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 دور التشارك المعرفي في تحقيق الميزة التنافسية
 ()دراسة ميدانية بجامعة سوهاج

 عماد عبد المطيف محمود عبد المطيف .د                                                 
 أستاذ مساعد بقسم أصول التربية                                               

 جامعة سوىاج –كمية التربية                                                  
 ممخص البحث بالمغة العربية:

األنشطة تشيد الجامعة اىتمامًا متزايدًا بإدارة المعرفة ونشرىا وتجديدىا وتضمينيا في 
الجامعية وفي تحسين الخدمات المقدمة لمطبلب والمستفيدين من أفراد المجتمع المحمي 
واالستفادة من كل إمكاناتيا المتاحة في تحقيق متطمبات النجاح والتميز والحفاظ عمى بقائيا 

 واستمرارىا وتحقيق الميزة التنافسية ليا بين الجامعات المحمية والعالمية.
الميزة في تحقيق  التشارك المعرفيالحالية إلى التعرف عمى دور  وتيدف الدراسة
والكشف عن معوقاتو والتي تعزى لمتغيرات )الجنس، الكمية نظرية أو التنافسية لمجامعة 

عممية، عدد سنوات الخبرة، عدد المؤتمرات التي تمت المشاركة فييا، دولة التخرج( من وجية 
 ىاج.نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة سو 

المنيج الوصفي في جمع البيانات والمعمومات عن اإلطار واعتمدت الدراسة عمى 
لموقوف عمى وجية نظر عينة النظري لمتشارك المعرفي، وعمى المنيج الوصفي المسحي 

عشوائية من أعضاء ىيئة التدريس بالكميات النظرية والعممية بالجامعة شممت كميات: التربية 
ب البشري بجامعة سوىاج عمى المعوقات التي تواجو تحقيق التشارك واآلداب والعموم والط

 المعرفي في الجامعة وسبل عبلجيا.
توافر الثقافة التنظيمية بالجامعة التي تدعم عممية ومن أىم ما توصمت الدراسة: 

التشارك المعرفي بين أعضاء ىيئة التدريس بجامعة سوىاج مما يعني وجود بيئة مؤسسية 
توفر سموكيات التشارك المعرفي بين أعضاء ىيئة التدريس لمتشارك المعرفي و خصبة 
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بالجامعة والتي تؤكد كفاءتيم وجدارتيم، ورغبتيم في التقدم واإلنتاج ورفع مستوى الجامعة من 
مما  خبلل التشارك المعرفي، وكذلك توافر تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بدرجة مرتفعة

انتياج الجامعة معة تتميز بالنوعية والجودة حيث أكدت عينة الدراسة يعني أن خدمات الجا
لسياسة التنافسية بيدف تحقيق الميزة التنافسية ليا بيدف تحقيق تصنيف متقدم ليا محميًا 

 وعالميًا.
 الميزة التنافسية. –: التشارك المعرفي الكممات المفتاحية لمدراسة
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 اإلنجميزيةممخص البحث بالمغة 

The Role of Cognitive Sharing in achieving Competitive 

advantage (Field study at Sohag University) 

Abstract in English: 

The University is witnessing an increasing interest in knowledge 

management, dissemination, renewal, and inclusion in university 

activities and in improving the services provided to students and 

beneficiaries of members of the local community and to benefit from 

all its available capabilities in achieving the requirements for success 

and excellence, preserving its survival and continuity, and achieving its 

competitive advantage among local and international universities. 

The current study aims to identify the role of cognitive sharing in 

achieving the competitive advantage of the university and to uncover 

its obstacles that are attributable to variables (gender, college theory or 

process, number of years of experience, number of conferences that 

have participated in, country of graduation) from the viewpoint of 

faculty members at Sohag University. . 

The study relied on the descriptive approach in collecting data and 

information on the theoretical framework for cognitive sharing, and on 

the descriptive survey approach to find out the viewpoint of a random 

sample of faculty members in the theoretical and practical colleges of 

the university that included the Faculties of Education, Arts, Science 

and Human Medicine at the University of Sohag on the obstacles 

facing its achievement at the university . 

Among the most important findings of the study: the availability of the 

university’s organizational culture that supports the process of 

knowledge sharing among the faculty members at Sohag University, 

which means the existence of a fertile institutional environment for 

knowledge sharing and the availability of knowledge-sharing behaviors 

among the university’s faculty members that confirm their competence 

and merit, and their desire to advance, produce and raise the 
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university’s level. Through knowledge sharing, as well as the 

availability of information and communication technology at a high 

degree, which means that the university's services are characterized by 

quality and quality, as the study sample confirmed the university’s 

approach to a competitive policy with the aim of achieving its 

competitive advantage in order to achieve an advanced classification 

for it locally and globally. 

Key words of the study: Knowledge Sharing - Competitive 

Advantage. 
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 اإلطار المحدد لمدراسة
 مقدمة:

 يشيد العصر الحالي )الربع األول من القرن الحادي والعشرين( تقدمًا واسعًا ومتسارعاً 
في مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت األمر الذي أبرز أىمية المعمومات والمعارف 
كموارد أساسية ألي منظمة أو مؤسسة لذا أصبح االىتمام بالمعمومات والمعارف ىو الشغل 
الشاغل لمكثير منيا من أجل الحفاظ عمى بقائيا واستمرارىا ولتحقيق متطمبات النجاح والتميز 

 (.72، 7102 )الخروصي،
حيث يتصف العصر بالعديد من التحديات والمتغيرات في أركان الحياة المختمفة مما 
يتطمب مواجيتيا والتعامل معيا واالستفادة منيا ويتطمب امتبلك خبرات وأفكار وأساليب 
وميارات جديدة ومتجددة ويحتاج إلى إنسان يتصف بالقدرة عمى اإلبداع واالبتكار والبصيرة 

ة مما يفرض عمى أنظمة التعميم إعداد وتأىيل الطمبة في ظل تحديات ثورة العمم النافذ
والتكنولوجيا وثورة االتصاالت والمعمومات والتنمية المستدامة والشركات متعددة الجنسيات 

 (Fagerlind & Strongvist, 2004, pp.13 – 17)والعولمة وما يرتبط بيا من تنافسية 
رعة أدت إلى تحول المجتمعات نحو المعرفة التي ترتكز عمى كل ىذه التغيرات المتسا

اإلبداع الفكري واإلنتاج المعرفي باعتباره ثروة أساسية لمتنمية المستدامة مما شكل ضغطًا 
عمى مؤسسات التعميم العالي لتطوير أساليبيا حتى تتمكن من مواكبة ىذه التطورات 

 (.7، 7102المعرفة )الشيري،  المتسارعة ولتسيم بشكل فاعل في بناء مجتمعات
كما لم يعد إعداد الطالب بالجامعة كما كان من قبل، فالتغيرات المتبلحقة أوجبت عمى 
الجامعة أن تبحث عن وسائل جديدة تمكن الطبلب من مواجية تحديات الحياة وامتبلك 

 الميارات المختمفة التي تمكنيم من االنغماس في السوق المحمي والعالمي.
حيث يشيد االقتصاد العالمي تطورات ميمة تمثمت في تزايد انفتاح األسواق وتطور 
تكنولوجيا المعمومات وشدة المنافسة وتنامي االبتكارات واالختراعات عمى الساحة الدولية مما 
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اوجب عمى المؤسسات ضرورة الدخول في المنافسة والمحافظة عمى البقاء والتفوق ومواكبة 
رعة والحصول عمى ميزة تنافسية من خبلل حصوليا عمى مصادر تمكنيا من التغيرات المتسا
 (.0، 7107التفوق )شاكر، 

كما انعكست تمك التغيرات المتسارعة في األدوار الوظيفية لمتربية باعتبارىا من 
الميكانيزمات الضرورية الستباق واستشراف المستقبل والعمل عمى مواكبة الحركة المعرفية 

لتكنولوجية، ومحاولة إعداد إنسان مبدع قادرًا عمى المشاركة الفاعمة في التنمية والمينية وا
 (.735 -735، 7107واالستفادة من عوائدىا ونتائجيا )سنيجي، 

وىذا ال يتأتى إال من خبلل التشارك المعرفي وتبادل المعارف مع اآلخرين وتعمم إدارة 
رات التشارك المعرفي مع اآلخرين باعتبارىا المعرفة وتبادليا وتمكين الطمبة من اكتساب ميا

 مصدرًا لمتفوق.
 تعد حيث االقتصادي، لمجاليا ميمة إضافة المعرفة لدى الدول امتبلك يعد والذي
 مجاليا لتطوير دولة تسعى أي اقتصاد ضمن ميمة اقتصادية سمعة العصر ىذا المعرفة في
 (.012 ،7102بو )البراشدية، والصقري،  واالرتقاء االقتصادي

وىذا انعكس بدوره عمى الجامعات وأصبح لزامًا عمييا القيام بدورىا في بناء مجتمع 
المعرفة من خبلل البحث والتطوير ونشر استخدام المعرفة وتحويل المجتمعات من التقميدية 

 (.7، 7105إلى مجتمعات تقوم عمى المعرفة واالنتقال نحو التصنيع )القباري، 
معرفة واالستفادة منيا في تحقيق الميزة التنافسية من خبلل االنتفاع واالىتمام بإدارة ال

بالمعرفة الموجودة ونشرىا وتجديدىا وتضمينيا في األنشطة الجامعية أو الخدمات لتحسين 
 (.7، 7102القدرات الجوىرية والميزات التنافسية )الشيري، 

في مختمف المعارف والعموم،  لكون الجامعات مصدرًا لمتعميم ومنارة لمعمم ومكانًا لمبحث
ومراكز التطوير في المجتمع وتعزيز قيم العمم ونشر ثقافة البحث العممي فالجامعة توفر 
مصدر مستقل لممعمومات حول الموضوعات العممية المرتبطة بالتنمية االقتصادية 

 (.7-0، 7102واالجتماعية بما ُيثري العممية البحثية في االرتقاء بالقدرات العممي)الشواىين، 
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وال يمكن تحقيق الميزة التنافسية لمجامعة إال من خبلل تحقيق التشارك المعرفي من 
خبلل تبادل األفكار والمقترحات والمعارف بين أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات في إدارة 
المعرفة، ونقميا أو نقل التكنولوجيا أو بيدف تقديم معرفة جديدة يمكن االستفادة منيا في 

 االت الحياة المختمفة.مج
فالتشارك المعرفي بين أعضاء ىيئة التدريس في البحث العممي اليوم أصبح عمبًل 
جماعيًا تعاونيًا يقضي باالتجاه لمشراكة البحثية كأسموب بحثي يحقق المصمحة المتبادلة 
والتركيز عمى البحوث المشتركة والعمل في فرق عممية في جميع التخصصات لحل مشكبلت 

 آلية المؤسسات لبناء االتصال بين زيادة (. فالواقع اليوم يفرض7، 7105مجتمع )القباري، ال
 واالقتصادية السياسية العمل مجاالت كافة بينيا في فيما الخبرات وتبادل في المعرفة التشارك

 (.012، 7102)خالصة، الصقري،  والتربوية والثقافية
سواء ألعضاء ىيئة  األكاديمية الحياة جودة لضمان حاسم بدور كما تقوم الجامعة

 وتقنية المجتمعية المعرفة منظور من أو لممجتمع العاممين األفراد أو لمطبلب، التدريس أو
 وممارسات جديدة وأفكارا آراء من خبلل تقديم المعرفة؛ من قوية أسس عمى المبنية المعمومات

 بيدف تحقيق التنمية البلزمة.التعميمية وربطيا بالمجتمع  العممية جودة لضمان فعالة
ويعد التشارك المعرفي أحد عمميات إدارة المعرفة في الجامعات، ويؤدي دورًا حاسمًا في 
تحديد نجاح مبادرات إدارة المعرفة، كما يمثل نشاطًا محوريًا بين أعضاء ىيئة التدريس من 

الجودة لؤلنشطة التعميمية العوامل المؤثرة في االرتقاء بالقدرات البحثية لمجامعات ومستويات 
ولما كانت الجامعات تتطمع إلى تحقيق التميز في المعرفة، وتحقيق (. 021، 7102)حسن، 

القدرة التنافسية، بعدما أصبح التشارك المعرفي ضرورة داخل الجامعة، فقد أكدت بعض 
( عمى أىمية 7102( ودراسة )ناصر وعمي، 7102الدراسات؛ مثل دراسة )ججيق وجيجق، 

التشارك المعرفي ودوره في تحقيق تشارك األفكار والخبرات والرؤى المختمفة بين اعضاء ىيئة 
التدريس، وفي تحقيق الميزة التنافسية، وتوليد أفكار إبداعية جديدة تعمل عمى تطوير الجامعة، 

( بأن التشارك المعرفي ُيسيم في تعزيز Dong, et. Al., 2017وىذا ما أكدتو كذلك دراسة )
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 إلبداع لدى األساتذة، وزيادة مياراتيم الفردية.ا
وحتى ينعكس ذلك عمى الطبلب مستقببًل؛ فقد أصبحت الجامعة مطالبة بنشر ثقافة 

( من أن Zheng, 2017, 3المعرفية بين أعضائيا وىذا ما أكدتو دراسة زينج )التشاركية 
ائيا وتشجعيم عمى المؤسسات المبدعة ىي التي تدعم عممية التشارك المعرفي بين أعض

تزودىم بالميارات البلزمة لمواكبة البناء الجديد لممعرفة، تبادل األفكار والخبرات. والتي 
ومواكبة فروع العمم الحديثة، واإلعداد الميني والثقافي لمطبلب فيي مطالبة بتييئتيم لسوق 

كافة التخصصات العمل المستقبمية ومسايرة التطورات التقنية والتكنولوجية والمعرفية في 
ومطالبة بإيجاد تخصصات بينية حديثة تمبي طموحات السوق العالمي وتطمعات الدول في 

 التقدم والتطور.
 مشكمة الدراسة:

يحظى التشارك المعرفي في الوقت الحالي باىتمام كبير من قبل المؤسسات المختمفة 
وتزامنت تمك االىتمامات بوصفو عنصرًا ميمًا في تطور ونمو المؤسسات وفي تحقيق التميز 

مع التحوالت التي شيدىا العالم نحو عصر المعرفة فالعديد من الجامعات أدركت قيمة 
التشارك المعرفي في تحقيق التميز في مجاالت التدريس وكفاءة أعضاء ىيئة التدريس وفي 

(. حيث يعد التشارك المعرفي من الوظائف 7، 7115تطوير المناىج وتحديثيا )حسن، 
ألنشطة اليامة في إدارة المعرفة وأحد أىم اآلليات والسبل التي تسيم في تنمية معارف وا

وميارات األفراد العاممين بالمؤسسة وكذا تطوير قدراتيم اإلبداعية واالبتكارية )بن عمرة، 
 (.20، 7171دربان، 

السيما بعد أن أصبحت الجامعة اليوم مطالبة بنشر ثقافة التشارك المعرفي في 
منظومة التعميمية لما لو من نتائج وآثار قوية عمى التنمية المستدامة بيدف إيجاد جيل من ال

المبدعين في جميع المجاالت يمكنيم إيجاد الحمول غير التقميدية لممشكبلت التي تقف في 
 وجو التنمية المجتمعية.

ى النظم وىذا ال يتأتى إال من خبلل مواكبة ىذه التغيرات ومتطمباتيا التي يجب عم
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التعميمية أن تمبييا وتفي بيا، وذلك بما تفرضو من بناء جديد لممعرفة، وظيور فروع عممية 
حديثة، وسرعة تداول المعمومات عبر وسائل االتصال المتقدمة، فيذه التغيرات تحتاج إلى 
لى تعميم  عقمية متطورة ومرنة تستطيع التعامل معيا، وتحتاج لتربية جديدة بفكر جديد، وا 

 (.7، 7100واكب عصر المعمومات )حسن، ي
وقد أكدت العديد من الدراسات قمة االىتمام بالتشارك المعرفي داخل الجامعات فقد 

( ضعف دور الجامعات في تنمية التشارك المعرفي سواء عمى 7102أكد الدويري وآخرون )
ر وجود ( ذك7102مستوى أعضاء ىيئة التدريس أو الجياز اإلداري، وكذلك سارفانان )

معوقات لمتشارك المعرفي في المنظمات، وقمة الثقافة، التكنولوجيا، والمعوقات التنظيمية، وما 
( من وجود معوقات لمتشارك المعرفي بين أعضاء ىيئة التدريس 7102ذكره الحضرمي )

( غياب 7105بجامعة تبوك تتعمق بالمعوقات المادية والتنظيمية والشخصية، وأكد القباري )
 الشراكة البحثية مع القطاعات األخرى خارج الجامعة.االستثماري لمبحوث الجامعية وقمة  الفكر

وفي ظل ما تعانيو الجامعة من نقص في القدرات التكنولوجية لدييا يظل تشارك 
 ,Alem; McLean; Vercoustreالمعرفة أمرًا صعبًا فقد أكد عالم وماكبلن وفيركوستر )

إلى القدرات التكنولوجية لتحقيق االبتكار، وتطوير قدرات  الجامعة حاجة ( عمى2 ,2016
التكنولوجية في بناء المعرفة  سوق العمل المتغيرة وفي توظيف القدراتطبلبيا لتمبية حاجات 

والتفاعل مع مستحدثات العمم في ظل المنافسة العالمية القائمة عمى ومشاركتيا ونقميا 
( من وجود عبلقة إيجابية بين امتبلك Lee, 2018, 1المعمومات. وىو ما أكدتو دراسة لي )

القدرات التكنولوجية لمجامعة وبين األداء التنافسي ليا، فالقدرة التكنولوجية تزيد من معدل 
االبتكار، وتدعم اإلبداع الفردي، وتحسن أداء الجامعة من خبلل توليد المعارف الجديدة مما 

 دية والمعرفة المؤسسية، ويحقق اإلبداع المؤسسي.يوجد نوع من المواءمة بين المعرفة الفر 
( أنو ما زال الكثير من Bo Yo, 2011, 367وبالرغم من ذلك أظيرت دراسة بويو )
التكنولوجيا لقمة وجود الخبرة في استخداميا،  اعضاء ىيئة التدريس يحجمون عن استخدام

فالكثير من الجامعات ال  ونقص التدريب عمييا، وضعف القدرة عمى مجاراة كل ما ىو جديد،
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تولي اىتمامًا كبيرًا برفع الكفاءة التكنولوجيا لدى العاممين بيا. إضافة إلى أن التشارك المعرفي 
داخل الجامعة يتطمب من أعضاء ىيئة التدريس تحريك أىدافيم المعرفية إلى مستوى 

ة ومعوقاتو؛ مما قمة االىتمام بالتشارك المعرفي في الجامعطموحات الجامعة، وبيذا تتضح 
يوجب عمى الجامعة العمل عمى مواكبة متغيرات العصر واقتصاد المعرفة، والتغمب عمى كل 
المعوقات التي تحول دون ذلك بيدف تحقيق أىداف الجامعة واالرتقاء بمستواىا وتحقيق الميزة 

المعرفي ودوره التنافسية ليا بين الجامعات المحمية والعالمية، لذا تبدو اىمية دراسة التشارك 
 في تحقيق الميزة التنافسية بجامعة سوىاج، وعميو يمكن تحديد مشكمة الدراسة فيما يمي:

 ما اإلطار النظري لمتشارك المعرفي والميزة التنافسية في األدبيات التربوية المعاصرة؟ -
ما واقع التشارك المعرفي داخل الجامعة من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس  -

 سوىاج؟بجامعة 
 ما معوقات التشارك المعرفي من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة سوىاج؟ -
ما الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسط استجابات عينة الدراسة حول التشارك  -

المعرفي ودوره في تحقيق الميزة التنافسية من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس 
ي لمتغيرات: الجنس، الكمية نظرية أو عممية، عدد بجامعة سوىاج ومعوقاتو والتي تعز 

 سنوات الخبرة، عدد المؤتمرات التي تمت المشاركة فييا، دولة التخرج؟
 وتحقيق الميزة التنافسية بالكميات عينة الدراسة؟ما العبلقة بين واقع تطبيق التشارك المعرفي  -
ما التوصيات والمقترحات اإلجرائية البلزمة لتفعيل دور التشارك المعرفي في تحقيق  -

 بجامعة سوىاج؟ الميزة التنافسية
 أىداف الدراسة:

 تيدف الدراسة الحالية إلى تحقيق ما يمي:
 التعرف األسس النظرية لمتشارك المعرفي في األدبيات التربوية المعاصرة، -
ودوره في تحقيق الميزة التنافسية في الجامعة من وجية  التعرف عمى التشارك المعرفي -

 نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة سوىاج
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الكشف عن معوقات التشارك المعرفي داخل الجامعة والتي تعزى لمتغيرات: )الجنس،  -
 سنوات الخبرة، عدد المؤتمرات التي تمت المشاركة فييا، دولة التخرج(.الكمية نظرية أو عممية، عدد 

لتعرف عمى العبلقة بين واقع تطبيق التشارك المعرفي وتحقيق الميزة التنافسية من ا -
 خبلل وجية نظر عينة الدراسة.

التوصل في ضوء الدراسة النظرية والميدانية إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات  -
 عة.اإلجرائية البلزمة لتفعيل دور التشارك المعرفي في تحقيق الميزة التنافسية بالجام

 أىمية الدراسة:
يستفيد من نتائج الدراسة الحالية الفئات التالية: القيادات األكاديمية واإلدارية وواضعي 

المعرفي وتأثيره في رفع  السياسة التعميمية بجامعة سوىاج من خبلل التعرف عمى التشارك
المعرفي بينيم من خبلل تعزيز ميارات التشارك مستوى أداء أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة 

؛ مما يعمل عمى تطوير البرامج التدريبية بالجامعة وبرامج تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس
تتناول الدراسة موضوعًا جديدًا تحقيق الميزة التنافسية لمجامعة، كما مما ينعكس بدوره عمى 

تحسين سموكيات  تيتم بو األدبيات التربوية الحديثة، يمكن االستفادة منيا داخل الجامعات في
تاحة جو من الثقة  وقدرات العاممين بالجامعة من أعضاء ىيئة التدريس عمى اتخاذ القرارات وا 
بينيم وكذلك تطوير الميارات الوظيفية لمعاممين بالجامعة مما يعمل عمى تقميل التكاليف 

النجاح المادية والزمنية وتجنب األخطاء وتطوير القدرة عمى اإلبداع واالبتكار وتحقيق 
 التنظيمي والذي يمكن أن يحقق الميزة التنافسية لمجامعة.

 منيج الدراسة:
تعتمد الدراسة الحالية عمى المنيج الوصفي لمبلءمتو لطبيعة الموضوع، حيث إن ىذا 
المنيج ال يتوقف عند وصف الظاىرة أو المشكمة والعوامل المؤثرة فييا، ولكن يتجاوز ذلك إلى 

ميا وتطويرىا، واستخدمت الدراسة الميدانية المنيج الوصفي المسحي، تفسير الظاىرة وتحمي
والكشف عن واقع التشارك المعرفي في تحقيق الميزة التنافسية من وجية نظر أعضاء ىيئة 
التدريس بجامعة سوىاج، وتحديد المعوقات التي تواجو تحقيقو في الجامعة، من خبلل إعداد 



 

   

  
 جامعة بني سويف

 التربيةمجمة كمية 
 وليوعدد ي

 2021 نىالجزء الثا 

637 

المعرفي بين اعضاء ىيئة التدريس في الجامعة، وكذلك  استبانة لمتعرف عمى واقع التشارك
التعرف عمى دور التشارك المعرفي في تحقيق الميزة التنافسية من وجية نظر عينة الدراسة، 
وتحميل النتائج وتفسيرىا، ثم وضع مجموعة من التوصيات والمقترحات البلزمة لتفعيل 

 التنافسية لمجامعة.التشارك المعرفي في الجامعات بيدف تحقيق الميزة 
 حدود الدراسة:

 تتمثل حدود الدراسة في اآلتي:
الحدود الموضوعية: اقتصرت الدراسة عمى التشارك المعرفي ودوره في تحقيق الميزة  -

التنافسية من وجية نظر اعضاء ىيئة التدريس بجامعة سوىاج )اىمية التشارك 
مراحمو، دوافعو، سموكياتو، أبعاده، المعرفي في الجامعة، مجاالتو، أنواعو، مصادره، 

متطمباتو، عوامل تحقيقو( ومعوقاتو داخل جامعة سوىاج ودوره في تحقيق الميزة 
 التنافسية لمجامعة.

