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 :الملخص
تعرف درجة استخدام مبادئ االقتصاد املعريف يف تطوير النظام األكادميي جبامعة شقررا  مقو هج قة  ظقر ء هقا  ه  قة هدفت الدراسة         

تنم قة كاايقا"  هقو ز قت  ىقأ ءربعقة تقاال" هقي  ( فرقر  ه  22التدريس, هلتحر ق هدف الدراسة قامت الباحثة بتطوير استبا ة تهمنت )
همت تطب ر قا  ىقأ    تطقوير املرقررا" اجلامع قة , اهصقرى تطقوير شخصق ة الطالقجل اجلقامعي ,د م التشريعا" هاأل ظمة اجلامع ة ,ه  ة التدريس
احلسققاب ة اجابققا" ءفققراد   نققة الدراسققة  أ ءا املتوسققطا"  خىصققت( مققو ء هققا  ه  ققة التققدريس يف جامعققة شققررا   هقققد 109  نققة قوام ققا )

(, ح ق  جقا  تقاد  دهر االقتصقاد املعقريف يف تنم قة كاايقا" 3,29الدراسة  و تقاال" الدراسقة جقا " بدرجقة متوسقطة  توسق  حسقا  )
ملرققققررا" (, هجققققا  تقققاد  دهر االقتصققققاد املعقققريف يف تطققققوير ا3,77 هقققو ه  ققققة التقققدريس  يف املرتبققققة األهأ بدرجقققة مرتاعققققة  توسقققق  حسقققا  )

 قدم هجقود فقرها  ا" داللقة  حصقائ ة (, هءظ ر"  تائج الدراسة ءيها 3,26اجلامع ة  يف املرتبة األخري  بدرجة متوسطة  توس  حسا  )
 الرتبة االكادمي ةه  الكى ة ,ه  اجلنس,ه  ,الدراسة :عزى ملتغريا"لترديرا" ءفراد   نة الدراسة ت  

 .املعريف, النظام األكادميي: االقتصاد الكلمات المفتاحية
Abstract 

This study aimed to identify degree of using the principle of  knowledge economy 

in developing of the academic system in Shaqra University from the perspective of 

the faculty members. To achieve the objective of the study, the researcher 

developed questionnaire consisted of (22) items distributed on four domains. The 

sample of the study consisted of (109) faculty members in Shaqra University. 

The results of the study showed the Arithmetic means of the study sample answers 

about study domains were moderate degrees, with arithmetic mean (3.29), where 

degree of using the principle knowledge economy in development of competencies 

of faculty member domain in the first rank, with high degree, and arithmetic 

average (3.77), and degree of using the principle knowledge economy in 

development of university courses domain in the last rank, with moderate degree, 

and arithmetic average (3.26), the study results showed also that there were no 

statistically significant differences at the level of significance (α = 0.05) between 

the Arithmetic means of estimates of the study sample due to variables of   the 

study, sex , faculty and academic rank. 

Key words: Knowledge economy, Academic system. 
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خلفية الدراسة وأهميتها

:مقدمة ال
باهق  التطقورا" ه لق  , كافقة  يتم ز العصر احلايل بالكثري مو التغ ريا" يف  واحي احل قا  االقتصقادية هاالجتما  قة هالس اسق ة هالثراف قة

ه ققتج  ققو التطققور املتسققار  ترققدم يف العىققم هاملعرفققة, هظ ققر مققا يسققمأ بققق   ,املعىومات ققة, هكثققري مققو امل ققاديو األخققرىه املتسققار ة يف التكنولوج ققا 
  تققاا املعرفققة هتوظ ا ققا لتحسقق   ءسققا  مصققدر قققو  ه ققره  يرققوم  ىققأبوصققا  قتصققاد املعرفققة  الققحمل حقق  اقق  ال ققد العامىققة, ها لققة, هالبقق هد, ا

واكقجل املسقتادا" ءا يه  كىق   النظقام التعى مقي ءا يقدرل  لق  ىقي  هلقحما بقجل ؛تاال" احل ا  كامىة, هءصبح العر  البشرل رء  املقاد األهقم
   الكثري  ال بوية هاملتغريا"

قوهتققا مقق   يتناسققجلو  س اسقق ة همعرف ققة ه راف ققة  ىققأ الصققع ديو ااقى مققي هالعققاملي  ققا با تبارهققا قققهلرققد بققرز" املمىكققة العرب ققة السققعودية 
د املعريف جبم ق هلحما كاا مو امل م سعي بىد ا  أ التحود الرائم  ىأ االقتصا ؛االقتصادية همكا ت ا هتارخي ا ه هويت ا يف تمو ة العشريو

