (Mohajan; Islam; Shome, 2017, 79)في خلق القدرة التنافسية 

االلتزام التنظيمي بالمؤسسة مشاركة المعرفة يمكن أن تسهم في تعزيز مستويات 
 (. 7102العميدي، )

وهناك العديد من المتطلبات الالزمة لضمان ديناميكية وفعالية عملية التشارك 
: المعرفي، والتي يمكن اعتبارها ضمن القدرات التكنولوجية للمؤسسة، وتتمثل فيما يلي

 (:072، 7104ججيق وعبيدات، )

 بحيث يتيح فرصة تقاسم المعارف بشفافية، كما يسمح : الهيكل التنظيمي المناسب
 .بايجاد بيئة عمل تدعم االنفتاح في االتصاالت وزيادة المشاركة في المعلومات

 والتي تسودها الثقة المتبادلة بين األعضاء، وتتميز باالتصاالت : تكوين فرق العمل
وقدرة األعضاء على تبادل األفكار بسهولة بما الفعالة نتيجة التغذية العكسية 

 .يضمن تحسين طرق العمل

 وهي تلك القيادة التي تدعم وتوجه أعضاء فرق العمل دون السيطرة : القيادة الفعالة
عليهم من خالل التدريب والتحفيز ومشاركة العاملين وحل المشكالت بطريقة 

 .مستقلة

 ها المعرفة الخارجية والداخلية إلكترونيًا هي المخازن التي تخزن في: مخازن المعرفة
في موقع واحد ليسهل الوصول إليها عند الحاجة من قبل األفراد، كما تزود األفراد 

 .بتفاصيل المهام المختلفة
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 وهي آلية فعالة في إدارة مخازن المعرفة من خالل : تكنولوجيا المعلومات واالتصال
ركة في المعرفة بين األفراد من خالل تنظيم عملية تدفق المعرفة، وتفعيل المشا

 .تكوين فرق عمل افتراضية

 وذلك على استخدام الوسائل واألدوات المتخصصة في نظم العمل : تدريب العاملين
 .المعرفي

كما أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على التشارك المعرفي في المنظمات، 
 ,Servanan; Ram; Aidl)قات التنظيمية األفراد، الثقافة، التكنولوجيا، والمعو : منها

إلى أن العوامل التي تؤثر على التشارك  (Lee, 2018, 6) وتشير أيضًا دراسة. (2017
  :ويمكن تفصيلها فيما يلي، المعرفي، تشمل العوامل الفردية والجماعية والتنظيمية

ة مثل وهي الخصائص الشخصية التي تؤثر على تقاسم المعرف: العوامل الفردية -أ
سلوكيات األفراد، وااللتزام التنظيمي، القدرة االستيعابية الفردية، تخوف التقييم، تصورات 

كما أن العمر والتعليم والخبرة العملية لها تأثير على . (Lee, 2018, 6) ملكية المعلومات
الشخصية : ومن أمثلة الشخصيات المؤثرة(. 03، 7107يحيى، )التشارك المعرفي 

فإذا كان الفرد لديه انفتاح عال، فإنه يميل إلى أن يكون له مستوى عال من المنفتحة؛ 
الفضول للبحث عن أفكار اآلخرين وآرائهم، وعلى العكس من ذلك فإن األفراد اإلنطوائيين 
يتجنبون التشارك المعرفي، وكذلك الشخصية االستباقية؛ وهم الذين يستطيعون استكشاف 

على البيئة المحيطة من خالل السلوك النشط للتشارك طرق جديدة للتأثير اإليجابي 
المعرفي، والشخصية المسئولة؛ فالذي يمتلك المسئولية الفردية يميل إلى التنفيذ السلس 
ألنظمة إدارة المعرفة، وقد اعتبرت المسئولية الشخصية سمة مهمة للتشارك المعرفي 

(Lee, 2018, 6). 

 : يوتتمثل فيما يل: العوامل الجماعية -ب



 جامعة جنوب الوادى –كلية التربية بالغردقة  –مجلة العلوم التربوية 
======================================================= 

---------------------------------------------------------------------------- 
 2112ديسمبر                         -21                            - (4)العدد    ( 2)المجلد 

 

عالقات التفاعل االجتماعي؛ أو فرق العمل التي تسهل التواصل بين األعضاء، وتعمل  -
على تحسين قدرات تبادل المعرفة، والتي لها تأثير إيجابي على تبادل المعرفة، وأن األفراد 
الذين لديهم المزيد من روابط التفاعل االجتماعي يميلون إلى المشاركة بنشاط أكبر في 

كما . (Lee, 2018, 6)في، وتوسيع نطاق الوصول إلى موارد المعرفة التشارك المعر 
يعني أن أعضاء الفريق لديهم معرفة مماثلة أو متوافقة وذات صلة بالفريق، وهذا يدفع 
األعضاء إلى وصف وتفسير وتوقع األحداث في السياق وتوجيه األعضاء للتفاعل مع 

مشترك تأثيرًا إيجابيًا على فعالية الفريق، األعضاء اآلخرين، حيث يؤثر النموذج العقلي ال
 .(Zheng, 2017, 54)وبالتالي التأثير اإليجابي على التشارك المعرفي 

الثقة االجتماعية؛ وهي تساعد األفراد في التغلب على الحواجز والمعوقات، كما تعزز  -
ن أن يشاركوا الثقة سرعة االتصال؛ ألن األفراد مع توفر الثقة العالية نحو اآلخرين يمك

المعرفة بدون تردد، وبالتالي تنشيط التشارك المعرفي، كما أن الثقة في القيادة، الثقة في 
 ,.Smaliukiene, et al)الزمالء، والثقة في التقنيات شرط أساسي للتشارك المعرفي 

 .(Lee, 2018, 7)و (760 ,2017
الهوية االجتماعية؛ فاألشخاص الذين يتمتعون بمستوى عال من الهوية يتميزون  -

بمستوى عال من الوالء نحو المؤسسة، ويظهر ذلك في الحفاظ على العالقات الملتزمة 
والسلوكيات المفيدة مع أعضاء المؤسسة، وبالتالي تحقيق مستوى عال من الشبكات 

 .(Lee, 2018, 7)يًا على التشارك المعرفي الشخصية واالجتماعية، مما ينعكس إيجاب

وهي األساس في خصائص المؤسسات التي توفر بيئة لتبادل : العوامل التنظيمية -ج
كما إن الثقافة . (Lee, 2018, 8) المناخ التعاوني، تكنولوجيا المعلومات: المعرفة، مثل

سن النية لتبادل المعرفة، التنظيمية المطلوبة هي التي تعتمد على الثقة والقيم المشتركة وح
، (Rusuli; Tasmin, 2010, 802)كما تؤثر عملية التحفيز على دعم تبادل المعرفة 

كما أن جودة المعلومات، وااللتزام التنظيمي، ودعم اإلدارة العليا، تؤثر على التشارك 
وتؤدي القدرات التكنولوجية . (Vong; Zo; Ciganek, 2016)المعرفي في المنظمات 
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دورًا مهمًا في دعم التشارك المعرفي، فهي تجعل تشارك المعرفة أكثر كفاءة، كما تسهل 
 .(Zheng, 2017, 52)تبادل المعرفة، وتحافظ على المعرفة التنظيمية 

ويعد التشارك المعرفي عبارة عن أنشطة اتصال وتواصل مهمة ومتعددة االتجاه، 
وتحدث نوعًا من التوافق بين المشاركين أكثر من إحداث اختالفات، وتدعم عملية 

وهناك مجموعة من األبعاد للتشارك المعرفي، . (Savolinen, 2017)التواصل البشري 
 ,Sarvanan; Ram; Aidl, 2017)و( 703، 7102ججيق وجيجق، )تتلخص في 

36): 

فالسلوك المنفتح على الخبرة يرتبط بشكل إيجابي بعملية تشارك وتبادل : السلوك -أ
المعرفة، كما أن األفراد األكثر ثقة في قدرتهم الوظيفية أكثر رغبة في تبادل المعرفة 

طويلة في  وتشاركها مع اآلخرين، واألشخاص الذين يمتازون بمستوى تعليمي مرتفع وخبرة
العمل أكثر عرضة لتشارك خبرتهم ومواقفهم إيجابية تجاه ذلك، أما األفراد الذين لديهم 
األلفة والقدرة على استخدام أجهزة الكمبيوتر والوسائط االلكترونية فيظهرون ميواًل تعاونية 

 .لتبادل الخبرة مع اآلخرين

قيم وتعيد تشكيل اعتراضات عن طريق تبني ثقافة تركز على ال: الثقافة التنظيمية -ب
العاملين إلى تحديات للتغلب عليها، فهي ثقافة تشجع وتحث على العمل بروح الفريق 
وتبادل األفكار ومساعدة اآلخرين، وتدعم البيئة التعاونية التي هي من المتطلبات 

ي، األساسية للتشارك المعرفي، فالثقافة التنظيمية القوية هي المفتاح نحو األداء العال
وتعتمد ثقافة التشارك المعرفي على الثقة بين األشخاص واالتصال بينهم، ونظم 

 .المعلومات، والمكافآت، والهيكل التنظيمي

تعتبر بالغة األهمية في جميع عمليات إدارة : تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -ج
من التطبيقات كمعالجة  المعرفة، وتؤدي دورًا كبيرًا بالتنسيق مع الموارد البشرية في الكثير

الوثائق وأنظمة دعم القرارات واألنظمة الخبيرة، كما تسهم في تعزيز السيطرة على المعرفة 
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وتوليد معرفة جديدة، وفي تنميط وتسهيل وتسريع وتبسيط كل العمليات، وتوفير وسائل 
 .اتصال متاحة للجميع ومن مناطق جغرافية مختلفة

عمليات التشارك وتزيد من قابليتها وفاعليتها، وتوفر  تؤدي إلى تحسين: فرق العمل -د
بيئة تعاونية تحقق مستوى مرتفعًا من التماسك والتكامل بين األفراد، وتقدم فرصًا لتجديد 

 .األفكار، وتشكل عالقة عبر الحدود التنظيمية التقليدية

: ، منهاوأخيرًا، فإن هناك العديد من المعوقات التي تعوق عملية التشارك المعرفي
يفتخر بعض الناس بعدم االضطرار إلى طلب المشورة من اآلخرين وأنهم يستطيعون 
اكتشاف طرق جديدة ألنفسهم، عدم إدراك البعض ألهمية المعرفة والفائدة من معارف 

، عدم توفر الوقت، (بين مرسلي المعرفة والمستقبلين)اآلخرين، عدم الثقة لدى البعض 
( عدا الموثوق بهم)ية؛ والتي ال يمكن مشاركتها اآلخرين وجود بعض المعلومات السر 