الحدود البشرية: تم التطبيق عمى عينة عشوائية من أعضاء ىيئة التدريس بالكميات  -
 والعموم والطب البشري. النظرية والعممية بجامعة سوىاج شممت كميات:التربية واآلداب

الحدود المكانية: تم التطبيق عمى كميات: التربية واآلداب والعموم والطب البشري  -
بجامعة سوىاج عبر استبانة الكترونية وجيت لؤلعضاء عبر مواقع التواصل 

 م.7171االجتماعي المختمفة، والحدود الزمنية تم التطبيق في شير أكتوبر عام 
 مصطمحات الدراسة:

 Knowledge Sharingمفهوم التشارك المعرفي:  
 المباشر الذي كاالتصال متعددة صوراً  تتخذ ( عممية07، 7102يعرفو الشواىين )

اآلراء.  وتبادل الحوار جمسات التدريب، ورش االجتماعات، المؤتمرات، في األفراد بين يحدث
تتم من خبلل تبادل  ( بأنو عممية تعممManaf & Marzuki, 2009ويراه مناف ومرزوقي )

وترتبط بقدرة الفرد عمى تحويل معارفو الظاىرة  األفكار والمعارف والخبرات والمعمومات
آلية مناسبة إلتقان إدارة المعرفة. ويراه يو  والضمنية لآلخرين ويعد التشارك في المعرفة
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وتبادليا  أنو عممية اتصالية يتم فييا مناقشة المعارف (Yeh, et. Al, 2011, 18)وآخرون 
 من خبلل التفاعل المباشر عن طريق االنترنت بغرض رفع قيمة المعرفة الموجودة.

 Competitive Advantageمفهوم الميزة التنافسية:  
( بأنيا مجموعة الميارات والتكنولوجيات والقدرات التي 70، 7117يعرفيا السممي )

نافع لمعمبلء أعمى مما يحققو المنافسون تستطيع اإلدارة تنسيقيا واستثمارىا بيدف إنتاج قيم وم
، 7115وتؤكد حالة من التميز واالختبلف فيما بين المؤسسة ومنافسييا. ويراىا معالمي )

 في تجعميا اإلستراتيجية التي وتطبيق صياغة المنظمة عمى قدرة إلى يشير ( مصطمح03
( 5، 7105ويعرف شمبي )النشاط،  نفس في األخرى العاممة لممنظمات بالنسبة أفضل مركز

الميزة التنافسية في الجامعة بأنيا: قدرة الجامعة عمى تقديم خدماتيا التعميمية والبحثية 
بيا مزايا  والمجتمعية عمى مستوى عال من الجودة مما يكسب خريجييا وأعضاء التدريس

وى تنافسية فى سوق العمل مما يعكس تقدميا فى التحاق الطبلب بيا والوصول إلى مست
 تكون جامعة من الطراز العالمي. يمكنيا ألن

 التعريف اإلجرائي لمفهوم التشارك المعرفي في ضوء الميزة التنافسية:
يعرف الباحث التشارك المعرفي في ظل الدراسة الحالية بأنو: عممية تنطوي عمى نقل ونشر 

، وىي تمثل المعرفة من شخص إلى آخر أو إلى مجموعة أو بين المجموعات داخل الجامعة
عممية تعمم مستمر تتيح لمجميع التعرف عمى آفاق وسياقات جديدة ورؤى جديدة لمعالم ويتم 
من خبلليا تبادل المعرفة بمختمف أنواعيا الضمنية والصريحة وتبادل المنفعة في )المعارف، 
الميارات، الخبرات، والفيم( بين أعضاء ىيئة التدريس بجامعة سوىاج بيدف تحقيق أقصى 
استفادة بينيم وتحقيق الميزة التنافسية لمجامعة مما ينعكس عمى الخريجين وتحقيق تميزىم في 

 سوق العمل المحمي والعالمي .
 الدراسات السابقة:

ىناك العديد من الدراسات التي تناولت بعض الجوانب المرتبطة بالتشارك المعرفي في 
 وتم تناوليا فيما يمي:الجامعات وعبلقتو بتحقيق الميزة التنافسية بينيا 
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 أواًل: دراسات تناولت التشارك المعرفي:
بيان دور الثقافة التنظيمية في تعزيز التشارك  ( إلى7103تيدف دراسة العسكري )

المعرفي لدى أعضاء الييئة التدريسية في كمية اإلدارة واالقتصاد بجامعة القادسية بالعراق 
الثقافة التنظيمية والتشارك المعرفي ترجع إلى العمر حيث أكدت وجود عبلقة ارتباط بين أبعاد 

( 7102وىدفت دراسة البراشدية، الصقري )والمقب العممي أو مدة العمل بالجامعة والجنس، 
 سمطنة في الصناعية المؤسسات بين المعرفة في التشارك وطبيعة واقع عمى التعرف إلى

 وتحديد المعرفة، في التشارك عدم أو التشارك في دوافعيا حيث الكشف عن من عمان
 المؤسسات مديري الكثيرين من الوعي لدى غياب العممية وأكدت ىذه في المؤثرة العوامل
 متخصص معمومات مركز وجود إلى المؤسسات وافتقار المعرفة، في التشارك بمفيوم العمانية

 التفاعمية البيئة وغياب ومعرفة، معمومات من يحتاجونو ما ليم كل ويوفر بالموظفين، ييتم
 .لمتشارك المعرفي

( إلى الوقوف عمى أثر التفاعل بين إستراتيجيتين لممراجعة 7102وىدفت دراسة عطية )
االلكترونية )التمخيص/األسئمة( ونمطي المراجعة )الفرد/ التشارك( عمى التحصيل المعرفي 

وأكدت عمى فاعمية  الفوري والمرجأ وفاعمية الذات لدى الطبلب المعممين بكمية التربية،
( التي 7102التشارك المعرفي في زيادة تحصيل الطبلب المعرفي، ودراسة الدويري وآخرون )

ىدفت لموقوف عمى دور الجامعات الحكومية األردنية في بناء وتنمية التشارك المعرفي، 
وأكدت ضعف دور الجامعات في تنمية التشارك المعرفي سواء عمى مستوى أعضاء ىيئة 

إلى التعرف عمى ( 7107ريس أو الجياز اإلداري، وىدفت دراسة عبدالحافظ والميدي )التد
واقع ممارسة التشارك المعرفي والعوامل المؤثرة فيو لدى أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية 
في بعض الجامعات العربية والوصول إلى آليات مقترحة لتعزيز ممارسة التشارك المعرفي 

قاتو بين أعضاء ىيئة التدريس، وأكدت عمى أن النسبة اإلجمالية لممارسة والتغمب عمى معو 
التشارك المعرفي في كميات التربية في الجامعات محل الدراسة )األزىر، عين شمس، 
السمطان قابوس، الممك خالد( تقع في المستوى المتوسط وتؤكد الحاجة لتنمية التشارك 



 

 

 

 جامعة بني سويف
 مجمة كمية التربية

 وليوعدد ي
 2021 نىالجزء الثا 

640 

أثير العامل التنظيمي والشخصي يتراوح بين التأثير المعرفي لدى أعضاء ىيئة التدريس وأن ت
 المرتفع والمتوسط في بعض الجامعات.

( إلى التعرف عمى عممية التشارك المعرفي Greve, 2015كما سعت دراسة جريف )
وأثره في تمكين العاممين معرفيًا من خبلل استخدام استراتيجيات مختمفة لتشارك المعرفة مثل: 

، وأسموب فرق العمل، وأكدت فعالية ذلك في تنمية ميارات العاممين أسموب لعب األدوار
وتوصمت إلى أىمية دور التشارك المعرفي في تمكين العاممين وزيادة معارفيم، وكذلك ىدفت 

( إلى التعرف عمى معوقات التشارك المعرفي Sarvanan, et. al., 2017دراسة سارفانان )
د من العوامل التي تؤثر عمى التشارك المعرفي في في المنظمات، وأظيرت أن ىناك العدي

المنظمات، منيا: األفراد، الثقافة، التكنولوجيا، والمعوقات التنظيمية، وأظيرت الدراسة أن 
 ,.Rasa, et. alالتحفيز عامل ميم في تشجيع األفراد لمتشارك المعرفي. وسعت دراسة راسا )

رفي، وتوصمت إلى أن الثقة شرط أساسي ( إلى معرفة دور الثقة في التشارك المع2017
لمتشارك المعرفي حيث أكدت أن ىناك عبلقة بين الثقة في القيادة، الثقة في الزمبلء، والثقة 

ىدفت الدراسة إلى ( التي 7102ودراسة الشواىين )في التقنيات من أجل التشارك المعرفي، 
شارك المعرفي في الجامعات معرفة أثر التوجو الريادي لمجامعات في تنشيط سموكيات الت

الخاصة األردنية في مدينة عمان وتم تطبيقيا عمى القيادات الجامعية، وأبرزت الدراسة أن 
التوجو الريادي لمجامعات )التحشيد البحثي، التعاون مع المؤسسات الصناعية والسياسات 

 الجامعية( يؤثر في تنشيط سموكيات التشارك المعرفي.
( إلى التعرف عمى الدور الثقافي والتحفيزي لمقيادة 7102)وىدفت دراسة الشيري 

األكاديمية في تنمية التشارك المعرفي والعوامل المؤثرة عمى دورىم كما يدركيا أعضاء ىيئة 
التدريس بجامعة الممك خالد واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي واالستبانة وأكدت أىمية 

ديمية في تنمية التشارك المعرفي، ودراسة الحضرمي الدور الثقافي والتحفيزي لمقيادة األكا
( التي ىدفت لتحديد معوقات التشارك المعرفي بين أعضاء ىيئة التدريس بجامعة 7102)

تبوك وسبل التغمب عمييا واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي وأكدت وجود معوقات 
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تتعمق بالمعوقات المادية والتنظيمية لمتشارك المعرفي بين أعضاء ىيئة التدريس بجامعة تبوك 
الخارجية  الدوافع تأثير إلى التعرف ( إلى7102والشخصية، كما سعت دراسة الخروصي )

المتمثمة في كل من المكافآت الخارجية المتوقعة والعبلقات والمنافع المتبادلة المتوقعة في النية 
عرفة باعتماد نظرية الفعل المبرر، لكن السموكية لؤلكاديميين بكمية العموم نحو التشارك في الم

الدراسة لم تتوصل إلى وجود تأثير ذو داللة إحصائية لمنية السموكية لؤلكاديميين ُتعزى لمدوافع 
ن وجد فيو قميل جدًا.  الخارجية وا 

 والثقافة )السموك، األربعة بأبعاده المعرفي التشارك ( أثر7102وتناولت دراسة ججيق )
 محل الكمية في األساتذة لفئة البشرية الكفاءات عمى )العمل، والتكنولوجيا وفرق التنظيمية،

 عمى إحصائية داللة إيجابي ذو تأثير لو التشارك أبعاد من بعد كل الدراسة، وأكدت أن
 أجل من المعرفي لعممية التشارك الكمية تبني ضرورة ودعت إلى المدروسة، الفئة كفاءات
 ;Haradhanويات، ودراسة ىارادان وشاىيدول وفالجومي )المست أعمى إلى بيا االرتقاء

Shahidul; Falgumi, 2017 التي ىدفت إلى التعرف عمى أثر التشارك المعرفي في )
تعزيز بيئة اإلدارة، وتوصمت إلى أن التشارك المعرفي يسيم في تعزيز الفرص لزيادة قدرة 

نتاجيا، وزيادة كف اءتيا في خمق القدرة التنافسية، وأنيا المنظمة عمى الوفاء باحتياجاتيا، وا 
تمكن األفراد من الشعور بالثقة والتواصل المفتوح، وأن التشارك المعرفي يسيم بشكل إيجابي 

 في زيادة المعرفة، وممارسة الكفاءة في المنظمة.
( إلى التعرف عمى آثار التشارك المعرفي عمى Lee, 2018كما ىدفت دراسة لي )

الجامعة، وتوصمت إلى أن التشارك المعرفي لو تأثيرات متعددة منيا: اإلبداع الفردي في 
تحسين األداء، وتحقيق اإلبداع، وزيادة اإلنتاجية الفردية والجماعية، وأشارت إلى وجود عبلقة 
بين التشارك المعرفي واإلبداع الفردي، وبتخفيض التكمفة وتحسين الكفاءة وتنظيم أداء 

( Koivisto, 2018جماعي التنظيمي، وىدفت دراسة كوفيستو )الموظفين، وتحسين العمل ال
إلى التعرف عمى أثر التشارك المعرفي في تحسين الممارسات الداخمية في بيئة العمل 
والخدمات العالمية، حيث أظيرت أن ىناك فجوة كبيرة في مستوى التشارك المعرفي بين 
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 ة، عدم الرغبة في التشارك المعرفي.األفراد وكذلك وجود معوقات منيا: التأثيرات الثقافي
( إلى التعرف عمى أثر عوامل التشارك المعرفي في 7105وىدفت دراسة الحمداني )

تفعيل سموكيات التشارك المعرفي لدى األفراد، وأكدت أن العوامل االجتماعية، والقدرات 
وتكوين سموك التشارك الديناميكية والموقف من التشارك المعرفي ليا األثر األكبر في تفعيل 

( إلى معرفة أثر التشارك المعرفي عمى أداء األستاذ 7105المعرفي، كما ىدفت دراسة عنترة )
الجامعي في إحدى الجامعات، وخمصت إلى وجود عبلقة ارتباطية بين التشارك المعرفي وأداء 

ة الدراسة حول األستاذ الجامعي، وأنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية إلجابات أفراد عين
 أثر التشارك المعرفي عمى أداء األستاذ تعزي لممتغيرات الشخصية.

( إلى إبراز واقع الشراكة البحثية بين الجامعات والقطاع 7105وسعت دراسة القباري )
الخاص وفق مؤشرات مجتمع المعرفة من وجية نظر األكاديميين ورجال األعمال، والتعرف 

التعرف عمى الخبرات والنماذج الدولية في الشراكة البحثية بين عمى تحدياتيا ومتطمباتيا و 
الجامعات والقطاع الخاص وفق مؤشرات مجتمع المعرفة، ووضع تصور مقترح لمشراكة 
البحثية بين الجامعات والقطاع الخاص وفق مؤشرات مجتمع المعرفة، وأبرزت الدراسة غياب 

كة البحثية مع القطاعات األخرى خارج الفكر االستثماري لمبحوث الجامعية وقمة الشرا
( لمتعرف عمى مدى توافر متطمبات تعزيز ثقافة 7105الجامعة، وسعت دراسة الزىراني )

التشارك المعرفي بجامعة القصيم، وأكدت أن متطمبات تعزيز ثقافة التشارك المعرفي بالجامعة 
 يرىم.جاءت متوفرة بدرجة متوسطة وجاءت لصالح فئة األساتذة أكثر من غ

( لمتعرف عمى واقع توظيف القدرات 7105كما ىدفت دراسة العصيمي، أحمد )
التكنولوجية لتعزيز التشارك لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الطائف والكشف عن معوقاتيا 
من وجية نظر القيادات األكاديمية، واستخدم الباحثان المنيج الوصفي وتوصمت الدراسة إلى 

وجية تسيم في زيادة التشارك المعرفي والمساىمة في تطوير قدرات األفراد، أن القدرات التكنول
يجاد بيئة تنافسية، تسيم في تحقيق أىداف األفراد وأىداف  ومواصمة التعمم، وترقية أدائيم، وا 
الجامعة، ورفع قدراتيا التنافسية، كما أن توفر تكنولوجيا المعمومات الفعالة يحقق مستوى أعمى 
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 المعرفي لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الطائف، كما أكدت وجود العديد منمن التشارك 
المعوقات التي تعوق توظيف القدرات التكنولوجية لتعزيز التشارك المعرفي لدى أعضاء ىيئة 

( إلى اقتراح بعض آليات لتحسين 7105التدريس بجامعة الطائف، كما ىدفت ورقة الميدي )
عضاء ىيئة التدريس لتحقيق التنمية المستدامة وأكدت أن عممية مستوى التشارك المعرفي أل

التشارك المعرفي ليا دورىا الميم في تحقيق الجودة والتميز لممؤسسة الجامعية فيما تضيفو 
من معارف جديدة تحقق التنمية المستدامة ليا عن المؤسسات الجامعية األخرى، وىدفت 

عة أثر ثقافة التشارك المعرفي في اإلبداع ( لمعرفة طبي7171دراسة بوطالب ونجيمي )
اإلداري بالشركة األفريقية لمزجاج، وأكدت وجود مستوى مرتفع لكل من ثقافة التشارك المعرفي 
واإلبداع اإلداري بالشركة مما كان لو األثر اإليجابي في اإلبداع اإلداري. كما سعت دراسة 

رك المعرفي بأبعاده )تبادل المعرفة، ( لمتعرف إلى معرفة أثر التشا7171عادل ودربان )
تدريب العاممين، فرق العمل( في تعزيز التعمم التنظيمي، وأكدت وجود عبلقة بين التشارك 

 تعزيز التعمم التنظيمي في مؤسسات إنجاز القنوات.المعرفي وأبعاده )تدريب العاممين، فرق العمل( في 
 ثانيًا: دراسات تناولت الميزة التنافسية:

 six( إلى التعرف عمى متطمبات تطبيق ستة سيجما 7107دراسة أحمد )ىدفت 
sigma  لتحقيق التنافسية بالجامعات دراسة تطبيقية عمى بعض كميات جامعة جنوب الوادي

واستخدم الباحث المنيج الوصفي وأكدت الدراسة نقص اإلمكانات المالية البلزمة لتطبيق ستة 
طبيق ستة سيجما، نقص اإلمكانات الفنية البلزمة لتطبيق ستة سيجما، قمة دعم اإلدارة العميا لت

سيجما، قمة الوعي بأىمية العنصر البشري في تطبيق ستة سيجما، وقمة الوعي بمفيوم 
 ,Vong; Zo; Ciganekومبادئ ستة سيجما. وكذلك ىدفت دراسة فونج وسيجانيك )

منظمات في القطاع العام،  ( إلى التعرف عمى مدى مساىمة التشارك المعرفي في أداء2016
وأظيرت أن جودة المعمومات، وااللتزام التنظيمي، ودعم اإلدارة العميا يؤثر عمى التشارك 
المعرفي في القطاع العام، وأكدت أن المنظمات غير الحكومية أكثر قدرة ورغبة في التشارك 

 من المنظمات الحكومية.
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وير سياسة القبول في الجامعات ( تقديم تصور لتط7105كما ىدفت دراسة القرني )
( 7105السعودية لتحقيق القدرة التنافسية في ضوء التجارب العالمي، وىدفت دراسة شمبي )

إلى التعرف عمى متطمبات تحقيق الميزة التنافسية بالجامعات في ضوء بعض الخبرات 
لوصف  العالمية واستخدم الباحث أحد أساليب المنيج الوصفي وىو أسموب دراسة الحالة

وتحميل الميزة التنافسية وأكدت وجود بعض جوانب القصور في واقع متطمبات تحقيق الميزة 
التنافسية بجامعة المنصورة تمثمت في ضعف دعم حرية البحث العممي ألعضاء ىيئة 
التدريس لتطبيق نتائج أبحاثيم وضعف المخصصات لو وقمة االىتمام بالبحوث التطبيقية التي 

البيئة والمجتمع وضعف التحفيز المادي ألعضاء ىيئة التدريس مما يقمل من تعالج مشكبلت 
( لتقديم 7171قدرة الجامعة عمى تحقيق الميزة التنافسية. وكذلك ىدفت دراسة العبد المطيف )

تصور مقترح لتحقيق الميزة التنافسية في الجامعات السعودية في ضوء رؤية المممكة 
نيج الوصفي التحميمي وتوصمت إلى وضع تصور مقترح في م، واستخدمت الدراسة الم7131

 ضوء رؤية المممكة لتحسين األداء األكاديمي لمؤسسات التعميم العالي وتحقيق الميزة التنافسية
ومن خبلل العرض السابق يتضح تركيز الدراسات السابقة عمى التشارك المعرفي بين 

ما لو من اىمية في تنمية ميارات العاممين العاممين في القطاعات المختمفة ومنيا الجامعة ل
( ودراسة عادل 7102( وجيجق )7107بيا وتحفيزىم وزيادة إنتاجيتيم كما في دراسة جريف )

( عمى التعرف عمى واقع 7107(، واىتمت دراسة عبدالحافظ والميدي )7171ودربان )
صر والعوامل المؤثرة ممارسة التشارك المعرفي لدى أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية بم

فيو والتوصل آلليات مقترحة لتعزيز التشارك المعرفي بينيم والتغمب عمى معوقاتو. وركزت 
( ودراسة الشيري 7102( ودراسة راسا )7103بعض الدراسات مثل دراسة العسكري )

( عمى دور الثقافة التنظيمية في تعزيز التشارك المعرفي بين أعضاء ىيئة التدريس 7102)
ور القيادة الجامعية الثقافي والتحفيزي في تنمية وتعزيز التشارك المعرفي بين اعضاء ىيئة ود

( ودراسة 7102( ودراسة الحضرمي )7105التدريس بالجامعة، في حين ركزت دراسة عنترة )
 .المعرفي عمى أداء األستاذ الجامعي، ومعوقاتو التشارك بينيم( عمى أثر التشارك 7105العصيمي وأحمد )
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( عمى اإلبداع اإلداري بالشركة ورداسة 7171في حين ركزت دراسة بوطالب ونجيمي )
( عمى أثر Haradhan; Shahidul; Falgumi, 2017ىاردان وشاىيدول وفالجومي )

التشارك المعرفي في تعزيز الفرص لزيادة قدرة المنظمات عمى الوفاء باحتياجاتيا ودعم قدرتيا 
( بينما 7105( ودراسة شمبي )7107دراسات أخرى مثل دراسة أحمد )التنافسية، بينما اىتمت 
( عمى تطوير سياسة القبول في الجامعات السعودية لتحقيق 7105ركزت دراسة القرني )

( بدراسة الميزة 7171القدرة التنافسية في ضوء التجارب العالمية وجاءت دراسة العبدالمطيف )
ور مقترح لتحقيقيا في الجامعات السعودية في ضوء التنافسية لمتشارك المعرفي وتقديم تص

 م.7131رؤية المممكة 
كما يتضح أن ىنالك ضعف واضح في الدراسات التي ركزت عمى التشارك المعرفي 
ودوره في تحقيق الميزة التنافسية لمجامعة رغم أىميتيا لكونيا تسيم في رفع تصنيف الجامعة 

ن استعراض الدراسات السابقة في التعرف بصورة أكثر كما استفاد الباحث م محميًا وعالميًا،
عمقًا عمى موضوع الدراسة، وفي تكوين فكرة أكثر شمواًل واتساعًا وتكوين تصور عام 
عداد اإلطار النظري لمدراسة، واختيار  لموضوع الدراسة، مما أسيم في صياغة المشكمة، وا 

مناسبة، وبناء أداة الدراسة، وصياغة منيج الدراسة وأداتيا، وتحديد المعالجة اإلحصائية ال
 التوصيات والمقترحات.

 المبحث الثاني
 اإلطار النظري لمدراسة

يتناول اإلطار النظري لمدراسة محورين: األول التشارك المعرفي، والثاني الميزة التنافسية ويتم 
 تناول ذلك كما يمي:

 المحور األول: التشارك المعرفي:
مما ال شك فيو أن لمتشارك المعرفي قيمة كبيرة في تحقيق التميز لدى العاممين في 
القطاعات المختمفة لما تعود بو عمييم من التنمية المينية ورفع الكفاءة الذاتية لمعاممين وتنمية 
كسابيم الخبرة المتراكمة لمعاممين بما يتيح ليم مواصمة تحقيق التميز  الثقة فيما بينيم وا 
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 سساتيم المختمفة ودوام استمرارىا وبقاءىا في سوق العمل.لمؤ 
كما أصبح التشارك المعرفي ضرورة حتمية في ظل الثورة التكنولوجية والمعرفية والتي 
أدت إلى حدوث تغيرات كبيرة في مجاالت العمل، لذلك كان االىتمام بالتعميم الجامعي الذي 

(، باعتبارىا ثروة 312، 7102لمعمل )محمود،  يتحمل مسئولية إعداد القوى البشرية البلزمة
يجب تنميتيا والمحافظة عمييا، وكذلك االىتمام بالعمم والمعرفة واالستفادة منيا في ظل تغيير 
في طبيعة المين واختفاء مين معينة وظيور مين جديدة مما يتطمب تحقيق قيام الجامعات 

( وفي ظل ىذه 307، 7102محمود، بدورىا في إعداد الطبلب لمجاالت العمل المختمفة )
التغيرات أصبح المجتمع المصري اليوم مطالبًا بإعادة النظر في التعميم الجامعي وتطويره 
وتحديثو، واستثمار العقل البشري والذي سيؤدي إلى تخريج أفراد مؤىمين وقادرين عمى تمبية 

المتبلحقة. )محمود، احتياجات سوق العمل الجديدة في ظل المنافسة العالمية السريعة و 
( حتى يمكن لمتعميم الجامعي تمبية متطمبات السوق المحمية والعالمية ومسايرة 315، 7102

 كافة المستحدثات العممية والتكنولوجية بيدف تحقيق الميزة التنافسية لمجامعة.
 مفهوم التشارك المعرفي: -1

 ,.Oye, et. al)لمتشارك المعرفي العديد من التعريفات منيا تعريف اوي وآخرون 
بأنو عممية تبادل األفراد المعرفة الظاىرة والضمنية إلنشاء معرفة جديدة، ويعرفو  (72 ,2011
( بأنو عممية تداول مختمف أنواع المعرفة وتبادليا بين األفراد، 77، 7103عبد العال )

عي والتفاعل في حوارات مع اآلخرين داخل المؤسسة وخارجيا، حيث تؤمن التعاون الجما
بينيم لتكون أفكار عقمية جديدة، والوصول والعمل بآن واحد عمى الوثيقة نفسيا، ومن مواقع 

 مختمفة، والتنسيق بين النشاطات.
( بانو توفير المعمومات النظرية Wang; Noe, 2010, 117كما ُيعرفو وانج ونوي )

كار جديدة، أو تنفيذ والفنية لمساعدة اآلخرين، والتعاون معيم في حل المشكبلت أو تطوير أف
جراءات، ويراه روسمي وآخرون  ( عممية تبادل (Rusuli; Tasmin, 2010, 796سياسات وا 

المعرفة بين األفراد أو تحويل المعرفة التي يحمميا الفرد إلى شكل يمكن فيمو، ويمتصيا 
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( يراه Rusly, et. Al., 2014, 1ويستخدميا آخرون، وفي تعريف آخر لروسمي وآخرون )
عممية التي يتم من خبلليا تحويل المعرفة الفردية إلى معرفة تنظيمية تمكن األفراد من التعمم ال

التشارك ( 75، 7105مباركي )واكتساب المزيد من المعرفة، وتسيم في تعزيز مياراتيم، ويراه 
بأنو عممية تبادل المعرفة التي تكون بين طرفين أو أكثر، وتسمح بإعادة تشكيل المعرفة 

ي  أو الصريحة المعرفة نقل خبلليا من يتم التي ويعرف بأنو العمميةجاد معرفة جديدة )وا 
 ىؤالء األفراد. بين تتم التي االتصاالت خبلل من اآلخرين األفراد إلى الضمنية

( أنو شراكة يتبادل خبلليا األفراد Rasa, et. al., 2017, 760ويراه راسا وآخرون )
والمعارف الضمنية كما أنو: عممية يضفي بيا الفرد خبرتو أو المعارف الظاىرة، والخبرات 

رؤيتو أو فيمو لفرد آخر بحيث يمكن لممتمقي اكتساب المعرفة واستخداميا في أداء ميمتو 
( كونو األساس الذي Zheng, 2017, 2، ويراه زينج )Reijo, 2017, 6)) بشكل أفضل

 م في إدارة المعرفة.يمكن المؤسسة من تطبيق المعرفة، واالبتكار، وتسي
وعميو فإن التشارك المعرفي ىو عممية إتاحة المعرفة لجميع العاممين داخل المؤسسة؛ 
بحيث يتبادل األفراد معرفتيم ويخمقون معا معرفة جديدة، كما أنو يحدث بين األفراد الذين 

والمعمومات يتشاركون في ىدف مشترك أو تواجييم مشاكل مماثمة مما يحتاج لتبادل األفكار 
 وتقييم المعارف الحالية لموصول إلى المعرفة الجديدة.

