Association of Arab Universities Journal for Education and
Psychology
Volume 19

Issue 2

Article 5

2022

مقومات البيئة الجامعية وعالقتها بعمليات التشارك المعرفي
لدى الجامعات األردنية الخاصة. The Components of University
Environment and their relationship to the sharing process at
Jordanian private universities
محمد إبراهيم القداح
 األردن،جامعة البلقاء التطبيقية, moh.qaddah@seciauni.org

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aaru_jep
Part of the Education Commons

Recommended Citation
( "مقومات البيئة الجامعية وعالقتها بعمليات التشارك المعرفي لدى الجامعات األردنية2022)  محمد إبراهيم,القداح
الخاصة. The Components of University Environment and their relationship to the sharing process at
Jordanian private universities," Association of Arab Universities Journal for Education and Psychology:
Vol. 19 : Iss. 2 , Article 5.
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aaru_jep/vol19/iss2/5

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for
inclusion in Association of Arab Universities Journal for Education and Psychology by an authorized editor. The
journal is hosted on Digital Commons, an Elsevier platform. For more information, please contact
rakan@aaru.edu.jo, marah@aaru.edu.jo, u.murad@aaru.edu.jo.

البحث الخامس

مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس .….................المجلد التاسع عشر  -العدد الثاني 0202 -

مقومات البيئة الجامعية وعالقتها بعمليات التشارك المعرفي لدى الجامعات
األردنية الخاصة
د .محمد ابراهيم القداح

*

ملخص
ىدفت الدراسة إىل الوقوف على مقومات البيئة اجلامعية وعالقتها بعمليات التشارك ادلعريف لدى
اجلامعات األردنية اخلاصة ،وقد اختار الباحث عينة قصدية مشلت كافة أعضاء ىيئة التدريس يف ثالث
من اجلامعات اخلاصة  ،وعددىم ( );66عضو ىيئة تدريس ،منهم (<; )7عضوا للتخصصات
اإلنسانية ،و( )899عضوا للتخصصات العلمية ،استخدم الباحث يف دراستو ادلنهج الوصفي االرتباطي،
ولغاية صبع البيانات طور الباحث استبانة مكونة من جزأين أحدعلا للبيئة اجلامعية ،واآلخر للتشارك ادلعريف
استنادا إىل األدب النظري ،والتحوالت العادلية يف رلايل اخلصخصة والتفجر ادلعريف ،وقد أظهرت النتائج
مستويات مرتفعة يف توفر مقومات البيئة اجلامعية ،وشلارسة عمليات التشارك ادلعريف ،كما أظهرت أثرا
إغلابيا وداال إحصائيا للبيئة اجلامعية يف عمليات التشارك ادلعريف ،ويف ضوء تلك النتائج أوصى الباحث
بالعمل على تطوير الكفايات ادلهنية ألعضاء ىيئة التدريس عن طريق التدريب ادلستمر على ما يستجد يف
احلقول ادلعرفية والتقنية)68<( .كلمة.
الكلمات المفتاحية :البيئة اجلامعية،التشارك ادلعريف ،اجلامعات اخلاصة.

* جامعة البلقاء التطبيقية  -األردن
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The Components of University Environment and their
relationship to the sharing process at Jordanian private
universities
Dr. Muhammad Ibrahim Qadah
Al-Balqa` Applied University, Jordan.

Abstract
The study aims at identifying the components of university
environment on knowledge sharing processes and their
relationship at the private universities in Jordan. The researcher
has chosen a purposive sample made of all the faculty members
of 3 privet universities included (611) faculty members, among
which (267) members of the humanitarian specialties and (344)
members of the scientific specialties, the researcher used the
correlative descriptive method in this study. For data collection,
the researcher has developed a questionnaire composed of two
sections; one is for the university environment and the other is
for knowledge sharing, based on the theoretical literature and the
global transformations in the areas of privatization and
knowledge explosion. The results showed a high level in the
availability of the elements of the university environment and the
practice of knowledge sharing processes. The results also showed
a positive statistically significant effect for the university
environment on knowledge sharing processes. In the light of
these results, the researcher presented a number of related
recommendations, such as; development of the professional
competencies of faculty members through continuous training of
the latest knowledge and technical fields. (148 words)
Keywords: University environment, knowledge sharing, private
universities.
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مقدم ـ ـة :
تزايد االىتمام بإدارة ادلعرفة يف ادلؤسسات ادلتنوعة استجابة لظواىر متعددة غًنت مالمح القرن احلادي
والعشرين ،وتعد ظاىرة التفجر ادلعريف من أبرز تلك الظواىر ،ولذا جاءت ىذه االستجابة استثمارا
للموجودات الفكرية ادلتاحة يف الوصول إىل أفضل ادلمارسات األدائية ،والسلع اإلنتاجية شلا أحدث ثورة
يف عامل ادلعرفة وطرق تداوذلا ،والتفاعل معها ،واختزال الالزم منها ،كما أدت ىذه الظاىرة إىل التحول
باذباه اجملتمعات ادلعرفية اليت تتشكل من عمال ادلعرفة الذين يسعون إىل اإلنتاج ادلعريف ،واإلبداع الفكري
باعتبارعلا الثروة احلقيقية لتقدم اجملتمعات ورفاىها.
ويوصف التشارك ادلعريف بأنو القلب النابض يف عمليات إدارة ادلعرفة؛ فهو ميثل طاقة إغلابية وديناميكية
عالية اجلودة للنظام ادلؤسسي شلا يؤدي إىل صلاح ادلؤسسة يف الوصول إىل إنتاج معريف جديد يسهم يف
تطوير أدائها ،وذبويد سلرجاهتا.
وتربز ادلؤسسات التعليمية وعلى رأسها اجلامعات بدور ريادي للوصول إىل ىذه الغاية؛ فهي أداة بناء
الشخصية اإلنسانية ،وإعادة تشكيلها ،ولذا فقد ربتم على اجلامعات العمل على تطوير اسرتاتيجيات
سبكنها من االستجابة السريعة للمطالبات ادلتزايدة بالتغيًن من خالل اعتماد إدارة ادلعرفة قاعدة ومرتكزا
لالرتقاء هبا ،ورفع جودة العمليات التعليمية فيها ،وإغلاد بيئة عمل نشطة وفاعلة تظهر فيها بوادراإلبداع
واالبتكار الذين سيحققان ذلا ميزة تنافسية بٌن نظًناهتا (سعد .)7166 ،
وتعد اجلامعات من أبرز ادلؤسسات اإلنتاجية للمعرفة ،وأكرب ادلخزنٌن وادلصدرين ذلا يف اجملتمع ،وال
سيما إن كان ىناك إميان من أعضاء ىيئة التدريس بأعلية اإلنتاج ادلعريف؛ بوصفهم عماال للمعرفة شلا يعظم
من أدوارىم يف إحداث نقالت نوعية يف رلتمعاهتم نتيجة ما يتوصلون إليو من إضافات معرفية قد يكون
للتشارك ادلعريف دوره الرئيسي فيها ،وبناء عليو فإن على اجلامعات أن تستشعر مسؤولياهتا الريادية يف قيادة
اجملتمعات بغية الوصول إىل التقدم والتحضر ،والنمواالقتصادي.
لقد أصبح التعليم العايل أداة التنمية واالستثمار يف رأس ادلال األىم لدى ادلؤسسات اإلنتاجية واخلدمية
على حد سواء ،وتعترب البيئة اجلامعية بيئة حاضنة لعملية التشارك ادلعريف ألهنا تعد من البيئات مكثفة
ادلعرفة ،واليت تسهم بشكل فاعل يف بناء رلتمعات ادلعرفة ،والسيما أن طبيعة نشاطاهتا تتخذ من ادلعرفة
مادة ذلا ،كما أن خصائص مواردىا البشرية دبعارفهم ادلتعمقة ،وخرباهتم ادلتنوعة أداتان زلوريتان يف
عمليات التشارك ادلعريف ،وخلق معارف جديدة ،ومساعلات فكرية من خالل النشاطات والبحوث
ادلشرتكة.
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وينظر إىل البيئة اجلامعية من بعدين رئيسٌن األول ىو البعد الفيزيائي متمثال يف ادلباين وادلرافق وادلختربات
اليت تشكل وعاء لعمليات البحث والتدريس ،والتدريب والتشارك ادلعريف ،والبعد السيكولوجي الذي يشًن
إىل األجواء النفسية واالجتماعية السائدة بٌن ادلوارد البشرية ،وما يسودىا من عالقات وتواصل يثًن دافعية
األفراد ،ويزيد ضباسهم ضلو تداول ادلعرفة،وربليلها وإبداعها (القداح.) 716> ،
وتشًن ادلعرفة التشاركية إىل اخلربات والتجارب ادلرتاكمة اليت تسهم يف فهم ادلعرفة ،وتوظيفها يف ادلؤسسة،
وتنعكس على اخلربات الذاتية للعاملٌن فيها ،وتوسيع دائرة معارف اخلرباء وادلتخصصٌن ،وىذا ال ميكن أن
يتأتى إال بتبادل ادلعرفة وتناقلها عرب وسائل التفاعل االجتماعي ادلتنوعة ،كما أن الندوات واالجتماعات
التشاورية داخل اجلامعة تطرح فيها الرؤى واألفكار ،ويتم فيها تبادل اآلراء ،وصناعة القرارات.
وبناء عليو فإن البيئة اجلامعية ىي اليت تشكل اإلطار النفسي واالجتماعي السائد يف اجلامعة ألهنا نتاج
خلصائص ادلوارد البشرية وادلادية ،وما يسود فيها من شلارسات أكادميية وإدارية ،وعالقات اجتماعية
تفاعلية ترتك بصمات تأثًنية على درجة فاعليتها يف ربقيق أىدافها؛ فما التفاعل االجتماعي فيها إال شبرة
لبيئة جامعية نشطة تتيح لألكادمييٌن واإلداريٌن والطلبة الفرص للتعبًن عن أبنيتهم ادلعرفية ،واإلدالء
بآرائهم ،وعرض رؤاىم ،وتطلعاهتم ادلهنية.
ولعل ادلناخ التنظيمي ادلفتوح ىو أكثر ادلناخات التنظيمية ادلناسبة يف اجلامعات ألنو يأذن للعقول أن
تفكر بتلقائية ،و إرادة حرة ترتك للفرد اخليار فيما يتوصل إليو من معارف وتوجهات ،ويف الوقت ذاتو فإنو
يربىن على استعداده لتحمل مسؤولية األىداف اليت تقع على عاتقو.
وتتميز ىذه العملية يف اجلامعات عن غًنىا من ادلؤسسات بأهنا تتمحور حول األفراد ،ومتطلبات
إعدادىم للحياة ادلنتجة ،كما أهنا البيئة اليت تنشر منها ادلعرفة على مدار األيام دون مقابل (حسن،
;.)716
ويرى كل من عبداحلافظ وادلهدي ( )716:أن جوىر عمل اجلامعة يفرض عليها التزاما أدبيا وأخالقيا
أن تكون رائدة يف تبين اسرتاتيجية نشر ادلعرفة ،وتشاركها عرب نشاطاهتا على ادلستويٌن الداخلي واخلارجي؛
فعلى ادلستوى الداخلي ميكن أن يكون التشارك يف تطوير اخلطط الدراسية ،وبناء االسرتاتيجيات التعلمية،
وإعداد البحوث العلمية ادلشرتكة ،وتفعيل اللجان ادلهنية يف خدمة اجملتمع .وعلى ادلستوى اخلارجي ميكن
للجامعة أن تسجل حضورا ملفتا بالبحوث والدوريات الصادرة عنها ،وادلؤسبرات اليت تنظمها أو تشارك
فيها ،أو براءات االخرتاع اليت تسجل باسم مواردىا البشرية من أكادمييٌن وطلبة.
ويالحظ ىنا أن اجلامعات الفاعلة ىي اليت تتبىن ىذا النشاط احليوي على مستوى بيئتها الداخلية والبيئة
اخلارجية من حوذلا ،وتوفر ذلا البىن التحتية ،وادلقومات الداعمة ليكون سلوكا تلقائيا لدى أفرادىا ،ومؤشرا
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استدالليا على ىويتها شلا سيعظم من قدرهتا على الوصول إىل ميزة تنافسية بٌن نظًناهتا؛ بل وربقيق
إضافات نوعية تتفوق هبا على اجلامعات األخرى شلا غلعل منها ادلكان األنسب الذي تعد فيو ادلوارد
البشرية ادلؤىلة والقادرة على ربقيق نتاجات متميزة تنعكس على صورة اجملتمع يف تطوره االقتصادي،
وربضره ،ومنزلتو ادلتقدمة بٌن اجملتمعات ،لكن الوصول إىل ىذه الغاية يتطلب وجود مقومات بنيوية توفرىا
اجلامعات دلواردىا البشرية ،وسلرجاهتا ادلنتظرة كاذلياكل التنظيمية ادلنفتحة ،والثقافة التنظيمية الناظمة
لألداء ،واألدوات التقنية ادلتطورة ،وغًن ذلك.