 قطا ات  ههزارات  هفق ا ساام مشويل تتطىب  املرحىة احلال ة هحتدياهتا املستربى ة 
أل   مناط التكى ف هءسا  تكرمي اهلل لإل ساا, فالعر  يعطي اا سقاا الرقدر   ىقأ  ؛هيعد العر  البشرل اور هحمه الثور  التكنولوج ة

ألا الثققور  االك ه  ققة تقق  ر يف  ؛تربويققا بالشققك  الصققح ح األفققراد هالعمقق   ىققي   ققدادثقق  لىمعرفققة, الققتعىم هاالخت ققار السققى م هاالسققتخدام األم
 (  2000اا ساا هجتعى  يتأقىم بسر ة م  هحما العصر  ا حواه مو تردم هتطور تكنولوجي همعىومايت )الىباا, 

الرغم مقققو ء  قققة بققق ,   الثقققره  احلر رقققة لممقققم تكمقققو يف األسقققال جل هالترن قققا" التكنولوج قققة احلديثقققة الققق  ميكقققو اسقققتغ  ا لرقققد ءصقققبحت
لقحما فائقد  ءكقو ه  بقد لت ؛يف  صر االقتصاد املعريف تتمث  يف ك ا ة احتاد تىق  املصقادر مق  املعرفقةالثره  احلر رة  فإااملصادر الترى دية لإل تاا 

 (Drucker,1993كثر ء  ة مو املصادر الترى دية ) يف  صر ا احلاضر ءة املعرفصار" 
فقالتعى م  طاب  معىومايت معريف, هالتعى م هو فو دراسة املعىوما" هاملعقارف هتطويرهقا هتوظ ا قا بالشقك  املطىقو , ه ا جوهر ال ب ة  

ه منقققا ي قققدف  أ   ققداد ءج قققاد ها  ققة ققققادر   ىققأ مواج قققة سقققىب ا"  ,يف  صققر املعىومات قققة هالتكنولوج ققة ال يرتصقققر  ىققأ التنشققق ة االجتما  ققة
 قداد ااقتصقاد املعرفقة  مكا قا" هائىقة  ح ق  يتق حه ى   فإا  دار  املعرفة هي مو ءهم  وام  التردم هالتطور,  ,هتغ ري هاقع هحتديات  اجملتم  

   أ ح  كثري مو املشك " ال  يعاين من ا النظام ال بولهاستغ  ا يسا د  ى ,ا"  و  ة متسار ةري احداث تغ ؛ الكوادر البشرية
همقققو الناح قققة  سقققر ة التطقققور التكنولقققوجي القققحمل يولقققد اقتصقققاد املعرفقققة, :ههنقققا بقققجل ءا  نظقققر  أ اقتصقققاد املعرفقققة مقققو  قققوا   قققد  من قققا

ممقا يق دل  أ تنم قة رء  املقاد  ؛ر  لكق  الا قا"االقتصادية رب  الزرا ة هالصنا ة باملعرفة, همو الناح ة االجتما  ة ءصبح هصود املعرفة ضقره 
ز يف م ققاديو احل ققا  ل  ققراط يف  ق( ه ققحما تسقعأ اجملتمعققا" لىتطققور هالتم2007البشقرل  ققو طريققق  تاحقة التعىقق م املسققتمر لىام ق  )ءبققو ب ققدر,

ه ققا ءا النرىققة النو  ققة القق   تكنولوج ققا,احلققرال العىمققي هالتكنولققوجي مققو ءجقق  تسققا   حهققوره يف  صققر ال يقق مو  ال برققو  املعرفققة هالعىققم هال
بعد ءا ءصبحت صنا ة  -األهد ءصبح االستثمار يف تاد ال ب ة ءكثر االستثمارا"  ائدا مءحد ت ا ترن ة املعىوما" هي  رىة تربوية يف املرا

ب  م ارا" املسترب  هالترن ا" املعتمقد   ه ل  بالرب  ,لحمل  بجل   داد الطىبة لعصر اقتصاد املعرفة -البشر قمة ا رم يف  صر املعىوما"
هامل قققارا" الققق  ينبغقققي ءا يتمثى قققا هيوظا قققا الطىبقققة  "مقققو ا قققوا اكثقققري   وألهنقققا موضقققو  يتهقققم ؛ ىقققأ احلاسقققو  أل  ت قققا يف حتسققق  التعىققق م

 ( 2000رل, هالتعام  مع ا بس ولة يف ح اهتم ال وم ة )املالكي هالدهي ,ل ستط عوا البرا  يف  امل اقتصاد املعرفة
املسققتدامة هفققق منظققور مشققويل تكققامىي تعقق  بقق  اجلامعققا" السققعودية  ختىققف  صصققاهتا  ةهيف ضققو  مققا سققبق همققو ءجقق   حققداث التنم قق