 أهمية التشارك المعرفي: -2
 ميمة، إضافة فيو المعرفة امتبلك يعد الذي العصر المعرفة، عصر في اليوم نعيش

 بمورة في رئيًسا عامبلً  وتعد بيا واالرتقاء الدول اقتصاد دعم في أساسًيا دوراً  المعرفة وتمعب
 إلى وتحوليا المعرفة تعاظم إلى المتسارعة التطورات التقنية أدت مؤسسة وقد أي عمل

 المعرفة " فالقدرة بكونو قرن ىذا القرن بو، حيث وصف الخاصة أدبياتو لو بذاتو قائم تخصص
 وتحديد المعارف وتوظيفيا امتبلك عمى وقدرة لؤلكثر معرفة ستكون فيو والتفوق والغمبة
 نقميا عممية بيا، وتعميق التشارك باتجاه والتحفيز عنيا التعبير عمى تساعد التي اآلليات

 تحفيزي يسيم جو في المعرفة توليد تساند التي المعمومات انسيابية حركة وتشجيع وتطبيقيا،
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 (.7، 7105والمسئولية )حجاج،  والثقة التعاون ثقافة يعزز بشكل لممؤسسة التنظيمي السموك تغيير في
كما أدركت المؤسسات أىمية التشارك المعرفي واالستفادة من رأس المال البشري في 
تحقيق التميز والتنافس داخل المجتمع بيدف البقاء واالستمرارية. حيث تعتبر عممية التشارك 
في المعرفة من أكثر عمميات إدارة المعرفة أىمية لما ليا من دور كبير في بقاء المنظمات 

يا وتقدميا وتفعيل أدئيا وتحقيق الميزة التنافسية وتنمية االبتكار واإلبداع. واستمرار نجاح
(، ونتيجة لذلك توجيت العديد من المنظمات والمؤسسات لمعمل 72، 7102)الخروصي، 

عمى تطوير برامج إدارة المعرفة باعتبارىا العنصر الحيوي واألساسي لمحصول عمى المعرفة 
والمشاركة بيا، من أجل المساىمة في تعزيز أدائيا والوصول إلى والمعمومات وتنظيميا وبثيا 

، والتشارك المعرفي  (Allameh, eal, 2012)مستويات متقدمة في بناء الميزة التنافسية 
مسألة ميمة لمنجاح التنظيمي السيما في مؤسسات المعرفة المكثفة مثل الجامعات لتحقيق 

ي بيدف تحقيق المنافسة الفاعمة في السوق أقصى استفادة ممكنة من رأس المال البشر 
وىذا يستمزم قيادات تعميمية وطنية  K(Sohail & Daud, 2009, P.129)العالمية 

مخمصة قادرة عمى قيادة جيود اإلصبلح التعميمي في االتجاه الوطني الصحيح بما يساعد 
صرة، وتعتبر المعرفة عمى تبوء المجتمع لمكانو الطبيعي في ماراثون الحضارة اإلنسانية المعا

قضية أمن قومي ووطني وحضاري ومستقبل وتغيرت النظرة ليا من النظرة االستيبلكية 
لممعارف إلى النظرة اإلنتاجية لمقوى البشرية واالقتصادية المتعمقة والقادرة والفاعمة )الحوت، 

كزت (؛ لذلك تعد مشاركة المعرفة من االستراتيجيات اليامة التي ر 777 -725، 7115
 عمييا المؤسسات في السنوات األخيرة لما ليا من أىمية في دعم وتطوير المؤسسات.

كما تتمثل أىمية التشارك المعرفي في كونو: يسيم في رفع الفعالية اإلنتاجية، الجودة 
واالبتكار، وتحسين أداء المنظمة وتحسين عممية اتخاذ القرار، تحقق الميزة التنافسية لممنظمة 

مييا، ويعتبر وسيمة لتحسين كفاءة الموظفين وتخفيض تكاليف التدريب)طيبي، والحفاظ ع
(، كما أنو يوفر معارف جديدة لدعم االبتكار والتطوير في المؤسسات من 337، 7102

(، 52، 7103خبلل دعم أداء المؤسسات وتطوير معرفة األفراد الضمنية والظاىرة. )عمي، 
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برات لؤلفراد وتطوير مياراتيم وقدراتيم المينية وييدف كذلك إلى إكساب المعارف والخ
والوظيفية المختمفة، وتعد مشاركة المعرفة من االستراتيجيات اليامة في دعم وتطوير 
المؤسسات، كما ُيسيم في تقميل تكمفة اإلنتاج وتفعيل أداء المنظمات وتحقيق الميزة التنافسية 

 .(72، 7102وتنمية االبتكار واإلبداع )الخروصي، 
والجامعة اليوم من أىم المؤسسات التي ُتسيم في تكوين المجتمع وبمورة مبلمحو في 
الحاضر والمستقبل لذا كان عمييا مواكبة التغيرات العالمية والقيام بدورىا في إكساب الطمبة 
عداد القوى العاممة والمدربة والمؤىمة ليذا  الميارات الجديدة البلزمة لمواكبة تمك المتغيرات وا 
التقدم وكل ما تحتاجو طبيعة سوق العمل المتغيرة من التخصصات الجديدة واالستخدام األمثل 

(، ولن يتحقق ذلك إال بثقافة التشارك 301، 7102لمقدرات اإلنسانية المتاحة )محمود، 
المعرفي بين أعضاء ىيئة التدريس التي تمكنيم من االرتقاء بالجامعة وحل مشكبلتيا والعمل 

عداد الطمبة لمواكبة ذلك.أدائيا لمواكبة التغيرات المختمفة  عمى تطوير  في شتى مجاالت الحياة وا 
 أهمية التشارك المعرفي في الجامعة: -3

مما ال شك فيو أن الجامعات ىي القادرة عمى تربية األفراد عمى ثقافة التشارك المعرفي 
وأساتذة الجامعات ىم أداة ذلك والمطالبين بو لكونيم رأس المعرفة في المجتمع وىم المسئول 
األول عن تربية الطبلب عمى تمك الثقافة لتكون ثقافة ليم في المستقبل في المؤسسات 

ي سيمتحقون بيا وتتمثل أىمية التشارك الثقافي في الجامعة فيما يمي: تبني مفيوم المختمفة الت
التشارك المعرفي والبحث عن ميزة تنافسية بجانب المعرفة ُيمكن الجامعة من التفوق والتميز 

(،أداة فاعمة في االستثمار في رأس المالي البشري من خبلل التنمية 222، 7105)الزىراني، 
تحفيز مما يدعم قدرة الجامعة اإلبداعية والتنافسية ويقوي الروابط والعبلقات والتدريب وال

اإلنسانية بين الزمبلء أو عمى المستوى الميني حيث يحقق مفيوم التطوير الميني ودعم 
التعميم المستمر، كذلك تفعيل التعاون بين أعضاء ىيئة التدريس بما ُيحسن أداء الجامعات في 

ويؤدي لزيادة اإلنتاجية العممية، فالمعرفة الفردية عندما تكون مشتركة  العديد من المجاالت
ُتصبح معرفة تنظيمية وتؤدي إلى تحسين أداء المنظمة وتحقيق القدرة عمى االبتكار واإلبداع 



 

 

 

 جامعة بني سويف
 مجمة كمية التربية

 وليوعدد ي
 2021 نىالجزء الثا 

650 

(، وُيمكن من االستفادة من خبرات المؤسسة الجامعية في تطوير 520، 7105)الميدي، 
 ورسالة الجامعة بما يحقق التنمية الحقيقية لممجتمع.ة وتحقيق أىداف األنشطة اإلدارية واألكاديمي

وىذا بدوره ينعكس عمى الطبلب في المستقبل فاألستاذ الجامعي نموذجًا يحتذى مما 
(، كما ُيعزز التشارك المعرفي األداء 20، 7102يحقق تطورًا وبناًء اجتماعيًا شامبًل )العنزي، 

يضيف ميزة تنافسية تساعد عمى إيجاد أفكار جديدة خارج الكمي ألعضاء ىيئة التدريس و 
الصندوق، يمكنيا التوصل إلى حمول مبتكرة لمشكمة البحث، كما يعمل عمى تطوير ميارات 
وكفاءات أعضاء ىيئة التدريس وتمكينيم من التفوق التنافسي وتطبيق المعرفة، ودعم القدرة 

التطور الميني والتعميم المستمر)عبدالحافظ، التنافسية لمجامعة عمى المستوى المؤسسي ودعم 
(، واالرتقاء بالقدرات البحثية لمجامعات ومستويات الجودة لؤلنشطة 252، 7107الميدي، 

(، وبيذا يتضح أىمية التشارك المعرفي في تحقيق التميز 021، 7102الجامعية )حسن، 
التشارك المعرفي عمى يعمل  المؤسسي والتنافسية بين الجامعات وتحقيق الجودة والتميز. كما

ومجال البحوث: مثل تأليف الكتب المشتركة والمقاالت المشتركة والقيام  تطوير مجال التدريس
(. مما ينمى من 31، 7102بمشروعات بحثية مشتركة بين أعضاء ىيئة التدريس )الشيري، 

 خبراتيم وكفاءتيم في المجالين التدريس والبحثي.
 أنواع التشارك المعرفي: -4

 توضع أن وال يمكن محدداً  شكبلً  ليا ونمطيًا، وليس متجانساً  واحداً  نوعاً  ليست المعرفة
 عمى إجماعيم المعرفة وعدم تصنيف في الباحثين اختبلف وبرغم واحد، إطار في كميا

 ( ودراسة براتيانو )21، 7102ليا إال أن البعض ومنيم: العزب ) موحد تصنيف
(Bratianu, 2016ودراسة الودن (Laudon, 2015:الذين صنفوا المعرفة إلى ) 

المعرفة الصريحة: وىي المعرفة المعمنة والمكتوبة التي يتم تناوليا بصورة موثقة،  -
والتي تم توثيقيا والتي يمكن نقميا بمغة رسمية ومنيجية، وىي المعرفة المنظمة 

سم والكتابة المحدودة المحتوى التي تتصف بالمظاىر الخارجية ليا ويعبر عنيا بالر 
 والتحدث وتتيح التكنولوجيا تحويميا وتناقميا.
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المعرفة ضمنية: ىي المعرفة غير المعمنة )المخفية( التي يحتفظ بيا األفراد في  -
أذىانيم، وىي المعرفة المخزنة في أذىان الموظفين التي لم يتم توثيقيا وتتعمق 

لتي يتبناىا الفرد، وتشير إلى بإجراءات الفرد وخبراتو مثل األفكار والقيم والمشاعر ا
الميارات الموجودة داخل عقل كل فرد والتي يصعب نقميا وتحويميا لآلخرين وقد 
تكون المعرفة فنية أو إدراكية ويصعب فيميا عمى أنيا عممية أو التعبير عنيا 
بكممات وىي حصيمة العمميات العقمية التي تتم داخل عقل اإلنسان، وىذا النوع من 

يصعب إدراكو والتحكم فيو ألنيا موجودة في رؤوس مالكييا فقط ولكن يمكن المعرفة 
 تدوينيا بنشرات أو كتيبات لتصبح معمومات.استثمارىا وتحويميا إلى معرفة ظاىرية من خبلل 

( أن اليدف من مشاركة المعرفة ىو تحويل المعرفة الضمنية إلى 7، 7103ويرى فريد )
من الفرد إلى المؤسسة، وأن تصبح جزء من أصول  معرفة صريحة لكي تنتقل ممكيتيا

عادة استخداميا واستثمارىا في المستقبل.  المؤسسة يمكن إدارتيا وتخزينيا وا 
 مصادر المعرفة التشاركية: -5

 ( أن ىناك مصادر عدة لممعرفة التي يمكن مشاركتيا منيا:30 -31، 7105ذكر عدوان  )
الذين يكونون رأس المال المعرفي وما يمتمكون مصادر داخمية: تشمل األفراد العاممين  -

بداعات متجددة ومنيا: من خبرات وميارات إستراتيجية المؤسسة والمؤتمرات متراكمة وا 
 التعميم بالعمل أو البحوث وبراءات االختراع الداخمية.الداخمية والخبرة والميارة من خبلل 

طة من المؤسسات مصادر خارجية: ىي المصادر التي تظير في البيئة المحي -
المنافسة والمحيطة ومن أمثمتيا: المكتبات واإلنترنت والقطاع التي تعمل فيو المؤسسة 

 والمنافسون ليا والموردون والزبائن والجامعات ومراكز البحث العممي.
 مراحل التشارك المعرفي: -6

 مراحل التشارك المعرفي: Brink (2001, 15)يرى برنك 
تدرك المنظمة المساىمة المحتممة لممعرفة في قدرتيا  مرحمة عدم الوعي: فييا ال -

 التنافسية وال يتم تناول التشارك بالمعرفة في الرؤية أو اإلستراتيجية التنظيمية.
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مرحمة مستودع المعرفة: تنطبق عمى المنظمات التي أصبحت عمى بيئة من القيمة  -
م إدراك فوائد المعرفة المحتممة لممعمومات والمعرفة، مرحمة خريطة المعرفة: فييا يت

 ويبذل فييا جيدًا متزايدًا في التشارك بالمعرفة الصريحة والغير مباشرة.
مرحمة البرنامج التعاوني: تركز عمى المعرفة التنافسية واتخاذ القرارات التشاركية  -

 والتعاون والتعمم معًا.
التعمم الصريح  مرحمة التعمم التنظيمي: يتم التعمم عن طريق التجربة والخطأ من خبلل -

والمنيجي وتتحقق المزايا التنافسية من خبلل التعمم الجماعي في المنظمة من خبلل 
 الجمع بين ميارات والكفاءات والتكنولوجيا.

لذلك كان البد لمجامعات من تعزيز التشارك المعرفي لدى أعضاء ىيئة التدريس بيا من 
ة والعمل عمى مناقشة كل األفكار الجديدة أجل تحقيق االستفادة من الخبرات العممية المختمف

 السيمينارات العممية والندوات التي ُيشارك فييا المتخصصين وأصحاب المعرفة.في جو عممي من خبلل 
 دوافع التشارك المعرفي: -7

 ىناك العديد من دوافع تشارك المعرفة من أىميا:
الكفاءة الذاتية: وىي اعتقاد األفراد بأنيم قادرين عمى تنفيذ الميام المطموبة منيم مما  -

يدفعيم لبذل المزيد من الجيد إلتقان الميام الصعبة، ويكون لدييم اعتقاد بأنيم قادرين 
عمى مساعدة اآلخرين وحل مشاكميم ولدييم مواقف أكثر إيجابية نحو مشاركة 

 .(welschen, 2014, p. 110)المعرفة 
الحوافز المفظية المعنوية: وىي التي تشجع الفرد عمى االنخراط في عبلقة اجتماعية  -

ألداء الميام وصدق الرغبة في تبادل المعرفة فيما بينيم مما تزيد من مشاعر الكفاءة 
 والثقة بالنفس والتي تعتبر عوامل محفزة لمشاركة المعرفة.

ًا يؤثر عمى مشاركة المعرفة مثل: زيادة األجور المكافآت المادية: تعد عامبًل رئيس -
 .(Chennamaneni et al, 2012, p.1108) وفرص الترقية واألمن الوظيفي

السمعة: تعتبر رصيد ىام لمموظفين وتزيد من قيمتيم وتقديرىم من اآلخرين مما يزيد  -
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في  من سمعتيم في مكان العمل، وتعتبر واحدة من العوامل غير المادية التي تسيم
زيادة مشاركة المعرفة بين األفراد لشعورىم بانعكاس ذلك عمى قيمتيم وتقدير اآلخرين 

 (،021 -035، 7105ليم. )العميدي، 
الموقف من مشاركة المعرفة: يتمثل في نظرة الفرد اإليجابية واعتقاده بأن المشاركة  -

 (.021 -035، 7105لعميدي، مما يؤدي لزيادة اإلبداع واالبتكار والتعمم )اتعود عميو بالفائدة 
 سموكيات وصور التشارك المعرفي : -8

 صوراً متعددة منيا:(knowledge sharing Behavior)يتخذ سموك التشارك المعرفي 
االتصال المباشر الذي يحدث بين األفراد في المؤتمرات واالجتماعات وورش التدريب  -

 (.Wang; et al, 2009, 117وجمسات الحوار وتبادل اآلراء )
 عمى الحصول من في االتصال الطرق ىذه تُمّكن إذ الذاتية، التقييم استبانات أسموب -

منيا.  واالستفادة تشاركيا من وتسيل األفراد، في عقول الموجودة الضمنية المعرفة
 (.012، 7115)حسن، 

الشكل المقصود: تتم من خبلل االتصاالت الفردية المبرمجة بين األفراد أو من خبلل  -
األساليب المكتوبة مثل: المذكرات والتقارير والنشرات الدورية والمطبوعات الداخمية 

 (.022، 7105وبرامج التدريب )السميحات، العدوان، 
الشكل غير المقصود: يعني مشاركة المعرفة بشكل غير مقصود داخل المنظمة من  -

 (.022، 7105 السميحات، العدوان،)واألساطيرخبلل الشبكات غير الرسمية والقصص 
 المقاءات: لقاءات األعضاء في االجتماعات والقاعات والمعارض ويمكن تحقيقيا -

المواقف مثل غرف المحادثة والمنتديات  بعض في التكنولوجيا عمى باالعتماد
 (.012، 7102)خالصة، الصقري، 

رىم وىذا يوضح سموكيات التشارك المعرفي بين األفراد وأىميتيا في صقل معارفيم وأفكا
وانعكاسيا عمى خبراتيم العممية وكذلك داخل المؤسسات وانعكاساتيا عمى تحقيق التميز 

 داخميا واالرتقاء بمستواىا.
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 األبعاد المكونة لثقافة التشارك: -9
لمتشارك المعرفي ثبلثة أبعاد رئيسية تعتمد عمى خصائص العاممين تتمثل في البعد 

 التكنولوجي وتتمثل في:الفردي والبعد التنظيمي والبعد 
: القيم والمعايير والممارسات السائدة داخل المؤسسة ونظرة األفراد الثقافة التنظيمية -

 (.25، 7102لمتشارك المعرفي وتطبيق مبدأ المنفعة المتبادلة )جاسم، الياسري، 
: بما تمكنو لؤلفراد من فرص المشاركة في وضع األىداف والرؤى المستقبمية القيادة -

سسة من خبلل االنفتاح والثقة المتبادلة مع العاممين والتواصل مع اآلخرين لممؤ 
لتحقيق أعمى مستوى من اإلنتاجية من خبلل تشارك المعرفة تبني ثقافة توظيف ما 
يممكو العاممون من رصيد معرفي ضمني، الوعي: ويعني قدرة الفرد عمى التفكير بما 

يدة ويتم ذلك من خبلل التفاعبلت ىو محيط بو مع إمكانية استخبلص أفكار جد
 (.050 -051، 7102االجتماعية المكثفة )عبد الممك، وناس، 

: وتتمثل في الثقة في المعرفة التي يمتمكيا األفراد من ناحية والثقة الثقة بين األفراد -
 (.25، 7102في معارف اآلخرين ومياراتيم من ناحية أخرى )جاسم، الياسري، 

من الخصائص التي يتميز بيا األفراد والتي تحدد مدى : وىي مجموعة الشخصية -
 والتي تنعكس إيجابًا عمى رغبتيم الوظيفية قدرتيم في ثقتيم استعدادىم لمتفاعل ومدى

 (.25، 7102مع اآلخرين )جاسم، الياسري،  وتشاركيا المعرفة تبادل في
 في طويمة وخبرة مرتفع تعميمي بمستوى يمتازون الذين األشخاص :المستوى التعممي -

 (.703، 7102)جيجق، وجيجق، اإليجابية  ومواقفيم لتشارك خبرتيم رغبة أكثر العمل
 الكمبيوتر أجيزة استخدام عمى والقدرة األلفة لدييم الذين : األفرادالمهارات التكنولوجية -

 ويعتبر اآلخرين، مع الخبرة لتبادل تعاونية ميوالً  يظيرون والوسائط االلكترونية
 تنمية عمى ويساعد المختمفة عناصر العمل بين التفاعل أدوات أىم من التدريب
 المنظمة، في أعمق بشكل ونشرىا المعرفة تشارك سموك

في االقتناع بأىمية التشارك المعرفي ونقل الخبرات وتبادليا بين  الثقافة السائدة: -
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 والتطمعات بين العاممينوىي وحدة األىداف األفراد وعدم االستئثار بيا، الرؤية المشتركة: 
: وىو تمكن العاممين من المعارف والميارات البلزمة التمكين المهني لمعاممين -

 نقل تمك المعارف لمزمبلء والعاممين معيملوظائفيم التي تمكنيم من إتقانيا والعمل عمى 
: لكونيا تعمل عمى خمق بيئة جديدة لممعرفة تشجع تكنولوجيا اإلعالم واالتصاالت -

شاركة المعرفة بصورة رسمية وغير رسمية من خبلل وسائط االتصال المختمفة عمى م
لكونيا تعمل عمى تسريع وتيرة توليد وتشارك المعرفة وتحسين االتصال والتقارب 
التقني بين أفراد المؤسسة مما يزيد من عدد المشاركين في عمميات تداول وتوليد 

 (.75، 7102منظمة )الشيري، المعرفة وجعميم جزء من القاعدة المعرفية لم
 قابميتيا من المعرفي وتزيد التشارك عمميات تحسين إلى : حيث تؤديفرق العمل -

 التماسك من مرتفعا مستوى تعاونية تحقق بيئة توفر العمل فرق ألن وفاعميتيا
 عبرعبلقة  وتشكل األفكار لتجديد فرصا وتقدم د، األفرا من مجموعة بين والتكامل
 (.702 ،7102جيجق، وجيجق، التنظيمية التقميدية ) الحدود

 متطمبات التشارك المعرفي: -10
 ( أن عممية التشارك المعرفي تتطمب عدد من المتطمبات أىميا:075، 7102وعبيدات )يرى عبدالممك 

 وتبادلية تفاعمية عبلقات والتي تمكن من إنشاء البشرية: ديناميكية تسيير الكفاءات -
 وبالتالي وتآزرىم تعاضدىم خبلل من الكفاءات الفردية بين جماعي تعمم تضمن
 الجماعية. الكفاءات مستوى إلى االنتقال

تحويل  دينامكية لضمان إستراتجية: كآلية المعرفي التشارك أسموب وتطبيق تبني -
 نجاحيا مفتاح تمثل جماعية كفاءات المؤسسة إلى تمتمكيا التي الفردية الكفاءات
 ليا كفاءات وخمق الجيدة والممارسات المعارف تبادل إلى يقود بما التنافسية وأداتيا
 .العمل وظروف محيط لمواقف الجماعية االستجابة عمى القدرة