 -1مشكلة الدراسة:

لقد بات تطوير األداء اجلامعي حاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى نظرا للتسارع ادلطرد يف األطر
ادلعرفية ،واألدوات التكنولوجية ،وانعكس ذلك بشكل واضح على األنشطة العلمية والثقافية واالقتصادية
للمجتمعات ،وقد تطلب ذلك كفايات مهنية متخصصة ،ومهارات إنسانية للتفاعل النشط مع األفراد
وادلواقف واألشياء؛ " فتحسٌن األداء ،وذبديد ادلنظمة مل يعد أمرا اختياريا تلجأ إليو ،ولكنو شرط جوىري
لبقائها ،وعدم اندثارىا" ( السلمي.)69،698> ،
وقد أكدت دراسات كل من ) Vilata&Morales&Betts(2012على أن اجلامعات ىي
ادلؤسسات األكثر قدرة على االرتقاء بادلنطقة اليت توجد فيها سواء عن طريق تدريب ادلوارد البشرية،
أومشروعات البحثالعلمي،أو النشاطات االجتماعية والثقافية ،كما طالب كافري ( )7168بضرورة إجراء
التغيًن اجلوىري للمنهجية اليت تنظم هبا اجلامعات نشاطاهتا ادلتنوعة ،وأن تعمل على بناء بيئة تعلمية أكثر
اتساعا ،وأمشل رلاال ،وأقوى على مواجهة التحديات .كما أشارت بعض الدراسات ،ومنها دراسة
الكحلوت) (2015إىل أعلية إجراء دراسات تتناول مقومات البيئة اجلامعية وعالقتها بادلتغًنات اليت
تتصل بكفاءة اجلامعات ،وربقيقها لرسالتها.
من جانب آخر فقد تزايد دور القطاع اخلاص يف بناء اجملتمعات ،وتشكيل صورهتا يوما بعد يوم؛ إذ أنو
ميارس نشاطاتو االستثمارية على مستوى ادلنظمات اإلنتاجية للسلع وادلنتجات،وادلؤسسات اخلدمية
كالتعليم والصحة ،وتربز اجلامعات اخلاصة يف األردن يف استقطاب أعداد من طلبة ادلملكة وخارجها يف
الربامج الدراسية ادلختلفة ،وقدالحظ الباحث من واقع عملو ادليداين أن ىذه اجلامعات تتنافس فيما بينها
على تقدمي خدمات نوعية ربقق ذلا ادليزة التنافسية ،إضافة إىل تطوير البيئة اجملتمعية من حوذلا.
واستنادا إىل الفرضية القائلة بأن تداول ادلعرفة وتوظيفها يف األداء ىو البوابة الرئيسة لتقدمي اخلدمات
ادلتميزة فقد جاءت ىذه الدراسة زلاولة الختبار ىذه الفرضية.
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 -2أهمية الدراسة:
تستمد ىذه الدراسة أعليتها من أعلية ادلوضوع الذي طرحتو وىو التشارك ادلعريف ،ودوره يف تطوير
األداء ادلؤسسي للجامعات ،كما تنبع أعليتها من طبيعة اجملتمع الذي تناولتو والذي ميثل اجلامعات
اخلاصة ،وسعيها إىل التنافسية ،والتميز والريادية باعتبارىا مشاريع استثمارية إضافة إىل رسالتها اخلدمية
شلثلة بإعداد الناشئة للحياة العملية.
وتتضح أعليتها فيما يلي:
 أهنا تلقي الضوء على مقومات البيئة اجلامعية النشطة واليت ميكن أن تظهر فيها ادلبادرات اإلبداعية،وبراءات االخرتاع ،واإلضافات ادلعرفية اجلديدة.
 أهنا قد تضيف أفكارا تتعلق بالتشارك ادلعريف ،وضرورتو العصرية يف البيئات التعليمية ادلتنوعة ،وال سيمااجلامعات.
 أهنا ميكن أن توفر دلخططي السياسات التعليمية يف وزارة التعليم العايل واجلامعات توصيات ميكناإلفادة منها يف زبطيط النشاطات األكادميية والبحثية لتفعيل عمليات التشارك ادلعريف.
 -3أهداف الدراسة:

هتدف ىذه الدراسة إىل الوقوف على ما يلي:
 درجة توافر مقومات البيئة اجلامعية الفاعلة يف اجلامعات األردنية اخلاصة. درجة فاعلية عمليات التشارك ادلعريف القائمة يف اجلامعات األردنية اخلاصة. الفروق يف درجة فاعلية عمليات التشارك ادلعريف بٌن أعضاء ىيئة التدريس تبعا لطبيعةالتخصص ( إنسانية ،علمية).
 العالقة بٌن مقومات البيئة اجلامعية وعمليات التشارك ادلعريف يف اجلامعات األردنية اخلاصة. -4أسئلة الدراسة:
رباول ىذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 -6ما درجة توافر مقومات البيئة اجلامعية الفاعلة يف اجلامعات األردنية اخلاصة من وجهة نظر أعضاء
ىيئة التدريس؟
 -7ما درجة فاعلية عمليات التشارك ادلعريف يف اجلامعات األردنية اخلاصةمن وجهة نظر أعضاء ىيئة
التدريس؟
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 -8ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a=0.05يف درجة فاعلية عمليات
التشارك ادلعريف بٌن أعضاء ىيئة التدريس يف اجلامعات األردنية اخلاصة تعزى إىل طبيعة التخصص
(إنسانية ،علمية )؟
 -9ىل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) )a= 0.05بٌن مقومات البيئة اجلامعية
وعمليات التشارك ادلعريف يف اجلامعات األردنية اخلاصة؟

 -5مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية:
تضمنت الدراسة صبلة من ادلصطلحات اليت ميكن تعريفها على النحو اآليت:

البيئة الجامعية  :تعرف البيئة اجلامعية بأهنا "ادلناخ اجلامعي الذي يعيش فيو الطالب ،ويتأثربو طوال
دراستو،أو كل ما ػليط بو من إمكانات مادية أو بشرية "(السلمي.)68،716< ،
وتعرف إجرائيا بأهنا رلموعة من ادلقومات البشرية وادلادية اليت تؤثرعلى الطالب اجلامعي بصورة إغلابية أو
سلبية ،وتقاس بالوزن القيمي الستجابات أفراد عينة الدراسة على األداة ادلعدة لذلك.

التشارك المعرفي:عملية سلططة يتم فيها تبادل األفكار وادلعارف واخلربات بٌن األفراد العاملٌن يف
مؤسسة ما ،وتعتمد على مقدرة األفراد على تبادل معارفهم الصرػلة والضمنية مع اآلخرين حبيث تكون
متاحة للجميع). (Manaf& Marzuki,2009,7
وتعرف إجرائيا بأهنا عملية تبادل أعضاء ىيئة التدريس يف اجلامعة للمعلومات واألفكار ،واخلربات
الظاىرة والضمنية داخل اجلامعة وخارجها ،ويستدل عليها بالوزن القيمي الستجابات أفراد عينة الدراسة
على األداة ادلعدة لذلك.