هالتكنولوج قققة باا ى قققة هتوسققق   املشقققاركة  ةهالتأك قققد  ىقققأ ء  قققة توظ قققف املعىومات قق ,همسققتوياهتا شقققر ت اجلامعقققا"  أ ا ت قققاا املنحقققأ العىمققي
حبثًا  و التنافس ة العامل ة  ةاجملتمع 

  :مشكلة الدراسة
تنبثققق مشققكىة الدراسققة مققو خقق د تققأ ري اقتصققاد املعرفققة يف أل قق  تققاال" احل ققا  األمققر الققحمل ياققر  حتققديا" ءمققام اجلم قق  هبعقق   ققحما 

لقحمل  جقا " هقحمه ه  ؛بقة اقتصقاد املعرفقةهاجلامعا" با تبارهقا رك قز  ءساسق ة مقو ركقائز اجملتمق  ال بقد  قا مقو مواك االقتصاد متطىبا" هشرهط,
الدراسققة لىكشققف  ققو درجققة اسققتخدام مبققادئ االقتصققاد املعققريف يف تطققوير النظققام األكققادميي يف جامعققة شققررا  مققو هج ققة  ظققر ء هققا  ه  ققة 

التدريس, ه ل  مو خ د ااجابة  و األس ىة التال ة: 
م األكادميي جبامعة شررا  مو هج ة  ظر ء ها  ه  ة التدريس؟ما درجة استخدام مبادئ االقتصاد املعريف يف تطوير النظا -1

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ١٦٠ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



القرني / نوره عوض عبداهلل د درجة استخدام مبادئ االقتصاد املعريف يف تطوير النظام األكادميي جبامعة شقراء من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مققو هج ققة  ظققر ء هققا  ه  ققة التققدريس تعققزى ملتغققريا" ( α =0.05هقق  توجققد فققرها  ا" داللققة  حصققائ ة  نققد مسققتوى الداللققة )  -2

 هالرتبة األكادمي ة ؟  ,هالكى ة ,الدراسة: اجلنس
 :أهداف الدراسة

 هتدف الدراسة  أ:
تطب ق مبادئ االقتصاد املعريف يف جامعة شررا  مو هج ة  ظر ء ها  ه  ة التدريس درجة الكشف  و  -
اجلنس, هالكى ة, هالرتبة األكادمي ة جبامعة شررا  هفراً ملتغريا": هج ا"  ظر ء ها  ه  ة التدريس  يف "التعرف  أ االخت فا -

أهمية الدراسة:
 در  الدراسا" ال  تب  دهر االقتصاد املعريف يف تطوير النظام األكادميي يف جامعة شررا  مو هج ة  ظر ء ها  ه  ة التدريس -
ب اا دهر االقتصاد املعريف يف ازدهار امل سسا" داخ  اجملتم  السعودل هخصوصا اجلامعا" السعودية -

: الدراسة حدود
يف املمىكة العرب ة السعودية  جامعة شررا  يف التدريس ه  ة ء ها   ىأ الدراسة هحمه اقتصر" :الحدود المكانية -
( 2016-2015)ىعام الدراسييف الاص  األهد لتطب ق الدراسة  مت: الحدود الزمانية -

 التعريفات اإلجرائية 
ققادر   ىقأ املنافسقة  هتوظ ف الطاقا" البشرية بطريرقة فعالقة,: تطب ق املعرفة ال  تتعىم ا املوارد البشرية يف مواقف ح ات ة االقتصاد المعرفي
هحتر قققق الرفاه قققة لإل سقققاا مقققو خققق د اال تمقققاد  ىقققأ رء  املقققاد البشقققرل  قققو طريقققق تنم قققة الكاايقققا" هد قققم التشقققريعا"  ,يف سقققوا العمققق 

 هاأل ظمة 
معقايري الربققود ,هشققرهط  :شققررا , هحتققدد هقحمه األ ظمققة : تمو ققة مقو الرققوا   هاأل ظمقة القق  تققنظم  مى قة التققدريس جبامعقةالنظاا  االااااديمي

هقوا د التخرا  ,ه ظام الترديرا"ه جرا ات , التسا   
اإلطار النظري والدراسات السابقة

 :األدب النظري
ق , هالتحسقققق  هالتراسققققم هالققققتعىم هالتطب ققققهخققققدماهتا ما ققققوم االقتصققققاد املعققققريف: االقتصققققاد الققققحمل ينشققققأ مققققو خقققق د  مى ققققا" املعرفققققة  