(Rusuli; Tasmin, 2010, 800 )و(Paloti, 2010, 4).  عدم تقدير البعض
 ;Saravanan; Ram)لمعرفتهم وينتج عنه شعورًا يمنعهم من سلوك التشارك المعرفي 

Aidl, 2017, 34) عدم القدرة على )، ضعف الرغبة في التشارك المعرفي لدى العاملين
، ضعف البنية التكنولوجية، التعامل مع إدارة المعرفة كنشاط (المشاركة أو عدم الرغبة فيها

، زيادة معدل دوران (Koivisto, 2018, 29)منفصل وعزله عن استراتيجية المؤسسة 
، (Orga; Nnadi; Chiomaa, 2018, 616)الموظفين أو حدوث عملية التقاعد 

والرغبة في حماية الميزة التنافسية للفرد، وعدم األمان الوظيفي، العداء الشخصي، والرغبة 
 ,Oye; Mazleena; Noorminshah, 2011)في السرية، وعدم وجود ثقافة التشارك 

الثقافة االختالفات في ، ، عدم الثقة بين الناس مما يؤدي إلساءة استخدام المعرفة(80
الوطنية أو العرقية، والقيم والمعتقدات المرتبطة بها، الملكية الفكرية، واختالف العمر 

، كما يمكن (Ismail; Yusof, 2010, 3)والجنس، واالختالف في مستويات الخبرة 
الخوف من تقليل القيمة الشخصية، قلة اليقين بشأن كيفية : إضافة المعوقات التالية

لمعرفي، الخوف من سلبية عواقب تشارك المعرفة مع المرءوسين، نقص استخدام التشارك ا
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التدريب على تكنولوجيا المعلومات أو نقص الخبرة التكنولوجية أو تجنب استخدامها، 
اعتقاد البعض بأن معرفتهم فريدة من نوعها وغير قابلة للتوسع أو التشارك مع اآلخرين، 

بالمخاطر، وأن مشاركة اآلخرين المعرفة  اعتقاد البعض أن التشارك المعرفي محفوف
االنتهازية في )مكلف في الوقت والجهد، كما يعبر عن سلوك االنتهازية من اآلخرين 

، عدم معرفة مكان وجود المعرفة، وأوقات الحصول عليها، عدم وجود (تبادل المعرفة
 .الفرص لتفعيل الرغبة في التشارك المعرفي

 :ولوجية في تعزيز التشارك المعرفيتوظيف القدرات التكن: ثالثا  

. تعد القدرات التكنولوجية دعمًا إلدارة المعرفة الفعالة، وأساسًا للتشارك المعرفي
دعم المؤسسة في : يرتكز توظيف القدرات التكنولوجية على مجموعة من المرتكزات، منهاو 

نشاء روا بط مشتركة بين مجال اكتساب المعرفة وتكييفها ونشرها، تأمين برامج تعاون وا 
المؤسسة والجامعات والمراكز البحثية لغرض االرتقاء بآليات تعزيز التكنولوجيا، تنمية 
الموارد البشرية ودعم برامج التأهيل العلمي والتقني، توفير التمويل الالزم لسد احتياجات 
ا المؤسسة في إجراء عمليات التحول الضرورية باتجاه االعتماد على تطبيقات تكنولوجي

المعلومات، تهيئة البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات والعمل على تطويرها، تسهيل 
إجراءات نقل التكنولوجيا من خالل تطوير التعاون مع المؤسسات الرائدة في هذا المجال، 
تهيئة مواقع اختبار علمية لتنفيذ سياسات العلم والتكنولوجيا التي تتطلب التقييم المستمر 

للحفاظ على فاعليتها، إقامة بيئة مستدامة تشجع على االبتكار وتساعد على  واإلصالح
تنفيذ المشروعات التكنولوجية، ألن اإلبداع واالستخدام المالئم للمعرفة هما أساس التطور 
التكنولوجي، وأن القدرات التكنولوجية تسهم في إنتاج رأس المال الفكري، كما أنها عنصر 

ؤسسة، وتزيد من قدرتها على تسريع وتجديد مخزون المعرفة رئيس لنجاح وتميز الم
(AcostaPrado; Campos; Somoza 2014, 21) (.4، 7112الزهيري، )و 

وهناك العديد من العوامل التي يجب أخذها في االعتبار عند توظيف القدرات 
 (060، 7102خالدية وعبد الكريم، : )التكنولوجية لتعزيز التشارك المعرفي، منها
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  استجابة القدرات التكنولوجية الحتياجات المستخدم؛ إذ ينبغي التأكد من أنها
تستجيب لالحتياجات المتغيرة الحالية والمستقبلية للمستفيدين منها، فضاًل عن رغبة 

 .المؤسسة في بناء قدراتها التكنولوجية

  بنية المحتويات والمضامين وسهولة الوصول إليها؛ حيث أن إجراءات الفهرسة
والتصنيف ضرورية ومهمة لضمان تأمين الوصول السريع والسهل للمواد 

 .والمعلومات والمعارف المحفوظة في الوثائق

  معايير ومتطلبات نوعية المضامين والمحتويات؛ إذ ينبغي االلتزام بالمعايير
والمواصفات عند إضافة محتويات جديدة إلى النظام، مما يؤمن سرعة استرجاع 

 .بةالمواد المطلو 

  ينبغي أن تتكامل القدرات التكنولوجية مع الخيارات التكنولوجية الموجودة والمتوفرة
 .في النظام

  القدرة والقابلية على التوسع والتطور؛ حيث أن الحلول التي يمكن أن تنجح في
قد ال تتالءم مع ذات  (WEB ،HTML)المؤسسات الصغيرة مثل بعض المواقع 

 .كل واسع وعالميالحجم الكبير التي تعمل بش

  التوافق بين األجهزة والبرامج؛ حيث أن ذلك مهم، خاصة للتأكد من أن الخيارات
المتاحة تتناسب مع سعة النطاق في االتصاالت ومع القدرات الحاسوبية المتوفرة 

 .للمستخدمين

وتتمثل عملية توظيف القدرات التكنولوجية لتعزيز التشارك المعرفي في عدة خطوات 
(Super, 2012, 235): 

فيجب أن تكون البنية : (IT Infrastructure)البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات  -0
التحتية متاحة ومتطورة لتسهيل عملية التشارك المعرفي؛ حتى تكون المعرفة سهلة 
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الوصول إليها ويمكن استرجاعها، وتتيح تدفق المعلومات بين مختلف النظم، كما يمكن 
 .ة التحفيز من خالل الوسائل التكنولوجية المختلفةالقيام بعملي

تشير التكنولوجيا إلى : (IT Collaborative)تكنولوجيا المعلومات التعاونية  -7
التقنيات أو األنظمة التي تسمح للموظفين بالمساهمة بخبراتهم بطريقة يمكن الوصول إليها 

 .بسهولة من قبل الموظفين اآلخرين

وهو التحويل من المعرفة الضمنية إلى المعرفة المقننة : (Codification)التدوين  -3
، فتقنين المعرفة خطوة أساسية في استفادة المؤسسة من قيمتها، ويعطي التدوين (ظاهرة)

دوام المعرفة التي قد تكون في عقل الفرد فقط، ووضع المعرفة التنظيمية في شكل يجعلها 
إليها، ومشاركتها وتخزينها ودمجها من خالل مجموعة  في متناول أولئك الذين يحتاجون

 .متنوعة من الطرق في قواعد بيانات الكمبيوتر لتسهيل المشاركة

 .Expert Model: Hierarchical vs)الهرمي مقابل الشبكي  :نموذج الخبراء -4

Networked) : يبحث الناس كثيرًا عن المعلومات خارج فريق عملهم المباشر، وهناك
من فكرة أن المعرفة فقط في مجموعة مختارة من الخبراء أو أفضل الممارسين وهو  تحول

، إلى فكرة توزيع المعرفة في جميع أنحاء المنظمة بأكملها، وهو (الهرمي)نموذج الخبراء 
، وهذا النموذج ينظر إلى المعرفة على نطاق واسع، وأن جميع (الموزع)النموذج 

م معرفة ويمكن ألي شخص امتالك ميزة يمكن توزيعها المشاركين في مهام العمل لديه
 . على اآلخرين

وعندما يتم التشارك المعرفي بشكل صحيح باستخدام منصات فعالة يأتي دور تخزين 
عادة استخدامها وصقلها، ويتم ذلك من  ناتج عملية التشارك؛ الستخدامها في المستقبل، وا 

 (:Paloti, 2010, 2)خالل 

إذ يتم التخطيط : (Enterprise Resource Planning)الموارد  التخطيط لتجديد -أ
لصيانة وتحديث موارد المؤسسة استنادًا إلى المعلومات والقدرات التكنولوجية والعمليات 
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الناتجة من عملية التشارك المعرفي، والذي يسمح بالنشر الفعال، وتعبئة موارد المعرفة 
 .المتاحة في جميع أنحاء المؤسسة

وهي إحدى األدوات التي تساعد في : (Content Management)إدارة المحتوى  -ب
اإلنشاء والمراجعة وغير ذلك، من أجل إدارة العالقات المعقدة المتشابكة من مواقع الويب 

 .الضخمة

وتستخدم إلنشاء وحفظ الوثائق أو : (Document Management)إدارة الوثائق  -ج
 .بناء وثيقة من عدة مصادر

حيث تساعد البوابات بشكل كبير المؤسسات على : (Portals)البوابات اإللكترونية  -د
البحث والتصفح وتخصيص المعلومات، فمن خالل الشبكات الداخلية والبوابات بشكل 
خاص يمكن الموظفين من الوصول إلى جميع المعلومات التي يحتاجونها للمساعدة 

 .لتي تتراوح بين سياسات الموارد البشرية ألدلة اإلنتاجالذاتية، ونشر جميع أنواع الوثائق ا

هو مستودع للبيانات يمكن المستفيدين : (Data Warehousing)تخزين البيانات  -ه
 .من صنع القرارات وفق األدلة

وهي عبارة عن واجهة بسيطة لتسجيل البيانات : (Web logs)سجالت الويب  -و
 .الجديدة عبر اإلنترنت

 ;Saravanan)وللقدرات التكنولوجية آثار إيجابية لتعزيز التشارك المعرفي فيما يلي 

Ram; Aidl,  2017, 33): 

إن التشارك المعرفي الفعال يتطلب توظيف القدرات التكنولوجية لتكون متكاملة،  -
وسهلة االستخدام، ويسهل الوصول إليها، وقابلة للبحث، باإلضافة إلى أن هناك 