 -6الدراسات السابقة:

قد تعددت الدراسات اليت تناولت متغًني البيئة اجلامعية ،والتشارك ادلعريف؛
ففي مجال البيئة الجامعية أجرى ( Arnold )7111دراسة بعنوان " pupils perceived to
"Academic Climate in different Academical Levels؛ حيث ىدفت إىل
الكشف عن إدراك الطلبة للمناخ األكادميي يف مستويات دراسية سلتلفة ،وبيان أثر كل من اجلنس
والتخصص ،وادلستوى الدراسي يف تقديرمواصفات ىذا ادلناخ ،واستخدم الباحث استبانة مت توزيعها على
عينة مؤلفة من ( ) 789طالبا من ادلستوى الرابع يف زبصصات علمية وإنسانية يف جامعة ونفر يف الواليات
ادلتحدة ،وقد أظهرت الدراسة مستويات متباينة يف إدراك مواصفات ادلناخ التنظيمي للجامعة تبعا دلتغًنات
اجلنس ،والتخصص ،وقدجاءت لصاحل اإلناث ،ولصاحل التخصصات العلمية.
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وهدفت دراسة الحولي (> )716إىل تقومي جودة البيئة اجلامعية من وجهة نظر خرغليها يف اجلامعة
اإلسالمية بغزة ،وقد طور الباحث استبانة تضمنت رلاالت القبول و التسجيل ،و شؤون الطلبة ،واألندية
و ادلختربات العلمية ،و ادلكتبة و القاعات الدراسية ،و مالعب اجلامعة ،وقد وزعت األداة على (=)=:
طالبا و طالبة من اخلرغلٌن ،وقد كشفت النتائج عن تقديرات متوسطة للخدمات ادلقدمة يف تلك اجملاالت
باستثناء رلايل سلتربات احلاسوب و ادلكتبة؛ فقد سجلت تقديرات أقل من ادلتوسط.
كما أجرى كل من قاسم وعلي ) (2015دراسة ىدفت إىل ربليل أراء الطالب لبعض خصائص

اخلدمة ادلقدمة يف اجلامعات احلكومية السورية باعتبارىا متطلبا أساسيا للعمليات التدريسية ،والنشاطات
التفاعلية يف اجلامعة؛ حيث مت قياس ادلقومات ادلادية بتقييم خدمات ادلكتبة والرعاية الطبية ،واخلدمات
ادلرافقة ،أما ادلقومات األكادميية فقد مت قياسها من خالل أعضاء اذليئة التعليمية ،و أساليب التدريس،
والكتب ادلقررة ،وقد مت توزيع استبانة مكونة من ( ; )7فقرة على عينة مؤلفة من (  )611طالب وطالبة
من كلية االقتصاد يف جامعة حلب ،وقد أظهرت النتائج أن درجة توافر تلك ادلقومات قد تراوحت بٌن
ادلتوسطة والضعيفة.
وهدفت دراسة عبداهلل ( )7166إىل الوقوف على مقومات البيئة اجلامعية يف بعديها ادلادي و البشري

من وجهة نظر طالب كلية ادلوارد الطبيعية والدراسات البيئية جلامعة السالم السودانية ،وقامت الباحثة
بإعداد استبانة مكونة من (;=) فقرة موزعة على سبعة زلاور على عينة قصدية مؤلفة من ( )88طالبة،
وقد أفرزت النتائج ارتفاعا يف ادلتوسط احلسايب للمقومات البشرية شلثلة بأعضاء ىيئة التدريس والطالبات،
وإدارة اجلامعة ،ويف ادلقومات ادلادية ادلتعلقة باحملتوى التعليمي ،والبناء اجلامعي ،والتقنيات احلديثة.
وأجرى كل من ( Chen&Huang)2012دراسة بعنوان "Learning in a u-

Museum: Developing a context-aware ubiquitous learning
 ،" environmentأي "التعلم يف ادلتحف :تطوير بيئة تعلمية شاملة" ،وقد ىدفت الدراسة إىل
تقدمي مقرتح لنظام بيئة تعلمية شاملة تعتمد على الشبكات السلكية ،واألجهزة احملمولة باليد ،وتكنولوجيا
البيانات ،وقد طبق ادلنهج التجرييب على عينة مؤلفة من ( )91طالبا يف تايون ،وقد أظهرت النتائج تفوقا
واضحا يف درجة تقديرات طلبة اجملموعة التجريبة على تقديرات طلبة اجملموعة الضابطة ،كما أن البيئة
التعلمية الشاملة دبفهومها التقين ربفز الطلبة على التعلم ،وربسن من قدراهتم على التفكًن اإلبداعي،
واستكشاف معارف جديدة.
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كما سعت دراسة الزبيدي ( )7168إىل الكشف عن ادلقومات ادلادية واألكادميية للجامعات ادلثالية
من وجهة نظر طالبات جامعة بابل ،وتكونت عينة الدراسة من ( )711طالبة ،وقد طورت الباحثة
استبانة من (>> ) فقرة سبثل كل منها معيارا عاما دلقومات البيئة اجلامعية ادلثالية اليت ميكن االستناد إليها
يف ضمان اجلودة االعتمادية ،وقد أظهرت النتائج مستويات عالية لتلك ادلعايًن من وجهة نظر الطالبات،
وال سيما يف رلال تعليم الفتاة اجلامعية.
وقام الكحلوت ) (2015بدراسة ىدفت إىل تبيان أثر البيئة التعليمية على األداء األكادميي لطلبة

اجلامعة اإلسالمية يف غزة ،وقد طور استبانة تضمنت ثالثة زلاور ىي البيئة اخلارجية ،والبيئة الداخلية،
وادلشاكل الفردية للطلبة ،وقام بتوزيعها على عينة مؤلفة من (<;) طالبا من قسم اذلندسة ادلعمارية يف
اجلامعة ،وكشفت النتائج أن أسباب مشاكل التحصيل العلمي للطلبة ،واطلفاض مستوياهتم التعليمية
تعود إىل عدم توافر مقومات بيئة مناسبة على ادلستوى الداخلي واخلارجي إضافة إىل عدم توافر
اإلمكانات الالزمة لتلبية االحتياجات الشخصية للطلبة.
أما في مجال التشارك المعرفي فقد سعت دراسة كل من &Buckly

)Giannakopoulos (2009واليت جاءت بعنوان " Challenge in knowledge
 " sharing in higer ducationإىل ربديد درجة التشارك ادلعريف يف اجلامعات احلكومية وغًن
احلكومية يف جوىانسبًنغ يف جنوب افريقيا ،وربديد العوامل اليت تعيق ىذه العملية بٌن األكادميٌن،
وتكونت عينة الدراسة من( ):9عضو ىيئة تدريس ،وقد استخدمت االستبانة يف صبع البيانات ،وأكدت
النتائج على وجود رغبة شديدة من ادلشاركٌن يف تشارك ادلعرفة مع زمالئهم ،وأن التشارك ادلعريف يزيد الثقة
بٌن األعضاء ،ويسهم يف زيادة القاعدة ادلعرفية لديهم ،وأن نقل ادلعرفة وتشاركها يشكالن العامل األساسي
للوصول إىل رلتمع ادلعرفة.
كما أجرى كل من ) Lauring&Selmer (2012دراسة بعنوان " Knowledge
 ،" Sharing in Diverse Organizationsوقد ىدفت إىل اختبار األنواع ادلختلفة من
التشارك ادلعريف السائد بٌن األكادمييٌن ،و فيما إذا كان التشارك يتأثر بالتنوع الثقايف و اللغوي أم بالتنوع
الدميوغرايف ،وتألفت عينة الدراسة من (>= )9عضو ىيئة تدريس ميثلون (; )6دائرة أكادميية يف ثالث
جامعات دظلاركية ،وصبعت البيانات باستخدام اختبار للتشارك ادلعريف ،و االستبانة ادلفتوحة ،وقد أظهرت
النتائج أن التشارك ادلعريف يرتبط بالتنوع الثقايف واللغوي أكثر من التنوع الدميوغرايف.
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في حين حاولت دراسة العسكري ) (2013تبيان أثر عوامل الثقافة التنظيمية شلثلة بالثقة ،والصراع
الفكري ،والتوجو اإلبداعي ،وادليل ضلو ادلخاطرة ،والعوامل الدميوغرافية شلثلة باجلنس والعرق ،وسنوات
اخلدمة ،والرتبة األكادميية يف التشارك ادلعريف ،وقد مشلت العينة ( )<1عضو ىيئة تدريس يف جامعة
القادسية العراقية ،وقد اتضح وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بٌن أبعاد الثقافة التنظيمية ،وعملية
التشارك ادلعريف ،وأن الصراع الفكري من أكثر العوامل ادلؤثرة يف التشارك ادلعريف ،ومل تظهرعالقة ارتباط دالة
إحصائيا فيما يتعلق بالعوامل الدميوغرافية باستثناء اجلنس ،وكانت العالقة لصاحل اإلناث.
وأجرى كل من ) Islam &Ikeda &Islam (2013دراسة بعنوان " Knowledge

sharing behavior influences: a study of information science and
 ،" library management faculities in Bangladishوذلك هبدف قياس سلوكات
التشارك ادلعريف يف إدارة ادلكتبات وعلم ادلعلومات يف بنجالدش ،وتكونت العينة من (< )9عضو ىيئة
تدريس ،وقد استخدم الباحثون اختبارات ( سان -ويتين) ،و( كروسكال – واالس) إضافة إىل االستبانة،
وقد أظهرت الدراسة مستوى مرتفعا يف اذباىات أعضاء ىيئة التدريس ضلو التشارك ادلعريف ،واستعدادىم
دلمارستو.
وفي دراسة أجرها كل من ) Shahzadi&Hameed&Kashef (2015وعنواهنا