( 2005هاالستخدام األمث  لىمعرفة بأشكا ا يف الرطا ا" املختىاة باال تماد  ىأ األصود البشرية هفق خصائص هقوا د جديد  )جنم, 
 ,Soratyهاالقتصاد املعقريف: هقو  ظقام مقو توزيق  القحمكا  هيشقك  مم قزا"  ديقد  يف الشق ها العامل قة هيعمق   ىقأ   قاد  بنقا  العقامل )

2005 ) 
تعىقم املعرفققة  الكتشقافدراسقة  مى قة تقراكم املعرفقة هف م ققا هحتا قز األفقراد  اقتصقاد املعرفقة بأ قق :  (2007)ا قامشي هالعقزهل,  هيعقرف

هاحلصقققود  ىقققأ مقققا يعرفققق  ا خقققرها  هبالتقققايل فإ ققق  ميثققق  التحى ققق  االقتصقققادل لكققق  العمى قققا" اجلاريقققة يف االقتصقققاد الققق  ترقققود  أ االكتشقققاف 
  ا اجلديد  هاا داد لىتكنولوج
االقتصاد الحمل يدهر حود املعرفة هتوظ ا ا هابتكارها هبدف حتس   و  ة احل قا   ااالهتقا كافقة مقو  :(  ىأ ء  2003ه رفت  م متو )

هتوظ ف البح  العىمي  ,رء  مادبا تباره خ د اافاد  مو خدمة معىومات ة  رية هتطب را" تكنولوج ة متطور , هاستخدام العر  البشرل 
 ملواج ة تمو ة مو التغريا", ها سااما م  حتديا" العوملة هتكنولوج ا املعىوما" هاالتصاال" 

ممقا غقريق قوا قد هماقاه م  ؛هقد برز" يف ا ه قة األخقري  بعقل الظقرهف هالتحقوال" هالتطقورا" الدهل قة هالس اسق ة هاالقتصقادية املت حرقة
حمل تسققعأ  ل قق  املمىكققة العرب ققة السققعودية يف  حققداث تغ ققري يف بعققل الس اسققا" الوطن ققة املنافسققة العامل ققة, هصققاحجل  لقق  التحققود املعققريف القق

ه صقق ص بعققل الرطا ققا" احل ويققة,  ,هالصققحة ,هالتعىقق م ,هاالبتكققار هاابققدا  ,ترن ققة املعىومققا" هاالتصققاال" :االقتصققادية  ققو ال ك ققز  ىققأ
هاال تراد اادارل مو ا  اكق  ا رم قة  أ الشقبكا" األفر قة املتسقار ة هفقق  , ا هتطوير التعى م هالتعىم مدى احل ,هتعزيز  شاط رياد  األ ماد

هخطق  التنم قة  ,خطق  هزار  االقتصقاد هالتخطق  مق   ا يتوافقق  , ص حا" ه كى ة جحمرية ل قتصاد السعودل يف املرحىة التنافس ة الرادمة
شود الطموحة هس اسة الدهلة هتوج اهتا حنو اقتصاد املعرفة املن

أوجه االقتصاد المعرفي

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ١٦١ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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(  أ تمو ة مو ءهج  االقتصاد املعريف من ا :2003ءشار مدكور )

الوج ة التكنولوج ة: هتتمث  يف التطور التكنولوجي الحمل يشك  اقتصاد املعرفة اجلديقد , مثق  تكنولوج قا املعىومقا" هاالتصقاال" الق   1
 ترتكز  ىأ   داد هندسة الوت ا" 

االقتصادية: أل   اجملاال" الزرا  ة هاالقتصادية هالتعى م ة تعتمد بش  كبري  ىأ املعرفة املرتبطة باملعىوما" هالوت ا" املتعىرقة الوج ة   2
هبحمه اجملاال" 

تنمقي الوج ة االجتما  ة: هتعين ءا املعرفة هتكنولوج ا الوت ا" ءصبحت ضرهر  لك  ف ا" اجملتم  بأفراده همنظمات  همنشآت , ههقي   3
رء  املاد البشرل  و طريق التعىم هالتدريجل املستمر لىام   جبود   ال ة  

 أ  خىوصقاهلحما ترى الباحثقة ضقرهر  هضق    ظقم فعالقة هتقتم بقالتطوير هالتنم قة الشقامىة هتاع ق  املعرفقة املسقتدامة مسقتغىق  الترقدم التكنولقوجي 
 ققو اال تمققاد الكىققي  ىققأ املققوارد الناط ققة غققري املهققمو ة  بققدي دية مسققتربى ة مأمولققة بنققا  اقتصققاد معققريف سرققق لىسققعودية هشققعب ا تنم ققة اقتصققا