نظمة تقنية لتحديث سريع وسهل االستخدام من أجل السماح للمستخدمين حاجة إلى أ
 .بالوصول بنشاط إلى التشارك المعرفي
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يرتبط استخدام األجهزة الذكية بالزيادة أو النقص في التشارك المعرفي؛ فكلما تم  -
 . توظيف األجهزة الذكية بشكل واسع أصبحت منصة للتشارك المعرفي

ية في تدفق المعرفة والعمليات والموارد التي توفر ثقافة التعلم تسهم القدرات التكنولوج -
المستمر، كما تعد أداة لتقاسم المعرفة وتمكن من الوصول إلى المعرفة قبل الجميع 

، ومن الصعب أن يتم تشارك المعرفة في نظام ال من مصادر داخلية أو خارجية
 .يستطيع السيطرة على قدراته التكنولوجية

 :الدراسةإجراءات 

 . استخدم المنهج الوصفي المسحي لتحقيق أهداف الدراسة :منهج الدراسة

عميد، )تكون مجتمع الدراسة من جميع القيادات األكاديمية : مجتمع الدراسة وعينتها
قياديًا وقيادية في العام الجامعي ( 023)بجامعة الطائف، وبلغ عددهم ( وكيل، رئيس قسم

، وتم التطبيق عليهم جميعا، حيث (0ه، 0440، جامعة الطائف)ه 0441/0440
توزيع أفراد ( 0)من المجتمع، ويوضح جدول%( 42)فردًا، بنسبة ( 22)استجاب منهم 

 .العينة حسب متغيرات الدراسة
 توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة ( 1)جدول

 م

 
 المجموع %النسبة التكرار فئات المتغير المتغير

 الجنس 1
 %6،,3 74 ذكر

47 

1,,% 

 %4،,6 61 أنثى

 التخصص 2
 %64 ,2 إنساني

 %36 ,7 علمي

6 
سنوات 

 الخبرة

 %27،7 ,1 سنوات ,1أقل من 

 %74،7 64 سنة ,2إلى أقل من  ,1من 
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 م

 
 المجموع %النسبة التكرار فئات المتغير المتغير

 %27،2 22 سنة فأكثر ,2

7 

المشاركة 

في 

 المؤتمرات

 %17 17 أقل من مؤتمرين

 %73 63 من ثالثة إلى خمسة مؤتمرات

 %63 27 أكثر من خمسة مؤتمرات

ارتفاع عدد العينة من الذكور، وارتفاع عدد العينة من ( 0)يتضح من جدول
التخصصات العلمية، وهو ما يعبر عن واقع الجامعة، فالقيادات بالتخصصات العلمية 

 01من )أكثر من األدبية؛ نظرا لكثرة التخصصات، كما يالحظ ارتفاع عدد العينة من فئة 
( من ثالثة إلى خمسة مؤتمرات)لخبرة، وارتفاع فئة وفقًا لمتغير ا( سنة  71إلى أقل من 

في متغير المؤتمرات، وقد يتناسب ذلك مع واقع جامعة الطائف، والتي تعد جامعة حديثة 
 . نسبياً 

 :أداة الدراسة وخصائصها السيكومترية

بعد مراجعة أدبيات البحث واالطالع ( االستبانة)قام الباحثان بإعداد أداة الدراسة 
البيانات : وات المستخدمة في الدراسات السابقة، وتكونت األداة من جزأين؛ األولعلى األد

، وتضمن الثاني خمسة (الجنس، التخصص، الخبرة، المشاركة في المؤتمرات)الشخصية 
عبارات، ( 2)عبارة ، الثقافة التنظيمية (00)سلوكيات التشارك المعرفي : محاور هي

عبارات، ثم محور (01)عبارات، فرق العمل (01)تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 . عبارة(00)المعوقات 

وتم التأكد من صدق األداة بطريقتين؛ األولى الصدق الظاهري من خالل عرض 
على المتخصصين للحكم عليها من حيث مالءمتها ألهداف الدراسة، ووضوح األداة 

الت يرونها، وقد تم األخذ العبارات، وانتمائها للمحاور المختلفة، واقتراح أية تعدي
بمالحظاتهم واقتراحاتهم، وهذا ما يعرف بصدق المحكمين، أما الطريقة الثانية فقد اعتمدت 



بين أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر  توظيف القدرات التكنولوجية لتعزيز التشارك المعرفي
 القيادات األكاديمية في جامعة الطائف

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2112ديسمبر                         -22                            - (4)العدد    ( 2)المجلد 
 

: ، وجاءت نتائج األبعاد"بيرسون"على حساب الصدق الذاتي لألداة بحساب معامل ارتباط 
المعلومات  ، تكنولوجيا(1،224)، الثقافة التنظيمية (1،222)سلوكيات التشارك المعرفي 

، واألداة ككل (1،226)، المعوقات (1،222)، فرق العمل (1،276)واالتصاالت 
وجميع هذه المعامالت مرتفعة، وتؤكد أن األداة تقيس ما وضعت لقياسه  ،(1،242)

سلوكيات : كما تم حساب ثبات األداة بطريقة ألفا كرونباخ وكان معامل ألفا لألبعاد. فعالً 
، تكنولوجيا المعلومات (1،224)، الثقافة التنظيمية (1،270)التشارك المعرفي 

، واألداة ككل (1،276)، المعوقات (1،222)، فرق العمل (1،262)واالتصاالت 
 .صالحية األداة للتطبيق وجميعها معامالت ثبات مرتفعة، وتؤكد( 1،222)

 

حصائية للعلوم تم معالجة بيانات الدراسة وفقًا لبرنامج الحزم اإل :المعالجة اإلحصائية
 :ساليب اإلحصائية التاليةاأل تاستخدمو  ،(SPSSv21) االجتماعية

عينة إزاء محاور وأبعاد الأفراد  ةاستجابدرجة لتحديد : (Mean) المتوسط الحسابي -0
 .وعبارات االستبانة، وترتيبها

العينة إزاء كل أفراد  ةجاباستلقياس مدى تشتت : (Deviation)االنحراف المعياري  -7
 .عبارة من عبارات االستبانة

 .للتحقق من صدق األداة وموضوعية عباراتها: (Person)معامل بيرسون  -3

 .للتحقق من ثبات أداة الدراسة: (Alpha Cronbach)معامل ألفا كرونباخ  -4

داللة  لكشف؛ (Independent Sample T.test)لعينتين مستقلتين  (ت)اختبار -2
لمتغيري  محاور الدراسة تبعاً أبعاد و أفراد العينة حول  ةالفروق بين متوسطات استجاب

 .الجنس والتخصص
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 One Way-Analysis of Variance)تحليل التباين األحادي ( ف)اختبار -6

ANOVA) :محاور أبعاد و العينة حول  ة أفرادداللة الفروق بين متوسطات استجاب لكشف
 .المؤتمرات وعددلمتغيري سنوات الخبرة  الدراسة تبعاً 

صالح الفروق الدالة و لتحديد اتجاه : البعديةللمقارنات  (Scheffe)اختبار شيفية  -2
 . إحصائيا بين المتغيرات

وتكون سلم االستجابة على عبارات اإلستبانة من خمس درجات وفقًا لمقياس ليكرت 
موافق، موافق إلى حد ما، غير موافق، موافق بشدة، )الخماسي، وذلك على النحو التالي 

على التوالي، ومن أجل تفسير ( 0، 7، 3، 4، 2)لتقابل الدرجات ( غير موافق بشدة
، (0،21أقل منإلى  0من )االستجابة ضعيفة جدًا : النتائج اعتمد الباحث النسب التالية

ومرتفعة ( 3،41إلى أقل  7،61من )ومتوسطة ( 7،61إلى أقل من  0،21من )وضعيفة 
 (.2إلى  4،71من )ومرتفعة جدا ( 4،71إلى أقل من  3،41من )

  :وتفسيرهاتحليل نتائج الدراسة 

ما واقع توظيف القدرات التكنولوجية لتعزيز : لإلجابة عن السؤال األول للدراسة
التشارك المعرفي بين أعضاء هيئة التدريس في جامعة الطائف من وجهة نظر عينة 

مية؟، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحليل القيادات األكادي
 :استجابات العينة وفقا للمحاور واألبعاد المختلفة، وجاءت النتائج على النحو اآلتي

 :واقع توظيف القدرات التكنولوجية لتعزيز التشارك المعرفي
 القدرات التكنولوجيةاستجابات أفراد عينة الدراسة المتعلقة بواقع توظيف ( 2)جدول

 األبعاد م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الممارسة
 الترتيب

 6 مرتفعة 1627 6632 سلوكيات التشارك المعرفي 1

 2 مرتفعة 1614 6672 الثقافة التنظيمية 2
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 األبعاد م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الممارسة
 الترتيب

6 
تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت
 1 مرتفعة 1614 66,7

 7 مرتفعة 1621 6672 فرق العمل 7

 مرتفعة 37.0 07.3 واقع توظيف القدرات التكنولوجية

القدرات التكنولوجية لتعزيز التشارك المعرفي ن واقع توظيف أ (7)يتضح من جدول
بين أعضاء هيئة التدريس في جامعة الطائف جاء بدرجة مرتفعة من وجهة نظر عينة 

، وأن جميع أبعاد توظيف القدرات (3721)القيادات األكاديمية، وبمتوسط حسابي 
تصاالت، الثقافة التكنولوجية بدرجة مرتفعة، وترتيبها تنازليًا، تكنولوجيا المعلومات واال

مما يعني إدراك القيادات األكاديمية . التنظيمية، سلوكيات التشارك المعرفي، فرق العمل
بجامعة الطائف أن هناك توظيف عالي للقدرات التكنولوجية لتعزيز التشارك المعرفي بين 

ت، أعضاء هيئة التدريس، وخاصة توافر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاال
والثقافة التظيمية الداعمة للتشارك المعرفي في جامعة الطائف، وذلك ينعكس بشكل واضح 
على سلوكيات التشارك المعرفي وفرق العمل الداعمة للتشارك المعرفي بينهم في جامعة 

التي وجدت ( 7102ججيق وجيجق، )وتختلف نتيجة الدراسة مع نتيجة دراسة . الطائف
 .ي متوسطةأن واقع التشارك المعرف

ويمكن تفصيل واقع أبعاد توظيف القدرات التكنولوجية لتعزيز التشارك المعرفي على 
 :النحو اآلتي
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 :سلوكيات التشارك المعرفي -1
استجابات أفراد العينة المتعلقة بسلوكيات التشارك المعرفي( 3)جدول   

 العبارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الممارسة
 الترتيب

1 
يتبادل أعضاء هيئة التدريس المعارف 

 .والمعلومات بشكل تلقائي في الجامعة
 1 مرتفعة 1،21 7,،6

2 
يقدم أعضاء هيئة التدريس أفكارا مبدعة نتيجة 

 .عملية التشارك المعرفي بينهم
 ,1 متوسطة 1،14 ,2،7

6 
يطور أعضاء هيئة التدريس قدراتهم 

 .المعرفيومهاراتهم من خالل التشارك 
 2 مرتفعة ,4،, 7،13

7 
يواصل أعضاء هيئة التدريس اإلنتاج البحثي 

 .من خالل التشارك المعرفي
 7 مرتفعة 1،11 6,،7

1 
يؤمن أعضاء هيئة التدريس بأن نجاح الجامعة 

 .هو مسئولية الجميع ومشاركتهم
مرتفعة  7,،, 7،73

 جدا
1 

3 
يستخدم أعضاء هيئة التدريس القدرات 

 .التكنولوجية في تقييم مشاركتهم المعرفية
 , متوسطة 1،32 ,6،1

4 
يتنافس أعضاء هيئة التدريس للحصول على 

 .أفضل النتائج للتشارك المعرفي
 3 مرتفعة 1،17 6،77

7 
يزيد أعضاء هيئة التدريس معدل التشارك 

 .المعرفي لرفع القدرة التنافسية للجامعة
 6 مرتفعة 76،, 7،17

, 
أعضاء هيئة التدريس على التغذية يحصل 

 .الراجعة من أعمال التشارك المعرفي
 11 ضعيفة 1،73 ,2،2

1, 
يدون أعضاء هيئة التدريس المعارف 

 .والخبرات لتعزيز عملية التشارك المعرفي
 7 متوسطة ,1،4 6،66

11 
يثق أعضاء هيئة التدريس في سرعة توفير 

 التشارك المعرفي للمعلومات المالئمة
 4 مرتفعة 1,،, 6،76

 06,3 المحور ككل
 مرتفعة 3631

اتفاق أفراد العينة على توافر سلوكيات التشارك المعرفي بين ( 3)يتضح من جدول
، مما يعني إدراك (3،67)األعضاء في جامعة الطائف بدرجة مرتفعة، بمتوسط حسابي 

القيادات األكاديمية بجامعة الطائف أن هناك سلوكيات عديدة للتشارك المعرفي بين 
وبالنسبة . ن المعرفة والخبرات مع بعضهم البعضأعضاء هيئة التدريس، وأنهم يتبادلو 

إيمان أعضاء : لسلوكيات التشارك المعرفي التي بدرجة مرتفعة جدًا ومرتفعة تتمثل في
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هيئة التدريس بأن نجاح الجامعة هو مسئولية الجميع وبالتشارك المعرفي مع الزمالء؛ 
نتاجية العلمية للحصول ولذلك يعملون على تطوير قدراتهم ومهاراتهم، ويزيدون من اإل

على أفضل النتائج، وتوليد معارف جديدة، بما يضمن استمرارية المعرفة، كما يسعى 
أعضاء هيئة التدريس للتشارك المعرفي وذلك لرفع القدرة التنافسية للجامعة، وقد يرجع 

مثل المجموعات )ذلك إلى الجهود التي تقوم بها الجامعة من خالل البحوث التنافسية 
، واهتمام أعضاء هيئة التدريس بالمشاركة في هذه المشروعات (بحثية، وبحوث داعمال

البحثية، والتي تؤكد فيها الجامعة على أهمية التشارك المعرفي، والتي يثق في نتائجها 
أعضاء هيئة التدريس من حيث سرعة توفير التشارك المعرفي ومالئمة المعلومات وفي 

ك زيادة الوالء واالنتماء للجامعة، وحرص أعضاء هيئة الوقت المناسب، كما يعني ذل
التدريس على رفع تصنيفها المحلي والعالمي، إضافة إلى ما توفره الجامعة من تكنولوجيا 
 .المعلومات واالتصاالت وشبكات وقواعد معلومات مفتوحة تدعم مثل هذه السلوكيات

التي وجدت أن واقع ( 7102ججيق وجيجق، )وتتفق نتيجة الدراسة مع نتيجة دراسة 
 .سلوكيات التشارك المعرفي في جامعة محمد البشير اإلبراهيمي مرتفعة

قلة تدوين : أما سلوكيات التشارك المعرفي التي جاءت بدرجة متوسطة فتتمثل في
أعضاء هيئة التدريس المعارف والخبرات التي تعزز عملية التشارك المعرفي، وقلة 

وجية في تقييم درجة مشاركتهم المعرفية بشكل مستمر، وقلة استخدامهم للقدرات التكنول
تقديمهم أفكارًا مبدعة نتيجة التشارك المعرفي مع الزمالء، وقد ترجع تلك النتيجة إلى قلة 
ربط أعضاء هيئة التدريس بين القدرات التكنولوجية وتقييم درجة التشارك المعرفي، أو أنهم 

هارات بعيدًا عن اإلمكانات التكنولوجية، وبعيدًا عن قد يتبادلون المعارف والخبرات والم
التدوين للمعارف والخبرات وانخراطهم في العمل البحثي أو الموضوع الذي يتشاركون فيه، 
كما قد ترجع تلك النتيجة إلى أن أعضاء هيئة التدريس قد يهتمون بسرعة إنجاز البحوث 

المبدعة، أو سعي أعضاء هيئة العلمية من أجل الترقي دون التركيز على األفكار 
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التدريس الستيراد األفكار البحثية من البحوث األجنبية دون البحث عن أفكار مبدعة تالئم 
 .الخصوصية الثقافية والعلمية للبيئة العربية

أن أعضاء هيئة : أما سلوكيات التشارك التي جاءت بدرجة ضعيفة فتتمثل في
تغذية راجعة ألعمالهم من خالل التشارك  التدريس يسعون بدرجة قليلة للحصول على

المعرفي مع الزمالء وقد ترجع تلك النتيجة إلى أن البحوث التشاركية قد ال تبرز الفروق 
الفردية بينهم أو أن بعض األعضاء قد يلقي بالمسؤولية المناطة به من اإلنتاج البحثي 

فردي؛ حتى يحصلون على بقية المشاركين، أو أنهم يرغبون في إنجاز البحوث بشكل 
، كما (البحث الفردي يعطى درجة أعلى من المشترك)على درجة أعلى حين التقدم للترقية 

قد ترجع إلى ثقة أعضاء هيئة التدريس بقدراتهم الشخصية بدرجة كبيرة، بالرغم من أهمية 
 .التغذية الراجعة في تعزيز عملية التشارك المعرفي وتقويم العملية اإلنتاجية

 :الثقافة التنظيمية -2
 استجابات أفراد عينة الدراسة المتعلقة بالثقافة التنظيمية( 4)جدول

 العبارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الممارسة
 الترتيب

1 
توفر الجامعة الفرص التدريبية لألعضاء لتعزيز 

 .التشارك المعرفي
 7 مرتفعة ,1،1 6،37

2 
تسودها العالقات اإلنسانية والثقة  بيئة الجامعة تعاونية

 .بين منسوبيها
 1 مرتفعة 1،11 7،12

6 
توفر الجامعة معلومات عن المؤتمرات والندوات في 

 .كافة التخصصات
7،72 ,،,7 

مرتفعة 

 جدا  
1 

7 
تنشر الجامعة المعلومات والنتائج البحثية على الشبكة 

 .اإللكترونية الداخلية
7،71 ,،43 

مرتفعة 

 جدا
2 

1 
توفر الجامعة فرص الحصول على المعلومات من 

 .مصادرها األولية
 3 مرتفعة 1،21 6،44
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 العبارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الممارسة
 الترتيب

3 
تستخدم الجامعة النشرات والمجالت اإللكترونية لنشر 

 .المعرفة واإلنتاج البحثي
 4 مرتفعة 73،, ,6،4

4 
تمنح الجامعة الثقة الكاملة في منسوبيها وفي قدراتهم 

 .المعرفية والبحثية
7666 1،1, 

مرتفعة 

 جدا  
7 

7 
تطور الجامعة ثقافتها والتزامها التنظيمي لتتواكب مع 

 .متطلبات التشارك المعرفي
7،21 1،26 

مرتفعة 

 جدا
6 

, 
تضع الجامعة سياسة مكتوبة ومعلنة ألسس وإجراءات 

 .التشارك المعرفي
 ,1 ضعيفة ,1،4 2،67

1, 
والمعنوية لدى الجامعة نظام للمكافآت والحوافز المادية 

 .للتشارك المعرفي
 , متوسطة ,161 6614

 مرتفعة .363 0613 المحور ككل

اتفاق أفراد العينة على توافر الثقافة التنظيمية التي تعزز ( 4)يتضح من جدول
التشارك المعرفي بين األعضاء في جامعة الطائف بدرجة مرتفعة، وبمتوسط حسابي 

، مما يعني تأكيد القيادات األكاديمية على توافر القيم والعادات والتقاليد والمعايير (3،27)
يجابية لتوظيف القدرات التكنولوجية لتعزيز التشارك المعرفي في واالتجاهات والمواقف اإل

جامعة الطائف، أما بالنسبة ألبرز عناصر هذه الثقافة التي جاءت بدرجة مرتفعة جدًا 
أن الجامعة توفر المعلومات عن المؤتمرات والندوات المحلية : ومرتفعة، فتتمثل في

ها بين أعضاء هيئة التدريس على الشبكة والعالمية في كافة التخصصات المختلفة، وتنشر 
اإللكترونية الداخلية، وتطور الجامعة ثقافتها والتزامها التنظيمي لتتواكب مع متطلبات 
التشارك المعرفي، كما تمنح الجامعة الثقة الكاملة لمنسوبيها وفي قدراتهم المعرفية، ألهمية 

مناخ مالئم للعمل، كما أن أعضاء  الثقة، والتعاون، والروح المعنوية اإليجابية، وتوفير
هيئة التدريس يؤمنون بأن نجاح الجامعة مسئولية الجميع، وينطلق ذلك من إيمانهم 
بالمسئولية الجماعية واألهداف المشتركة، وهذا يدل على اهتمام الجامعة بعملية التشارك 
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امعات المحلية المعرفي لرغبتها في رفع القدرة التنافسية، ورفع مستوى تصنيفها بين الج
نتاجها، وتعزيز  والعالمية، وزيادة قدرة أعضاء هيئة التدريس على تبادل المعرفة ونقلها وا 
قيم وسلوكياتهم التشاركية وتطور من أساليبهم في التفاعل مع الزمالء، وقد ترجع تلك 
ية النتيجة إلى امتالك الجامعة لشبكة إلكترونية عالية الجودة، وأنها مخصصة لتسهيل عمل

التواصل بين منسوبيها؛ من خالل إتاحة برمجيات العمل الجماعي وتوفير كافة النشرات 
والمجالت اإللكترونية، إضافة إلىتوافر بيئة أكاديمية تعاونية تسودها العالقات اإلنسانية 
والثقة بين الجميع، وعقد الدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتعزيز التشارك المعرفي 