" Individual motivational factors of optimistic koweledge sharing
" among university academia؛ حيث ىدفت إىل ربديد تأثًن العوامل الفردية ( توقعات
النتائج ،والكفاءة الذاتية ،والتمتع دبساعدة اآلخرين) على التشارك ادلعريف لدى أعضاء ىيئة التدريس يف
اجلا معات الباكستانية ،وقد أعدت استبانات خاصة بذلك ،ومت تطبيقها على عينة مؤلفة من (<)87
عضو ىيئة تدريس يف جامعات روالبندي وإسالم أباد ،وقد توصلت الدراسة إىل أن صبيع العوامل الفردية
ترتبط ارتباطا قويا بسلوك التشارك ادلعريف يف تلك اجلامعات وال سيما عامل الكفاءة الذاتية.
وهدفت دراسة عبد الحافظ ومهدي ) (2015إىل تعرف واقع شلارسة التشارك ادلعريف والعوامل ادلؤثرة

فيو لدى أعضاء ىيئة التدريس بكليات الرتبية يف بعض اجلامعات العربية ،والوصول إىل آلية مقرتحة لتعزيز
شلارسة التشارك ادلعريف ،والتغلب على معوقاتو فيها ،وقد أجريت الدراسة على عينة قصدية مؤلفة من
( )699عضو ىيئة تدريس يف جامعات األزىر وعٌن مشس ،والسلطان قابوس ،وادللك خالد ،وقد طور
الباحثان استبانة لتطبيقها على عينة الدراسة ،كما اعتمدت ادلعاجلة ادلنهجية أسلوب التحليل العاملي
االستكشايف لتحديد العوامل ادلؤثرة يف شلارسة التشارك ادلعريف .وقد أظهرت النتائج درجة متوسطة يف
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شلارسة التشارك ادلعريف يف اجلامعات ،وبينت أن ىناك عاملٌن رئيسٌن يؤثران يف شلارسة ىذه العملية علا
العامل التنظيمي والعامل الشخصي.
كما قامت الشهري (< )716بدراسة ىدفت التعرف إىل الدور الثقايف والتحفيزي للقيادة األكادميية

يف تنمية التشارك ادلعريف ،والعوامل ادلؤثرة فيو كما يدركها أعضاء ىيئة التدريس يف جامعة ادللك خالد
بأهبا ،وتكونت عينتها من (> )86عضوا من أعضاء ىيئة التدريس يف إحدى عشرة كلية تابعة جلامعة
ادللك خالد ،واستخدمت الباحثة االستبانة أداة للدراسة؛ حيث أظهرت النتائج أن الدور الثقايف
والتحفيزي للقيادة األكادميية يف تنمية التشارك ادلعريف كان متوسطا ،ومل تظهر فروق ذات داللة إحصائية
تعزى دلتغًني اجلنس أو اخلربة.
وأجرى المسعودي والدوغان (= )716دراسة ىدفت إىل ربديد أثر البيئة الداخلية على التشارك

ادلعريف يف جامعة جدة ،وىي دراسة ميدانية على العاملٌن اإلداريٌن يف تلك اجلامعة؛ حيث مت اختيار عينة
عشوائية طبقية تكونت من ( ) 7=1فردا ،واستخدم الباحثان االستبانة أداة للدراسة ،وقد أظهرت نتائجها
وجود أثر دال إحصائيا لعناصر البيئة الداخلية مرتبة على النحو اآليت (:اذليكل التنظيمي ،الثقافة
التنظيمية ،القيادة ،تكنولوجيا ادلعلومات) على التشارك ادلعريف.
وقام ( Joosung (2018بدراسة عنواهنا " Effects Of Knowledge Sharing

"on Individuals in Higher Learning Institution In Korea؛ إذ ىدفت إىل
معرفة آثار تشارك ادلعرفة على األفراد يف مؤسسات التعليم العايل يف كوريا ،وكانت أول مادة حبثية حققت
يف العالقة بٌن تشارك ادلعرفة واإلبداع الفردي من الناحية النظرية ،وقد تشكلت العينة من ( )719طالب
من ادلعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا ادلتقدمة (  ، )KAISTواستخدم الباحث استبانة متعددة
العناصرال ستكشاف العوامل واألسباب الكامنة وراء عملية التشارك ادلعريف ،وكان من أىم النتائج أن بناء
رأس ادلال االجتماعي داخل ادلنظمة يسهم يف الوصول إىل تشارك معريف فعال ،كما يؤدي إىل زيادة
إبداعات األفراد.

وأجرت مباركي (> )716دراسة سعت التعرف إىل التشارك ادلعريف كمدخل لتطوير مهارات التعلم

" دراسة استطالعية لعينة من طلبة الدراسات العليا يف اجلزائر" ،وقد مت اختيار ( )=7طالبا من طالب
الدراسات العليا يف اجلامعات اجلزائرية بالطريقة العشوائية الطبقية ،واستخدمت الباحثة االستبانة أداة
للدراسة ،ومن أىم نتائجها وجود عالقة طردية بٌن التشارك ادلعريف ومهارات التعلم من وجهة نظر الطلبة،
يف حٌن ال توجد فروق ذات داللة إحصائية دلتغًني اجلنس أو اخلربة.
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يستدل شلا سبق أن تلك الدراسات قد تناولت متغًني البيئة التعلمية والتشارك ادلعريف ،وعالقة كل
منهما دبتغًنات متنوعة كضمان اجلودة ،والتحصيل العلمي للطلبة ،والعوامل اليت ربد من التشارك ادلعريف،
ومهارات التعلم ،وغًن ذلك ،وقد سبيزت ىذه الدراسة بأهنا قد حاولت الوقوف على مقومات البيئة
اجلامعية الالزم توافرىا للوصول إىل تشارك معريف فعال لدى أعضاء ىيئة التدريس والطلبة ،شلا يسهم يف
ال تنمية ادلهنية ألعضاء اذليئات التدريسية ،والوصول إىل سلرجات قادرة على التفاعل مع ادلعرفة ،واستثمارىا
يف احلقول اإلنتاجية ادلتنوعة وال سيما يف القطاع اخلاص الذي يسعى إىل توفًن ادلتطلبات الالزمة كي
ميارس نشاطو االستثماري بتفوق وصلاح.

 -7اإلطار النظري:

"
يعد التشارك ادلعريف نشاطا زلوريا يقوم على رصد ادلعرفة ادلتاحة ،وتبادذلا والتفاعل يف مضامينها؛
فالتشارك ادلعريف بٌن أعضاء ىيئة التدريس من العوامل اليت تسهم يف االرتقاء باجلامعات ،وقدراهتا البحثية،
ومستويات جودة أنشطتها”(حسن ،)6;1،716; ،ويشار ىنا إىل أنو ليس من ادليسور تطبيق نظام
التشارك ادلعريف يف مؤسسات دول العامل الثالث نتيجة حرص الكثًن من ادلؤسسات أو األفراد على
االحتفاظ بادلعرفة ،أواخلربة النوعية لغايات التميز والتنافسية شلا يتطلب توفًن بيئة عمل قائمة على التعاون،
والتواصل ادلستمر بٌن األفراد وادلؤسسات.
وتعد عملية التشارك ادلعريف أحد أىم عمليات إدارة ادلعرفة دلا ذلا من دور فاعل يف تطوير الكفايات
ادلهنية للموارد البشرية ،كما أهنا تعمل على ربسٌن ادلهارات التنظيمية لألفراد ،وتقليصهم لألخطاء،
واستثمارىم للوقت ،وإصلازىم للمهمات بطرائق أكثرفاعلية).(Assefa,2010
من جانب آخر فإهنا تعمل على ربويل ادلعرفة إىل أصول خاصة بادلؤسسة لتصب يف بوتقة رأس ادلال
الفكري بعد أن زبضع إىل عمليات التحليل واالستنتاج أثناء عمليات التشارك ادلعريف ،ولذا فإهنا األداة
الفاعلة يف تنمية األصول ادلعرفية للمؤسسة بصورة مستمرة ،كما أهنا سبيل لعمليات اإلبداع واإلنتاج
ادلعريف؛ فمن خالذلا تظهر أفكار كامنة لدى األفراد ،وتتحول بطبيعة احلال من معرفة ضمنية إىل معرفة
صرػلة للمؤسسة شلا ميكنها من بناء أنظمة وظلاذج تيسر تعلم األفراد ،واكتساهبم خلربات جديدة ،كما
أهنا تؤدي إىل نشر األفكار ادلبتكرة ،واحللول اإلبداعية يف ادلؤسسة شلا ينعكس على أدائها وعلى سلرجاهتا،
وال سيما لدى ادلوظفٌن اجلدد الذين ػلتاجون إىل التكيف السريع مع بيئة العمل
) .(Mclnerney&Mohr , 2007
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ويرى كل من ) Peimey & Yin (2008أن ادلوظفٌن إذا ما حاولوا العمل فرادى يف مؤسسة ما
فإهنم سيفشلون ،أما إذا ما انفتحوا على بعضهم ،وتقامسوا ادلعرفة فإن ىذا سيقود إىل ربقيق األىداف
ادلؤسسية بصورة ناجحة.
كما أن للتشارك ادلعريف أعلية يف اجلانب اإلنساين للجامعة ؛إ ذ أنو يعمل على تنمية العالقات
االجتماعية بٌن األكادمييٌن واإلداريٌن ،وكافة العاملٌن إضافة إىل الطلبة شلا يعزز االنتماء ادلؤسسي والرضا
الوظيفي ورفع الروح ادلعنوية لدى ىذه الفئات ،ويؤكد ) Campbell(2009على أن القيمة احلقيقية
للموظفٌن ليست يف كم العمل الذي يستطيعون إصلازه ،وإظلا يف كم ادلعرفة اليت ابتكرت يف سياق أدائهم
دلهماهتم .وغالبا ما يرتبط ىذا النجاح دبا ميتلكو أعضاء ىيئة التدريس من كفايات مهنية ،و مهارات
أدائية ،و إدلام معريف متجدد؛ فمع أن لكل مدخالت التعليم اجلامعي قدرا من األعلية إال أن ادلعلم ىو
العامل احلاسم يف صلاح ادلهمات أو فشلها (ادلغريب.)711> ،
ويأيت دور قيادة اجلامعة يف ربفيز أعضاء ىيئة التدريس لتداول ادلعرفة من خالل عمليات التدريب
ادلستمر ،وإقامة الندوات ،وعقد ادلؤسبرات ،ودعم البحوث العلمية ؛ فهذا من شأنو أن يسمو هبم إىل
مستويات تفكًنية تتجاوز حدود استدعاء ادلعرفة وربليلها إىل نقدىا و تقييمها ،و طرح بدائل إبداعية
لألفكار ادلتداولة.
ومن جانب آخر فإن للثقافة الشخصية اليت يتمتع هبا أعضاء ىيئة التدريس تأثًنا واضحا يف توصيف
البيئة التعليمية؛ فما عمليات التفاعل اليت تتم بينهم إال نتاج للبيئة االجتماعية اليت تتشكل من
خصائصهم الثقافية.
ويتخذ التشارك ادلعريف صورا متعددة منها :جلسات احلوار ادلتخصصة ،والندوات وادلؤسبرات العلمية،
وورش التدريب وغًنىا ،ويف ىذه الفعاليات يتم التشارك يف صنفٌن من ادلعرفة علا :
ادلعرفة الصرػلة :وىي ادلعرفة اليت يتمكن األفراد من الوصول إليها ،والتعبًن عنها بصور وأشكالوعالقات زلددة ،وغالبا ما تتوافر ضمن ما يطلق عليو رأس ادلال الفكري للمؤسسة ،وميكن توظيف
التكنولوجيا للوصول إليها بصورة أكثر فاعلية (القداح.)716= ،
 ادلعرفة الضمنية :وىي ادلعرفة ادلخزنة يف عقول اخلرباء وادلتخصصٌن ،وسبثل خربات نوعية متقدمة ،وميكنربويلها إىل معرفة متاحة عن طريق عمليات التشارك ادلعريف؛ إذ أن ىذه العملية تعتمد على انتقال ادلعرفة
داخل ادلؤسسة باعتبارىا اخلطوة احلامسة ضلو ضلقيق تشارك معريف فعال( احلضرمي.)716< ،
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وتسهم عمليات التفاعل االجتماعي يف تبادل ادلعرفة الضمنية بٌن األفراد شلا يؤدي إىل خلق معرفة مطورة،
ولذا فإن سلرجات ىذه العملية تكون خلقا دلعرفة جديدة ،أو تفسًنات مقنعة لظاىرة ما ،أو تقدمي
اقرتاحات  ،أو توصيات تعود بالنفع على ادلؤسسة.
وتتم عملية التشارك عرب آليات مؤسسية تتصل بادلذكرات والتقارير ،وادلؤسبرات الرمسية ،والدوريات
الصادرة عن مؤسسة ما ،وآليات غًن رمسية ومنها اللقاءات اليت تتم بٌن األفراد خارج ادلؤسسة ،وما يتم
فيها من حوارات مهنية متخصصة.كما ميكن أن تتحقق بصورة مباشرة حبضور األفراد لورش تدرييبية ،أو
ندوات أو زلاضرات ،وآليات غًن مباشرة كادلناقشات اليت تتم عرب الشبكة العنكبوتية والربيد اإللكرتوين،
والفعاليات اليت تتم متابعتها عن بعد .وتتوقف عمليات التشارك ادلعريف فيها على مدى فاعلية األفراد يف
احلوار ،وطرح التساؤالت للوصول إىل استنتاجات.
ويالحظ ىنا أن عملية التشارك ادلعريف عملية لولبية تصاعدية تبدأ داخل ادلؤسسة على مستوى األفراد
بتبادل ادلعارف واخلربات ،وتتحرك صعودا إىل ادلستوى اجلماعي متمثال بفرق العمل ادلتخصصة ،ومن مث
بٌن وحدات ادلؤسسة بأكملها ،وقد تتسع الدائرة لتشمل ادلؤسسات ادلماثلة يف اجملتمع (الشهري،
<.)716
وتتنوع رلاالت التشارك ادلعريف يف ضوء ادلهمات األدائية اليت ميارسها العاملون يف ادلؤسسات التعليمية،
ومن ذلك :
 إنتاج أفكار ،وتطوير نشاطات ذات صلة باخلطط الدراسية ،أو ادلناىج ادلدرسية واليت يتم تفريغهابصور وأشكال متنوعة لالستخدام يف احملاضرات والدورات التدريبية ،والنشاطات ادلتنوعة ،وغالبا ما
تكون ىذه األفكار والنشاطات متفرقة وخاصة بكل فرد نظرا لعدم وجود قنوات اتصال منظمة
لعمليات التشارك ادلعريف شلا يقلل من الفائدة ادلرجوة منها على مستوى ادلؤسسة التعليمية (مركز
الدراسات االسرتاتيجية.)7167 ،
 ادلساعلة يف تأليف الكتب ادلرجعية والبحوث ادلشرتكة ،وتقدمي اخلدمات االستشارية ،وعقدالندواتالعلمية ،وادلؤسبرات ادلتخصصة.
وتتوقف فاعلية التشارك ادلعريف يف ادلؤسسات التعليمية على قدرهتا يف توفًن ادلقومات اآلتية :
 القيادة اإلدارية :ويتمحور دورىا يف دعم وتعزيز قيم تشارك ادلعرفة ،وتوفًن الوقت الكايف لألفرادللتفاعل فيما بينهم )  .(Fallwood & Delbridge,2012كما أهنا تعمل على إعادة
تشكيل الذاكرة التنظيمية للمؤسسة من خالل صبع األفكار النوعية ذات القيمة العالية ،وربويلها إىل
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مهارات تطبيقية وزبزينها ،ومن مث يتم استخدامها من قبل األفراد ،وبناء نظام يتيح مستويات عالية من
التعلم التنظيمي داخل ادلؤسسة ،واالتصال بادلؤسسات وادلراكز ذات العالقة.
 اذليكل التنظيمي :يقوم اذليكل التنظيمي على ربديد ادلهمات األدائية ،وأدوار األفراد العاملٌن إلصلازىا،وينبثق من رؤية قائمة على التكامل والتناغم يف إصلاز الوحدات الفرعية وصوال إىل األداء ادلتكامل
للمؤسسة  ،أي أنو ػلدد دور كل فرد وموقعو بالنسبة لغًنه من األفراد ،كما ػلدد طبيعة تبادل
ادلعلومات وادلعارف يف ادلؤسسة ،ولذا فإنو يعد عامال حامسا يف صلاح عملية التشارك ادلعريف أو فشلها،
وكلما كان اذليكل التنظيمي قائما على ادلرونة ،واالتصال الشبكي ،والعمل التعاوين كلما ساىم ذلك
يف فعالية تناقل ادلعرفة بشفافية وأمانة علمية). (Abd-Elaziz&Elagheer, 2013
 التدريب ادلستمر هبدف استثمار ما لدى اخلرباء من معارف ضمنية ،واستخدام اسرتاتيجيات احلوارواستمطار األفكار ،و العصف الذىين و غًنىا "،حيث أن التميز ،والوصول إىل نتائج غًن مسبوقة
تتفوق فيها ادلؤسسة على كل من ينافسها يعتمد اعتمادا راسخا على استثمارىا للرصيد ادلعريف ادلرتاكم،
وتيسًن سبل التعلم ادلؤسسي كي يتم استثمار ادلعرفة بصورة عملية "(السلمي.)67،698> ،
 الثقافة التنظيمية :وتعين رلموعة ادلعايًن والقيم ادلشرتكة اليت يؤمن هبا األفراد ،ويلتزمون دبحدداهتا يفسلوكاهتم ادلهنية والشخصية ،شلا يعين توفًن ادلستوى ادلناسب من الفهم ادلشرتك ،واالنتماء إىل اذلوية
ادلؤسسية ،وىذا بدوره سيعمل على تفعيل عمليات التشارك ادلعريف لتحقيق الفائدة ادلشرتكة لألفراد
إضافة إىل ادلؤسسة).) Chen &Cheng,2012
ويتصل بذلك تبين قيمة ادلشاركة ،ونشر ثقافة العمل اجلماعي ،وتوفًن مناخ عمل دميقراطي يعزز ىذه
الثقافة ،ويساىم يف تشكيلها:
 تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت :تؤدي تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت دورا أساسيا يف تسريععمليات تبادل ادلعرفة وتوليدىا ،ويتطلب ىذا امتالك األفراد دلهارات تقنية متطورة ،وتوظيفها يف البيئة
الداخلية للمؤسسة ،والبيئة اخلارجية على مستوى العامل.
ويستدعي تطبيق التشارك ادلعريف يف مؤسسة ما إىل إيصال ادلعرفة الالزمة إىل الشخص الذي ػلتاجها يف
الوقت والتوقيت ادلناسبٌن ،ونقل ادلعرفة الفردية لتكون معرفة تنظيمية كي تصبح أساسا لبناء العمليات
واالسرتاتيجيات ادلناسبة لألداء ،ومن مث يتم تناقل كل من ادلعرفة الصرػلة وادلعرفة الضمنية بٌن األفراد عن
طريق عمليات التفاعل االجتماعي ،وىذا يعين اتباع سياسة الباب ادلفتوح حبيث ميكن أن تتدفق ادلعرفة
من ادلخازن ،و قواعد البيانات ليتم التشارك فيها بصورة مقصودة ،وغًن مقصودة؛ فعملية االتصال
تشكل جوىر عمليات التشارك ادلعريف ،ومؤشرا استدالليا على فاعليتها؛ فهو يقوم على إرسال واستالم
147

مقومات البيئة الجامعية وعالقتها بعمليات التشارك المعرفي لدى الجامعات األردنية الخاصة  .......د .محمد القداح

رموز ذات معان هبدف تزويد اآلخرين بأفكار ومعلومات جديدة ،أو الطلب منهم القيام بتنفيذ أمر ما،
وىذا يعين العمل على تفعيل ادلواقع اإللكرتونية يف اجلامعات لنشر ادلعرفة ،وتبادذلا بصورة مستمرة.
 نظام ادلكافآت واحلوافز :تعد احلوافز وادلكافآت عامال مؤثرا يف صلاح عمليات التشارك ادلعريف؛ إذ أنادلؤسسات ادلتقدمة تتبىن اسرتاتيجية العمل التعاوين القائم على تالقح اخلربات بٌن العاملٌن ،وىذا
بدوره يشكل مدخال نافذا لعمليات اإلبداع ،كما أهنا تسهم يف زيادة دافعية األفراد ضلو شلارسة العمل
التشاركي؛ فمن أجل تشكيل سلوك جديد لدى األفراد ػلتاج الفرد إىل تعزيز إغلايب على العمل
ادلرغوب فيو )  . (Jahani&Efandi ,2014ويؤكد ) Grote (2002على أن ربقيق التميز
يف منظمة ما يرتبط بقدرهتا على توفًن الفرص التطويرية ،و خلق الظروف اليت ربفز األفراد على األداء
بفاعلية.
ومن ادلفيد ىنا أن تقوم اجلامعات بإجراء دراسات تتبعية منظمة للوقوف على ادلعززات اليت تدفع أعضاء
ىيئة التدريس ضلو تقاسم ادلعرفة ،وإنتاجها هبدف ازباذ اإلجراءات الالزمة لتوفًنىا.