هالرابىة لىنهو  يف ءل هقت, هك   ل  مو ءج  ح ا  كرمية ينعم هبا املواطو السعودل 
 فوائد االقتصاد المعرفي

 (2005سدد الباحثوا تمو ة مو فوائد االقتصاد املعريف ء  ا)الكسواين ,
 ظراً ل ستعداد املبكر لىتعىم الحمل يد م جنا  املتعىم  خ د مراح  التعىم  ؛مرحىة الطاولة املبكر يد م   1
حتر ق خمرجا" ه واتج تعى م ة مرغوبة   2
يعطي املست ى   رة ءكو هخ ارا" ءهس    3
سرق التبادد  لك ه ً ا   4
يستحدث هظائف جديد    5
ينشر املعرفة هيوظا ا يف أل   اجملاال"   6
از امل سسا"  ىأ التاديد هاالبتكار هاالستاابة الحت اجا" املست ى  س  7

هضقرهر   ,هلحما تأم  الباحثة ءا تصقاحجل الطاقر  الناط قة يف السقعودية طاقر  معرف قة تعكقس اسقتثمارا" العوائقد الناط قة يف الرطا قا" املعرف قة
 ققو  بالبحقق  العىمققي يف اجلامعققا" هيف قطا ققا" الدهلققة املختىاققة رصققد التحققديا" هالا ققرف املعرف ققة املتاحققة هفققق ر يققة مسققتربى ة هاضققحة لىن

ههفق   قة قائمة  ىأ التكام  هالتعاها هالتحالف هاال ساام هاحلاكم ة الرش د   , و االقتصاد املعريف
 متطلبات اقتصاد المعرفة

(2007ي هالغزاهل ,ل قتصاد املعريف تمو ة مو املتطىبا" ل  تراد  أ تتمعا" املعرفة من ا )ا امش
العم   ىأ خىق رء  املاد البشرل ه  داده بنو  ة  ال ة -
املناخ املناسجل لىمعرفة   باد-
تعزيز قدرا" األفراد البحث ة هبنا  م ارا" االكتشاف هح  املشك " ها ا  الررارا" هالا م هالتحى   هاالستنباط -
املعريف هء ره يف   داد التكنولوج ا ال  هي ءسا  تردم اجملتم   درال املستثمريو هالشركا" بأ  ة االقتصاد -
 ل    ا ىوفتوفري تكنولوج ا املعىوما" هاالتصاال" همتك  األفراد مو -
املعرفة حب   حتود جز اً مو م زا  ت ا لىتعى م هالتدريجل ملوظا  ا  اقتصادالشركا" يف تأس س   س ام-
هالشقراكا"  ,سعت  ل  ا السعودية  ر  املعرفة هتوط ن ا مث   تاج ا داخىً ا  و تمو قة مقو الرنقوا" املختىاقة همو املبادرا" املتم ز  ال      

م  بعل الرطا ا" هاجلامعا" احلكوم ة ها اصة هبعل الشركا" العم قة داخى ًقا هخارج ًقا, هالتعقاها املتم قز  قو طريقق بعقل امل سسقا" 
راكز حبث ة متم ز   و جامعة املى   بداهلل لىعىوم هالترن ة, هتوط  الترن ا" االس ات ا ة املتردمة ال  قامقت العىم ة العامل ة الرائد  ا شا  م

هشركا" بر قامج التقوازا االقتصقادل لنرق  ترن قا" صقنا ة القنا  ,هكحمل  شركا" ءرامكو هساب  ,هبا مدينة املى   بدالعزيز لىعىوم هالترن ة
 كافة  ناطق السعوديةملارها هفق املستوى املعريف ملنتااهتا هحتر ق تنم ة متواز ة هتوط ن ا هتطويرها هاستثم

 اذلك من المشاريع المعززة لبناء االقتصاد القائم على المعرفة:
مبادر  م سسة املى   بدالعزيز هرجال  لر اية املوهوب  )موهبة( -
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بر امج بعثا" خادم احلرم  الشريا  -
لتطوير التعى م  بر امج املى   بداهلل-
مبادر  املى   بداهلل لىمحتوى الرقمي العر  -
مشره  تطوير التعام " االك ه  ة )احلكومة االك ه  ة(  -
مشره  هادل الريا  لىترن ة )جامعة املى  سعود(  -
مشره  مدينة املى   بداهلل االقتصادية يف رابغ -
صندها تنم ة االستثمار املعريف السعودل -