ضفاء الطابع الرسمي على عملية التشارك وتحقي قه في الوقت والمكان المناسبين، وا 
وتختلف نتيجة  .المعرفي بين األعضاء، مما ينعكس إيجابيًا على تحسين األداء بالجامعة

التي وجدت أن واقع الثقافة التنظيمية ( 7102ججيق وجيجق، )الدراسة عن نتيجة دراسة 
 .امعة محمد البشير اإلبراهيمي متوسطةالداعمة للتشارك المعرفي في ج

أما عناصر الثقافة التي جاءت بدرجة متوسطة فتتمثل في وجود نظام للمكافآت 
والحوافز المادية والمعنوية للتشارك المعرفي، والتي يبدو أنه ليس بالمستوى المأمول بالرغم 

، وهذا يعني من ما يصرف على المجموعات البحثية أو بحوث داعم من ميزانيات كبيرة
أن ذلك الدعم لم ينعكس بالشكل األمثل على التشارك المعرفي بين أعضاء هيئة 
التدريس، إما لعدم كفايته ومحدودية المبالغ المتحصلة منه أو عدم تقدير الجامعة 
لألعضاء الباحثين أو صعوبة اإلجراءات وتعقيدها، األمر الذي يستدعي النظر في هذا 

ويره بحيث يزيد من اإلنتاجية البحثية ويعزز التشارك المعرفي ويزيد النظام والعمل على تط
 .من الدخل الذي يحصل عليه األعضاء نتيجة هذا التشارك

أما العنصر الذي جاء بدرجة ضعيفة فهو أنه ال توجد بالجامعة سياسة مكتوبة معلنة 
جراءات التشارك المعرفي بين أعضاء هيئة التدريس، وتختلف  هذه النتيجة توضح أسس وا 

مع ما تسعى إليه الجامعة من دعم عملية التشارك المعرفي بين أعضاء هيئة التدريس، 
        .وضمان حقوق الملكية الفكرية بشكل واضح ومحدد
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 :تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -3
 استجابات أفراد العينة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت( 5)جدول

 العبارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الممارسة
 الترتيب

1 
توظف الجامعة الشبكات اإللكترونية الخارجية للتعاون 

 .مع الجامعات والمراكز البحثية
 7 مرتفعة 1,،1 ,6،3

2 
تحدث الجامعة التكنولوجية واألنظمة الخبيرة باستمرار 

 . لتعزيز عملية التشارك المعرفي
7،62 1،,1 

مرتفعة 

 جدا  
1 

6 
تيسر الجامعة استخدام منسوبي الجامعة لإلنترنت 

 .لتسهيل عملية التشارك المعرفي
7،31 ,،41 

مرتفعة 

 جدا
1 

7 
توجد بالجامعة وحدة تقنية معلومات خاصة لمتابعة 

 وتحفيز عملية التشارك المعرفي 
 11 متوسطة 1،13 7,،2

1 
البرامج تدرب الجامعة أعضاء هيئة التدريس على 

 .التقنية الحديثة للتشارك المعرفي
 4 مرتفعة 4,،, 4,،6

3 
تستخدم الجامعة كل ما هو جديد وفعال في األمن 

 .المعلوماتي لحماية معارفها
7،11 ,،71 

مرتفعة 

 جدا  
2 

4 
تمتلك الجامعة مستودعا للبيانات والمعلومات لتسهيل 

 .التشارك المعرفي
7،71 ,،77 

مرتفعة 

 جدا
6 

7 
تمتلك الجامعة آلية تقنية واضحة لضمان حقوق الملكية 

      .الفكرية لألعضاء
 ,1 متوسطة 1،14 4,،6

, 
تمتلك الجامعة نظام تخزين لحفظ الملفات ومعالجة 

 .الوثائق
 3 مرتفعة 1،67 7،11

1, 
توفر الجامعة عددا  كافيا  من المتخصصين في نظم 

 .المعلومات والشبكات
 , متوسطة ,1،7 6،21

 
توفر الجامعة قنوات اتصال وتواصل تقنية بين 

 .منسوبيها لتسهيل التشارك المعرفي
7،64 1666 

مرتفعة 

 جدا  
7 

 مرتفعة .363 .,06 المحور ككل
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اتفاق أفراد العينة على توافر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ( 2)يتضح من جدول
، وهو ما يعني تأكيد (3،24)في جامعة الطائف بدرجة مرتفعة، وبمتوسط حسابي 

القيادات األكاديمية على توظيف الجامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عملية 
التشارك المعرفي، وقد تبدو تلك النتيجة طبيعية في ظل الثورة العلمية والتكنولوجية التي 

لجامعة ييسر يشهدها العالم، والتي تؤثر على كل مجاالت الحياة، وأن دمجها في أنشطة ا
األداء، ويعزز التشارك المعرفي من خالل تسريع الحصول على المعلومات وسرعة 

ججيق وجيجق، )وتختلف نتيجة الدراسة عن نتيجة دراسة  .معالجتها واستدعائها وتخزينها
 .التي وجدت أن واقع تكنولوجيا المعلومات الداعمة للتشارك المعرفي متوسطة( 7102

أما بالنسبة لعناصر التكنولوجيا التي جاءت بدرجة مرتفعة جدًا ومرتفعة؛ فتتمثل في 
أن الجامعة تيسر استخدام منسوبي الجامعة لإلنترنت لتسهيل عملية التشارك المعرفي، 
خاصة في هذا العصر الرقمي الذي اتسع فيه استخدام اإلنترنت، كما تتيح كافة قنوات 

ة بين منسوبيها لتبادل الخبرات واآلراء واألفكار لدعم أنشطة االتصال والتواصل التقني
الجامعة، وزيادة إنتاجها البحثي، والتي أصبحت سمة مميزة لهذا العصر، كما أن الجامعة 
تستخدم كل ما هو جديد وفعال في األمن المعلوماتي لحماية معارفها، وتعد تلك النتيجة 

ملكية الفكرية مع انتشار أجهزة التواصل والنقل طبيعية في ظل الضرورة الملحة لحماية ال
التكنولوجي؛ وذلك تشجيعا للمبدعين لزيادة أنشطتهم اإلبداعية، كما تمتلك الجامعة 
مستودعًا رقميًا للبيانات لتسهيل التشارك المعرفي لدى أعضاء هيئة التدريس، بما يسمح 

فظ البيانات والمعلومات من باسترجاع المعرفة ويوفر الكثير من الوقت والجهد، كما يح
 .الضياع والتلف

بينما العنصر الذي جاء بدرجة متوسطة فيعني أن العينة غير متأكدة من وجود وحدة 
تقنية خاصة لمتابعة عملية التشارك المعرفي، أو أنهم يرون أن هناك وحدة تقنية ولكن قد 

ورش العمل والدورات ال تؤدي دورها على الوجه األكمل في تقديم الدعم الالزم وعقد 
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التدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتفعيل دور التكنولوجيا والمعلوماتية لتعزيز التشارك 
 .  المعرفي بين أعضاء هيئة التدريس

 :فرق العمل -4
 استجابات أفراد عينة الدراسة المتعلقة بفرق العمل( 6)جدول

 العبارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الممارسة
 الترتيب

1 
تتيح الجامعة الفرصة للتشارك المعرفي الجماعي عبر 

 6 مرتفعة 1،17 6,،6 .الشبكات المتوفرة بها

2 
تعقد الجامعة ورش عمل وتدريبات متخصصة في 

 2 مرتفعة 1,،1 7،17 .التشارك المعرفي الجماعي

6 
تقيّم الجامعة منسوبيها في ضوء المشاركة في فرق 

 7 متوسطة 1،12 ,,،6 .المعرفيالتشارك 

7 
تضع الجامعة خطة للتشارك المعرفي الجماعي بين 

 , ضعيفة ,1،6 2،72 .األقسام والكليات العلمية

1 
تقارن الجامعة نتائج األعمال الفردية مع الناتجة عن 

 ,1 ضعيفة 1،14 2،66 .التشارك المعرفي

3 
تكون الجامعة فرق عمل إلنجاز األهداف المشتركة 

 6,،1 7624 .والمشاكل المتماثلة
مرتفعة 

 جدا
1 

4 
تتيح الجامعة الفرصة للتشارك المعرفي مع الباحثين 

 1 مرتفعة 1,،, 6،77 .في مؤسسات المجتمع

7 
تعتمد الجامعة في عملياتها وأنشطتها على النظم 

 ,7،, ,666 .الجماعية لتعزيز التشارك المعرفي
مرتفعة 

 جدا
3 

, 
-Group)برمجيات العمل الجماعي تتيح الجامعة 

Ware )2,،, ,6،7 .لتسهيل التشارك المعرفي 
مرتفعة 

 جدا
7 

1, 
تكون الجامعة فرق تطوعية لتقديم االستشارات العلمية 

 4 متوسطة 1،46 2,،6 .ألعضاء هيئة التدريس

 مرتفعة 3631 06.3 المحور ككل
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عمل في جامعة الطائف  اتفاق أفراد العينة على توافر فرق( 6)يتضح من الجدول
، مما يعني رؤية القيادات األكاديمية أن أعضاء (3،47)بدرجة مرتفعة، وبمتوسط حسابي 

هيئة التدريس يشاركون في فرق العمل التي تستهدف التشارك المعرفي، كما أن الجامعة 
تقوم بالعديد من الجهود في نشر ثقافة العمل الجماعي، وذلك ألهمية فرق العمل في 

مية االنتماء للمجموعة وزيادة مهارات وخبرات األفراد، كما أنها من األمور التي تسهم تن
في نجاح عملية التشارك المعرفي بالجامعة، وبالنسبة لممارسات هذا البعد التي جاءت 

تكوين الجامعة لفرق عمل إلنجاز األهداف : بدرجة مرتفعة جدًا ومرتفعة؛ فتتمثل في
المتماثلة، وتنفذ لذلك ورش عمل متخصصة في التشارك  المشتركة وحل المشكالت

المعرفي الجماعي، وتوفر األدوات والشبكات التي تحقق هذا الهدف الجماعي، وكذلك من 
خالل برمجيات العمل الجماعي لتعزيز التشارك المعرفي بين أعضاء هيئة التدريس في 

جتمع المختلفة، وتبدو تلك الجامعة أو بينهم وبين الباحثين والخبراء في مؤسسات الم
النتيجة طبيعية؛ ألن الجامعة توفر قنوات تواصل تقنية بين جميع المنسوبين بالجامعة 

ججيق وجيجق، )وتختلف نتيجة الدراسة عن نتيجة دراسة  .لتسهيل التشارك المعرفي بينهم
التي وجدت أن واقع فرق العمل للتشارك المعرفي في جامعة محمد البشير ( 7102