 -8منهجية الدراسة:
استخدم الباحث ادلنهج الوصفي االرتباطي لتحقيق ىدف الدراسة ادلتمثل يف الوقوف على درجة توافر
مقومات البيئة اجلامعية الفاعلة وعالقتها بعمليات التشارك ادلعريف يف اجلامعات األردنية اخلاصة.
 -9أداة الدراسة:

طور الباحث أداة مكونة من جزأين األول :للبيئة اجلامعية ،والثاين للتشارك ادلعريف استنادا إىل األدب
النظري والدراسات ذات الصلة ،وقد تكونت األداة يف صورهتا األولية من(; )7فقرة للبيئة اجلامعية،
و( )79فقرة للتشارك ادلعريف.

-11

صدق األداة:

استخدم الباحث صدق احملكمٌن؛ إذ عرضت األداة على ( )67زلكما من أساتذة اجلامعات األردنية يف
رلاالت اإلدارة الرتبوية ،واإلدارة العامة ،وإدارة األعمال ،ومت األخذ بأرائهم حذفا أو تعديال أو إضافة،
وقد استقرت األداة بصورهتا النهائية على()79فقرة للبيئة اجلامعية ،و( )79فقرة للتشارك ادلعريف.

-11

ثبات األداة:

مت تطبيق األداة على عينة استطالعية مؤلفة من ( )81عضو ىيئة تدريس من خارج عينة الدراسة ،ومت
حساب معامل الثبات عن طريق االختباروإعادة االختبار ،وبفارق عشرة أيام بٌن التطبيقٌن؛ إذ بلغ معامل
الثبات (>= )1.للبيئة اجلامعية ،و( )1.>6للتشارك ادلعريف ،كما مت استخراج معامل االتساق الداخلي
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لألداة باستخدام معادلة كرومباخ –ألفا) ،)Cronbach-Alphaوقد بلغ للجزء األول (،)1.>8
و( )1.>6للجزء الثاين ،وتعد ىذه القيم مالئمة ألغراض الدراسة.

-12

المعالجة اإلحصائية :

 لإلجابة على السؤالٌن األول والثاين فقد مت حساب ادلتوسطات احلسابية ،واالضلرافات ادلعياريةلقياس درجيت توافر مقومات البيئة اجلامعية ،وفاعلية عمليات التشارك ادلعريف يف اجلامعات
األردنية اخلاصة.
 لإلجابة عن السؤال الثالث استخدم ربليل التباين األحادي ) (Anovaإلغلاد الفروق يفدرجة فاعلية عمليات التشارك ادلعريف لدى أعضاء ىيئة التدريس تبعا لطبيعة التخصص .
لإلجابة عن السؤال الرابع فقد استخدم معامل االرتباط )  (Personإلغلاد العالقة بٌن مقومات البيئة
اجلامعية وعمليات التشارك ادلعريف يف اجلامعات األردنية اخلاصة.

-13

حدود الدراسة :

اقتصرت الدراسة على مايلي:
احلدود ادلوضوعية  :وتتعلق بالبيئة اجلامعية وعمليات التشارك ادلعريف. احلدود ادلكانية  :جامعة عمان األىلية،جامعة جرش ،جامعة الشرق األوسط. احلدود البشرية :أعضاء ىيئة التدريس يف جامعة عمان األىلية. -احلدود الزمانية :الفصل الدراسي الثاين >.7171 / 716

 -14محددات الدراسة:
تتحدد نتائج الدراسة خبصائصها السيكومرتية شلثلة بالصدق والثبات ،وموضوعية استجابة أفراد عينة
الدراسة على األداة ادلعدة لذلك.
-15

متغيرات الدراسة:

تضمنت الدراسة ادلتغًنات اآلتية:
ادلتغًن ادلستقل :البيئة اجلامعية.
ادلتغًن التابع  :التشارك ادلعريف.
ادلتغًن ادلعدل :طبيعة التخصص ( إنسانية  ،علمية ).
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 -16مجتمع الدراسة وعينتها:
تضمن رلتمع الدراسة أعضاء ىيئة التدريس يف اجلامعات األردنية اخلاصة وعددىم (  ) 7>>7عضو
ىيئة تدريس،وقد اختار الباحث عينة قصدية مؤلفة من ( );66عضو ىيئة تدريس ، ،وقد مشلت كافة
أعضاء ىيئة التدريس يف كل من جامعة عمان األىلية ،وجامعة جرش ،وجامعة الشرق األوسط موزعٌن
على النحو ادلبٌن يف اجلدول (.)6
جدول ()1

توزيع أفراد عينة الدراسة

التخصص

اجلامعة

-17

اجملموع

إنسانية

علمية

عمان األىلية

661

;6:

;;7

جرش

<:

<>

6<7

الشرق األوسط

=7

>6

6<8

اجملموع

<;7

899

;66

نتائج الدراسة ومناقشاتها :

السؤال األول :ما درجة توافر مقومات البيئة الجامعية الفاعلة في الجامعات األردنية الخاصة من

وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ؟

لإلجابة عن ىذا السؤال مت استخراج ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية لدرجة توافر مقومات
البيئة اجلامعية الفاعلة يف اجلامعات األردنية اخلاصة من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس ،واجلدول ()7
يوضح ذلك.
جدول ()2

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة توافر مقومات البيئة الجامعية الفاعلة في الجامعات األردنية
الخاصة مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الرتبة
1

الرقم
21

الفقرات
تشجع اجلامعة أعضاء ىيئة التدريس على العمل بروح الفريق من
حيث ( البحوث ادلشرتكة  ،اخلطط الدراسية .)...،
150

ادلتوسط
احلسايب
4.13

االضلراف
ادلعياري
.71

ادلستوى
مرتفع
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الرتبة

الرقم

ادلتوسط
احلسايب

الفقرات

االضلراف
ادلعياري

ادلستوى

2

2

هتيئ اجلامعة مناخا تنظيميا مرػلا يسوده االحرتام ادلتبادل بٌن
األفراد.

4.12

.71

مرتفع

3

1

لدى اجلامعة رؤية واضحة ادلعامل حول أعلية إدارة ادلعرفة .

4.06

.67

مرتفع

4

5

توفر اجلامعة بيئة ربتية مناسبة للوصول إىل ادلعرفة (إنرتنت ،
مؤسبرات  ،فيديو ،حاسبات. ).....،

4.04

.74

مرتفع

5

3

تتوافر لدى اجلامعة قواعد بيانات منظمة ميكن الرجوع إليها .

3.97

.74

مرتفع

5

15

تشجع اجلامعة أعضاء ىيئة التدريس على ادلشاركة يف ادلؤسبرات و
اللقاءات ادلخصصة .

3.97

.90

مرتفع

7

6

ربرص اجلامعة على توفًن نظام عايل اجلودة يف تقنية ادلعلومات .

3.94

.76

مرتفع

8

7

تتيح األنظمة و التشريعات الفرصة لعضو ىيئة التدريس للمشاركة
يف ادلعرفة .

3.93

.72

مرتفع

9

20

تتيح اجلامعة احلرية ألعضاء و ىيئة التدريس يف طرح اآلراء و
مناقشتها

3.91

.96

مرتفع

10

24

تعتمد مشاركة ادلعرفة معيارا تقييميا ألداء أعضاء ىيئة التدريس .

3.90

.99

مرتفع

11

4

تتوافر يف اجلامعة قائمة بادلعارف اليت ينبغي توافرىا .

3.80

.59

مرتفع

11

19

تعمل اجلامعة على تلبية االحتياجات ادلهنية ألعضاء ىيئة
التدريس .

3.80

1.1

مرتفع

13

9

توفر اجلامعة مقومات بيئة نشطة لعمليات التشارك ادلعريف .

3.78

.79

مرتفع

14

22

تعمل اجلامعة على عقد لقاءات متخصصة بصورة منتظمة .

3.77

.87

مرتفع

15

12

تعمل اجلامعة على تكوين ذاكرة تنظيمية ربتوي مصادر معرفية
متنوعة

3.71

.93

مرتفع

16

17

تتبىن اجلامعة عمليات التدريب ادلستمر لإلفادة من ادلعرفة اجلديدة
.

3.65

.93

متوسط

17

18

تعمل اجلامعة على تطوير ادلهارات التقنية ألعضاء ىيئة التدريس 3.65 .

.93

متوسط
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الرتبة

الرقم

ادلتوسط
احلسايب

الفقرات

االضلراف
ادلعياري

ادلستوى

18

10

توفر يل اجلامعة فرصة احلصول على معارف مل تكن متاحة يل
مسبقا.

3.64

.79

متوسط

18

16

تعمل اجلامعة على نشر و توزيع األحباث العلمية و تبادذلا مع
ادلراكز العلمية و اجلامعات اآلخرى.

3.64

1.1

متوسط

18

23

لدى اجلامعة نظام حوافز يشجع على عمليات التشارك ادلعريف .