 األولى بالدرجة يعتمد استقرارىا: عدم مشكمة وتفادي البشرية في الكفاءات االستثمار -
 صيانة شأنيامن  التي الميداني الواقع في الحديثة اإلدارية األساليب تجسيد عمى
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 .الكفاءات من النوع ىذا وتطوير
 العوامل التي يجب توافرها لتحقيق التشارك المعرفي: -11

تواجو المنظمات المعاصرة ومنيا مؤسسات التعميم العالي العديد من التحديات التي 
جاءت بيا تداعيات الثورة الرقمية ولكي تحقق نجاحيا فيي بحاجة إلى مجموعة من العوامل 

 التي يجب توافرىا لتحقيق التشارك المعرفي وىي:الداعمة 
الرؤية والقيم المشتركة: وجودىا بين أعضاء ىيئة التدريس يشجع عمى التعمم والعمل  -

 (.07، 7115بما يتوافق مع أىداف الجامعة )حسن، ،
وجود ثقافة تنظيمية: تقوم عمى التشارك المعرفي بين العاممين بالجامعة تتماشى مع  -

الحديثة في تحقيق التنمية وتكوين مواطن يتمتع بقدرات إبداعية تمكنو من  نظم التعميم
 (Hisrich & Peters, 2002, 17)في تحقيق التنمية المجتمعية االعتماد عمى نفسو والمساىمة 

 في اإلنساني العامل دور أىمية من اإلدارة الفاعمة: وىي اإلدارة التي تدرك وتعزز -
 تجد لم إذا تذكر قيمة تمثل والتكنولوجيا ال ا فالمعموماتالمعرفة وتشاركي إدارة نجاح
 (.07، 7115بكفاءة )حسن،  يديرىا من

تشارك  عممية ويسيل يمّكن الذي المحفز دور التكنولوجيا واإلنترنت: تمعب التكنولوجيا -
 تبادل آلية عمى تحسين تعمل وسيمة فيي اإلنترنت، شبكة طريق عن المعرفة

 المنظمة، أجزاء بين والترابط التعاون فييا، وتدعم والتشارك المعرفة ونشر المعمومات
 وأسرع، وتسيل أفضل بصورة المعمومات إلى والوصول فاعمية التنسيق من وتزيد

 اإللكترونية والنقاشات وتبادل الحوارات اإللكتروني، الذىني العصف عمميات ممارسة
 (07، 7115وخارجيا. )حسن،  المنظمة داخل

العمل: تساعد في تشارك المعرفة واألفكار من خبلل العصف الذىني والتفكير فرق  -
المستقبمي وتعمل من خبلل أدوات برمجية تجعل من الشبكة الداخمية االنترنت أكثر 

 (.7، 7103فاعمية في تبادل وتشارك المعرفة )العسكري، 
تبادل األفكار وتزيد البيئة التعاونية: وجود بيئة تعاونية تدعم تعاون األفراد وتسيل  -
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قابمية وفعالية التشارك المعرفي مثل االيميل أو المقاببلت التي تسيل تبادل األفكار 
 (225، 7105بشكل أسيل وأكثر فاعمية. )الزىراني، وتدعم االتصاالت في المؤسسات 

مخازن المعرفة: وىي التي يتم فييا تخزين المعرفة الداخمية والخارجية لغايات تشارك  -
 (225، 7105المؤسسة بشكل يضمن تشارك المعرفة واستثمارىا بينيم. )الزىراني، عرفة بين أفراد الم

التدريب الجماعي: تدريب األفراد عمى استخدام الوسائل واألدوات التي تعين عمى  -
 (030 -031، 7105معرفة األفكار الجديدة ونشر في الجامعة )ابن حراث، 

ع الذي يخزن معرفة المنظمة من أجل االستخدام الذاكرة التنظيمية: وىي المستود -
 (.7، 7103المستقبمي )العسكري، 

الحوافز والمكافآت: بيدف تشجيع أعضاء ىيئة التدريس وتحفيزىم عمى التشارك  -
 (.7، 7103المعرفي من خبلل تشارك المعارف والخبرات )العسكري، 

المتطمبات لتعزيز وحث أعضاء ىيئة والجامعة اليوم مطالبة بالعمل عمى توفير كل ىذه 
 التدريس بيا عمى التشارك المعرفي لما سيعود عمييم بالخير وعمى الجامعة بالتقدم والرقي.

 معوقات التشارك المعرفي في الجامعة : -12
تشكل عممية تشارك المعرفة بين أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة أحد أبرز الركائز التي 

ول نحو الجودة والتميز في الجامعة لكونو يدعم قدراتيا اإلبداعية تُبنى عمييا أي عممية التح
(، ورغم إدراك ذلك 7، 7102والتنافسية ويسيم في تحقيق كفاءة وجودة العمل )الحضرمي، 

 التي تحول دون تحقيق التشارك المعرفي داخل الجامعة من أىميا:فما زالت ىناك العديد من المعوقات 
الداعمة لمتشارك المعرفي ووجود بعض المعتقدات السائدة في غياب الثقافة التنظيمية  -

أذىان أعضاء ىيئة التدريس من صراعات فكرية ورؤى شخصية تمنعيم من التشارك 
 (.7، 7103المعرفي )العسكري، 

ضعف الوعي بأىمية التشارك المعرفي، واعتقاد البعض بأنيم يعرفون كل شيء، وقمة  -
 (.Paloti, 2010, p. 4الثقة في معارف اآلخرين )

إدراك بعض أعضاء ىيئة التدريس بقمة جدوى التشارك المعرفي وأن الفوائد التي تعود  -
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 .(Yi, 2005, P. 4) عمييم تتجاوز التكاليف المتصورة
الرغبة في االحتفاظ بالمعرفة الضمنية لدى بعض أعضاء ىيئة التدريس وعدم الرغبة  -

والخوف من مشاركتيا مع اآلخرين لمحفاظ  في إظيارىا لمحفاظ عمى التميز الشخصي
 (.07، 7107عمى المكاسب الشخصية )الطاىر، 

في حالة الخوف من التنمر حال مشاركة المعرفة الخاطئة وتعرض الجامعة لمضرر  -
نقل المعارف الخاطئة واالحتفاظ بالمعمومات التي يرونيا سرية؛ ومشاركتيا مع قمة 

 (.Rusuli; Tasmin, 2010, 800موثوق بيا من الزمبلء )
افتقاد بعض أعضاء ىيئة التدريس لمثقة في معارفيم مما ينتج عنو شعوًرا يمنعيم من  -

 (.Saravanan, et. al., 2017, 34مشاركتيا مع اآلخرين )
قوتيم وسمطتيم نتيجة التشارك وجود مخاوف شخصية لدى أصحاب المعرفة من أن يفقدوا  -

 (Cummings, 2003, 210, p. 54) وة التي يتمتعون بياالمعرفي؛ نتيجة لفقدانيم مصدر الق
الرغبة في حماية الميزة التنافسية لمفرد في ظل الشعور بعدم األمان الوظيفي، العداء  -

 (.Oye, et. al., 2011, 80الشخصي، والرغبة في السرية )
عمى اآلخرين يرغبون بالحصول قمة الحوافز المادية الناتجة عن التشارك المعرفي مع  -

 (.27، 7102فائدة من المشاركة )جاسم، الياسري، 
تقميدية الجامعة ووجود اليياكل التنظيمية التقميدية والمعقدة التي ترفض التعاون  -

والتشارك في المعمومات واألفكار والخبرات وغياب فكرة التشارك المعرفي بيا مما 
يجعميا عاجزة عن تكوين التفكير العممي لدى خريجييا وعدم تمكنيم من ممارسة 

 (.72، 7102شتى مجاالت الحياة )الخروصي، في ميارات التفكير العممي بصورة جيدة 
غياب الشفافية والمساءلة وضعف مشاركة أصحاب المصالح في صنع القرارات  -

الجامعية من خبلل حوار مجتمعي حول األسموب األمثل إلدارة وتخطيط الجامعات 
وأنشطتيا، وفرض بعض القيود عمى حرية عضو ىيئة التدريس في البحث العممي 

 (.0322، 7103التربوية )المميجي،  وممارساتو



 

   

  
 جامعة بني سويف

 التربيةمجمة كمية 
 وليوعدد ي

 2021 نىالجزء الثا 

659 

ضعف البيئة التكنولوجية المحفزة عمى التشارك المعرفي والتي تتيح لمجميع التواصل  -
 (Koivisto, 2018, 29عمى تبادل المعرفة بين األفراد في الجامعة. )بسبلسة ويسر والتي تساعد 

الختبلف في القيم وجود بعض االختبلفات الثقافية الوطنية أو العرقية والعقدية وا -
المرتبطة بيا، وكذلك االختبلفات السياسية واختبلف العمر والجنس، واالختبلف في 

 (Ismail; Yusof, 2010,3الحفاظ عمى الممكية الفكرية، )مستويات الخبرة والرغبة في 
كثرة األعباء الممقاة عمى أعضاء ىيئة التدريس وقمة الوقت الذي يسمح بالتشارك  -

م نتيجة ضغط العمل، والتعامل مع إدارة المعرفة كنشاط منفصل وعزلو المعرفي بيني
 (.Koivisto, 2018, 29عن سياسة وأىداف المؤسسة )

قمة االستقرار النسبي ألعضاء ومعاوني ىيئة التدريس بالجامعات في بيئة العمل من  -
 االبتعاث والميمات العممية واإلعارات والتقاعد المبكر، وانفصال أعضاء ىيئة
التدريس بعضيم عن بعض ووجود مدارس فكرية مختمفة قائمة عمى االنعزالية مما 
يحول دون تحقيق التشارك المعرفي الكامل بينيم نتيجة عدم توافر الثقة والتقارب 

 (.Orga, 2018, 616الفكري الكامل بينيم )
 وىكذا تتضح معوقات التشارك المعرفي في الجامعة مما يدل عمى كثرتيا وصعوبة
تحقيق التشارك المعرفي الكامل بين أعضاء ىيئة التدريس ما لم يتم تجاوزىا والعمل عمى 

 إيجاد حمول جذرية ليا.
 المحور الثاني: الميزة التنافسية:

تشيد المجتمعات العالمية تطورات متسارعة تمثمت في تزايد انفتاح األسواق وتطور 
بتكارات واالختراعات عمى الساحة الدولية مما تكنولوجيا المعمومات وشدة المنافسة وتنامي اال

أوجب عمى المؤسسات ضرورة الدخول في المنافسة والمحافظة عمى البقاء والتفوق ومواكبة 
التغيرات المتسارعة والحصول عمى ميزة تنافسية تمكنيا من التفوق وتقديم خدمات تمبي 

 (.0، 7107فسي )شاكر، حاجات العمبلء بيدف التوسع في السوق وتقوية المركز التنا
في ظل التطور التكنولوجي الكبير وظيور العولمة زادت المنافسة العالمية في كافة 
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المجاالت وأصبحت تمارس ضغوطًا عمى جميع القطاعات ومنيا الجامعات بيدف المحافظة 
مكاناتيم حتى يمكنيا رسم إستراتيجيتيا  عمى وضعيا التنافسي ومعرفة أوضاع المنافسين وا 

 (.013، 7102إقبال الطبلب عمييا. )شتوح، تي تحقق ليا قدرة تنافسية تميزىا عن غيرىا وتضمن ال
وينظر لمجامعة باعتبارىا محورًا رئيسيًا في تمبية احتياجات المجتمع والوفاء بمتطمبات 
التنمية المستدامة في ظل المتغيرات العالمية المتبلحقة، والتي أدت إلى انفتاح مجتمعات 

م بعضيا عمى البعض، والذي فرض عمى الجامعة تحسين وتجويد مخرجاتيا لممنافسة العال
والتميز واستخدام جميع مواردىا لتحقيق الميزة التنافسية لتوفير تعميم جامعي ذو جودة وتميز 

(. فمما ال شك فيو أن الجامعات ىي قاطرة التنمية في المجتمعات 21، 7105عالمي)شمبي، 
من خريجين متميزين في المجاالت المختمفة والذي يفرض عمييا مواكبة بما تمده لممجتمع 

التغيرات والتطورات المتبلحقة في سوق العمل لتخريج أفراد ذوو كفاءة قادرين عمى العمل وفق 
 آليات السوق المختمفة بتميز واقتدار.

 مفهوم الميزة التنافسية: -1
( بأنيا 030، 7107قشوة، والرف )لمميزة التنافسية تعريفات عدة منيا تعريف ابن 

 واستثمارىا تنسيقيا االدارة والقدرات التي تستطيع والموارد الميارات والتكنولوجيات مجموع
 من حالة المتنافسون، تأكيد يحققو مما أعمى لمعمبلء ومنافع قيم نتاج ىما: إ أمرين لتحقيق
( بأنيا قدرة 03، 7112أبوبكر ) ومنافسييا. كما يعرفيا المؤسسة بين فيما واالختبلف التميز

المؤسسة عمى صياغة وتطبيق االستراتيجيات التي تجعميا في مركز أفضل بالنسبة 
لممؤسسات العامة في النشاط. والميزة التنافسية في الجامعة تتمخص في سعي الجامعة 

مكاناتيا لموصول بخريجييا إلى مستوى ممكن مقارنة بالجامعات ا ألخرى واستعمال قدراتيا وا 
 يمكنيم من النجاح والتميز في السوق المحمي والعالمي.

 أهمية الميزة التنافسية: -2
تتمثل أىمية الميزة التنافسية في كونيا جوىر النظام االقتصادي واألداة الرئيسية لمبقاء 

(، وتعمل عمى زيادة ربحية المؤسسة 25، 7107أو الحصول عمى مزايا معينة )شاكر، 
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 بما عمييم، التفوق والتميز ليا ويحقق السوق في المؤسسة وضع يعزز الذي لكونيا المصدر
منافسييا وتحقيق أرباح تفوق تكمفة  عن امتيازىا خبلل من االقتصادية، األرباح ليا يحقق

 السوق وحجم واإلنتاج بالسعر اآلخرين عمى بالتقدم المواد المستخدمة، تمنح المؤسسة القدرة
 القدرة وعدم الموارد وندرة قيمة إضافة طريق عن التميز بالموارد ويمكنياوالتمايز  المستيدف

 خدمات وتطوير تقديم خبلل من أعماليا بأداء القيام عمى إلى القدرة التقميد باإلضافة عمى
(، تمكن المؤسسة من الحصول عمى أفكار تمكنيا 030، 7107)ابن قشوة، والرف،  .جديدة

النمو في البيئات المضطربة والتنافسية )مسعودة، وماجدة، من مواكبة التغيرات وتحقيق 
عمى  وجب لذلك السوق، في البقاء لتحقيق األمثل السموك التنافسية (، تعد755، 7102

 انشغااًل أساسياً  يعد ما وىو ومصادرىا، عناصرىا عن والبحث مزايا تنافسية، امتبلك المؤسسة
، 7107السوق )ابن قشوة، والرف،  في التنافسيمركزىا  لتقوية خبلليا من تسعى المؤسسات

 التنافسية البيئة مستجدات مع التكيف عمى كفاءتيا وقدرتيا من تزيد (، تعتبر وسيمة002
األىداف  من ممكنة درجة أقصى لتحقيق والخارجية الداخمية المتغيرات مع المتسارعة والتكيف

 (.31، 7102المرغوب فييا. )حياة، 
 مية الميزة التنافسية في الجامعة تتمثل في:ويمكن القول أن أى

 تحقيق التميز لمجامعة والعائد االقتصادي ليا بما يفوق التكمفة. -
جعل الجامعة متميزة ومتطورة وفرض تميزىا بين الجامعات المحمية والعالمية من  -

خبلل ما تقدمو من برامج دراسية نوعية وما تحويو من تقنيات وتجييزات مادية 
 التغيرات العممية المختمفة. تتناسب مع

تمكنيا من التعرف عمى كافة المستجدات ومسايرتيا والتكيف معيا وتحقيق التفوق  -
 الدائم والتنافسية في المجال التعميمي وفي البحث العممي.

 مصادر الميزة التنافسية: -3
 (72، 7102ىناك مصدران لمميزة التنافسية ىما: )القرنة، 

مصادر داخمية: من داخل المنظمة تتمثل في: قدراتيا االستراتيجية، ومواردىا،  - أ
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 اإلمكانات المادية والبشرية، والقدرات المميزة وطرق وأساليب العمل وكفاءتيا .
مصادر خارجية: تتمثل في مصادر التفوق التنافسي مثل: توافر التكنولوجيا  - ب

 التحالفات والتشريعات. واستخداماتيا، وبراءات االختراع، المنافسة،
 كما تتعدد مصادر الميزة التنافسية لممؤسسة منيا:

الموارد: وتمثل اإلمكانيات المادية والبشرية والعمميات التنظيمية، المعمومات والمعرفة  -
التي تمتمكيا المنظمة، وتعتبر عنصر قوة عندما توفر لممؤسسة ميزة تنافسية، كما 

العناصر األساسية يجب أن تتسم بيا موارد  يحدد بعض المتخصصين مجموعة من
المنظمة لكي تكون قادرة عمى توليد وتحقيق وتعزيز الميزة التنافسية، وىي أن تكون 

 (.722، 7102غير قابمة لئلحبلل وأن تكون ىذه الموارد قيمة ونادرة )طحطوح، 
مية الكفاءة: تتجسد الكفاءة في االستغبلل األمثل لمموارد المتاحة، وتقاس بك -

المستخدمة إلنتاج مخرجات متميزة، فكمما ارتفع معدل كفاءة المؤسسة كمما  المدخبلت
قمت المدخبلت المطموبة إلنتاج مخرجات مميزة، فالمؤسسة تتميز تكاليفيا باالنخفاض 
إذا كانت تستحوذ عمى كفاءة إنتاجية عالية مقارنة بمنافسييا، مما يسمح ليا ببناء 

 (.32، 7117، ووصاف، مزايا تنافسية. )يخضية
الجودة: نتيجة لمتغيرات السريعة والتطورات المتعاقبة، زاد اىتمام المؤسسات بتمبية  -

رغبات المستيمكين والحرص عمى رضاىم والبقاء في المنافسة من خبلل منتجات 
 (32، 7117ذات جودة عالية. )يخضية، ووصاف، 

 عميو يطمق فيما تتمثل وىي التنافسية، الميزة مصادر من ميم مصدر المعرفة: تعد -
 ونظريات تقنيات من اإلنساني الفكر منتجات مختمف الفكري ويشمل المال رأس

 يمكن ال التميز في منظمة أي نجاح األشكال، حيث أصبح من وغيرىا ومفاىيم
 حديثة طرق وأساليب باستخدام الفكري، ماليا لرأس فاعمة إدارة وجود بدون تحقيقو

 (.717، 7117)السممي،  .ميزة التنافسية وتعظيم لتنمية إبداعية أفكار إلى لموصول
التكنولوجيا: تعتبر التكنولوجيا من أكثر عوامل تغيير القدرات التنافسية لممنظمة، ألنيا  -
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 (722، 7102)طحطوح،  .تشمل التطبيقات العممية لتطوير عمميات اإلنتاج
 خصائص الميزة التنافسية: -4

د ( أن من أىم خصائص ومميزات الميزة التنافسية: 315، 7112ريس )يرى الغالي وا 
االنفتاح عمى اآلخرين واالطبلع عمى حاجات العمبلء وقدرات المنافسين اآلخرين، التوغل في 
السوق العالمية والتحول من السوق المحمية إلى تغطية أسواق عالمية، الحفاظ عمى 

 فترات زمنية في بمقارنتيا أو بالمنافسين، قارنةم بالنسبية االستمرارية واالستدامة، تتسم
 من جية المنظمة وقدرات وموارد جية، من الخارجية البيئة لمعطيات مختمفة، تتجدد وفقاً 

التغييرات  العتبارات وفقاً  بسيولة بأخرى تنافسية ميزة إحبلل يمكن بحيث أخرى، مرنة
أخرى، ارتباطيا  جية من المؤسسات في الموارد تطور أو الخارجية، البيئة في الحاصمة
 االختبلفات عمى المستقبمية التي تُبنى لمتحسينات أساساً  وتقدم الزبائن، ورغبات بحاجات
 التشابو. عمى ليس و ومنافسييا المنظمة بين والتباين
 مداخل تحقيق الميزة التنافسية: -5

 يقوم تحقيق الميزة التنافسية عمى مجموعة من المداخل منيا:
الكم اإلنتاجي: االعتماد الكبير لبلستفادة من الوفرات المرتبطة بتوزيع التكمفة مدخل  -أ 

 (.022، 7112الثابتة عمى أكبر عدد ممكن من المنتجات )الخضيري، 
مدخل السرعة: أي اختزال وقت إنتاج وتقديم المنتجات إلى السوق وتسميمو في الوقت  -ب 

 (.22، 7110المحدد الذي تم االتفاق عميو. )عامر، 
مدخل التنوع: أي تقديم سمع وخدمات تتوافق مع رغبات وأذواق المستيمكين من حيث  -ج 

 الحجم، الشكل، المون، الطول.
مدخل االبتكار والتجديد: أي إدخال عنصر جديد لتأدية وظيفة جديدة بيدف الحصول  -د 

عمى نتائج أفضل سواء تتعمق بمجال اإلنتاج أو التسويق أو نمط االستيبلك. 
 (.027، 7117 )الزغبي،

 (.25 -22، 7112وتتمثل مداخل الميزة التنافسية في الجامعة في )شمبي، 
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مدخل تميز التدريس: من خبلل توافر أعضاء ىيئة التدريس المتميزين عمميًا وتربويًا  -أ 
مكاناتيم وجودة العممية التدريسية.واحترافيتيم في صناعة   المناىج، ومستوى الطبلب وخصائصيم وا 

 وتحديثيا وفق متطمبات السوق وتنامي المعرفة.مدخل المراجعة الدورية لمبرامج التعميمية  -ب 
مدخل تميز البحث العممي: باعتباره أحد وظائف الجامعة الرئيسية وربطو بمؤسسات  -ج 

 اإلنتاج المحمية والعالمية.
 مدخل تميز خدمة المجتمع: من خبلل تفعيل موارد الجامعة لمعالجة وحل المشكبلت -د 

المجتمعية وتقديم حمول جذرية ليا من خبلل التعاون مع مؤسسات اإلنتاج وتأكيد 
 التعميم المستمر لمخريجين وتقديم الخدمات االستشارية لمؤسسات المجتمع المحمي.