 .براهيمي منخفضاإل

أن هناك بعض القصور في : أما الممارسات التي جاءت بدرجة متوسطة، فتتمثل في
تكوين الجامعة للفرق التطوعية لتقديم االستشارات العلمية ألعضاء هيئة التدريس، كما أن 
تقييم أعضاء هيئة التدريس في ضوء المشاركة في فرق للتشارك المعرفي ال يتم بالشكل 

وقد ترجع تلك النتيجة إلى عدم وجود خطة لتعزيز التشارك المعرفي بين  المطلوب،
أعضاء هيئة التدريس، أو اعتقاد الجامعة أن أعضاء هيئة التدريس يقومون بعملية 
التشارك المعرفي فيما بينهم وأنهم ال يحتاجون للفرق التطوعية، وقد تبدو تلك النتيجة غير 

يم المساعدة ألعضاء هيئة التدريس وحل ما يواجههم طبيعية؛ ألهمية تلك الفرق في تقد
 .من مشكالت سواء تقنية أو فنية أو غيرها
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افتقار الجامعة لخطة للتشارك : وجاءت ممارستين بدرجة ضعيفة؛ وتتمثل في
المعرفي بين األقسام العلمية، وأنها ال تقارن نتائج األعمال الفردية مع نتائج األعمال 

لمعرفي، وهذا ال يحفز أعضاء هيئة التدريس على التشارك الناتجة عن التشارك ا
المعرفي، ويبرز الفروق في الجودة والموضوعية للنتائج الفردية والمشتركة، وتعد تلك 
النتيجة غير منطقية في ظل حصول الجامعة على االعتماد المؤسسي، ورغبتها في رفع 

 .تصنيفها بين الجامعات

ما معوقات توظيف القدرات التكنولوجية لتعزيز : للدراسةولإلجابة عن السؤال الثاني 
التشارك المعرفي بين أعضاء هيئة التدريس في جامعة الطائف من وجهة نظر القيادات 
األكاديمية؟، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحليل استجابات أفراد 

 (:2)العينة، وجاءت النتائج كما في جدول
 استجابات أفراد العينة المتعلقة بمحور المعوقات( 8)جدول

 العبارات م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الممارسة
 الترتيب

, 
غياب وجود خطة تنظيمية بالجامعة للتشارك المعرفي 

 .بين أعضاء هيئة التدريس
7،11 ,،72 

مرتفعة 

 جدا
1 

6 
كثرة المهام الموكلة ألعضاء هيئة التدريس التي تبعدهم 

 . عن التشارك المعرفي
7،72 1،,1 

مرتفعة 

 جدا  
2 

7 
قلة وجود حوافز مادية ومعنوية ألعضاء هيئة التدريس 

 .لتعزيز التشارك المعرفي
 6 مرتفعة 1،21 7،12

3 
ضعف تشجيع الجامعة لمنسوبيها لحضور المؤتمرات 

 .المحليةوالندوات العلمية 
 7 مرتفعة 7,،1 7,،6

4 
قلة تفعيل آلية للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية 

 .ألعضاء هيئة التدريس
 1 مرتفعة 1،14 1,،6

1 
قلة دافعية الهيئة التدريسية لتوظيف القدرات 

 .التكنولوجية في التشارك المعرفي
 3 مرتفعة 1،17 6،76

1, 
التشارك وجود بعض السمات الشخصية التي تعوق 

 ..الحياء، األنا،: المعرفي مثل
 4 مرتفعة 7,،1 6،43

7 
ضعف قناعة هيئة التدريس بأهمية التشارك المعرفي 

 . في تطوير العملية التعليمية
 7 مرتفعة 1,،, ,6،4

1 
نقص التدريبات التقنية الالزمة ألعداد أعضاء هيئة 

 .التدريس للتشارك المعرفي
 , متوسطة 73،, 6،62
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11 
سيادة ثقافة تنظيمية بالجامعة تعوق التشارك المعرفي 

 .بين أعضاء هيئة التدريس
 ,1 مرتفعة 2,،, 4,،6

2 
قصور البنية التحتية التقنية في الجامعة عن تحقيق 

 .متطلبات التشارك المعرفي
 11 متوسطة ,1،3 ,2،7

  مرتفعة 3633 06.1 المحور ككل

اتفاق أفراد العينة على أن وجود معوقات توظيف القدرات ( 2)يتضح من الجدول
التكنولوجية لتعزيز التشارك المعرفي بين أعضاء هيئة التدريس في جامعة الطائف بدرجة 

، وذلك حسب ترتيب المعوقات تنازليًا في الجدول (3،67)مرتفعة، وبمتوسط حسابي 
جاءت بدرجة مرتفعة جدًا ومرتفعة في أن وجود  السابق، ويمكن تفسير المعوقات التي

خطة تنظيمية للتشارك المعرفي ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الطائف يسهم في اتخاذ 
اإلجراءات المالئمة والدقيقة لتفعيل التشارك المعرفي لدى أعضاء هيئة التدريس، كما 

رفي، مما يمكن تسهم في الكشف عن المشكالت التي قد تواجه عملية التشارك المع
كما أن كثرة المهام الموكلة . الجامعة من معالجة تلك المشكالت بل والتنبؤ بها مستقبال

ألعضاء هيئة التدريس يتطلب منهم تنظيم تنفيذ المهام الموكلة إليهم سواء داخل القسم أو 
 من أعمال تدريسية أو بحثية، أو إرشادية، أو مشاركة في الندوات والمؤتمرات)خارجه 

كما . ، وعلى إدارة األقسام والكليات مراعاة ذلك لتعزيز التشارك المعرفي(واللقاءات وغيرها
أن عدم مراعاة دوافع أعضاء هيئة التدريس في زيادة الحوافز المادية والمعنوية لتشجيعهم 

مثل )على التشارك المعرفي، وعلى الرغم من وجود المشروعات التنافسية بالجامعة 
والتي يحصل من خاللها أعضاء هيئة التدريس على ( فسية، مشروعات داعم البحوث التنا

دعم وجوائز مادية، إال أن وجود تلك العبارة كمعوق يعني اعتقاد أعضاء هيئة التدريس 
 .أن هذه الجوافز المادية ال تفي بالمتطلبات لديهم

ت إضافة إلى قلة وجود الدافعية لدى أعضاء هيئة التدريس لتوظيف القدرا
التكنولوجية في التشارك المعرفي، وذلك قد يرجع إلى انخفاض مستوى الوعي التكنولوجي 
لدى بعض أعضاء هيئة التدريس، وخاصة في التعامل مع البرامج التقنية المتقدمة، أضف 
إلى ذلك أن العينة غير مقتنعة باإلجراءات المتخذة لتشجيعهم لحضور المؤتمرات العلمية، 
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عضاء هيئة التدريس تكاليف السفر والنشر، وهذا قد يدفع أعضاء حيث يتحمل بعض أ
هيئة التدريس لقلة المشاركة في المؤتمرات العلمية وخاصة الخارجية منها، وقد ترجع إلى 
أن بعض أعضاء هيئة التدريس ال يعرفون كيفية حماية أفكارهم اإلبداعية، وذلك على 

لك آلية تقنية واضحة لضمان حقوق الملكية الرغم من تأكيد العينة على أن الجامعة تمت
، وقد ترجع إلى قلة (Plagiarismاالنتحال )الفكرية ألعضاء هيئة التدريس، مثل برنامج 

معرفة أعضاء هيئة التدريس بقانون الملكية الفكرية بالجامعة، أو رغبتهم في تحويل قانون 
حماية الملكية الفكرية إلى واقع ملموس، أما المعوقات التي جاءت بدرجة متوسطة فقد 

يسير عملية ترجع إلى االعتقاد بأن البنية التقنية بالجامعة قد ال تهتم االهتمام الكافي بت
، (Group-Wareبرامج العمل الجماعي )التشارك المعرفي من خالل البرامج التقنية مثل 

وعدم توظيف الثقافة التنظيمية بالكامل في تعزيز التشارك المعرفي ووجود بعض القصور 
جراءات التشارك المعرفي  الذي عبر عنه سابقًا بعدم وجود سياسة مكتوبة ومعلنة ألسس وا 

 .وافز المادية والمعنويةوقلة الح

ما الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين : ولإلجابة عن السؤال الثالث للدراسة
متوسطات استجابة أفراد الدراسة حول واقع توظيف القدرات التكنولوجية لتعزيز التشارك 
المعرفي بين أعضاء هيئة التدريس ومعوقاته في جامعة الطائف، والتي قد تعزي 

الجنس، التخصص، سنوات الخبرة، المشاركة في المؤتمرات؟، تم تحليل : لمتغيرات
 :استجابات عينة الدراسة وفقا للمحاور واألبعاد المختلفة، وجاءت النتائج على النحو اآلتي

واقع توظيف القدرات التكنولوجية في تعزيز لكشف الفروق بين المتوسطات حول  -0
، والتخصص ومعوقاته، والتي تعزي لمتغيري الجنسالتشارك المعرفي في جامعة الطائف 

 Independent)لتحليل التباين بين مجموعتين مستقلة ( ت)تم استخدام اختبار

Samples T-Test ) التالية( 2)و( 2)لعينة الدراسة، وجاءت النتائج كما في الجدولين: 
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 وفقا  لمتغير الجنس للفروق بين متوسطات استجابة عينة الدراسة( ت)نتائج اختبار( 7)جدول

 العدد الجنس المحور م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

 "ت"

مستوى 

 الداللة

 سلوكيات التشارك المعرفي 3
 11,،3 63،433 74 ذكور

7،44, ,،,,,  
 7،3,1 72،741 61 إناث

 الثقافة التنظيمية 3
 7،233 66،243 74 ذكور

1،764 
,،111 

 7،641 ,,67،4 61 إناث 

0 
تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت

 7،271 67،773 74 ذكور
6،763 

,،,,1 

 7،6,1 71،767 61 إناث 

 فرق العمل .
 3،1,7 ,,,،67 74 ذكور

6،377 
,،,,1 

 6،361 67،711 61 إناث 

 واقع توظيف القدرات التكنولوجية

 11،314 ,172،77 74 ذكور
7،7,7 ,،,,, 

 ,77،,1 114،741 61 إناث

 المعوقات 1
 4،713 17,،,6 74 ذكور

,،111 
,،311 

 1،6,4 471،,7 61 إناث 

 األداة ككل

 16،312 177،7,7 74 ذكور
6،711 

,،,,, 

 12،7,2 131،,13 61 إناث 

بين ( 1،110)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( 2)يتضح من جدول
متوسطات استجابة عينة الدراسة حول واقع التوظيف التكنولوجي بجميع أبعاده وبالنسبة 
لألداة ككل، تعزى لمتغير الجنس، لصالح اإلناث، عدا بعد الثقافة التنظيمية ومحور 