تعزيز الردرا" االبتكارية هالتنافس ة هالتنو  الصنا ي هحتوي  املخزها املعريف  أ منتاا"  ا" ق مة اقتصادية كى ا هحمه املشاري   ت هدفه  
هب  اجملتم  الصنا ي لبنا  قوا د مت نة القتصاد املعرفة يف السعودية كافة تعزز الشراكا" ب  امل سسا" احلكوم ة ها اصة   ,مهافة

القتصاد المعرفيمضامين ا
 (2007يروم االقتصاد املعريف  ىأ تمو ة مو املهام  من ا)خىف,

تكنولوج قققا املعىومقققا": فرقققد ظ قققر" تكنولوج قققا املعىومقققا" لتىب قققة احلاجقققة املاسقققة لثقققور  املعىومقققا" الققق  تتهقققمو الكقققم ا ائققق  مقققو   1
 هاجل ا" املستخدمة  ا املعىوما" هتزايد ء وا  ا ه و  اهتا هتغ ري طب عت ا هزياد  مصادرها 

تكنولوج ققا احلاسققو  هاا   ققت: ارتققب  احلاسققو  بدرجققة كبققري  بثققور  املعىومققا" هاالتصققاال" هالترن ققا" املرتبطققة هبمققا هالوت ققا"   2
لك  شخص  اضرهري اهاا   ت, بشك  ءدى  أ ءا يكوا ج از 

 اهتباد   اهتوزيع  اه زين  اه رى هاهجت  ز  املعىوما"  تااكافة ما يتم  وجب   :تكنولوج ا االك ه  ا" الدق رة: هيرصد هبا  3
التكنولوج ا احل وية: ههي تتهمو الترن ا"  ا" الصىة باستخدام النبا" هاحل واا هامل كرهبا" ا تاا مواد  افعة هما د    4
يف ظ  قىة بعه ا  اصة  هخبتكنولوج ا املواد: هيرصد هبا التوج   أ التكنولوج ا املنتاة لىموارد الصنا  ة بدالً مو املوارد الطب ع ة   5
املعرفققة ا تمققاداً ءساسقق اً  ىققأ  شققر املعىومققا" هاسققتثمارها بااضققافة  أ تول ققدها, فناققا  اقتصققادتول ققد املعرفققة هاسققتثمارها: يعتمققد   6

هالشركا" يعتمد كثرياً  ىأ فعال ت ا يف أل  املعرفة هاستعما ا لرف  اا تاج ة هتول د سى  هخدما" جديد  امل سسا"
معوقات تطبيق االقتصاد المعرفي سبل التغلب عليها

 (  أ تمو ة مو معوقا" تطب ق االقتصاد املعريف هسب  التغىجل  ى  ا ء  ا :2010ءشار الا  يل )
حقق  هالتطققوير التكنولققوجي هالعىمققي  ت اققة ضققعف االهتمققام بققالبحوث العىم ققة هالتكنولوج ققة النظريققة ضققعف امكا  ققا" الب-

من ا هالعىم ة هضعف اال ااا  ى  ا 
 دم توفر الب  ة االجتما  ة املناسبة لتول د الترن ا" املتردمة هاستخدام ا بكاا  -
اا ترف   ا است  ك ا ال توظ اا تنمويا  توظ ف تكنولوج ا املعىوما" هاالتصاد يف الوطو العر  توظ -
.هار  األدمغة هالكاا ا" ههحما يكبد البىد خسائر اقتصادية-

سبل التغلب عليها
 بدا  املعرفة هاستخدام ا التعى م ه ل   و طريق هجود مواطن  متعىم  ه هل م ارا" مو اج  -
   فعال ة االتصاال" ه شر املعىوما" همعاجلت اج  تس  ءساس ة ل تصاال" هترن ة املعىوما" مو ءباد بن ة  -
 باد ب  ة اقتصادية منظمة تت ح حرية تدفق املعىوما" -
 د م االستثمار يف قطا  االتصاال" هترن ة املعىوما" هتشا   ره  املبادر -
جق  االسقتااد  مقو ءو حباث هاجلامعا" هتمعا" الاكر هامل سسا" ا اصة با تبارها ضرهرية مألباد شبكة مو مراكز ا -

ا ا م  االحت اجا" احملى ة    تنامي املخزها العاملي لىمعرفة هاست عاهبا هتك 
حلر ر قة هتقرى الباحثقة ءا مقو ءبقرز حتقديا" حتويق  املعرفقة  أ منتاقا" االسقتثمار يف األ شقطة املعرف قة, هاملوهبقة هاالبتكقار هاابقدا  هالشقراكة ا