3.64

.97

متوسط

21

11

تعد اجلامعة خطة منظمة لتحويل ادلعرفة الضمنية إىل معرفة متاحة
للجميع

3.58

.71

متوسط

22

13

توفر اجلامعة قنوات اتصال ميسرة مع مراكز البحث و التطوير
العادلية .

3.55

.98

متوسط

22

14

تعمل اجلامعة على تشكيل فرق عمل لتقدمي االستشارات العلمية
.

3.55

.84

متوسط

24

8

تعمل على زبفيف األعباء ادلهنية ألعضاء ىيئة التدريس لغايات
التشارك ادلعريف .

3.44

.92

متوسط

البيئة اجلامعية

3.80

.61

مرتفع

يبٌن اجلدول ( )7أن ادلتوسطات احلسابية قد تراوحت مابٌن ( ،)4.13-3.44حيث جاءت الفقرة
رقم ( )21واليت تنص على "تشجع اجلامعة أعضاء ىيئة التدريس على العمل بروح الفريق من حيث
(البحوث ادلشرتكة ،اخلطط الدراسية  ")...،يف ادلرتبة األوىل ودبتوسط حسايب بلغ ( ،)4.13بينما جاءت
الفقرة رقم ( )8ونصها "تعمل على زبفيف األعباء ادلهنية ألعضاء ىيئة التدريس لغايات التشارك ادلعريف"
بادلرتبة األخًنة ودبتوسط حسايب بلغ ( .)3.44وبلغ ادلتوسط احلسايب للبيئة اجلامعية ككل (.)3.80
ويالحظ أن مقومات البيئة اجلامعية قد جاءت يف مستويٌن مرتفع ومتوسط؛ إذ حققت الفقرات اليت
تتعلق بالبنية التحتية لتلك ادلقومات كادلناخ التنظيمي ادلناسب ،والعمل بروح الفريق ،وتوافر قواعد
البيانات ،وادلشاركة يف ادلؤسبرات والندوات ادلتخصصة مستويات مرتفعة ،يف حٌن أن الفقرات ادلتعلقة بتبين
عمليات التدريب ادلستمر على ادلستويٌن األكادميي والتقين ،والعمل على نشر البحوث ،وتوفًن نظام
حوافز يشجع التشارك ادلعريف ،وزبفيف األعباء التدريسية قد حققت مستويات متوسطة .ويفسر الباحث
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ذلك بأن اجلامعات اخلاصة قد خطت خطوات أولية يف توفًن ادلقومات األساسية الالزمة إميانا منها بأعلية
التشارك ادلعريف ،ومردوده اإلغلايب على األىداف يف بعديها األكادميي واالستثماري ،ولذا فقد ىيأت
ادلقومات ادلتعلقة بالبنية التحتية ،والبيئة ادلناسبة لذلك لكنها مل توفر بعضا من ادلقومات اليت قد تتطلب
نفقات مالية إضافية بادلستوى الالزم؛ فالغاية البعيدة اليت يسعى إليها القطاع اخلاص ىي ربقيق ادلردود
ادلايل من ىذه ادلشاريع االستثمارية.
وقد اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من عبداهلل ) ،(2011والزبيدي ( ،)7168لكنها
اختلفت مع نتائج دراسة قاسم وعلي ) ،(2015اليت أظهرت مستويات متوسطة وضعيفة يف مواصفات
البيئة اجلامعية.
السؤال الثاني "ما درجة فاعلية عمليات التشارك المعرفي في الجامعات األردنية الخاصة من وجهة

نظر أعضاء هيئة التدريس ؟
لإلجابة عن ىذا السؤال مت استخراج ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية لدرجة فاعلية عمليات
التشارك ادلعريف يف اجلامعات األردنية اخلاصة من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس ،واجلدول ( )8يوضح
ذلك.
جدول ()3
الم توسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة فاعلية عمليات التشارك المعرفي في الجامعات األردنية
الخاصة مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

ادلتوسط
احلسايب

االضلراف
ادلعياري

ادلستوى

1

20

أحرص على تزويد طاليب بادلعرفة اجلديدة

4.65

.598

مرتفع

2

3

أبدي تعاونا واضحا مع زمالئي يف عمليات تبادل ادلعرفة .

4.45

.614

مرتفع

3

14

أحرتم وجهات نظر زمالئي يف احلوار .

4.42

.611

مرتفع

4

18

أقوم بتوظيف ادلعرفة اجلديدة يف عملية التدريس .

4.39

.790

مرتفع

5

21

أعمل على تنمية مهارات البحث العلمي لدى طلبيت .

4.26

.67

مرتفع

6

4

أتوصل و زمالئي إىل خرب ات جديدة مشرتكة .

4.23

.79

مرتفع

7

1

أعمل على نقل ادلعرفة اليت أمتلكها إىل زمالئي .

4.22

.66

مرتفع

8

13

أحرص على ادلشاركة يف االجتماعات و اللقاءات العلمية .

4.20

.74

مرتفع

8

23

أسعى إىل بناء عالقات ضبيمة مع زمالئي .

4.20

.93

مرتفع

الرتبة

الرقم

الفقرات
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ادلتوسط
احلسايب

االضلراف
ادلعياري

ادلستوى

10

22

أوجو طاليب إىل إجراء حبوث و مشاريع مشرتكة .

4.13

.83

مرتفع

11

7

أشارك زمالئي يف عمليات النقد التحليلية للمعرفة اجلديدة .

4.10

.82

مرتفع

12

24

أشارك زمالئي يف مناسباهتم االجتماعية .

4.07

1.1

مرتفع

13

5

أقدم لزمالئي أفكارا و تطبيقات جديدة يف اجملال التخصصي .

4.03

.82

مرتفع

14

6

أقوم و زمالئي بتصنيف ادلفاىيم و ادلعارف ادلكتسبة من ظلاذج و
خرائط معرفية دالة .

4.00

.81

مرتفع

15

12

أزبذ و زمالئي من قضايا اجملتمع احمللي أداة للبحث و اإلنتاج ادلعريف
.

4.00

.84

مرتفع

15

17

أكتسب خربات جديدة نتيجة للتشارك ادلعريف .

4.00

.72

مرتفع

17

2

أنتسب إىل فريق عمل متخصص من زمالئي

3.97

.97

مرتفع

18

15

أتداول ادلعرفة مع اآلخرين عرب وسائل التواصل االجتماعي .

3.91

.90

مرتفع

19

11

أقوم بإعداد حبوث مشرتكة مع زمالئي.

3.88

1.1

مرتفع

20

16

أعرض خربايت ادلعرفية اجلديدة يف ندوات و لقاءات متخصصة .

3.87

.79

مرتفع

21

8

أعمل و زمالئي على تبويب ادلعرفة بصورة بنائية تراكمية .

3.84

.88

مرتفع

22

9

أزبذ من ادلشكالت ادلعرتضة أداة للبحث و التجارب مع زمالئي .

3.81

.86

مرتفع

23

19

أعمل على ربويل ادلعارف ادلكتسبة إىل نشرات يتم تعميمها على
ادلعنيٌن.

3.78

.91

مرتفع

24

10

أكلف بإعداد مواد معرفية لتداوذلا صباعيا مع أعضاء ىيئة التدربيبس
.

3.71

.77

مرتفع

التشارك ادلعريف

4.09

.52

مرتفع

الرتبة

الفقرات

الرقم

يبٌن اجلدول ( )8ان ادلتوسطات احلسابية قد تراوحت مابٌن ( ،)4.65-3.71حيث جاءت الفقرة
رقم ( ) 20واليت تنص على "أحرص على تزويد طاليب بادلعرفة اجلديدة " يف ادلرتبة األوىل ودبتوسط حسايب
بلغ ( ،)4.65بينما جاءت الفقرة رقم ( )10ونصها "أكلف بإعداد مواد معرفية لتداوذلا صباعيا مع
أعضاء ىيئة التدربيبس " بادلرتبة األخًنة ودبتوسط حسايب بلغ ( .)3.71وبلغ ادلتوسط احلسايب للتشارك
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ادلعريف ككل (.)4.09ويعزو الباحث ىذه النتيجة إىل حرص أعضاء ىيئة التدريس على اكتساب معارف
وخربات جديدة تسهم يف تطورىم ادلهين ،وامتالكهم للكفايات األدائية الالزمة شلا يوفر ذلم عوائد مالية
أفضل ،وػلقق ذلم االستقرار الوظيفي وال سيما أهنم يعملون لدى القطاع اخلاص الذي ال يتوافر فيو األمن
الوظيفي بسهولة.
وقد اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من )Buckly&Giannakopoules(2009
و ) ، Islam&Ikeda&Islam (2013لكنها اختلفت مع نتائج دراسة عبد احلافظ ومهدي
) (2015اليت أظهرت مستوى متوسطا يف شلارسة التشارك ادلعريف.
السؤال الثالث :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a= 0.05في درجة
فاعلية عمليات التشارك المعرفي بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية الخاصة تعزى

إلى طبيعة التخصص (إنسانية  ،علمية) ؟

لإلجابة عن ىذا السؤال مت استخراج ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية لدرجة فاعلية عمليات
التشارك ادلعريف يف اجلامعات األردنية اخلاصة من وجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس حسب متغًن
التخصص ،ولبيان الفروق اإلحصائية بٌن ادلتوسطات احلسابية مت استخدام اختبار "ت" ،واجلدول
()9يوضح ذلك.
جدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت" ألثر التخصص على درجة فاعلية عمليات التشارك
المعرفي في الجامعات األردنية الخاصة.