عني اختالف رؤية أفراد العينة من الذكور واإلناث المعوقات ال توجد حولها فروق، مما ي
في تقدير واقع توظيف القدرات التكنولوجية لتعزيز التشارك المعرفي بين أعضاء هيئة 
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التدريس في جامعة الطائف، وقد تفسر هذه النتيجة ببميل الذكور إلى العمل الفردي، 
ن إلى توظيف القدرات وتفوق اإلناث في االهتمام بالتشارك المعرفي، وأنهن يميلو 

التكنولوجية في التشارك مع اآلخرين؛ وذلك بحكم الظروف االجتماعية لهن، وقلة رغبتهن 
في التشارك المباشر واالحتكاك، وذلك مراعاة للعادات والتقاليد التي تحكم المجتمع حتى 
في تبادل المعارف والخبرات مع الزمالء، بينما ال توجد فروق عند أي مستوى من 

؛ مما يعني اتفاق أفراد (الثقافة التنظيمة، والمعوقات)ستويات الداللة بالنسبة لبعدي م
العينة من الذكور واإلناث حول هذين البعدين؛ ألنهم يعملون في مؤسسة واحدة وهي 

 .الجامعة بنفس الثقافة التنظيمية ويواجهون نفس المعوقات

 ,Haradhan; Shahidul; Falgumi)وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

التي وجدت الفروق حول قدرات التشارك المعرفي تعزى للجنس ولكن لصالح ( 2017
التي لم ( Koivisto, 2018)و( 7102عنترة، )الذكور، بينما تختلف مع نتائج دراسة 

 .تجد فروق حول قدرات التشارك المعرفي قد تعزى للجنس
استجابة عينة الدراسة وفقا  لمتغير للفروق بين متوسطات ( ت)نتائج اختبار( 2)جدول

 التخصص

 العدد التخصص المحور م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 "ت"

مستوى 

 الداللة

 سلوكيات التشارك المعرفي 3
 3،217 71،111 ,7 علمي

7،,67 
,،,,, 

 12,،1 61،2,3 ,2 إنساني 

 الثقافة التنظيمية 3
 1,,،6 67،312 ,7 علمي

2،,3, 
,،,63 

 7،767 62،111 ,2 إنساني 

0 
تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت

 7،177 ,71،77 ,7 علمي
7،713 

,،,,, 

 21,،6 61,،63 ,2 إنساني 
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 فرق العمل .
 3،774 64،7,7 ,7 علمي

7،366 
,،,,, 

 ,7،77 62،142 ,2 إنساني 

 واقع توظيف القدرات التكنولوجية

 11،216 111،111 ,7 علمي
3،1,6 ,،,,, 

 11،622 163،732 ,2 إنساني

 المعوقات 1
 1,,،7 ,11،,7 ,7 علمي

,،767 
,،336 

 1،176 4,6،,6 ,2 إنساني 

 األداة ككل

 16،662 117،136 ,7 علمي
7،141 

,،,,, 

 12،713 177،772 ,2 إنساني 

بين ( 1،110)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( 2)يتضح من جدول
متوسطات استجابة عينة الدراسة حول واقع التوظيف التكنولوجي بجميع أبعاده وبالنسبة 
لألداة ككل، تعزى لمتغير التخصص، لصالح العلمي، عدا بعد الثقافة التنظيمية ومحور 

يعني اختالف رؤية أفراد العينة من التخصصات المعوقات ال توجد حولها فروق، مما 
العلمية واإلنسانية في تقدير واقع توظيف القدرات التكنولوجية لتعزيز التشارك المعرفي بين 
أعضاء هيئة التدريس في جامعة الطائف، وقد تفسر هذه النتيجة بوعي أفراد العينة من 

نتاج التخصصات العلمية بعملية التشارك المعرفي وأهميتها ف ي تسهيل تبادل المعرفة، وا 
معرفة جديدة، وفي تعزيز أنشطة العمل، وسد الثغرات في المعارف، وكشف المعارف 
الضمنية، وأنها تقود إلى اإلبداع واالبتكار، وقد تبدو تلك النتيجة طبيعية العتماد الدراسة 

صات والتجارب المعملية في التخصصات العلمية على العمل الجماعي، أما التخص
وتختلف هذه . اإلنسانية فيميل معظم أفرادها إلى االعتماد على الذات والقدرات الشخصية

التي لم تجد فروق حول قدرات التشارك المعرفي  (Lee, 2018)النتيجة مع نتائج دراسة 
 .تعزى لمتغير التخصص
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لكشف الفروق بين المتوسطات حول واقع توظيف القدرات التكنولوجية في تعزيز  -7
التشارك المعرفي في جامعة الطائف ومعوقاته، والتي قد تعزى لمتغيري سنوات الخبرة 

لتحليل التباين األحادي بين عدة ( ف)والمشاركة في المؤتمرات، تم استخدام اختبار
لعينة الدراسة، وجاءت النتائج كما في الجدولين ( One Way ANOVA)مجموعات 

 :التالية( 07)و( 01)
للفروق بين متوسطات استجابة عينة الدراسة وفقا  لمتغير ( ف)اختبار نتائج( 11)جدول

 سنوات الخبرة

 مصدر التباين المحور م
درجات 

 الحرية

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

3 

سلوكيات 

التشارك 

 المعرفي

 144،6,1 617،3,6 2 بين المجموعات

7،,71 
,،,,, 

 61،134 2334،112 41 داخل المجموعات 

 الثقافة التنظيمية 3

 ,,3،,1 ,,2،,11 2 بين المجموعات

6،617 
,،,3, 

 14،473 17,،,166 41 داخل المجموعات 

0 

تكنولوجيا 

المعلومات 

 واالتصاالت

 6,,،,11 73,،,26 2 بين المجموعات

3،326 
,،,,2 

 17،113 1617،462 41 داخل المجموعات 

 فرق العمل .
 7,2،,13 77,،667 2 المجموعات بين

1،614 
,،,,4 

 61،367 2642،732 41 داخل المجموعات 

واقع توظيف القدرات 

 التكنولوجية

 1,71،442 6,36،177 2 بين المجموعات

,،,,6 ,،,,, 
 122،,,2 163،,,,11 41 داخل المجموعات

 المعوقات 1

 ,71،67 132،447 2 بين المجموعات

1،416 
,،174 

 74،111 6136،1,7 41 داخل المجموعات 

 األداة ككل

 1147،277 6177،141 2 بين المجموعات

,،672 
,،,,, 

 ,137،12 36,،12367 41 داخل المجموعات 
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بين ( 17110)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( 01)يتضح من جدول
القدرات التكنولوجية بجميع أبعاده متوسطات استجابة عينة الدراسة حول واقع التوظيف 

وبالنسبة لألداة ككل تعزى لمتغير سنوات الخبرة، عدا بعد الثقافة التنظيمية ومحور 
المعوقات ال توجد حولها فروق، مما يعني اختالف وجهة نظر أفراد العينة في تقدير واقع 

بحسب سنوات  توظيف القدرات التكنولوجية لتعزيز التشارك المعرفي في جامعة الطائف
، ولتحديد اتجاه الفروق لصالح (الثقافة التنظيمية، والمعوقات)الخبرة، وتوافقهم حول بعدي 

، وجاءت النتائج كما في (Scheffe" )شيفية"أي من فئات الخبرة، تم استخدام اختبار 
 (:00)جدول

 التجاه الفروق بين فئات سنوات الخبرة" شيفية"نتائج اختبار ( 11)جدول

 العدد سنوات الخبرة المحور م
المتوسط 

 الحسابي

 33أقل من 

 سنوات

إلى أقل  33من 

 سنة 33من  

 

3 

سلوكيات 

 التشارك المعرفي

  67،746 ,1 سنوات ,1أقل من 
 

 1،46,26 71،132 64 سنة ,2إلى أقل من  ,1من 

  

 77،1,7 22 سنة فأكثر ,2
 

 

3 

تكنولوجيا 

المعلومات 

 واالتصاالت

   67،7,7 ,1 سنوات ,1أقل من 

 ,2إلى أقل من   ,1من 

 سنة
64 7,،7,1   

 7،34221 76،242 22 سنة فأكثر ,2

 6،1114, 


 

 فرق العمل 0

   67،463 ,1 سنوات ,1أقل من 

   ,63،24 64 سنة ,2إلى أقل من  ,1من 

 ,1،6114 363،,7 22 سنة فأكثر ,2

 7،,71,7 


 

واقع توظيف القدرات 

 التكنولوجية

   171،1,16 ,1 سنوات ,1أقل من 

   ,71,،171 64 سنة ,2إلى أقل من  ,1من 
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 العدد سنوات الخبرة المحور م
المتوسط 

 الحسابي

 33أقل من 

 سنوات

إلى أقل  33من 

 سنة 33من  

 ,17،77,1 1711،,11 22 سنة فأكثر ,2

 16،1,,11 


 

 

 األداة ككل

   111،237 ,1 سنوات ,1أقل من 

   111،1,7 64 سنة ,2إلى أقل من  ,1من 

 ,11،4726 137،242 22 سنة فأكثر ,2

 12،,1,62 


 

أن الفروق حول واقع توظيف القدرات التكنولوجية وفي ( 00)ويتضح من جدول
كانت بين فئة ( األداة ككل)وفي ( تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وفرق العمل)بعدي 

( سنة فأكثر 71)من ناحية، وفئة ( سنة 71إلى أقل من  01من )و( سنوات 01أقل من )
أقل من )، بينما كانت الفروق بين فئة (سنة فأكثر 71)صالح من ناحية أخرى، وجاءت ل

، (سلوكيات التشارك المعرفي)في بعد ( سنة 71إلى أقل من  01من )وفئة ( سنوات 01
، مما يعني أن الفئة األكثر خبرة يدركون (سنة 71إلى أقل من  01من )وجاءت لصالح 

معرفي والمعوقات التي تواجهه أكثر واقع توظيف القدرات التكنولوجية في تعزيز التشارك ال
من الفئات األخرى؛ والذي يؤكد أن سنوات الخبرة لها دور مهم في تحقيق التشارك 
المعرفي، وقد يرجع ذلك إلى أن ذوي الخبرة المرتفعة لديهم نظرة أعمق لعملية التشارك 

لخبرة المعرفي بحكم الخبرات التي مرت بهم، والممارسات التي أدوها، وأن سنوات ا
أكسبتهم القدرة على توظيف القدرات التكنولوجية في إنجاز المهام من خالل التشارك 