 أبعاد الميزة التنافسية: -6
 مما يزيد المؤسسات مستوى عمى التنافسية لمميزة عميو متفق تعريف وجود عدم في ظل

 :صنفين إلى دراستو ( في70، 7113 )مرسي، قسميا حيث أبعادىا، تحديد صعوبةمن 
 أو التوقيت أو السعر أو الجودة في المنافسين التميز عمى قدرة ىو الصنف األول -

 الفعال، السريع التغير والقدرة عمى االبتكار وفي البيع، بعد أو قبل ما خدمات أو التسميم
وتحقيق  رضاىم زيادة خبلل من العمبلء عمى التأثير عمى القدرة ىو الثاني الصنف -

 العميل. لتطمعات باالستجابة يعرف ما خبلل من والئيم
و وعواد  (Micheal & Porter, 1993, 15-16)  ويرى كل من ميشيل وبورتر

تحقيق الميزة التنافسية  في النجاح أن (Awwad & Khattab, 2013, 27) وخطاب
 األبعاد التالية:بالمؤسسة يتوقف عمى 

 تقل وال المنافسين، لمنتجات مماثمة منتجات تقييم عن عبارة األقل: وىي التكمفة ميزة -1
 كانت إذا الميزة ىذه عمى الحصول لممؤسسة ويمكن أقل، لكن بأبعاد عنيا قيمتيا
 تحصل أي المنافسين، من نظيرىا لدى أقل لمقيمة المنتجة المتراكمة لؤلنشطة تكاليفيا
األدنى  الحد إلى الربح ىامش لتخفيض المنافسين وتدفع أرباح أكبر عمى المؤسسة

 بالمنتجات المنافسون ال يفكر إذ البديمة، المنتجات بوجو الوقوف من تتمكن حتى
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 منخفضة. بأسعار تقدم الحالية المنتجات دامت ما البديمة
 يعطي وما المؤسسات، من غيرىا عن المؤسسة بو تختص ما كل التميز: وىي ميزة -2

 السوق، في المنافسون يقدمو ما عن يختمف أو يزيد الزبائن بشكل إلى مضافة قيمة
ومنفعة  قيمة عمى منيا يحصل الزبون تجعل فريدة حيث يتميز المنتج بخصائص

 عمى يجب تميزىا عمى ولمحفاظ السوق، في المنافسين باقي أكبر تختمف عن
 ال يمكن تقميدىا ومحاكاتيا. المؤسسة يجب عمى إجراء تعديبلت عمييا حتى

المرونة التشغيمية: وتعني االستجابة السريعة لمتغيرات التي قد تحدث في تصميم  -3
حداث التعديبلت عمييا واإلنتاج الكافي منيا.  المنتجات وا 

سرعة االستجابة: تتمثل في القدرة عمى الوفاء باحتياجات الزبائن ومتطمباتيم وتسميم  -4
 (.75، 7102المحدد )الدليمي، المنتجات في الوقت 

التميز في الخدمات: من خبلل تقديم خدمات ال يمكن لممنافسين تقميدىا بسيولة  -5
 (.75، 7102وتتميز بالتفوق التقني والتكنولوجي )الدليمي، 

اليقظة التنافسية: وذلك بتوفير المعمومات عن المنافسين الحاليين والمحتممين من أجل  -6
 تميز.الحفاظ عمى البقاء وال

المتبلحقة في المجاالت المختمفة  التطورات بسبب العمل داخل الجامعة بيئة تغير ومع
 أىم وسائل جودة التعميم. من التنافسية بين الجامعات باعتبارىا الميزة تحقيق أىمية ازدادت قد

 التشارك المعرفي وتحقيق الميزة التنافسية في الجامعة: -7
ازداد دور المعرفة وأصبحت المؤسسات ومنيا الجامعة مع سيادة مفيوم عصر المعرفة 

دارتيا بكفاءة لضمان نموىا واستمرارىا  كيانات معرفية تسعى الستغبلل المعرفة بشكل جيد وا 
ودمجيا في اقتصاد المعرفة لكونيا أساس لتحسين اإلنتاجية واإلبداع ولتحقيق مركز تنافسي 

يح ليا الرؤية الشاممة لمياراتيا ومعارفيا كي استراتيجي رائد يضمن االستمرار والتطور ويت
 (.015، 7105تصبح مؤسسة متعممة ومبدعة )سمطاني، 

وفي ظل ارتباط التعميم باقتصاديات المعرفة واتخاذ المعمومات وسيمة لتحقيق اقتصاد 
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متطور وقوي يتميز بالقدرة عمى المنافسة العالمية ومجاراة التغيرات السريعة في مجال 
، 7102جيا واالىتمام بتوفير كل ما يحتاج إليو الخريجين في مجال العمل )عبيد، التكنولو 

(. والتي تفرض عمى النظم التعميمية أن تمبييا وتفي بيا، وذلك فيذه التغيرات تحتاج إلى 70
لى تعميم  عقمية متطورة ومرنة تستطيع التعامل معيا، وتحتاج لتربية جديدة بفكر جديد، وا 

(. وىناك العديد من 7، 7100بداًل من تعميم عصر الصناعة )حسن، لعصر المعمومات 
 المقترحات لتحسين عممية التشارك المعرفي في الجامعة منيا:

العمل عمى حوكمة الجامعات من خبلل تطوير الموائح والتشريعات بحيث تشجع عمى  -
 الشراكة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات اإلنتاجية وتوفير
تكنولوجيا المعمومات التي تيسر االتصال بين الجامعة ومؤسسات المجتمع وتفعيل 

 (.0322، 7103الرقابة الذاتية ونظم المحاسبية التعميمية في الجامعات )المميجي، 
توفير الحرية األكاديمية ألعضاء ىيئة التدريس وعدم وضع قيود عمى ما تدرسو  -

، أو ما يعبرون عنو من آراء عممية أو أكاديمية الجامعة وما يقولو أو ينشره أساتذتيا
داخل الجامعة، كما يحتاج ذلك عدم تقييد المساىمة العممية لعضو ىيئة التدريس فيما 

 (.20، 7117يقدمو من أبحاث عممية )مرسي، 
إتاحة الحرية ألعضاء ىيئة التدريس داخل المؤسسات الجامعية حرية البحث والتفكير  -

ير طالما التزم الجميع بقواعد البحث العممي والتفكير المنضبط وحرية الرأي والتعب
 وأخبلقيات البحث العممي.

توفير الُمناخ الديمقراطي داخل الجامعات المصرية مما يتيح ليم فرص العطاء  -
 (.272، 7100أىداف الجامعة )السميحات، وتوفير جو من التعاون والتشارك لتحقيق 

 بتبادل ليم يسمح في الجامعة مما العاممين بين والتعاونية التشاركية العبلقات تشجيع -
 بينيم، وتشجيعيم عمى فيما الثقة وتعزيز والطموحات والمشاعر واآلمال األفكار
 ميارات االستماع. وتنمية العمل في يواجيونيا التي بحرية عن الصعوبات التحدث

ادىا عند الحاجة العمل عمى وجود نظام معمومات محوسب لتخزين المعرفة واسترد -
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 .(Jain, et al, 2007, P. 25)ومشاركتيم ووجود سياسات لبلعتراف باألفراد المتميزين 
 لمدراسة سوف يتناول الدراسة الميدانية وما أسفرت عنو من نتائج.وبعد استعراض الباحث لئلطار النظري 

 المبحث الثالث
 الدراسة الميدانية وتحميل نتائجيا

النظري وما اشتمل عميو من التعريف بمفيوم التشارك المعرفي بعد عرض اإلطار 
وأىميتو وأنواع ومصادر ومراحل ودوافع وسموكيات وصور التشارك المعرفي في الجامعات 
واألبعاد المكونة لثقافة التشارك ومتطمبات التشارك المعرفي والعوامل التي يجب توافرىا 

جامعة، والتعريف بالميزة التنافسية مفيوميا لتحقيق التشارك المعرفي ومعوقاتو داخل ال
وأىميتيا وخصائصيا ومداخل تحقيقيا وأبعادىا، يتم تناول الدراسة الميدانية من حيث أىدافيا 

جراءاتيا ونتائجيا.  وا 
 أواًل: أىداف الدراسة الميدانية:

لميزة اتيدف الدراسة الميدانية إلى التعرف عمى واقع التشارك المعرفي ودوره في تحقيق 
من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة سوىاج والكشف عن التنافسية في الجامعة 

معوقاتيا والتي تعزى لمتغيرات: )الجنس، الكمية نظرية أو عممية، عدد سنوات الخبرة، عدد 
المؤتمرات التي تمت المشاركة فييا، دولة التخرج(، والتوصل إلى مجموعة من التوصيات 

 المعرفي في تحقيق الميزة التنافسية لمجامعة.جرائية البلزمة لتفعيل دور التشارك والمقترحات اإل
 ثانيًا: إجراءات الدراسة الميدانية:

 منهج الدراسة: -1
لموقوف عمى وجية لتحقيق أىداف الدراسة استخدم الباحث المنيج الوصفي المسحي 

والعممية بالجامعة شممت نظر عينة عشوائية من أعضاء ىيئة التدريس بالكميات النظرية 
كميات: التربية واآلداب والعموم والطب البشري بجامعة سوىاج عمى المعوقات التي تواجو 

 تحقيق التشارك المعرفي في الجامعة مما يحول دون تحقيق الميزة التنافسية لمجامعة.
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 مجتمع الدراسة وعينتها: -2
ونييم بجامعة سوىاج تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء ىيئة التدريس ومعا

( فردًا )جامعة سوىاج، النشرة 0522)أستاذ، أستاذ مساعد، مدرس(، والبالغ عددىم )
( عضوًا من كميات )التربية، اآلداب، 752(، وبمغت عينة الدراسة )7105اإلحصائية، 

%( من مجتمع الدراسة، وقد اختيروا بطريقة عشوائية  0242العموم، الطب البشري( بنسبة )
لمجتمع األصمي ممن ىم عمى رأس العمل بالكميات عينة الدراسة )جامعة سوىاج، من ا

(، وقد وقع اختيار الباحث عمى الحاصمين عمى درجة الدكتوراه؛ ألنيم األقدر عمى 0: 7105
رصد الواقع وتحديد المشكبلت التي تواجييم في العمل، كما أن لدييم خبرات متراكمة تسيم 

جة واقع التشارك المعرفي لتحقيق الميزة التنافسية بالجامعة وتحديد إلى حد كبير في رصد در 
( عينة توزيع أفراد العينة حسب 0ويبين جدول )المعوقات التي يمكن أن تواجو عممية التشارك المعرفي، 

 متغيرات الدراسة.
 (1جدول )

 توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة
 المجموع النسبة% التكرار فئات المتغير المتغير م
0 
 

 الجنس
 23.23 057 ذكر

752 
011% 

 32.32 012 أنثى

 الدرجة العممية 7
 02.25 25 أستاذ

 07.75 32 أستاذ مساعد
 21.23 717 مدرس

3 
 

 الكمية
 22.12 072 نظرية
 77.52 072 عممية

 سنوات الخبرة 2
 70.25 27 سنوات 01أقل من 

 35.22 001 سنة 71إلى أقل من  01من 
 35.52 002 سنة فأكثر 71

7 
المشاركة في 

 المؤتمرات
 75.27 57 أقل من ثبلث مؤتمرات

 77.72 075 من ثبلثة إلى خمسة مؤتمرات



 

   

  
 جامعة بني سويف

 التربيةمجمة كمية 
 وليوعدد ي

 2021 نىالجزء الثا 

669 

 07.12 23 أكثر من خمسة مؤتمرات

( ارتفاع عدد العينة من الذكور، وارتفاع عدد العينة من 0يتضح من الجدول السابق )
مدرس، وارتفاع التخصصات العممية، وىو ما يعبر عن واقع الجامعة، فالكميات العممية فئة 

سنة (  71إلى أقل من  01أكثر من األدبية، كما يبلحظ ارتفاع عدد العينة من فئة )من 
سنة فأكثر( وفقًا لمتغير الخبرة، وارتفاع فئة )من ثبلثة إلى خمسة مؤتمرات( في متغير  71و)

 د يتناسب ذلك مع واقع جامعة سوىاج.المؤتمرات، وق
 أداة الدراسة وخصائصها السيكومترية: -3

قام الباحث بإعداد أداة الدراسة )االستبانة( بعد مراجعة أدبيات البحث واالطبلع عمى 
األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة، وتكونت األداة من جزأين؛ الجزء األول: البيانات 

، الدرجة العممية، عدد سنوات الخبرة، عدد المؤتمرات، دولة جامعة الشخصية )الجنس، الكمية
التخرج(، وتضمن الجزء الثاني محاور االستبانة والتي تكونت من ثبلثة محاور أساسية 

التشارك المعرفي ويشمل ستة محاور ىي: الثقافة التنظيمية بالجامعة وتشمل  المحور األول:
( 00( عبارة، وسموكيات التشارك المعرفي وتشمل )00( عبارات، وبيئة العمل وتشمل )01)

الميزة  والمحور الثاني:( عبارة، 02عبارة، وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وتشمل )
التنافسية والتشارك المعرفي في الجامعة ويشمل خمسة أبعاد البعد األول: النوعية والجودة 

( عبارات، والبعد الثالث: المرونة 7ل )( عبارات، والبعد الثاني: التكمفة: ويشم2ويشمل )
( عبارات، والبعد 2( عبارات، والبعد الرابع: سرعة التسميم ويشمل )2والتنافسية ويشمل )

 ( عبارات.2الخامس: اإلبداع واالبتكار المؤسسي ويشمل )
( عبارة. وتم 02معوقات التشارك المعرفي في الجامعة ويشمل ) المحور الثالث:ثم 

التأكد من صدق األداة بطريقتين؛ األولى الصدق الظاىري من خبلل عرض األداة عمى عدد 
من المتخصصين لمحكم عمييا من حيث مبلءمتيا ألىداف الدراسة، ووضوح العبارات، 

يرونيا، وقد تم األخذ بمبلحظاتيم  وانتمائيا لممحاور المختمفة، واقتراح أية تعديبلت
واقتراحاتيم، وىذا ما يعرف بصدق المحكمين، أما الطريقة الثانية فقد اعتمدت عمى حساب 
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 الصدق الذاتي لؤلداة بحساب معامل ارتباط "بيرسون"، وجاءت النتائج كما في الجدول التالي:
 (2جدول )

 رسون لعبارات أبعاد المحور األولمعامالت ارتباط بي
معامل  العبارة البعد المحور

 االرتباط
معامل  العبارة

 االرتباط
معامل  العبارة

 االرتباط
معامل  العبارة

 االرتباط

رفي
لمع

ك ا
شار

 الت
اقع

و
 

الثقافة 
 التنظيمية

0 14512 7 14205 3 14227 2 14532 
7 14233 2 14255 2 14572 5 14575 
5 14520 01 14252     

 14222 2 14272 3 14222 7 14271 0 بيئة العمل
7 14510 2 14507 2 14557 5 14525 
5 14257 01 14253 00 14522   

سموكيات 
التشارك 
 المعرفي

0 14257 7 1.505 3 14222 2 14235 
7 14507 2 14575 2 14521 5 14253 
5 14255       

تكنولوجيا 
المعمومات 
 واالتصاالت

0 14537 7 14513 3 14551 2 14523 
7 14525 2 14553 2 14523 5 14520 
5 14507 01 14523     

 

 (3جدول )
 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات أبعاد المحور الثاني

 العبارة البعد المحور
معامل 
 االرتباط

 العبارة
معامل 
 االرتباط

 العبارة
معامل 
 االرتباط

 العبارة
معامل 
 االرتباط

ميزة
: ال

ي 
لثان

ا
 

سية
تناف

ال
 

 الجودة
0 14727 7 14253 3 14572 2 14252 
7 14577 2 14553 2 14523   

 التكمفة
0 14225 7 14552 3 14520 2 14557 
7 14525       

 المرونة
0 14510 7 14552 3 14223 2 14237 
7 1.557       

 14530 2 14537 3 14522 7 14255 0سرعة 
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 العبارة البعد المحور
معامل 
 االرتباط

 العبارة
معامل 
 االرتباط

 العبارة
معامل 
 االرتباط

 العبارة
معامل 
 االرتباط

     14523 2 14257 7 التسميم
اإلبداع 

واالبتكار 
 التنافسي

0 14252 7 14527 3 14520 2 14537 

7 14252 2 14257     

 المعوقات

0 14517 7 14552 3 14535 2 14557 
7 14572 2 14252 2 14537 5 14527 
5 14225 01 14527 00 14537 07 14512 

03 14527 02 14523     

 مرتفعة، وتؤكد أن األداة تقيس ما وضعت لقياسو فعبًل.وجميع ىذه المعامبلت 
 ثالثًا: المعالجة اإلحصائية:

تم معالجة بيانات الدراسة وفقًا لبرنامج الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية 
(SPSSv21):واستخدمت األساليب اإلحصائية التالية ، 

إزاء محاور وأبعاد  (: لتحديد درجة استجابة أفراد العينةMeanالمتوسط الحسابي ) -0
 وعبارات االستبانة، وترتيبيا.

(: لقياس مدى تشتت استجابة أفراد Standard Deviationاالنحراف المعياري ) -7
 عبارات االستبانة. العينة إزاء كل عبارة من

(: لمتحقق من صدق األداة وموضوعية عباراتيا، ولحساب Personمعامل بيرسون ) -3
 التشارك المعرفي وتحقيق الميزة التنافسية.العبلقة بين توافر أبعاد 

 (: لمتحقق من ثبات أداة الدراسة.Alpha Cronbachمعامل ألفا كرونباخ ) -2
(؛ لكشف داللة Independent Sample T.testاختبار)ت( لعينتين مستقمتين ) -7

 نس والكمية.أفراد العينة حول أبعاد ومحاور الدراسة تبعاً لمتغيري الجالفروق بين متوسطات استجابة 
 One Way-Analysis of Varianceاختبار)ف( تحميل التباين األحادي ) -2

ANOVA لكشف داللة الفروق بين متوسطات استجابة أفراد العينة حول أبعاد :)
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 العممية، سنوات الخبرة، والمشاركة في المؤتمرات.ومحاور الدراسة تبعًا لمتغيرات الدرجة 
نات البعدية: لتحديد اتجاه وصالح الفروق الدالة ( لممقار Scheffeاختبار شيفية ) -2

 إحصائيًا بين المتغيرات.
وتكون سمم االستجابة عمى عبارات االستبانة من خمس درجات وفقًا لمقياس ليكرت 
الخماسي لموقوف عمى درجة توافر أو تحقق الممارسة، وذلك عمى النحو التالي )موافق بشدة، 

( 0، 7، 3، 2، 7افق، غير موافق بشدة( لتقابل الدرجات )موافق، موافق إلى حد ما، غير مو 
عمى التوالي، ومن أجل تفسير النتائج اعتمد الباحث النسب التالية: االستجابة ضعيفة جدًا 

 7421( ومتوسطة )من 7421إلى أقل من  0451(، وضعيفة )من 0451أقل منإلى  0)من 
 (.7إلى  2471ومرتفعة جدا )من  (2471إلى أقل من  3421( ومرتفعة )من 3421إلى أقل 

 رابعًا: تحميل نتائج الدراسة وتفسيرىا:
 ولئلجابة عن تساؤالت الدراسة فقد جاء التحميل كالتالي:

 أواًل: التشارك المعرفي:
لئلجابة عن التساؤل الثاني لمدراسة: ما واقع التشارك المعرفي من وجية نظر أعضاء 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحميل  ىيئة التدريس بجامعة سوىاج؟ تم حساب
 استجابات العينة وفقًا لممحاور واألبعاد المختمفة، وجاءت النتائج عمى النحو اآلتي:

 المحور األول: الثقافة التنظيمية بالجامعة: -1
 (4جدول )

 استجابات أفراد العينة المتعمقة بالثقافة التنظيمية بالجامعة
 العبارات م

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الترتيب الممارسة

توفر إدارة الجامعة ُمناخًا من الثقة بين أعضاء ىيئة  0
 2 مرتفعة 0412 3457 التدريس يمكنيم من التشارك المعرفي .

تدعم إدارة الجامعة قيم التشارك المعرفي بين  7
 0 مرتفعة جدا 1422 2477 أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة .

 7 مرتفعة 1451 2405تعتمد الجامعة لوائح تمنح أعضاء ىيئة التدريس  3
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 العبارات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الترتيب الممارسة

داخل الجامعة الحرية واالستقبللية لمتشارك المعرفي 
 بدون ضغوط .

2 
تضع الجامعة قوانين تضمن الممكية الفكرية 
ألعضاء ىيئة التدريس عند تطبيق األفكار التشاركية 

. 
 7 مرتفعة 0437 3452

توفر الجامعة الفرص التدريبية ألعضاء ىيئة  7
 5 متوسطة 0477 7420 التدريس لتعزيز التشارك المعرفي .

تقدم الجامعة مكافآت مادية ومعنوية لتحفيز التشارك  2
 01 ضعيفة 0477 7432 المعرفي أعضاء ىيئة التدريس .

 تضع الجامعة سياسة مكتوبة ومعمنة إلجراءات 2
 3 مرتفعة 1452 2413 المعرفي التشارك

تنشر الجامعة المعمومات ونتائج األبحاث عمى شبكة  5
 5 متوسطة 0471 7450 اإلنترنت.

تدعم الجامعة المقترحات المقدمة من فرق العمل  5
 2 مرتفعة 1452 3473 لحل المشكبلت المختمفة.

تتيح الجامعة فرص الحصول عمى المعمومات من  01
 2 مرتفعة 0413 2415 البحثية المتنوعة . مصادرىا األولية والمواقع

  1513 3555 المحور ككل

( اتفاق أفراد العينة عمى توافر الثقافة التنظيمية بالجامعة لدعم عممية 2يتضح من جدول)
التشارك المعرفي بين أعضاء ىيئة التدريس بجامعة سوىاج بدرجة مرتفعة، بمتوسط حسابي 

(، مما يعني إدراك أفراد العينة ألىمية وجود نظام من القيم والمعتقدات واألعراف لدى 3477)
ئة التدريس بجامعة سوىاج لتطبيق التشارك المعرفي وتحفيز األعضاء عمى العمل، أعضاء ىي

وزيادة اإلبداع والمبادرة لدييم وأن تدعم إدارة الجامعة وجود ثقافة تنظيمية بالجامعة. وجاءت 
( بدرجة مرتفعة جدًا لتؤكد عمى أن إدارة الجامعة تدعم قيم التشارك المعرفي بين 7العبارة )

ئة التدريس بالجامعة إيمانًا منيا بأىمية التشارك المعرفي، وىو ما اتفق مع دراسة أعضاء ىي
( التي أكدت أىمية دور الثقافة التنظيمية في تعزيز التشارك المعرفي لدى 7103العسكري )

( 0، 2، 01، 2، 3أعضاء ىيئة التدريس بجامعة القادسية بالعراق، وجاءت العبارات )
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يجاد نظام بدرجات مرتفعة مما يد ل عمى حرص إدارة الجامعة عمى تعزيز التشارك المعرفي، وا 
فعال لتوسيع أفق أعضاء ىيئة التدريس وزيادة ثقتيم ومتابعتيم في ىذا األمر، كما تعتمد 
الجامعة لوائح تمنح أعضاء ىيئة التدريس داخل الجامعة الحرية واالستقبللية لمتشارك المعرفي 

المعرفي، وىو ما ُيثري  التشارك سة مكتوبة ومعمنة إلجراءاتبدون ضغوط، وأنيا تضع سيا
( 5، 5عممية التشارك المعرفي، ويحقق التأثير اإليجابي عمييم وعمى الجامعة. أما العبارتان )

فجاءتا بدرجة متوسطة لتؤكد أن الجامعة تحاول نشر المعمومات ونتائج األبحاث عمى شبكة 
ألعضاء ىيئة التدريس لتعزيز التشارك المعرفي، مما يعني اإلنترنت، وتوفر الفرص التدريبية 

رؤية العينة أن ىناك بعض الجيود تبذل في ىذا األمر لكنيا ليست عمى المستوى المطموب. 
( فقد جاءت بدرجة ضعيفة لتبين ضعف جيود الجامعة في تقديم مكافآت مادية 2أما العبارة )

ة التدريس؛ ولتؤكد رؤية العينة أن ىناك تقصير ومعنوية لتحفيز التشارك المعرفي أعضاء ىيئ
في ىذا األمر وأنو لكي يتم تعزيز عممية التشارك المعرفي فبلبد من وضع نظام لتحفيز 

 أعضاء ىيئة التدريس من خبلل الحوافز المادية والمعنوية.
 المحور الثاني: بيئة العمل: -2

 (5جدول )
 العملاستجابات أفراد العينة المتعمقة ببيئة 

المتوسط  العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 الترتيب

0 
توفر الجامعة المناخ العممي واألكاديمي الجيد إلجراء البحوث العممية 

 التعاونية .
 5 متوسطة 0410 3471

7 
تشجع الجامعة أعضاء ىيئة التدريس عمى المشاركة الفعالة في اتخاذ 

 القرارات الجامعية
 8 ضعيفة 0430 7477

توفر الجامعة ورش عمل وتدريبات متخصصة في التشارك المعرفي الجماعي  3
 6 متوسطة 0412 7455 لتدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى تحويل األفكار إلى واقع تطبيقي .

 10 منخفضة 0437 7413 تقارن الجامعة نتائج األعمال الفردية مع الناتجة عن التشارك المعرفي . 2
 7 متوسطة 0403 7455 توفر الجامعة اإلمكانات الفنية البلزمة لؤلعمال التشاركية. 7
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 العبارات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الترتيب الممارسة

2 
تتيح الجامعة كافة المعمومات ألعضاء ىيئة التدريس التي تمكنيم من 

 التواصل فيما بينيم لتحقيق التشارك المعرفي .
 3 مرتفعة 1453 3423

2 
المشاركة في فرق تقيم الجامعة أعضاء ىيئة التدريس في ضوء 

 التشارك المعرفي .
 9 ضعيفة 0432 7437

5 
تدعم الجامعة أعضاء ىيئة التدريس المتميزين بالمعرفة ذات الجودة 

 العالية لحضور الندوات والمؤتمرات .
 4 متوسطة 0472 3433

 2 مرتفعة 0412 3453 تحفز إدارة الجامعة أعضاء ىيئة التدريس عمى العمل بروح الفريق . 5
 1 مرتفعة جدا 1452 2421 تدعم الجامعة االتجاه لمشراكة البحثية كأسموب بحثي يحقق المصمحة المتبادلة 01
 11 جدا ضعيفة 1420 0472 تضع الجامعة خطة التشارك المعرفي الجماعي بين األقسام والكميات المختمفة . 00

  1500 2596 المحور ككل
 

( اتفاق أفراد العينة عمى محور بيئة العمل لدعم عممية التشارك 7يتضح من جدول)
المعرفي بين أعضاء ىيئة التدريس بجامعة سوىاج بدرجة متوسطة، بمتوسط حسابي 

(، مما يعني رؤية العينة أن ىناك بعض الجيود التي تبذل لتوفير بيئة عمل إيجابية 7452)
ض الجوانب ومنخفضة في جوانب أخرى. وجاءت العبارة وفعالة، وقد تكون مرتفعة في بع

( بدرجة مرتفعة جدًا لتدل عمى سعي الجامعة لتدعيم االتجاه لمشراكة البحثية كأسموب 01)
( بدرجات مرتفعة لتوضح دور إدارة 2، 5بحثي يحقق المصمحة المتبادلة، وجاءت العبارات )

بروح الفريق، وذلك لتحقيق فائدة أكبر الجامعة في تحفيز أعضاء ىيئة التدريس عمى العمل 
لؤلفراد والجامعة، ونشر ثقافة التضامن والمسئولية الجماعية، وتحقيق األىداف المشتركة، كما 
توفر كافة المعمومات ألعضاء ىيئة التدريس التي تمكنيم من التواصل فيما بينيم لتحقيق 

عمومات في تسييل الميام، واتخاذ التشارك المعرفي؛ وتعد تمك النتيجة منطقية؛ ألىمية الم
( جاءت عمى 7، 3، 0، 5القرارات وتحديد األىداف وأوجو التشارك المعرفي. أما العبارات )

الترتيب بدرجات متوسطة لتوضح قمة دور الجامعة في دعم أعضاء ىيئة التدريس المتميزين 
ر الجامعة المناخ العممي بالمعرفة ذات الجودة العالية لحضور الندوات والمؤتمرات، وقمة توفي

واألكاديمي الجيد إلجراء البحوث العممية التعاونية، وقمة توفير ورش عمل وتدريبات 
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متخصصة في التشارك المعرفي الجماعي لتدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى تحويل األفكار 
 التشاركية.توفير الجامعة اإلمكانات الفنية البلزمة لؤلعمال إلى واقع تطبيقي، وقمة 

( فجاءت عمى الترتيب بدرجات ضعيفة لتؤكد عمى أن الجامعة 2، 2، 7أما العبارات )
ال تشجع أعضاء ىيئة التدريس عمى المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات الجامعية، عمى الرغم 
من أىمية تمك المشاركة في تحسين نوعية القرارات، وتوفير الثقة في أعضاء ىيئة التدريس. 