االضلراف
ادلعياري

قيمة
"ت"

انسانية

116

4.22

.45

3.627

علمية

165

4.00

.55

العدد
التشارك ادلعريف

ادلتوسط
احلسايب

درجات
احلرية
279

الداللة
اإلحصائية
.000

يتبٌن من اجلدول ( )9وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )a=0.05تعزى ألثر التخصص ،وجاءت
الفروق لصاحل التخصصات اإلنسانية.
وقد تعود ىذه النتيجة إىل طبيعة ادلتغًنات العادلية ادلستجدة اليت صبغت القرن احلادي والعشرين واليت
تركت ظالال على طبيعة العالقات الدولية واالجتماعية ،وأعادت ترتيب أولويات اجملتمعات واألفراد على
حد سواء ،وال سيما يف ظل سيطرة العامل االقتصادي باعتباره أولوية ،وزلركا للنشاطات اإلنسانية
ادلتنوعة ،ولعل ىذه التأثًنات قد طالت التخصصات اإلنسانية من حيث إعادة النظر يف اخلطط الدراسية،
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وتطوير اسرتاتيجيات تعلمية قائمة على إعمال الفكر ،واالستجابة الواعية لظواىر العودلة والتفجر ادلعريف
وغًنىا  ،فيما تركز التخصصات العلمية على بىن معرفية تراكمية ،وزبضع إىل قوانٌن طبيعية تتجدد عرب
عمليات البحث والتجريب.
السؤال الرابع :هل يوجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a=0.05للبيئة
الجامعية في عمليات التشارك المعرفي في الجامعات األردنية الخاصة ؟

لإلجابة عن ىذا السؤال مت استخدام ربليل االضلدار البسيط ألثر البيئة اجلامعية يف عمليات التشارك
ادلعريف يف اجلامعات األردنية اخلاصة ،كما ىو مبٌن يف اجلدول (: ):
جدول رقم ()5

نتائج معامل اختبار بيرسون للعالقة بين البيئة الجامعية و عمليات التشارك المعرفي في الجامعات األردنية الخاصة

ادلتغًن
ادلستقل

معامل
االرتباط
R

البيئة
اجلامعية

.677

ادلعامل الالمعياري

معامل
التحديد
B
R2
.458

.580

اخلطا
ادلعيارى
.038

قيمة ت

قيمة ف

235.820 15.356

الداللة
االحصائية
.000

المتغير التابع:التشارك ادلعريف
يتبٌن من اجلدول ( ):وجود عالقة ارتباطية إغلابية ،ودالة إحصائيا؛ إذ بلغت قيمة ،)1.;<<( R
وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( .)1.16ويرى الباحث أن ىذه النتيجة الذبانب ادلنطق؛ إذ
أن ادلستوى ادلرتفع الذي حققتو عمليات التشارك ادلعريف ال ميكن أن يتأتى إال يف بيئة جامعية تتوافر فيها
مقومات بنيوية دلمارسة نشاطات تفاعلية يف اجملاالت ادلعرفية وادلهنية كادلوارد ادلادية الالزمة ،وأدوات التقنية
ادلتطورة ،وادلناخ التنظيمي القائم على االحرتام ادلتبادل ،والتواصل الشبكي شلا يتيح للفرد اإلقبال على
نشاطات و فعاليات حبثية و تطويرية متنوعة.
وقد اتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة ادلسعودي والدوغان (= )716اليت أفرزت أثرا إغلابيا داال
للبيئة اجلامعية يف عمليات التشارك ادلعريف.
ويستدل من نتائج الدراسة أن اجلامعات األردنية اخلاصة قد وفرت مقومات البيئة اجلامعية يف مواردىا
البشرية وادلادية بصورة واضحة لكن بعضا من تلك ادلقومات مل يتوافر بالصورة الالزمة الرتباطو بنفقات قد
تكون مكلفة ،ومع ذلك فإن عمليات التشارك ادلعريف فيها تسًن بفعالية شلا يؤكد حرص أعضاء ىيئة
التدريس على مواكبتهم دلتغًنات العصر ،وتطوير كفاياهتم ادلهنية.
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التوصيات :

يف ضوء النتائج سالفة الذكر يوصي الباحث دبا يلي :
 تبين نظام للحوافز يستند يف معايًنه إىل النشاطات التفاعلية ادلتعلقة بتداول ادلعرفة ،وإعداد البحوثادلشرتكة ،واإلبداع ادلعريف.
 العمل على تطوير الكفايات ادلهنية ألعضاء ىيئو التدريس عن طريق عملية التدريب ادلستمر علىما يستجد يف احلقول ادلعرفية والتقنية ،إضافة إىل االنفتاح على مراكز البحث والتطوير ادلتقدمة،
والتواصل مع ادلؤسسات اجلامعية على ادلستوى العادلي.
 إعادة النظر بادلهمات الرئيسة لعضو ىيئة التدريس ،حبيث ال يتم فيها الرتكيز على عملياتالتدريس فقط ،وإيالء ادلزيد من االىتمام بالنتاجات البحثية ،وإعداد ادلشاريع التطويرية واإلنتاجية،
وتقدمي االستشارات الفنية ،واإلسهام يف حل ادلشكالت اجملتمعية على كافة األصعدة ،واالستناد إىل
ذلك يف عمليات التقومي.
 إجراء دراسات تتعلق بدور عمليات التشارك ادلعريف يف الوصول إىل اضافات معرفية جديدة (اإلبداع ،واالبتكار)
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أوالً :المراجع العربية

المراجع

 حسن ،زلمد إبراىيم (; )716مشاركة ادلعرفة يف البيئة األكادميية دراسة مسحية على جامعات دولة
اإلمارات العربية ادلتحدة .المجلة الدولية لعلوم المكتبات و المعلومات.71>-6:>،)7(8 ،

 احلضرمي ،نوف بنت ضبد (< .) 716معوقات التشارك ادلعريف لدى أعضاء ىيئة التدريس جبامعة تبوك
وسبل التغلب عليها  ،المجلة التربوية الدولية المتخصصة ،)>(;،جامعة تبوك.

 احلويل ،عليان (> .)711تقومي جودة البيئة اجلامعية من وجهة نظر اخلرغلٌن يف اجلامعة اإلسالمية بغزة،
مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث و الدراسات،العدد (<.)6

 الزبيدي ،عبدالسالم ( .)7168مقومات البيئة اجلامعية ادلثالية كما تراىا طالبات جامعة بابل  ،مجلة
جامعة بابل للعلوم اإلنسانية ،اجمللد  ،76العدد (.)7

 سعد ،السيدة زلمود إبراىيم ( .)7166شلارسات إدارة ادلعرفة لدى القيادات اجلامعية؛ دراسة تطبيقية
على جامعة اإلسسكندرية .دراسات في التعليم الجامعي  -مصر .6>7->6 )78( ،

 السلمي ،علي (> .) 698إدارة التميز (نماذج وتقنيات اإلدارة في عصر المعرفة ) ،مصر :دار
غريب للطباعة والنشر والتوزيع.

 الشهري  ،فوزية (< .)716دور القيادة األكاديمية في تنمية التشارك المعرفي كما يدركه أعضاء
هيئة التدريس بجامعة الملك خالد ،رسالة ماجستًن غًن منشورة ،ادلملكة العربية السعودية.

 عبداحلافظ  ،ثروت ؛ و ادلهدي  ،ياسر ( .)716:واقع شلارسة التشارك ادلعريف لدى أعضاء ىيئة
التدريس  :دراسة تطبيقية على كليات الرتبية يف بعض اجلامعات العربية  ،مجلة العلوم التربوية

والنفسية  -البحرين.:6< -9<> ،)9( 6; ،

 عبد اهلل ،وفاق صابر ( .)7166مقومات البيئة الجامعية بكلية الموارد الطبيعية و الدراسات البيئية
بجامعة السالم من وجهة نظر الطالب ،جامعة السالم ،السودان.

 العسكري  ،ىناء ( .)7168دور الثقافة التنظيمية يف تعزيز التشارك ادلعريف لدى أعضاء ىيئة التدريس،
دراسة تطبيقية يف كلية اإلدارة واالقتصاد ،مجلة المثنى للعلوم اإلدارية و االقتصادية ،العراق ،اجمللد 7

(;).
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 قاسم ،سامر وعلي سليم ( .)716:ربليل وجهات نظر طالب اجلامعات لبيئة اخلدمة ادلادية
واألكادميية يف الكليات التطبيقية  ،جامعة حلب مثاال ،مجلة جامعة تشرين للبحوث و الدراسات

العلمية ،اجمللد < ،8العدد (.7:-66 ،)7

 القداح ،زلمد (= .)716البيئة التعلمية ،المشكلة أم الحل ؟ دار مطبعة نور ،ديسلدورف ،أدلانيا.

 القداح ،زلمد (> .)716ادلنحى التكاملي إلدارة ادلعرفة وإدارة اجلودة الشاملة يف ادلؤسسات التعليمية،
مجلة العلوم االجتماعية والتربوية ،رللد < ،8العدد ( ،)8تركيا.

 كافري ،بيرت ( .)6989دليل إداريي التعليم العالي -القيادة الفاعلة واإلدارة في الجامعات
والكليات ،ترصبة إبراىيم الشهايب ،الرياض :مكتبة العبيكان.

 الكحلوت ،زلمد (. )716:أثر الببيئة التعليمية على األداء األكادميي لطلبة اجلامعة اإلسالمية بغزة،
مجلة الجودة في التعليم العالي ،رللد  ،6العدد ( ،)7ص  ، >9 – =:اجلامعة اإلسالمية ،غزة،
فلسطٌن .

 مباركي ،صفاء (> .)716التشارك ادلعريف كمدخل لتطوير مهارات التعلم" دراسة استطالعية لعينة من
طلبة الدراسات العليا يف اجلزائر "  ،جامعة باجي سلتار ،اجلزائر ،مركز جيل البحث العلمي ،العدد
(>.)9

 مركز الدراسات االسرتاتيجية ( .) 7167سلسلة دراسات نحو مجتمع المعرفة :نقل المعرفة،

اإلصدار ( ، )87جامعة ادللك عبد العزيز ،جدة .
 ادلسعودي ،أنعام ،والدوغان ،حامد (= .)716أثر البيئة الداخلية على التشارك ادلعريف – دراسة
ميدانية على العاملٌن يف جامعة جدة  ، -مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية والقانونية  ،اجمللد
،7العدد(=).

 ادلغريب ،عمر(> .)711التنمية المهنية للمعلميين داخل المدرسة بين النظرية والتطبيق ،عمان:
منهل الثقافة الرتبويةhttp://www.manhal.net .
ثانياً :المراجع األجنبية
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