 .المعرفي، وامتالك الطرق واألساليب المناسبة لمعالجة معوقات التشارك المعرفي

التي وجدت فروقا حول قدرات  (Lee, 2018)وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 
لصالح " لي"الخبرة، ولصالح الفئة األكبر سنًا، وفي دراسة التشارك المعرفي تعزى لسنوات 

التي لم تجد فروق حول ( 7102)الفئة األصغر سنا، بينما تختلف مع نتيجة دراسة عنترة 
 .قدرات التشارك المعرفي قد تعزى لسنوات الخبرة
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 للفروق بين متوسطات استجابة عينة الدراسة وفقا  لمتغير( ف)نتائج اختبار( 12)جدول
 المشاركة في المؤتمرات

 مصدر التباين المحور م
درجات 

 الحرية

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 "ف"

مستوى 

 الداللة

3 

سلوكيات 

التشارك 

 المعرفي

 ,277،13 ,11،,13 2 بين المجموعات

7،4,, 
,،,,, 

 62،4,4 3,,،2712 41 داخل المجموعات 

3 
الثقافة 

 التنظيمية

 31,،27 77،122 2 بين المجموعات

1،274 
,،272 

 17،3,7 62,،17,2 41 داخل المجموعات 

0 

تكنولوجيا 

المعلومات 

 واالتصاالت

 2,,،111 7,,،222 2 بين المجموعات

3،,74 
,،,,7 

 17،613 1643،417 41 داخل المجموعات 

 فرق العمل .
 137،761 663،732 2 بين المجموعات

1،61, 
,،,,4 

 61،333 77,،2647 41 المجموعاتداخل  

واقع توظيف القدرات 

 التكنولوجية

 2,71،771 ,3,،,,,7 2 بين المجموعات

1,،6,, ,،,,, 
 1,7،726 ,17771،41 41 داخل المجموعات

 المعوقات 1

 27،672 77،431 2 بين المجموعات

,،7,4 
,،31, 

 61,،,7 6344،3,4 41 داخل المجموعات 

 األداة ككل

 16,1،444 2311،117 2 بين المجموعات

4،766 
,،,,1 

 ,141،37 77,،16141 41 داخل المجموعات 

بين ( 17110)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( 07)يتضح من جدول
متوسطات استجابة عينة الدراسة حول واقع توظيف القدرات التكنولوجية بجميع أبعاده 
وبالنسبة لألداة ككل، تعزى للمشاركة في المؤتمرات، عدا بعد الثقافة التنظيمية ومحور 

ا يعني اختالف وجهة نظر أفراد العينة في تقدير واقع المعوقات ال توجد حولها فروق، مم
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توظيف القدرات التكنولوجية لتعزيز التشارك المعرفي في جامعة الطائف بحسب عدد 
، ولتحديد اتجاه الفروق (الثقافة التنظيمية، والمعوقات)المؤتمرات، وتوافقهم حول بعدي 

، وجاءت النتائج (Scheffe")يةشيف"لصالح أي من فئات المؤتمرات، تم استخدام اختبار 
 (:03)كما في جدول
 التجاه الفروق بين فئات عدد المؤتمرات" شيفية"نتائج اختبار ( 13)جدول

 العدد الخبرة المحور م
المتوسط 

 الحسابي

 0أقل من 

 مؤتمرات

 1إلى  0من 

 مؤتمرات

 

3 

سلوكيات 

التشارك 

 المعرفي

  64،714 17 مؤتمرات 6أقل من 
 

   167،,7 63 مؤتمرات 1إلى  6من 

 ,3،7372 71،271 27 مؤتمرات فأكثر 1

 1،1,777 


 

3 

تكنولوجيا 

المعلومات 

 واالتصاالت

   67،714 17 مؤتمرات 6أقل من 

   ,,,،,7 63 مؤتمرات 1إلى  6من 

 7،17273 27,،72 27 مؤتمرات فأكثر 1

 6،13334 


 

 فرق العمل 0

   67،372 17 مؤتمرات 6أقل من 

   61،3,7 63 مؤتمرات 1إلى  6من 

 7،34714 217،,7 27 مؤتمرات فأكثر 1

 7،1473, 


 

واقع توظيف القدرات 

 التكنولوجية

   171،172 17 مؤتمرات 6أقل من 

   11,،177 63 مؤتمرات 1إلى  6من 

 117،147 27 مؤتمرات فأكثر 1
14،,6141 


 

17،126,2 

 

 األداة ككل

   111،614 17 مؤتمرات 6أقل من 

   ,,,،117 63 مؤتمرات 1إلى  6من 
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 العدد الخبرة المحور م
المتوسط 

 الحسابي

 0أقل من 

 مؤتمرات

 1إلى  0من 

 مؤتمرات

 133،172 27 مؤتمرات فأكثر 1
12،,2714 


 

11،3473, 

 

أن الفروق حول واقع توظيف القدرات التكنولوجية وفي أبعاد ( 03)يتضح من جدول
األداة وفي ( سلوكيات التشارك المعرفي، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، فرق العمل)

من ناحية ( مؤتمرات 2إلى أقل من  3من )و( مؤتمرات 3أقل من )ككل، كانت بين فئة 
، مما (مؤتمرات فأكثر 2)من ناحية أخرى، وجاءت لصالح ( مؤتمرات فأكثر 2)وبين فئة 

يعني أن الفئة التي حضرت أكثر من خمسة مؤتمرات تدرك واقع توظيف القدرات 
لمعرفي؛ وأن المشاركة في المؤتمرات له دور كبير في تحقيق التكنولوجية لتعزيز التشارك ا

وتعزيز التشارك المعرفي، وذلك بحكم أن حضور المؤتمرات يزيد من اطالع أعضاء هيئة 
التدريس على المستجدات، ومتابعة التطور في التخصص، وتبادل المنفعة والمعارف 

، وتوليد عالقات علمية وعملية، والخبرات المهنية والبحثية، وتقريب االتجاهات الفكرية
وتكوين شبكات علمية ومجموعات بحثية، والذي ينعكس على تعزيز وتطوير التشارك 

 .المعرفي

 : ملخص نتائج الدراسة

 :خلصت الدراسة إلى النتائج اآلتية

أن واقع توظيف القدرات التكنولوجية لتعزيز التشارك المعرفي بين أعضاء هيئة  -
، وجاءت جميع (3721)الطائف بدرجة مرتفعة، وبمتوسط حسابي التدريس في جامعة 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، الثقافة : أبعاده بدرجة مرتفعة وترتيبها تنازلياً 
 .التنظيمية، سلوكيات التشارك المعرفي، فرق العمل

أن معوقات توظيف القدرات التكنولوجية لتعزيز التشارك المعرفي بين أعضاء هيئة  -
، أبرزها غياب (3722)تدريس في جامعة الطائف بدرجة مرتفعة، وبمتوسط حسابي ال
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وجود خطة تنظيمية للتشارك المعرفي ألعضاء هيئة التدريس، كثرة المهام الموكلة 
ألعضاء هيئة التدريس التي قد تبعدهم عن التشارك المعرفي، وقلة وجود حوافز مادية 

لى التشارك المعرفي، ونقص مشاركة ومعنوية لتشجيع أعضاء هيئة التدريس ع
 .منسوبي الجامعة في حضور المؤتمرات والندوات العلمية المحلية والعالمية

بين متوسطات استجابة عينة ( 17110)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -
سلوكيات التشارك )الدراسة حول واقع توظيف القدرات التكنولوجية وفي أبعاد 

وبالنسبة لألداة ككل، تعزى ( وجيا المعلومات واالتصاالت، فرق العملالمعرفي، تكنول
الجنس، التخصص، سنوات الخبرة، المشاركة في المؤتمرات، وكانت : لمتغيرات

على ( مؤتمرات فأكثر 2)، و(سنة فأكثر 71)اإلناث، العلمي، وخبرة : الفروق لصالح
اللة حول بعد الثقافة التنظيمية التوالي، بينما ال توجد فروق عند أي من مستويات الد

 .ومحور المعوقات قد تعزى لهذه المتغيرات

 توصيات الدراسة 

في ضوء اإلطار النظري للدراسة والنتائج التي أسفرت عنها الدراسة الميدانية 
 :يوصي الباحثان بما يلي

رفع درجة الوعي بأهمية توظيف القدرات التكنولوجية لتعزيز التشارك المعرفي،  -
ثيف تشكيل فرق العمل في كافة جوانب وظائف الجامعة التعليمية والبحثية وتك

والمجتمعية، خاصة تعزيز سلوكيات التشارك المعرفي بين أعضاء هيئة التدريس، 
 . كآلية لرفع جودة وظائف الجامعة، وتحقيق الميزة التنافسية لجامعة الطائف

معرفي، سواء بإنشاء وتشكيل ضرورة سعي الجامعات إلى توفير متطلبات التشارك ال -
فرق العمل، وعقد ورش العمل والتدريبات وغيرها، وتوفير البيئة المناسبة لتوظيف 
القدرات التكنولوجية واستغالل البنية التحتية التقنية والثقافة التنظيمية المالئمة، لما 

 .ةلذلك من آثار إيجابية على جودة العمل األكاديمي والتشارك المعرفي بالجامع
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رصد معوقات التشارك المعرفي بالجامعات، والعمل على الحد منها؛ لتحقيق أهداف  -
 :الجامعات، وتعزيز قدرتها التنافسية، وذلك بالعمل سريعًا على الخطوات التالية

  وضع سياسة مكتوبة ألنشطة التشارك المعرفي تكون واضحة ومعلنة، وتوضح
معرفة صريحة أو رسمية، ووضع أساليب وطرق تحويل المعرفة الضمنية إلى 

 .محفزات ألعضاء هيئة التدريس للتشارك المعرفي

  وضع خطة تنظيمية للتشارك المعرفي بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفيما
 .بين الكليات واألقسام العلمية المختلفة

  جعل عملية التشارك المعرفي أداة أساسية في تطوير المهام الموكلة ألعضاء
تدريس وفي العملية التعليمية بالجامعة، وتكثيف المشاركة في الندوات هيئة ال

والمؤتمرات المحلية والعالمية، وتبني نظام للحوافز المادية والمعنوية يكافئ جهود 
 .أعضاء هيئة التدريس المتميزين في التشارك المعرفي

نت عالية تطوير البنية التحتية التقنية المالئمة من مخازن معرفة، وشبكة إنتر  -
المستوى؛ بما يرفع من قدرة الجامعة على التشارك المعرفي إلنجاز البحوث العلمية، 

 .ومشروعات خدمة المجتمع وتنمية البيئة

تعزيز ثقافة تنظيمية في الجامعة تشجع على التشارك المعرفي بين أعضاء هيئة  -
لجامعة، ورفع تصنيفها التدريس، وبناء الثقة فيما بينهم، بهدف زيادة القدرة التنافسية ل

 .المحلي والعالمي
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