" مقق  الرطققا  ا ققاف, فاالقتصققاد املعققريف لققو يكققوا هاقًعققا مكمققً  جملتمقق  املعرفققة  ال بتحولقق   أ خمرجققا" لىبحقق  العىمققي الرصقق , هابتكققارا
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لتحر ق التنم ة املستدامة يف أل   قطا ا" التنم قة يف املمىكقة العرب قة السقعودية, مق  ضقرهر  احملافظقة  ؛فرف جتارية  و طريق رياد  األ ماده 

 ىأ الر م ااس م ة ها وية السعودية العرب ة هال اث الثرايف لىممىكة هصواًل الس ات ا ة تنموية شامىة بع د  املدى 
 السابقةالدراسات 

( دراسة  و  ة بعنواا  ءا االقتصاد الحمل س سود يف الررا احلادل هالعشريو هو االقتصاد Galbreath, 1999ءجرى جالوي  )
م ارا"  مقاد املعرفقة هك ا قة تر ق م م مسقتربً , هءظ قر"  تقائج الدراسقة ءا قطقا  ا قدما" مل يعقد يعتمقد  ىقأ  تعرفاملعريف , هدفت  أ 
العىققوم,  : ققارا" البسقق طة, هاألجققور املتد  ققة, ه ا معظققم الوظققائف اجلديققد  تعتمققد  ىققأ امل ن قق  الققحميو سقق أتوا مققو م ققاديوالوظققائف  ا" امل

 هالتسقققويق, هاحلاسقققبا", ها ندسقققة, هاادار , هاالستشقققاريا" هالتعىققق م هاا ققق م, هءمقققا األ مقققاد الققق  يرقققوم هبقققا  هه امل قققارا" املتد  قققة سقققوف
ههقحمه هقي  ,يستط   ءا يقتعىم, هلق س مرقدار مقا يعقرف ما ن ة )ا ال" املاكر (, هس تم تر  م الارد مسترب ً  ىأ مردارتستبدد باألمتتة التر

 السمة املم ز  لىرو  العامىة املعرف ة  
ة ( بعنواا  جود  التعى م همتوس  سنوا" الدراسة  هدفت  أ ب اا جقود  التعىق م  هتكو قت   نقBarro, 2000هيف دراسة باره )

هءا معدد  ,( دهلة كاا مو  تائا ا ءهنا ءظ ر" ءا جود  التعى م ءهم مو متوس   دد سنوا" الدراسة الثا وية هما بعدها43الدراسة مو )
 النمو االقتصادل جملتم  ما يتأ ر  باباً  توس  سنوا" الدراسة  كما ءظ ر" النتائج ءا النمو يتحسو كىما زاد متوس  سنوا" الدراسقة يف

الطالققجل يف العمقق  االجتمققا ي هاا تققاجي  سقق ام الع قققة بقق  التعىقق م همعققدد النمققو, فكىمققا زاد" مققد  التعىقق م, هحتسققنت  و  تقق  كققاا ضققو  
ألا ءيقة تنم قة ال  ؛مرتاعة, هب نت ءيهاً االرتباط ب  جود  تعى م الرياضق ا", هالعىقوم, هالرقرا   هالكتابقة, هارتباط قا  عقدد النمقو االقتصقادل

 ال مو خ د التشديد  ىأ جتديد  و  ة التعى م, كما ءظ ر" النتائج ءيهاً ء   بااضافة  أ التعى م هنال  ديد العوام  االجتما  ة تتحرق 
 ال  حتدث آ اراً اقتصادية ء  ا النمو السكاين 

ه الدراسة معرفة ا طا  السائد يف ( دراسة بعنواا املعرفة هاالقتصاد هالتكنولوج ا هاجملتم  حتى  هحمDavid, 2005هءجرى ديا د )
م ءا العققامل مسققتخدمة تمو ققة كبققري  مققو املعققارف املتعىرققة بالس اسققا" هالو ققائق النظريققة ها طابققا" املتبادلققة هف ققم املعرفققة, هتبقق  ءا مققو امل قق

اسة تدد  ىأ ءا ا طقا  السقائد  ا م ءا هحما ا طا  امل  مو لىمعرفة هو بسبجل قدرهتا  ىأ احلد مو الاكر هالعم ,  ا  تائج هحمه الدر 
كمققا   ؟هك ققف  ققنظم املعرفققة يف العمقق  ؟مققا هققي :هققو املعرفققة التكنوقراط ققة, هكثققرياً مققا  تققأ ر با طققجل الس اسقق ة, هاملشققكىة بققالا م اجلزئققي لىمعرفققة