ما أن الجامعة ال تقيم أعضاء ىيئة التدريس في ضوء المشاركة في فرق التشارك المعرفي، ك
وال تقارن نتائج األعمال الفردية مع الناتجة عن التشارك المعرفي؛ والذي ال يشجع أعضاء 

دراسة وتتفق تمك النتيجة مع ىيئة التدريس عمى التشارك وىذا قد يدعوىم إلى التواكل، 
( حيث أظيرت أن ىناك فجوة كبيرة في مستوى التشارك Koivisto, 2018كوفيستو )

المعرفي بين األفراد وكذلك وجود معوقات منيا: التأثيرات الثقافية، وعدم الرغبة في التشارك 
 .المعرفي

( فجاءت بدرجة ضعيفة جدًا لتبين أن الجامعة ال تضع خطة التشارك 01أما العبارة )
ام والكميات المختمفة، ويعد ىذا قصورا كبيرا؛ ألن وجود تمك المعرفي الجماعي بين األقس

الخطة يمكنيا من تقويم عممية التشارك، وتجنب االرتجالية، ومتابعة تنفيذ األىداف 
الموضوعة، وذلك عمى الرغم من أن الكميات بيا وحدات لمجودة ومن أىدافيا نشر ثقافة 

 العمل الجماعي وفرق العمل.
 سموكيات التشارك المعرفي:المحور الثالث:  -4

 (6جدول )
 استجابات أفراد العينة المتعمقة بسموكيات التشارك المعرفي

المتوسط  العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الترتيب الممارسة

0 
يتبادل أعضاء ىيئة التدريس المعارف والمعمومات عبر شبكة 

 اإلنترنت بالجامعة بشكل تمقائي.
 5 مرتفعة 1453 3422

 7 ضعيفة 0423 7427يحرص أعضاء ىيئة التدريس عمى مشاركة الزمبلء في المشروعات  7
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 العبارات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الترتيب الممارسة

 البحثية ذات االىتمام المشترك.
 2 مرتفعة 0475 3457 يؤمن أعضاء ىيئة التدريس بأن نجاح الجامعة مسئولية الجميع . 3

2 
 مع المعرفي التشارك عمى بقدرتيم يثق أعضاء ىيئة التدريس

 زمبلئيم واآلخرين .
 3 مرتفعة 1475 3422

7 
التشارك  يسعى أعضاء ىيئة التدريس لتطوير مياراتيم من خبلل

 المعرفي مع الزمبلء
 4 مرتفعة 1452 3421

 1 مرتفعة 1452 3455 يثق أعضاء ىيئة التدريس في نتائج التشارك المعرفي مع الزمبلء . 2

2 
حوافز مادية ومعنوية يسعي أعضاء ىيئة التدريس لمحصول عمى 

 من خبلل التشارك المعرفي مع الزمبلء
 8 متوسطة 0473 3405

5 
 لضمان فعالة وممارسات جديدة وأفكار يقدم التشارك المعرفي آراء

 العممية التعميمية . جودة
 9 متوسطة 0432 3413

5 
نتيجة التشارك المعرفي  مبدعة يقدم أعضاء ىيئة التدريس أفكاراً 

 بينيم .
 6 مرتفعة 1457 3422

  1510 3543 المحور ككل
 

( حصول محور سموكيات التشارك المعرفي بجامعة سوىاج عمى 2يتضح من جدول)
( وىو بدرجة مرتفعة، والذي يوضح اتفاق أفراد العينة عمى توفر تمك 3423متوسط حسابي )

عمى اآلخر، السموكيات بالجامعة من عمل جماعي، ونشر وتوزيع ونقل المعرفة، وانفتاح 
، 7، 2، 3، 2واتخاذ مواقف إيجابية تجاه اآلخرين، وتبادل الخبرات معيم. وتؤكد العبارات )

( والتي جاءت بدرجات مرتفعة بأن أعضاء ىيئة التدريس يثقون في نتائج التشارك 5، 0
 عمى المعرفي مع الزمبلء، ويؤمنون بأن نجاح الجامعة مسئولية الجميع، كما يثقون بقدرتيم

زمبلئيم واآلخرين، وتعد تمك النتائج إيجابية وتؤكد كفاءة أعضاء ىيئة  مع المعرفي لتشاركا
التدريس وجدارتيم، ورغبتيم في التقدم واإلنتاج ورفع مستوى الجامعة من خبلل التشارك 

( التي جاءتا بدرجات متوسطة فتؤكد أن أعضاء ىيئة التدريس 5، 2المعرفي. أما العبارات )
لذي يسعون فيو لمحصول عمى حوافز مادية ومعنوية من خبلل التشارك المعرفي في الوقت ا

مع الزمبلء يصطدمون بالميزانيات والموائح والقوانين التي تجعل الحوافز والمكافآت لجوانب 
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معينة في العممية التعميمية قد ال يكون منيا عممية التشارك المعرفي، كما يقمل أعضاء ىيئة 
 جودة لضمان فعالة وممارسات جديدة وأفكار لتشارك المعرفي يقدم آراءالتدريس من كون ا

العممية التعميمية مما يدل عمى قمة وعييم بعممية التشارك المعرفي وأىميتيا وأنيا عممية 
اجتماعية تفرض عمييم التواصل والتعاون وتبادل الخبرات، ولكن حصول تمك العبارة عمى 

ض أعضاء ىيئة التدريس ال يمجأون إلى التشارك المعرفي درجة متوسطة يعني رؤيتيم أن بع
( من أن 7105وىذه النتيجة تتفق مع دراسة الحمداني )إما لظروف شخصية أو تعميمية. 

العوامل االجتماعية، والقدرات الديناميكية والموقف من التشارك المعرفي ليا األثر األكبر في 
( بدرجة ضعيفة لتدل عمى 7ن جاءت العبارة )في حي تفعيل وتكوين سموك التشارك المعرفي.

ضعف حرص أعضاء ىيئة التدريس عمى مشاركة الزمبلء في المشروعات البحثية ذات 
 االىتمام المشترك مما يعني قمة االىتمام من قبل البعض بالتشارك في المشروعات البحثية.

كر االستثماري لمبحوث ( من غياب الف7105وتتفق ىذه النتيجة مع ما أكدتو دراسة القباري )
 الجامعية وقمة الشراكة البحثية مع القطاعات األخرى خارج الجامعة.

 المحور الرابع: تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت: -4
 (7جدول )

 استجابات أفراد العينة المتعمقة بتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
المتوسط  العبارات م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 الترتيب

0 
معارف  وتوليد لنقل المعرفة التكنولوجيا توفير عمى الجامعة تحرص
 جديدة .

 5 متوسطة 0472 3475

 2 مرتفعة 0417 3471 والمتجددة . المتاحة لممعرفة المستمر بالنشر الجامعة تقوم 7

3 
المعرفي الجامعة الموارد التقنية والفنية البلزمة لتسييل التشارك  تمتمك

. 
 5 متوسطة 0403 3402

 1455 2472 تمتمك الجامعة نظام تخزين لحفظ الممفات ومعالجتيا . 2
مرتفعة 

 0 جدا

 2 مرتفعة 1452 3421تتيح الجامعة عبر شبكتيا الداخمية جميع المعمومات والوثائق البلزمة  7
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 العبارات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الترتيب الممارسة

 لمتشارك المعرفي

2 
الفكرية ألعضاء ىيئة تمتمك الجامعة نظامًا تقنيًا لحماية الممكية 

 التدريس .
 6 مرتفعة 0412 3470

2 
تمتمك الجامعة نظامًا لؤلمن المعموماتي لحماية مستودعات المعرفة 

 والبيانات لدييا .
 5 مرتفعة 0415 3475

5 
يوجد بالجامعة فريق دعم فني لمتابعة وتحفيز عممية التشارك 

 المعرفي .
 3 مرتفعة 0400 3423

5 
خطة تكنولوجيا المعمومات باستمرار لتحفيز التشارك تطور الجامعة 

 المعرفي .
 10 متوسطة 0475 3415

01 
توفر الجامعة خدمات شبكات االتصاالت )الداخمية والخارجية( لكافة 

 العاممين بيا .
 2 مرتفعة 0420 3457

  1512 3557 المحور ككل
 

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ( اتفاق أفراد العينة عمى توافر 2يتضح من جدول)
(، مما يدل عمى اىتمام الجامعة بالبنية التحتية إلى حد 3472بدرجة مرتفعة بمتوسط حسابي )

( 2كبير، من شبكة إنترنت وأجيزة حاسب آلي وقواعد بيانات وغيرىا، حيث جاءت العبارة )
ت ومعالجتيا. كما جاءت بدرجة مرتفعة جدًا لتؤكد امتبلك الجامعة نظام تخزين لحفظ الممفا

( عمى الترتيب بدرجات مرتفعة تؤكد حرص الجامعة عمى 7، 2، 2، 7، 5، 01العبارات )
توفير خدمات شبكات االتصاالت )الداخمية والخارجية( لكافة العاممين بيا، ووجود فريق دعم 

ذلك لمساعدة فني بالجامعة لمتابعة وتحفيز عممية التشارك المعرفي، وُيعد ىذا أمرًا ميمًا و 
المستفيدين من الخدمات التقنية في حل المشكبلت فور وقوعيا، وىو ما يزيد من ثقة 
المستفيدين من خدمات الجامعة وتحفيزىم عمى العمل واإلنتاج واتاحتيا لجميع المعمومات 
والوثائق  البلزمة لمتشارك المعرفي مع توفير نظام أمن معموماتي لحماية مستودعات المعرفة 

لبيانات لدييا، وحرصيا كذلك عمى حماية الممكية الفكرية ألعضاء ىيئة التدريس بيا. أما وا
 ( والتي جاءت بدرجات متوسطة وفي مراتب متأخرة فتؤكد قمة حرص5، 3، 0العبارات )
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معارف جديدة، وأن الموارد التقنية والفنية  وتوليد لنقل المعرفة توفير التكنولوجيا عمى الجامعة
تحتاج إلى التحسين والتطوير لتسييل التشارك المعرفي، وأن عممية تطوير الجامعة  بالجامعة

لخطة تكنولوجيا المعمومات ليست عمى المستوى المطموب، وقد تفسر تمك النتيجة بأن تطوير 
تكنولوجيا المعمومات يحتاج إلى أموال كثيرة، وميزانيات كبيرة، وأن الجامعة تقوم بعممية 

الميزانيات المتاحة ليا والتي قد ال تفي باحتياجات أعضاء ىيئة التدريس  التطوير في ضوء
( التي أكدت وجود 7105دراسة العصيمي وأحمد )من وجية نظرىم. واتفقت ىذه النتيجة مع 

التكنولوجية لتعزيز التشارك المعرفي لدى أعضاء ىيئة المعوقات التي تعوق توظيف القدرات  العديد من
 ما اتفقت مع ما تعاني منو جامعة سوىاج في الوقت الحالي. الطائف بالمممكة العربية السعودية وىيالتدريس بجامعة 

 ثانيًا: الميزة التنافسية والتشارك المعرفي في الجامعة:
 وتضمن ىذا المحور خمسة أبعاد جاءت نتيجتيا كالتالي:

 البعد األول: النوعية والجودة:-1
 (8جدول )

 العينة المتعمقة بالنوعية والجودةاستجابات أفراد 
 العبارات م

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الترتيب الممارسة

0 
تحرص الجامعة عمى تقديم خدمات ذات جودة عالية تنافس بيا 

 غيرىا .
 6 مرتفعة 0472 3420

7 
تحرص الجامعة عمى تقديم منتجات ذات سمعة جيدة تزيد من ثقة 

 العمبلء بيا .
 2 مرتفعة 1455 3450

3 
تتبع الجامعة أفضل الطرق لتخريج طبلب تتميز بجودة تطابق 

 المواصفات العالمية
 5 مرتفعة 1457 3427

 7 متوسطة 0401 3402 تحرص الجامعة عمى تمبية متطمبات سوق العمل في مخرجاتيا . 2
 1 مرتفعة 1452 2435 تستخدم الجامعة معايير متقدمة في الجودة واالعتماد األكاديمي . 7

2 
تحرص الجامعة عمى استخدام أدوات متعددة لتجويد األداء وعبلج 

 االنحرافات .
 4 مرتفعة 1457 3422

 3 مرتفعة 0477 3457توجد بالجامعة وحدة لضمان الجودة تضع الحمول والمعالجات  2



 

   

  
 جامعة بني سويف

 التربيةمجمة كمية 
 وليوعدد ي

 2021 نىالجزء الثا 

681 

 الخاصة بالجودة .
  1503 3579 المحور ككل

 

أفراد العينة عمى حصول بعد النوعية والجودة عمى درجة ( اتفاق 8يتضح من جدول )
( مما يعني أن خدمات الجامعة تتميز بالنوعية والجودة من 3425مرتفعة بمتوسط حسابي )

خبلل االىتمام بالبنية التحتية لمجامعة، والتنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس والعاممين، 
الطبلب عمى الخدمات الخاصة بيم. وفيما  وتحفيزىم لتجويد تمك الخدمات وتسييل حصول

( عمى الترتيب فقد جاءت بدرجات مرتفعة لتؤكد 0، 3، 2، 2، 7، 7يتعمق بعبارات البعد )
استخدام الجامعة معايير متقدمة في الجودة واالعتماد األكاديمي، وقد يرجع ذلك لوجود مركز 

لعالمية لمحصول عمى االعتماد لضمان الجودة واالعتماد بالجامعة والذي يطبق المعايير ا
المؤسسي والبرامجي، كما تؤكد حرص الجامعة عمى تقديم منتجات ذات سمعة جيدة تزيد من 
ثقة العمبلء بيا، من خبلل تحسين نوعية الخدمات وااللتزام بتمبية احتياجات الطمبة وأعضاء 

كد عمى قمة حرص ( فقد جاءت بدرجة متوسطة لتؤ 2ىيئة التدريس والمجتمع، أما العبارة )
الجامعة عمى تمبية متطمبات سوق العمل في مخرجاتيا التعميمية؛ وقد ترجع تمك النتيجة إلى 
وجود بعض الصعوبات في الربط بين مخرجات الجامعة وسوق العمل والذي يحتاج إلى 
ميزانيات ضخمة وخطط استراتيجية متقنة، وموارد بشرية متميزة، وربط بين الجامعة ومنظومة 

لمجتمع االقتصادية واالجتماعية والسياسية وغيرىا، وىو ما قد يمثل معوقًا أمام الجامعة في ا
 تحقيق وظائفيا بالشكل مطموب.

 البعد الثاني: التكمفة: -2
 (9جدول )

 استجابات أفراد العينة المتعمقة بالتكمفة
المتوسط  العبارات م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الترتيب الممارسة

0 
تحرص الجامعة عمى تقديم خدماتيا ومنتجاتيا بتكمفة مناسبة لقدرات 

 العمبلء .
 1 مرتفعة 1452 3405
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 العبارات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الترتيب الممارسة

7 
تحرص الجامعة عمى تقديم خدماتيا بجودة عالية وبسعر أقل من 

 منافسييا .
 5 متوسطة 0401 3402

3 
تستخدم الجامعة األساليب العممية في التنبؤ بالخدمات المستقبمية 

 يمكن أن تقدميا لممجتمعالتي 
 3 مرتفعة 1455 3450

2 
تنتيج الجامعة سياسة التنافسية من خبلل تقديم خدمات متميزة بأقل 

 التكاليف
 2 مرتفعة 0411 2410

 4 مرتفعة 0477 3472 تسعى الجامعة إلى تحسين أداء العاممين لتقميل اليدر في األداء . 7
  1503 3576 المحور ككل

 

( اتفاق أفراد العينة عمى حصول محور التكمفة عمى متوسط حسابي 5جدول)يتضح من 
( وىو بدرجة مرتفعة، مما يعني حرص الجامعة عمى تقديم خدماتيا بالتكمفة المناسبة 3422)

لعمبلئيا، من خبلل االلتزام بالمعايير الموضوعة وتقميل اليدر وانتقاء العاممين وتدريبيم 
( عمى الترتيب بدرجات مرتفعة 7، 3، 2، 0، أما بالنسبة لمعبارات )لتجويد العممية التعميمية

لتؤكد عمى أن ىناك جيودًا في تقديم الخدمات والمنتجات بتكمفة مناسبة لقدرات العمبلء، 
( بدرجة متوسطة لتؤكد عمى 7وانتياج الجامعة لسياسة التنافسية، في حين جاءت العبارة )

جودة عالية ولكن تقديم الخدمات بسعر أقل من حرص الجامعة عمى تقديم خدماتيا ب
المنافسين قد يكون من الصعوبة بمكان، وذلك الرتفاع تكمفة جميع مستمزمات الجامعة، كما 
أن الجامعة محكومة بميزانية محددة، وأنيا تسعى إلى توفير بعض الموارد من خبلل الوحدات 

 ذات الطابع الخاص التي توجد بيا.
 المرونة التنافسية:البعد الثالث:  -3

 (10جدول )
 استجابات أفراد العينة المتعمقة بالمرونة التنافسية

 العبارات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الترتيب الممارسة

 3 مرتفعة 1457 3427تيتم الجامعة بالتغذية الراجعة لمخرجاتيا عبر التواصل مع المجتمع  0
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 العبارات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الترتيب الممارسة

 لتحديد مدى رضاىم عن مستوى الخريجين

7 
تعمل الجامعة باستمرار عمى تحديث وتطوير المقررات التعميمية 
وطرق التدريس والتعمم بما يتوافق مع التطورات والتحديثات المستمرة 

 في العمم والمعرفة
 4 متوسطة 0401 3472

3 
تسعى الجامعة إلى تطوير الكادر اإلداري واألكاديمي عن طريق 

 التدريبيةالدورات والبرامج 
2423 1457 

مرتفعة 
 جدا

1 

2 
تقوم الجامعة بالتحسينات المستمرة في خدماتيا لتتبلءم مع احتياجات 

 المجتمع .
 2 مرتفعة 1455 2402

 5 متوسطة 0401 3402 تستجيب الجامعة لممتغيرات العالمية في مكوناتيا وأساليبيا اإلدارية . 7
  0599 3575 المحور ككل

 

( اتفاق أفراد العينة عمى حصول محور المرونة التنافسية عمى 01يتضح من جدول)
( بدرجة مرتفعة، مما يعني إدراك العينة بأن الجامعة لدييا قدرة عمى 3427متوسط حسابي )

االستجابة لمتغيرات في ظروف العمل، وأنيا تعمل عمى تبسيط اإلجراءات، والقابمية لمتكيف 
الجمود في التمسك بالموائح والقوانين، وىو ما ينعكس إيجابيًا عمى األداء مع المتغيرات، وعدم 

( 3فيؤدي إلى تحسينو، وزيادة رضا العاممين، وتسييل اإلجراءات المختمفة. وجاءت العبارة )
بدرجة مرتفعة جدًا لتؤكد عمى سعى الجامعة إلى تطوير الكادر اإلداري واألكاديمي عن طريق 

( بدرجات مرتفعة لتبين أن الجامعة تقوم 0، 2لتدريبية، وجاءت العبارات )الدورات والبرامج ا
بالتحسينات المستمرة في خدماتيا لتتبلءم مع احتياجات المجتمع، وتؤكد اىتماميا بالتغذية 
الراجعة لمخرجاتيا عبر التواصل مع المجتمع لتحديد مدى رضاىم عن مستوى الخريجين. 

بة التغيرات المعاصرة، وتحقيق التنمية المينية لمعاممين، وىو ما يعني التوجو نحو مواك
( بدرجات متوسطة حيث أكدت العينة 7، 7والتكيف مع سوق العمل. فيما جاءت العبارتان )

أن حرص الجامعة عمى تحديث وتطوير المقررات التعميمية وطرق التدريس والتعمم بما يتوافق 
م والمعرفة ليس عمى المستوى المطموب، كما أن مع التطورات والتحديثات المستمرة في العم

استجابتيا لممتغيرات العالمية في مكوناتيا وأساليبيا اإلدارية ليست بالقدر الكافي؛ وقد يفسر 
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ذلك بأن إدارات الجامعة قد تستخدم بعض األساليب اإلدارية وتصر عمييا بغض النظر عن 
أنيا األساليب األفضل في ضبط األداء والتحكم مواكبتيا لممتغيرات العالمية، أو أنيم يعتقدون 
( التي أكدت وجود قصور من قبل إدارة 7105بو. وىذه النتيجة اتفقت مع دراسة شمبي )

الجامعة في واقع متطمبات تحقيق الميزة التنافسية بجامعة المنصورة والتي تمثمت في ضعف 
أبحاثيم وضعف المخصصات  دعم حرية البحث العممي ألعضاء ىيئة التدريس لتطبيق نتائج

لو وقمة االىتمام بالبحوث التطبيقية التي تعالج مشكبلت البيئة والمجتمع وضعف التحفيز 
 المادي ألعضاء ىيئة التدريس مما يقمل من قدرة الجامعة عمى تحقيق الميزة التنافسية.

 البعد الرابع: سرعة التسميم: -4
 (11جدول )

 بسرعة التسميم استجابات أفراد العينة المتعمقة
المتوسط  العبارات م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 الترتيب

 5 متوسطة 0401 3402 تسعى الجامعة لتقديم خدماتيا بسرعة مناسبة لممستفيدين . 0

7 
تمتمك الجامعة التسييبلت التقنية البلزمة لتوصيل خدماتيا 

 لممستفيدين بأسرع وقت
2435 1457 

مرتفعة 
 1 جدا

 2 مرتفعة 0411 2403 يتسم أداء الجامعة بالدقة في مواعيد تقديم خدماتيا لممستفيدين 3

2 
تيتم الجامعة باالستماع آلراء ومقترحات المستفيدين من الخدمات 

 التي تتعمق بسرعة األداء وجودتو.
 4 متوسطة 0401 3402

7 
قميل مقارنة تسعى الجامعة إلى تقديم خدماتيا لمعمبلء بسرعة وجيد 

 باآلخرين.
 3 مرتفعة 1455 3450

2 
تنتيج الجامعة إستراتيجية لمقضاء عمى ىدر الوقت في تقديم 

 الخدمات لممستفيدين .
 6 متوسطة 0477 7421

  1507 3555 المحور ككل
 

( اتفاق أفراد العينة عمى حصول محور سرعة التسميم عمى متوسط 00يتضح من جدول)
( مما يؤكد عمى سعي الجامعة لتسميم خدماتيا في الوقت المناسب وتمبية 3477حسابي )

احتياجات المستفيدين بما يحقق رضاىم ورغبتيم في التفاعل مع الجامعة واالستفادة من 
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( بدرجة مرتفعة جدًا لتؤكد امتبلك الجامعة 7العبارة )خدماتيا المختمفة. حيث جاءت 
لمتسييبلت التقنية البلزمة لتوصيل خدماتيا لممستفيدين بأسرع وقت، في حين جاءت العبارتان 

( بدرجات مرتفعة مما يدل عمى أن أداء الجامعة يتسم بالدقة في مواعيد تقديم خدماتيا 7، 3)
ماتيا لمعمبلء بسرعة وجيد قميل مقارنة باآلخرين، في لممستفيدين، وأنيا تسعى إلى تقديم خد

( عمى الترتيب بدرجات متوسطة مما يدل عمى أن اىتمام 2، 0، 2حين جاءت العبارات )
الجامعة باالستماع آلراء ومقترحات المستفيدين من الخدمات التي تتعمق بسرعة األداء وجودتو 

لخدماتيا بسرعة مناسبة لممستفيدين ليست ليست عمى المستوى المطموب، وأن تقديم الجامعة 
أيضًا عمى المستوى المطموب حيث ال تنتيج الجامعة إستراتيجية لمقضاء عمى ىدر الوقت في 
تقديم الخدمات لممستفيدين مما يقمل من تسميم الخدمات بسرعة رغم امتبلكيا لمتسييبلت 

وقد  –خبلل إمكاناتيا التقنية  التقنية البلزمة لتوصيل خدماتيا لممستفيدين في أسرع وقت من
يرجع ذلك لغياب وضع جدول زمني محدد يوضح بشكل دقيق تواريخ لمتعامل مع المستفيدين 
سواء ما يتعمق بالتحاق الطبلب أو االختبارات أو شيادات التخرج أو التدريبات وغيرىا، وقد 

بنية التحتية في يكون ىدر الوقت ناتجًا عن بعض الصفات الشخصية لمعاممين، أو ضعف ال
 بعض جوانب الجامعة.

 البعد الخامس: اإلبداع واالبتكار التنافسي: -5
 (12جدول )

 استجابات أفراد العينة المتعمقة باإلبداع واالبتكار التنافسي
المتوسط  العبارات م

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الترتيب الممارسة

0 
اإلبداع واالبتكار لدى منسوبي يوجد بالجامعة نظام لدعم وتحفيز 

 الجامعة من أكاديميين أو إداريين
 5 مرتفعة 1457 3427

 6 ضعيفة 0435 7425 تمتمك الجامعة عاممين لدييم القدرة عمى التجديد واإلبداع 7

3 
تيتم الجامعة بإبداعات أعضاء ىيئة التدريس والعاممين فييا لتطوير 

 أدائيا .
2427 1450 

مرتفعة 
 جداً 

1 

 4 مرتفعة 1457 3427تقدم الجامعة تخصصات متميزة بالتعاون مع مؤسسات األعمال  2
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 العبارات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الترتيب الممارسة

 المحمية والعربية

7 
تعمل الجامعة باستمرار عمى دعم الموىوبين والمبدعين في العمم 

 والمعرفة .
 3 مرتفعة 0472 3452

2 
لدى الجامعة القدرة عمى تقديم مخرجات متميزة ومبدعة وفقًا لممعايير 

 العالمية .
 2 مرتفعة 1455 3450

  0413 3421 المحور ككل
 

( اتفاق أفراد العينة عمى توافر محور اإلبداع واالبتكار التنافسي 07يتضح من جدول )
(، مما يؤكد رؤية العينة أن الجامعة تيتم بالجانب 3421بدرجة مرتفعة وبمتوسط حسابي )

اإلبداعي؛ والذي يعد أمرًا ميمًا في تطوير أداء أعضاء ىيئة التدريس وتطوير الجامعة، كما 
( 3يمًا لحل مشكبلت الجامعة، وتنميتيا، وتحقيق تنافسيتيا. كما جاءت العبارة )أنو مؤشرًا م

بدرجة مرتفعة جدًا لتؤكد اىتمام الجامعة بإبداعات أعضاء ىيئة التدريس والعاممين فييا 
( من أن اإلبداع Lee, 2018وتتفق تمك النتيجة مع ما أكدتو دراسة لي )لتطوير أدائيا. 

يض التكمفة وتحسين الكفاءة وتنظيم أداء الموظفين، وتحسين العمل الفردي لو دور في تخف
( بالترتيب بدرجات مرتفعة لتؤكد 0، 2، 7، 2. في حين جاءت العبارات )الجماعي التنظيمي

قدرة الجامعة عمى تقديم مخرجات متميزة ومبدعة وفقًا لممعايير العالمية، كما تؤكد حرص 
ن والمبدعين في العمم والمعرفة وتقديم تخصصات متميزة الجامعة المستمر عمى دعم الموىوبي

بالتعاون مع مؤسسات األعمال المحمية والعربية، من خبلل وجود نظام لدعم وتحفيز اإلبداع 
واالبتكار لدى منسوبي الجامعة من أكاديميين أو إداريين، وىو ما يؤكد سعي الجامعة 

يف العالمي لمجامعات، في حين جاءت لمحصول عمى االعتماد والذي يؤىميا لدخول التصن
( بدرجة ضعيفة لتوضح قمة امتبلك الجامعة لعاممين لدييم القدرة عمى التجديد 7العبارة )

واإلبداع، وقد تفسر تمك النتيجة بأن ىناك العديد من الصعوبات التي تمنع العاممين من 
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ود الحوافز المبلئمة لدفع اإلبداع واالبتكار قد تكون شخصية أو مالية أو تقنية، أو قمة وج
 العاممين في األساس واالعتماد عمى لوائح تقميدية في التعيين.العاممين لئلبداع واالبتكار، أو ضعف انتقاء 
ما معوقات التشارك المعرفي من وجية نظر  ولإلجابة عن التساؤل الثالث لمدراسة:

الحسابية واالنحرافات المعيارية التدريس بجامعة سوىاج؟ تم حساب المتوسطات ىيئة  أعضاء
 استجابات العينة وفقا لممحاور واألبعاد المختمفة، وجاءت النتائج عمى النحو اآلتي: وتحميل

 (13جدول )
 استجابات أفراد العينة المتعمقة معوقات التشارك المعرفي

المتوسط  العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الترتيب الممارسة

0 
الثقافة التنظيمية الداعمة لمتشارك المعرفي في البيئة الجامعية غياب 

. 
 12 متوسطة 0433 3472

7 
تعود النمطية ومقاومة التغيير وضعف تقبل األفكار التشاركية من 

 اإلدارة الجامعية.
 8 مرتفعة 0407 3423

 10 مرتفعة 1457 3420 ضعف ثقافة التشارك المعرفي لدى أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة. 3
 13 متوسطة 0415 3477 محدودية الكوادر البشرية المدربة عمى الفكر التشاركي بالجامعة. 2

7 
قصور البنية التحتية التقنية في الجامعة البلزمة لتحقيق التشارك 

 المعرفي
 5 مرتفعة 1452 3452

 11 متوسطة 0412 3475 ضعف ميارات التشارك المعرفي بين أعضاء ىيئة التدريس . 2

2 
رغبة الكثيرين في االحتفاظ بالمعرفة والخوف من مشاركتيا مع 

 اآلخرين .
 14 متوسطة 0415 3400

 2 مرتفعة 1451 2435 اعتقاد بعض أعضاء ىيئة التدريس بقمة جدوى التشارك المعرفي 5

5 
فقدان البعض لمثقة في معموماتيم مما يمنعيم من التشارك المعرفي 

 الفعال .
 4 مرتفعة 1452 3455

 7 مرتفعة 0413 3452 ضعف الحس الجماعي من قبل العاممين تجاه التشارك المعرفي . 01

00 
 مشاركة نتيجة وقوتيم سمطتيم فقدان من المعرفة أصحاب مخاوف

 معارفيم الضمنية .
 6 مرتفعة 1452 3451

07 
زيادة أعباء العمل عمى أعضاء ىيئة التدريس تبعدىم عن التشارك 

 المعرفي .
 9 مرتفعة 0407 3422
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 العبارات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الترتيب الممارسة

03 
قمة وجود حوافز مادية ومعنوية ألعضاء ىيئة التدريس لتعزيز 

 التشارك المعرفي .
2421 1455 

مرتفعة 
 جدا

1 

02 
ضعف تشجيع الجامعة ألعضاء ىيئة التدريس لحضور الندوات 

 والمؤتمرات المحمية والدولية .
 3 مرتفعة 0407 2407

  1503 3571 المحور ككل
 

( اتفاق أفراد العينة عمى أن وجود معوقات التشارك المعرفي بين 03يتضح من الجدول )
(، حيث جاءت 3420أعضاء ىيئة التدريس بجامعة سوىاج بدرجة مرتفعة، وبمتوسط حسابي )

( بدرجة مرتفعة جدًا مما يعني أن قمة وجود حوافز مادية ومعنوية ألعضاء ىيئة 03العبارة )
ز التشارك المعرفي بينيم كان من أبرز المعوقات التي تحول دون تحقيق التدريس لتعزي

التشارك المعرفي بين أعضاء ىيئة التدريس، وىو ما يعني رغبتيم في وجود خطة لتحفيز 
أعضاء ىيئة التدريس عمى التشارك المعرفي لتحقيق الميزة التنافسية لمجامعة، وقد يكون 

لمشروعات التنافسية، وجوائز النشر الدولي والتي بالجامعة بعض جوانب التحفيز مثل ا
يحصل بموجبيا ىيئة التدريس عمى مقابل مادي نظير نشره  لمبحوث في المجبلت العالمية، 

وىو ما اتفق مع دراسة الحضرمي ولكن أعضاء ىيئة التدريس يعتقدون أن ذلك غير كاف. 
التدريس بجامعة تبوك تتعمق في وجود معوقات لمتشارك المعرفي بين أعضاء ىيئة ( 7102)

بالمعوقات المادية والتي تعد أكثر المعوقات تأثيرًا عمى التشارك المعرفي من وجية نظر 
 .أعضاء ىيئة التدريس

( عمى الترتيب بدرجات 3، 07، 7، 01، 00، 7، 5، 02، 5في حين جاءت العبارات )
مرتفعة حيث يعتقد بعض أعضاء ىيئة التدريس بقمة جدوى التشارك المعرفي، وقد يرجع ذلك 
إما لضعف في السمات الشخصية لدييم أو قمة معرفتيم بأىمية التشارك المعرفي وفوائده 

العينة ضعف تشجيع الجامعة ألعضاء ىيئة التدريس لحضور  لؤلفراد والجامعة. كما ترى
الندوات والمؤتمرات المحمية والدولية، وقد ترجع تمك النتيجة إلى عدم وجود خطة لمتنمية 
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المينية ألعضاء ىيئة التدريس، واعتقاد الجامعة أن حضور الندوات والمؤتمرات ىي ميمة 
إلى زيادة العبء التدريسي ألعضاء ىيئة شخصية لؤلعضاء، وقد ترجع تمك النتيجة أيضا 

التدريس، وزيادة الميام الموكمة إلييم داخل األقسام والتي قد تعوقيم عن المشاركة في الندوات 
( جاءت عمى الترتيب بدرجات متوسطة تؤكد 2، 2، 2، 0والمؤتمرات وغيرىا. أما العبارات )

ة لمتشارك المعرفي في البيئة الجامعية، رؤية العينة أن ىناك غياب الثقافة التنظيمية الداعم
وقد تبدو تمك النتيجة غير واقعية في ظل وجود مركز لضمان الجودة واالعتماد بالجامعة 
ووحدات لمجودة بالكميات، حيث ترى العينة أن ىناك قمة من الكوادر البشرية المدربة عمى 

تفاظ بالمعرفة والخوف من الفكر التشاركي بالجامعة، وىناك رغبة لدى الكثيرين في االح
مشاركتيا مع اآلخرين، وقد ترجع تمك النتائج إلى ضعف مستوى الوعي لدى أعضاء ىيئة 
التدريس بالجامعة بثقافة التشارك المعرفي، وذلك عمى الرغم من امتبلك الجامعة لمبنية التقنية 

النتيجة اتفقت مع ما  البلزمة لتعزيز ثقافة التشارك المعرفي لتحقيق الميزة التنافسية. وتمك
( 7105( ودراسة عنترة )7107مثل دراسة عبدالحافظ والميدي )أكدتو العديد من الدراسات 

التي أكدت عمى وجود العديد  (7105( ودراسة العصيمي وأحمد )7102ودراسة الحضرمي )
من المعوقات التي تحول دون تحقيق التشارك المعرفي بين أعضاء ىيئة التدريس داخل 

 امعة.الج
ما الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسط  ولإلجابة عن التساؤل الرابع لمدراسة:

استجابات عينة الدراسة حول التشارك المعرفي ودوره في تحقيق الميزة التنافسية من وجية 
نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة سوىاج ومعوقاتو والتي تعزي لمتغيرات الجنس، الكمية 

 تمت المشاركة فييا، دولة التخرج؟ نظرية أو عممية، عدد سنوات الخبرة، عدد المؤتمرات التي
جاءت النتائج عمى النحو اآلتي: لمكشف الفروق بين متوسطات استجابات عينة الدراسة 
حول واقع التشارك المعرفي لتحقيق الميزة التنافسية بجامعة سوىاج ومعوقاتو، والتي تعزي 

مجموعتين مستقمة لمتغيري الجنس والتخصص، تم استخدام اختبار)ت( لتحميل التباين بين 
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(Independent Samples T-Testلعينة الدراسة، وجاءت النتائج كما في الجد ) ولين
 ( التالية:07( و)02)

 
 (14جدول )

 نتائج اختبار)ت( لمفروق بين متوسطات استجابة عينة الدراسة وفقًا لمتغير الجنس
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس المحور م

 قيمة
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 الثقافة التنظيمية 1
 2412217 3747225 182 ذكور

14125 14055 
 7427151 3742322 104 إناث

 بيئة العمل 2
 2472022 3742275 182 ذكور

14027 14527 
 2420055 3742752 104 إناث

 سموكيات التشارك المعرفي 3
 2417255 3041001 182 ذكور

14151 14272 
 7452737 3145705 104 إناث

تكنولوجيا المعمومات  4
 واالتصاالت

 2425577 3745272 182 ذكور
14022 14235 

 2421022 3742707 104 إناث

 المجموع الكمي
 05407200 03741532 182 ذكور

14100 14575 
 05402227 03741223 104 إناث

 النوعية والجودة 1
 2437230 7242222 182 ذكور

04023 14200 
 2407750 7240230 104 إناث

 التكمفة 2
 7453525 0540525 182 ذكور

74775 14252 
 3412725 0547257 104 إناث

 المرونة التنافسية 3
 3412157 0545752 182 ذكور

04007 14250 
 7425757 0542730 104 إناث

 سرعة التسميم 4
 3422072 7047001 182 ذكور

14222 14272 
 3475721 7040237 104 إناث

 اإلبداع واالبتكار التنافسي 5
 2473771 7745225 182 ذكور

14277 14252 
 2421722 7743327 104 إناث

 المجموع الكمي
 02427107 01541001 182 ذكور

04312 14527 
 02472132 01243272 104 إناث

 معوقات التشارك المعرفي 5
 5421552 2542572 1503 ذكور

14137 14215 
 5400755 2542711 1503 إناث
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( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند أي مستوى من 02يتضح من جدول)
مستويات الداللة بين متوسطات استجابات العينة مما يعني اتفاق رؤية أفراد العينة من الذكور 

الميزة التنافسية في جامعة سوىاج، وقد تفسر  واإلناث في تقدير واقع التشارك المعرفي لتحقيق
ىذه النتيجة بأن جميع أفراد العينة من الذكور واإلناث يميمون إلى التشارك المعرفي مع 
اآلخرين، ورغبتيم في التشارك المباشر والتعاون في تبادل المعارف والخبرات مع الزمبلء، كما 

من الذكور واإلناث يعممون في جامعة واحدة  قد ترجع تمك النتيجة إلى أن جميع أفراد العينة
 بنفس الثقافة التنظيمية ويواجيون نفس المعوقات.

 (15جدول )
 نتائج اختبار)ت( لمفروق بين متوسطات استجابة عينة الدراسة وفقًا لمتغير الكمية

المتوسط  العدد الكمية المحور م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 الثقافة التنظيمية 1
 7451055 3742511 072 نظرية

14375 14552 
 7453207 3742077 021 عممية

 بيئة العمل 2
 2475221 3045711 072 نظرية

04272 14271 
 2471577 3347255 021 عممية

 سموكيات التشارك المعرفي 3
 2413520 3142551 072 نظرية

14235 14557 
 2411251 3047055 021 عممية

تكنولوجيا المعمومات  5
 واالتصاالت

 2472723 3742151 072 نظرية
14227 14522 

 2470171 3745255 021 عممية

 المجموع الكمي
 05403252 03342521 072 نظرية

04153 14527 
 05403172 03240255 021 عممية

 النوعية والجودة 1
 2472525 7242511 072 نظرية

14327 14215 
 2431222 7242723 021 عممية

 التكمفة 2
 7452550 0542321 072 نظرية

14211 14231 
 3413232 0545527 021 عممية

 المرونة التنافسية 3
 3412305 0542021 072 نظرية

14322 14335 
 7451722 0545111 021 عممية
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 العدد الكمية المحور م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 سرعة التسميم 4
 3427253 7047371 072 نظرية

14252 14775 
 3425751 7047327 021 عممية

 اإلبداع واالبتكار التنافسي 5
 3452223 7747111 072 نظرية

04727 14277 
 2451232 7745271 021 عممية

 المجموع الكمي
 02473772 01241221 072 نظرية

14520 14207 
 02421235 01545723 021 عممية

 معوقات التشارك المعرفي 5
 2472257 2545211 3451 نظرية

14150 14075 
 5452702 2542711 021 عممية

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند أي مستوى من 07يتضح من جدول )
مستويات الداللة بين متوسطات استجابات العينة فيما يتعمق بمتغير الكمية )نظرية، عممية(، 

العممية والنظرية في تقدير واقع التشارك مما يعني اتفاق رؤية أفراد العينة من التخصصات 
المعرفي بالجامعة، وقد تفسر ىذه النتيجة بوعي أفراد العينة من التخصصات العممية والنظرية 
نتاج معرفة جديدة، وفي تعزيز  بعممية التشارك المعرفي وأىميتيا في تسييل تبادل المعرفة، وا 

عارف الضمنية، وأنيا تقود إلى اإلبداع أنشطة العمل، وسد الثغرات في المعارف، وكشف الم
واالبتكار، وقد تبدو تمك النتيجة غير واقعية؛ العتماد الدراسة في الكميات العممية عمى 
التجارب المعممية وعمى العمل الجماعي، أما التخصصات اإلنسانية فيميل معظم أفرادىا إلى 

 االعتماد عمى الذات والقدرات الشخصية.
المتوسطات حول واقع التشارك المعرفي لتحقيق الميزة التنافسية  ولكشف الفروق بين

بجامعة سوىاج ومعوقاتو، والتي قد تعزى لمتغيرات الدرجة العممية، وسنوات الخبرة والمشاركة 
 Oneفي المؤتمرات، تم استخدام اختبار)ف( لتحميل التباين األحادي بين عدة مجموعات )

Way ANOVA( التالية:02( و)02النتائج كما في الجدولين ) ( لعينة الدراسة، وجاءت 
 (16جدول )
 استجابة عينة الدراسة وفقاً لمتغير الدرجة العمميةنتائج اختبار)ف( لمفروق بين متوسطات 
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 مصدر التباين المحور م
درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

 الثقافة التنظيمية 1
 324333 254222 7 المجموعاتبين 

14552 14327 
 324522 55214157 753 داخل المجموعات

 بيئة العمل 2
 724523 774272 7 بين المجموعات

14222 14777 
 234155 070534577 753 داخل المجموعات

 سموكيات التشارك المعرفي 3
 24035 54725 7 بين المجموعات

14002 14557 
 324757 017254251 753 المجموعاتداخل 

تكنولوجيا المعمومات  4
 واالتصاالت

 014277 704313 7 بين المجموعات
14725 14225 

 274202 071554710 753 داخل المجموعات

 المجموع الكمي
 7034222 2724553 7 بين المجموعات

14753 14775 
 3224001 0132154153 753 داخل المجموعات

 النوعية والجودة 1
 054715 354102 7 بين المجموعات

04123 14322 
 054375 70574755 753 داخل المجموعات

 التكمفة 2
 014112 714103 7 بين المجموعات

04272 14271 
 54151 77274353 753 داخل المجموعات

 المرونة التنافسية 3
 054523 354577 7 بين المجموعات

74752 14013 
 54275 72214071 753 داخل المجموعات

 سرعة التسميم 4
 714223 204752 7 بين المجموعات

04775 14705 
 034702 35724217 753 داخل المجموعات

 اإلبداع واالبتكار التنافسي 5
 704250 274523 7 بين المجموعات

04121 14327 
 714157 72534727 753 داخل المجموعات

 الكميالمجموع 
 0724773 7774012 7 بين المجموعات

14227 14275 
 7224132 227774715 753 داخل المجموعات

 معوقات التشارك المعرفي 5
 534727 0524255 7 بين المجموعات

04320 14775 
 254777 053504235 753 داخل المجموعات

 

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند أي مستوى من 02يتضح من الجدول )
مستويات الداللة بين متوسطات استجابات العينة وفقًا لمتغير الدرجة العممية مما يعني أنو ال 
يوجد اختبلف بين آراء العينة وفقا لمدرجة العممية، وقد تفسر تمك النتيجة بأن الدرجة العممية 
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تحفيز أعضاء ىيئة التدريس أو زيادة دافعيتيم نحو التشارك المعرفي، وأن لم تؤثر في 
سموكيات التشارك ترجع إلى السمات الشخصية والثقافة التنظيمية السائدة، كما أن جميع أفراد 
العينة يدركون أن نجاح كمياتيم وأقساميم ووصوليا إلى أىدافيا مرتبط بالتشارك المعرفي 

لموصول إلى مستوى مرتفع من األداء من خبلل تطبيقيا، بما يحقق  وقناعتيم بيا، وسعييم
 الميزة التنافسية لمجامعة.

 (17جدول )
 عينة الدراسة وفقاً لمتغير سنوات الخبرةنتائج اختبار)ف( لمفروق بين متوسطات استجابة 

 مصدر التباين المحور م
درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

 الثقافة التنظيمية 1
 754755 0024755 7 بين المجموعات

04251 14055 
 324212 55774021 753 داخل المجموعات

 بيئة العمل 2
 324721 274225 7 بين المجموعات

14527 14237 
 234175 070224055 753 داخل المجموعات

 سموكيات التشارك المعرفي 3
 224010 0754717 7 بين المجموعات

04252 14025 
 374520 010254222 753 داخل المجموعات

تكنولوجيا المعمومات  4
 واالتصاالت

 574250 0204327 7 بين المجموعات
74130 14033 

 274057 005354227 753 داخل المجموعات

 المجموع الكمي
 0114251 7104720 7 بين المجموعات

14727 14221 
 3224512 0135324277 753 المجموعاتداخل 

 النوعية والجودة 1
 34172 24170 7 بين المجموعات

14022 14525 
 054227 77754773 753 داخل المجموعات

 التكمفة 2
 34327 24277 7 بين المجموعات

14325 14257 
 54032 77574250 753 داخل المجموعات

 المرونة التنافسية 3
 014775 714707 7 المجموعاتبين 

04022 14303 
 54252 72554731 753 داخل المجموعات

 سرعة التسميم 4
 34205 24535 7 بين المجموعات

14770 14225 
 034232 35754572 753 داخل المجموعات

 14022 04222 324555 254255 7 بين المجموعات اإلبداع واالبتكار التنافسي 5
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 مصدر التباين المحور م
درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

 054552 72724221 753 المجموعاتداخل 

 المجموع الكمي
 324172 224172 7 بين المجموعات

14037 14522 
 7224222 222334721 753 داخل المجموعات

 معوقات التشارك المعرفي 5
 204277 534712 7 بين المجموعات

14212 14272 
 254552 052524273 753 داخل المجموعات

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند أي مستوى من 02)يتضح من الجدول 
مستويات الداللة بين متوسطات استجابات العينة وفقًا لمتغير سنوات الخبرة؛ مما يعني أن 
سنوات الخبرة ليس ليا تأثير في درجة تطبيق التشارك المعرفي؛ سواء في تعزيزىا أو تقميميا، 

ادات معينة تدفعيم نحو التشارك، أو تدفعيم نحو العمل وأن جميع أفراد العينة لدييم قيم وع
الفردي، وقد ترجع تمك النتيجة إلى أن أعضاء ىيئة التدريس األكبر سنًا يشاركون الزمبلء 
معرفيًا، ولدييم الثقافة الكافية، والخبرة القوية في ذلك أما أعضاء ىيئة التدريس األصغر سنًا 

ميارات التشارك المعرفي ويريدون أن يكون ليم تأثير قوي  ربما تكون لدييم الرغبة في امتبلك
في أعماليم، كما قد يكون بعض من ىؤالء األعضاء قد عادوا حديثًا من بعثات خارجية 

بقوا ولمسوا وعايشوا واقع التشارك المعرفي في المؤسسات التعميمية في الخارج ويريدون أن يط
 ما رأوه ولمسوه في كمياتيم.

 (18جدول )
 بين متوسطات استجابة عينة الدراسة وفقاً لمتغير المشاركة في المؤتمراتنتائج اختبار)ف( لمفروق 

 مصدر التباين المحور م
درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

 الثقافة التنظيمية 1
 524251 0274721 7 بين المجموعات

74722 14151 
 324255 52234055 753 المجموعاتداخل 

 بيئة العمل 2
 0154577 7024217 7 بين المجموعات

74721 14125 
 274702 071304522 753 داخل المجموعات

 سموكيات التشارك المعرفي 3
 74032 24720 7 بين المجموعات

14175 14523 
 324755 017274252 753 داخل المجموعات
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المعمومات تكنولوجيا  4
 واالتصاالت

 04323 74252 7 بين المجموعات
14130 14525 

 274250 070124005 753 داخل المجموعات

 المجموع الكمي
 3004225 2774575 7 بين المجموعات

14577 14272 
 3274202 0132034172 753 داخل المجموعات

 النوعية والجودة 1
 54201 024570 7 بين المجموعات

14272 14232 
 054232 77024252 753 داخل المجموعات

 التكمفة 2
 724027 254370 7 بين المجموعات

74255 14121 
 54551 77224177 753 داخل المجموعات

 المرونة التنافسية 3
 034057 724321 7 بين المجموعات

04717 14772 
 54222 72534227 753 داخل المجموعات

 سرعة التسميم 4
 24112 024103 7 بين المجموعات

14707 14755 
 034201 35704225 753 داخل المجموعات

 اإلبداع واالبتكار التنافسي 5
 24772 034125 7 بين المجموعات

14373 14272 
 714055 72034055 753 داخل المجموعات

 المجموع الكمي
 7254735 7354122 7 بين المجموعات

14552 14272 
 7234133 227254735 753 داخل المجموعات

 معوقات التشارك المعرفي 5
 0754022 3024322 7 بين المجموعات

74372 14011 
 254123 057204551 753 داخل المجموعات

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند أي مستوى من 05يتضح من الجدول )
العينة وفقًا لمتغير المشاركة في المؤتمرات؛ مما مستويات الداللة بين متوسطات استجابات 

يعني أن عدد المؤتمرات ليس دليبل كافيا عمى كفاءة أعضاء ىيئة التدريس في عممية التشارك 
 المعرفي، فأعضاء ىيئة التدريس لم تؤثر في آرائيم عدد المؤتمرات التي شاركوا بيا.

ما العبلقة بين واقع تطبيق لمدراسة، والذي نصو:  ولإلجابة عن التساؤل الخامس
التشارك المعرفي وتحقيق الميزة التنافسية بالكميات عينة الدراسة؟ تم استخدام معامل ارتباط 
بيرسون إليجاد العبلقات االرتباطية بين أبعاد التشارك المعرفي وأبعاد الميزة التنافسية، وجاءت 

 (.05النتائج كما في جدول )
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 (19جدول )

 تباطية بين أبعاد التشارك المعرفي وتحقيق الميزة التنافسيةالعالقات االر 

 
 أبعاد المحور األول

 أبعاد الميزة التنافسية

النوعية 
المرونة  التكمفة والجودة

 التنافسية
سرعة 
 التسميم

اإلبداع 
واالبتكار 
 التنافسي

الدرجة 
 الكمية

رفي
لمع

ك ا
شار

 الت
اقع

و
 

  05575  05745 05853 05873 05653 15643 الثقافة التنظيمية
  05465 05532 05932 05508 05763 05703 بيئة العمل

  05902  05815 05652 05799 05785 05835 سموكيات التشارك المعرفي
تكنولوجيا المعمومات 

 واالتصاالت
05585  05662  05593 05583 05647 05598 

  05759 05673 05761 05984 05751 05771 الكميالمجموع 
 

 (:05ويتضح من الجدول )
وجود عبلقة ارتباطية بين التشارك المعرفي وتحقيق الميزة التنافسية في الدرجة الكمية،  -

(، مما يؤكد أن ىناك ارتباط بين أبعاد 1410وذلك لوجود داللة إحصائية عند مستوى )
وأبعاد الميزة التنافسية بما يعني أنو كمما كان ىناك تشارك معرفي كمما التشارك المعرفي 

 زادت الميزة التنافسية بالجامعة.
أما بالنسبة ألبعاد التشارك المعرفي وتحقيق الميزة التنافسية ، فالمبلحظ وجود داللة  -

إحصائية بين األبعاد المختمفة ، وقد يرجع ذلك إلى أن استجابات العينة كانت في 
 معظميا بدرجة مرتفعة أو متوسطة، وبالنظر إلى االرتباطات المختمفة يبلحظ ما يمي :

وجود عبلقة ارتباطية بين توافر الثقافة التنظيمية وأبعاد الميزة التنافسية )النوعية  - أ
اإلبداع واالبتكار التنافسي(  –سرعة التسميم  –المرونة التنافسية  –التكمفة  –والجودة 

( 1410( بالنسبة لبعد التكمفة ، وعند )1417لة إحصائية عند )وذلك لوجود دال
بالنسبة لبقية األبعاد، مما يؤكد الربط بين وجود الثقافة التنظيمية، وتحقيق أبعاد الميزة 
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التنافسية بالجامعة، وىو ما يعني أن توفير الجامعة لمناخ الثقة، ودعم قيم التشارك 
عضاء ىيئة التدريس، ودعم عممية إتاحة المعرفي، وتوفير الفرص التدريبية أل

 المعمومات لمجميع، لو تأثير كبير عمى تحقيق الميزة التنافسية.
وجود عبلقة ارتباطية بين توافر بيئة العمل اإليجابية وأبعاد الميزة التنافسية )النوعية  - ب

نافسي( اإلبداع واالبتكار الت –سرعة التسميم  –المرونة التنافسية  –التكمفة  –والجودة 
( بالنسبة لبعد المرونة التنافسية ، وعند 1417وذلك لوجود داللة إحصائية عند )

( بالنسبة لبقية األبعاد ، مما يعني أنو كمما توافرت بيئة العمل اإليجابية من 1410)
تشجيع األفراد عمى المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات، وتوفير اإلمكانات الفنية، 

مل الجماعي، وغيره، أثر ذلك إيجابيا عمى تحقيق الميزة التنافسية، والتحفيز عمى الع
 ولكن بعد المرونة ما زال يحتاج إلى التعزيز.

وجود عبلقة ارتباطية متوسطة بين توافر سموكيات التشارك المعرفي، وأبعاد الميزة  - ج
اإلبداع  –سرعة التسميم  –المرونة التنافسية  –التكمفة  –التنافسية )النوعية والجودة 

( بالنسبة لجميع األبعاد، 1410واالبتكار التنافسي( وذلك لوجود داللة إحصائية عند )
مما يشير إلى أن قيام الجامعة بنشر ثقافة التشارك وتعزيز السموكيات لدى أعضاء 
ىيئة التدريس من خبلل دعم األفكار المبدعة، وتقديم الحوافز المادية والمعنوية، 

يئة التدريس عمى مشاركة الزمبلء، كل ذلك لو تأثير كبير وتعزيز حرص أعضاء ى
 عمى تحقيق الميزة.

وجود عبلقة ارتباطية قوية بين توافر تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وأبعاد الميزة  - د
اإلبداع  –سرعة التسميم  –المرونة التنافسية  –التكمفة  –التنافسية )النوعية والجودة 

( بالنسبة ألبعاد )النوعية 1417ك لوجود داللة إحصائية عند )واالبتكار التنافسي( وذل
( لبقية 1410والجودة، المرونة التنافسية، وسرعة التسميم( فيما كانت الداللة عند )

األبعاد، مما يعني أن توافر تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت من موارد تقنية، وتوافر 
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ود نظام لؤلمن المعموماتي، وفريق دعم نظام تخزين لحفظ البيانات والمعمومات، ووج
 فني، وغيره، كل ذلك يؤثر إيجابيا في تحقيق الميزة التنافسية بالجامعة.

 ممخص نتائج الدراسة:
بعد عرض وتفسير ومناقشة البيانات التي تم الحصول عمييا عن طريق تطبيق أداة 

 الدراسة، توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية :
فاق أفراد العينة عمى توافر الثقافة التنظيمية بالجامعة بدرجة مرتفعة أوضحت الدراسة ات -

 داخل جامعة سوىاج مما يعني وجود بيئة مؤسسية خصبة لمتشارك المعرفي.
أكدت الدراسة أن ىناك بعض الجيود التي تبذل من قبل الجامعة لتوفير بيئة عمل  -

 انب أخرى.إيجابية وفعالة، مرتفعة في بعض الجوانب ومنخفضة في جو 
أكدت الدراسة توفر سموكيات التشارك المعرفي بالجامعة بدرجة مرتفعة من: عمل  -

جماعي، ونشر وتوزيع ونقل المعرفة، واالنفتاح عمى اآلخر، واتخاذ المواقف اإليجابية 
تجاه اآلخرين، وتبادل الخبرات معيم والثقة في نتائج التشارك المعرفي مع الزمبلء، 

 عمى الجامعة مسئولية الجميع، كما أن عيمة الدراسة يثقون بقدرتيم واإليمان بأن نجاح
زمبلئيم واآلخرين، وتعد تمك النتائج إيجابية وتؤكد كفاءة أعضاء  مع المعرفي التشارك

ىيئة التدريس وجدارتيم، ورغبتيم في التقدم واإلنتاج ورفع مستوى الجامعة من خبلل 
 التشارك المعرفي.

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بدرجة مرتفعة، مما يدل عمى  أبرزت الدراسة توافر -
اىتمام الجامعة بالبنية التحتية إلى حد كبير، من شبكة إنترنت وأجيزة حاسب آلي وقواعد 

 لحفظ الممفات ومعالجتيا، وذلك لحفظ البيانات.بيانات وغيرىا، وأن الجامعة تمتمك نظام تخزين 
مات الجامعة تتميز بالنوعية والجودة من خبلل االىتمام اتفقت عينة الدراسة عمى أن خد -

بالبنية التحتية لمجامعة، والتنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس والعاممين، وتحفيزىم 
 لتجويد تمك الخدمات وتسييل حصول الطبلب عمى الخدمات الخاصة بيم.
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حرص عمى تقديم أكدت عينة الدراسة انتياج الجامعة لسياسة التنافسية من خبلل ال -
خدماتيا بالتكمفة المناسبة لعمبلئيا من خبلل االلتزام بالمعايير الموضوعة وتقميل اليدر 
وانتقاء العاممين وتدريبيم لتجويد العممية التعميمية وأن ىناك جيودًا في تقديم الخدمات 

 والمنتجات بتكمفة مناسبة لقدرات العمبلء.
بالجامعة بدرجة مرتفعة، مما يعني أن الجامعة  اتفقت العينة عمى توفر محور المرونة -

لدييا قدرة عمى االستجابة لمتغيرات في ظروف العمل، وأنيا تعمل عمى تبسيط 
اإلجراءات، وتتمتع بالقابمية لمتكيف مع المتغيرات، إضافة إلى عدم الجمود في التمسك 

يادة رضا العاممين، ينعكس إيجابيًا عمى تحسين األداء، وز  بالموائح والقوانين، وىو ما
 وتسييل اإلجراءات المختمفة.

أكدت الدراسة سعى الجامعة إلى تطوير الكادر اإلداري واألكاديمي عن طريق الدورات  -
والبرامج التدريبية، وأنيا تقوم بالتحسينات المستمرة في خدماتيا لتتبلءم مع احتياجات 

المعاصرة، وتحقيق التنمية المينية المجتمع، وىو ما يعني التوجو نحو مواكبة التغيرات 
 لمعاممين، والتكيف مع سوق العمل.

أكدت الدراسة سعي الجامعة لتسميم خدماتيا في الوقت المناسب وتمبية احتياجات  -
المستفيدين بما يحقق رضاىم ورغبتيم في التفاعل مع الجامعة واالستفادة من إمكاناتيا 

 التقنية في تقديم خدماتيا بأسرع وقت.
فقت عينة الدراسة عمى توافر محور اإلبداع واالبتكار التنافسي بدرجة مرتفعة، مما يؤكد ات -

أن الجامعة تيتم بالجانب اإلبداعي؛ والذي يعد أمرًا ميمًا في تطوير أداء أعضاء ىيئة 
التدريس وتطوير الجامعة، لكونو مؤشرًا ميمًا لحل مشكبلت الجامعة، وتنميتيا، وتحقيق 

خبلل االىتمام بإبداعات أعضاء ىيئة التدريس والعاممين فييا لتطوير تنافسيتيا من 
 لممعايير العالمية.وتقديم مخرجات متميزة ومبدعة وفقًا  أدائيا،

أكدت عينة الدراسة أن ىناك العديد من معوقات التشارك المعرفي بين أعضاء ىيئة  -
ألعضاء ىيئة التدريس التدريس بجامعة سوىاج أىميا: قمة وجود حوافز مادية ومعنوية 
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لتعزيز التشارك المعرفي، يميو اعتقاد بعض أعضاء ىيئة التدريس بقمة جدوى التشارك 
المعرفي وضعف تشجيع الجامعة ألعضاء ىيئة التدريس لحضور الندوات والمؤتمرات 
المحمية والدولية وفقدان البعض لمثقة في معموماتيم مما يمنعيم من التشارك المعرفي 

قصور البنية التحتية التقنية في الجامعة البلزمة لتحقيق التشارك المعرفي الفعال و 
معارفيم الضمنية  مشاركة نتيجة وقوتيم سمطتيم فقدان من المعرفة أصحاب ومخاوف

 باإلضافة إلى العديد من المعوقات األخرى.
أظيرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند أي مستوى من مستويات  -

اللة بين متوسطات استجابات العينة مما يعني اتفاق رؤية أفراد العينة من الذكور الد
واإلناث ونوع الكمية نظرية وعممية والدرجة العممية وسنوات الخبرة والمشاركة في 

 المؤتمرات في تقدير واقع التشارك المعرفي لتحقيق الميزة التنافسية في جامعة سوىاج
ارتباطية بين التشارك المعرفي وتحقيق الميزة التنافسية في أظيرت الدراسة وجود عبلقة  -

الدرجة الكمية، مما يؤكد أن ىناك ارتباطًا بين أبعاد التشارك المعرفي وأبعاد الميزة 
 التنافسية بما يعني أنو كمما كان ىناك تشارك معرفي كمما زادت الميزة التنافسية بالجامعة.

فيما يتعمق بأبعاد التشارك المعرفي: توافر الثقافة  أظيرت الدراسة وجود عبلقة ارتباطية -
التنظيمية، توافر بيئة العمل اإليجابية، توافر سموكيات التشارك المعرفي، توافر تكنولوجيا 

المرونة  –التكمفة  –المعمومات واالتصاالت وبين أبعاد الميزة التنافسية )النوعية والجودة 
واالبتكار التنافسي( مما يؤثر إيجابيًا في تحقيق  اإلبداع –سرعة التسميم  –التنافسية 

 الميزة التنافسية بالجامعة.
 توصيات الدراسة:

في ضوء اإلطار النظري لمدراسة والنتائج التي أسفرت عنيا الدراسة الميدانية ولئلجابة 
عن السؤال الخامس والذي نصو "ما التوصيات والمقترحات اإلجرائية البلزمة لتفعيل دور 

 ارك المعرفي في تحقيق الميزة التنافسية بجامعة سوىاج؟ يوصي الباحث بما يمي:التش



 

 

 

 جامعة بني سويف
 مجمة كمية التربية

 وليوعدد ي
 2021 نىالجزء الثا 

702 

بناء ثقافة تنظيمية داخل الجامعة تدعم التشارك المعرفي بين أعضاء ىيئة التدريس  -
والعاممين باعتباره آلية لرفع جودة وظائف الجامعة، وتوفير البيئة المناسبة لتطبيقيا من 

قنية والثقافة التنظيمية المبلئمة بيدف تحقيق الميزة التنافسية ليا خبلل البنية التحتية الت
 والعمل عمى أن يعمل الجميع لرفع التصنيف المحمي والعالمي لمجامعة.

العمل عمى وجود خطة لتحفيز أعضاء ىيئة التدريس عمى التشارك المعرفي ورفع درجة  -
التشارك المعرفي ودعميم  الوعي لدييم بأىميتو وتنمية الحس الجماعي من قبميم نحو

 بالحوافز المادية والمعنوية لتعزيز التشارك المعرفي بينيم لتحقيق الميزة التنافسية لمجامعة.
العمل عمى وجود خطة لمتنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعة وتدريبيم عمى  -

تعزيز التشارك ميارات التشارك المعرفي وتمكينيم من استخدام التكنولوجيا الحديثة في 
فيما بينيم والتقميل من األعباء الممقاة عمى عاتقيم وتشجيع أعضاء ىيئة التدريس 

 لحضور الندوات والمؤتمرات المحمية والدولية.
تشجيع أعضاء ىيئة التدريس من خبلل بناء الثقة في معارفيم، وتمكينيم من المناصب  -

مما يشعرىم بجدوى التشارك المعرفي  المختمفة عمى أساس الكفاءة والخبرة السمطة والقوة
 ويشعرىم باألمان الوظيفي.

تطوير الموائح والتشريعات الجامعية بما يحقق الشراكة بين الجامعة والمؤسسات اإلنتاجية  -
 االتصال بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني.وتوفير تكنولوجيا المعمومات التي تيسر سبل 

ألعضاء ىيئة التدريس وعدم وضع قيود عمى ما تدرسو الجامعة توفير الحرية األكاديمية  -
وما يقولو أو ينشره أساتذتيا، أو ما يعبرون عنو من آراء عممية أو أكاديمية داخل 
الجامعة، وعدم تقييد المساىمة العممية لعضو ىيئة التدريس فيما يقدمو من أبحاث عممية 

 لعممي.طالما التزم الجميع بقواعد وأخبلقيات البحث ا
 يسمح مما العاممين بين التشارك المعرفي توفير الُمناخ الديمقراطي داخل الجامعة وتشجيع -

والطموحات، مما يتيح ليم فرص العطاء وتوفير جو  والمشاعر واآلمال األفكار بتبادل ليم
 من التعاون والتشارك لتحقيق أىداف الجامعة وتحقيق الميزة التنافسية ليا.
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بالجامعة من امتبلك ميارات التشارك المعرفي التي تمكنيم من تحقيق تمكين العاممين  -
الميزة التنافسية لمجامعة واالرتقاء بتصنيفيا محميًا وعالميًا، وبث روح اإليجابية والمثابرة 
دراك أىمية التشارك المعرفي في زيادة اإلنتاجية،  وروح الجماعة في نفوس العاممين، وا 

 عد عن الصراعات والمنافسات السمبية.ورفع الكفاءة لدييم، والب
االىتمام بإقامة المعارض والمؤتمرات المحمية والدولية داخل الجامعة وتفعيل الشراكات مع  -

مؤسسات المجتمع المختمفة؛ وتحمل األعباء المالية لمشاركة أعضاء ىيئة التدريس في 
قل كل ما ىو جديد األنشطة المحمية والعالمية، بيدف نشر ثقافة التشارك المعرفي ون

 لتحقيق الميزة التنافسية لمجامعة.
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تأثير التشارك المعرفي في تطوير الكفاءات الجماعية:  (.7102عبد المالك، ججيق؛ عبيدات، سارة. ) -27
، مجمة أداء المؤسسات الجزائريةميدانية في شركة ميديترام بالجزائر العاصمة.  دراسة
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 .702 -225(، ديسمبر، 2)
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دور شبكات التواصل االجتماعي في عممية توليد المعرفة وأثرىا عمى  (.7105عدوان، إياد زياد. ) -27
، رسالة ماجستيراإلبداع الوظيفي في مؤسسات التعميم العالي الفمسطيني في غزة. 

 كمية التجارة، الجامعة اإلسبلمية بغزة .
الحادي  (. ميارات إدارة المعرفة وعبلقتيا بميارات القرن7105العزب، إيمان صابر عبد القادر. ) -22
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مجمة المثنى لمعموم اإلدارية ىيئة التدريس: دراسة تطبيقية في كمية اإلدارة واالقتصاد. 
 .72 -0(، 2) 3، كمية اإلدارة واالقتصاد، جامعة المثني، واالقتصادية

(. أثر التفاعل بين إستراتيجيتين لممراجعة االلكترونية 7102عطية، داليا أحمد شوقي. ) -25
طي المراجعة )الفرد/التشارك( عمى التحصيل المعرفي الفوري )التمخيص/األسئمة( ونم

، كمية مجمة التربيةوالمرجأ وفاعمية الذات لدى الطبلب المعممين بكمية التربية. 
 . 070 -20(، يناير، 072) 3التربية، جامعة األزىر، 

 نشر والتوزيع.إدارة المعرفة، كفر الشيخ، دار العمم واإليمان لم (.7103عمي، أسامة محمد سيد. ) -25
(. دوافع مشاركة المعرفة وتأثيرىا في االلتزام التنظيمي دراسة 7105العميدي، ضرغام عمي مسمم. ) -71

، جامعة مجمة اإلدارة واالقتصاداستطبلعية آلراء عينة من موظفي جامعة الكوفة. 
 .070 -032(، 20(، السنة )007باتنة الحاج لخضر، الجزائر، )

روريات التميز المؤسسي من خبلل الكفايات األخبلقية لؤلستاذ الجامعي من ض (.7102العنزي، فيد. ) -70
المجمة العربية لمجودة وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية بجامعة حائل. 

 .002 -25(، فبراير، 0) 3، مركز الوراق لمدراسات واألبحاث، القاىرة، والتميز
. منظور منهجي متكامل :اإلستراتيجية اإلدارة(. 7112الغالي، طاىر محسن؛ إدريس، وائل محمد. ) -77

 عمان: دار وائل لمنشر.
(. إنتاج ومشاركة المعرفة في المؤسسة: الرىان الجديد إلدارة الموارد البشرية 7105فريد، إياد زياد. ) -73

رسالة لوالية وىران.  5110دراسة حالة المؤسسات الحاصمة عمى شيادة األيزو 
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م االقتصادية والعموم التجارية وعموم التسيير، جامعة أبي بكر ، كمية العمو دكتوراة
 بمقايد.

الشراكة البحثية بين الجامعات والقطاع الخاص وفق  (.7105) القباري، جود بن عمي بن جود اهلل. -72
،  كمية التربية، جامعة الممك رسالة دكتوراةمؤشرات مجتمع المعرفة: تصور مقترح . 

 سعود.
(. أثر أبعاد المنظمة الريادية في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة 7102القرنة، لميس يوسف أحمد. ) -77

رسالة )دراسة ميدانية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مدينة عمان(. 
 ، كمية األعمال، جامعة الشرق األوسط.ماجستير

سياسة القبول في الجامعات السعودية لتحقيق القدرة (. تطوير 7105القرني، حواء بنت محمد بن عمي. ) -72
 -مجمة العموم التربوية والنفسيةالتنافسية في ضوء التجارب العالمية "تصور مقترح". 

 7، فمسطين، المركز القومي لمبحوث بغزة، المجمة العربية لمعموم ونشر األبحاث
 .33 -0(، أغسطس، 71)

ي كمدخل لتطوير ميارات التعمم: دراسة استطبلعية لعينة من التشارك المعرف (.7105) صفاء. مباركي، -72
، مركز جيل مجمة جيل العموم اإلنسانية واالجتماعية طمبة الدراسات العميا )الجزائر(.

 .27 -77(، يناير، 25البحث العممي، الجزائر، )
 جامعة في المعرفة إدارة عمميات تطبيق درجة (.7107) أحمد. المنصوري محمد، عمي؛ جبران محمد، -75

 مجمة فييا.  التدريس ىيئة نظر أعضاء وجية من عمان سمطنة في قابوس السمطان
 .013 -0 (،7) 01 ب، جامعة الخميل بفمسطين، لمبحوث الخميل جامعة

متطمبات تفعيل الشراكة بين الجامعات المصرية ومؤسسات  (.7102محمود، منى عبد الحميم مرسي. ) -75
مجمة الجمعية المصرية  بعض الجامعات المعاصرة. العمل واإلنتاج في ضوء خبرات

، الجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية، لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية
 .373 -312(، نوفمبر، 71) 02القاىرة، 

  .االتجاهات الحديثة في التعميم الجامعي المعاصر وأساليب تدريسه(. 7117محمد منير. ) مرسي، -21
 القاىرة: عالم الكتب.

 . اإلسكندرية:اإلستراتيجية: تكوين وتنفيذ استراتيجيات التنافس اإلدارة (.7113) محمد. مرسي، نبيل -20
 الجديدة. الجامعية الدار
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(، اإلبداع التكنولوجي وتنمية الميزة التنافسية دراسة حالة 7102مسعودة، العمري؛ ماجدة، حيواني. ) -27
(، 2) 2جامعة الجزائر،  مجمة المؤسسة،. Freeمؤسسة االتصاالت الفرنسية 

752- 307. 
دار ال اإلسكندرية: .نظم المعمومات: مدخل لتحقيق الميزة التنافسية(. 7115معالمي، فيمي حيدر. ) -23

 .الجامعية لمنشر والتوزيع
(. ورقة عمل بعنوان: التشارك المعرفي ودفع حركة البحوث التكاممية 7105الميدي، سوزان محمد. ) -22

المؤتمر الدولي السنوي الثالث لقطاع الدراسات بالجامعات لتحقيق التنمية المستدامة. 
فبراير،  75 -72ن: . الفترة مالعميا والبحوث: البحوث التكاممية ... طريق التنمية

 . 577 -535، 7كمية البنات لآلداب والعموم والتربية، جامعة عين شمس، 
(. إسيام التشارك المعرفي في تشجيع الطمب عمى 7102ناصر، خمف لطيف؛ عمي، جياد حميد. ) -27

، كمية اإلدارة مجمة تكريت لمعموم اإلدارية واالقتصاديةوثائق التأمين عمى الحياة. 
 .72– 32(، 35) 3امعة تكريت، واالقتصاد، ج

(. نحو تسيير إستراتيجي لممعرفة والميزة التنافسية لممؤسسة 7117) سمبللي؛ وصاف، سعيدي. يحضية، -22
لممتقى الدولي حول المعرفة الركيزة الجديدة والتحدي التنافسي االقتصادية، ا

ئر، الجزا نوفمبر، جامعة بسكرة، 03 -07،الفترة من: لممؤسسات واالقتصاديات
(03 ،)32- 25. 
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