 ب نت الدراسة ءا املعرفة هي قه ة س اس ة يف جوهرها 
و االقتصاد املعقريف يف التعىق م يف األردا هءهدافق  همشقك ت  مقو هج قة  ظقر ( دراسة بعنواا  مورا" التحود حن2006هءجرى موسأ )

( خبققرياً 90ا ققوا  ال بققوي , هتكققوا تتمقق  الدراسققة مققو ا ققوا  ال بققوي  يف هزار  ال ب ققة هالتعىقق م هاجلامعققا" األرد  ققة هتكو ققت   نت ققا مققو )
كما ءظ ر" درجة  ال قة يف توجق ,ل بوي  يف التوج  حنو االقتصاد املعريف يف التعى متربوياً, هءظ ر"  تائج الدراسة هجود ه ي لدى ا وا  ا

املشققك " القق  تواجقق    يلار  الاا ىققة يف حتر ققق ءهققداف التحققود حنققو االقتصققاد املعققريف يف التعىقق م, كمققا ءظ ققر" درجققة  ال ققة يف التعققرف ااد
شك ", كما ءظ ر" هجود فرها  ا" داللقة  حصقائ ة  ىقأ املوقق  القوظ اي بق   هقو  مى ة التحود حنو االقتصاد املعريف هااهلة جتاهز امل

هبقق  مققدير  دار  همققدير خمققتص لصققاد مققدير  دار , كمققا ءظ ققر" هجققود فققرها تعققزى لىم هقق  ,ه  ققة التققدريس همققدير  دار  لصققاد مققدير  دار 
 املاجستري هالدكتوراه محىة ستري هالدكتوراه مو ج ة ءخرى لصاد همحىة املاج ,العىمي يف املورا" كك  ب  محىة البكالوريو  مو ج ة

( دراسقققة بعنقققواا  دهر االقتصقققاد املعققققريف يف تطقققوير النظقققام ال بقققول يف األردا   هقققدفت الكشقققف  ققققو دهر 2007هءجقققرى ءبقققو ب قققدر )
هزار  ال ب قققة هالتعىققق م يف املمىكقققة األرد  قققة ا امش قققة  االقتصقققاد املعقققريف يف تطقققوير النظقققام ال بقققول يف األردا مقققو هج قققة  ظقققر الرقققاد  ال بقققوي  يف 

املعىقم, ه هسقتة ءبعقاد مشىقت: املن قاا,  ,( فرر  موز ة  ىأ ما وم االقتصقاد املعقريف99هلتحر ق هدف الدراسة مت   داد استبا   تكو ت مو )
, هءظ قققر"  تقققائج الدراسقققة ءا درجقققة فقققردا( 309مقققو )التسققق   ", هالطاولقققة املبكقققر   هتكو قققت   نقققة الدراسقققة ه الب  قققة التعى م قققة, ه الطالقققجل, ه 

(  كمقا 4.10التحرق الكى ة  ىأ ما وم االقتصاد املعريف, كا ت  ال ة ح   كاا املتوس  احلسا  الكىي لتحرق ما وم االقتصاد املعقريف )
توسقطا" احلسقاب ة ا اصقة بدرجقة ( بق  املα  =0.05ءظ ر"  تائج الدراسة  دم هجقود فقرها  ا" داللقة  حصقائ ة  نقد مسقتوى الداللقة )

امل هقق  ه ا ققو , ه املسققمأ الققوظ اي, ه اجلققنس, ه )ااقىقق م, همسققتوياهتا حتققق ما ققوم االقتصققاد املعققريف تعققزى الخققت ف ف ققا" متغققريا" الدراسققة 
ال بققول األردين كا ققت العىمققي(  هكققحمل  ءظ ققر"  تققائج الدراسققة ءا درجققة الققدهر الكى ققة  ىققأ ءبعققاد دهر االقتصققاد املعققريف يف تطققوير النظققام 

( 0.39(, باحنراف مع ارل )3.38متوسطة ح   كاا املتوس  احلسا  )

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ١٦٤ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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( دراسة بعنواا  دهر االقتصقاد املعقريف يف   قداد املقوارد البشقرية ملواج قة متطىبقا" التنم قة املسقتدامة مقو هج قة 2007هءجرى  يابا" )

( 548  الدراسة مو الراد  ال بوي  يف تى  املديريا" ح   بىغ اجملتم   حمه الدراسة ) ظر الراد  ها وا  ال بوي  يف األردا   تكوا تتم
 ل قتصقادم قم  ( قائقداً تربويقاً مت اخت قارهم بالطريرقة العشقوائ ة  هءظ قر"  تقائج الدراسقة, هجقود دهر  350قائداً تربوياً, هبىغقت   نقة الدراسقة )

متطىبا" التنم ة املسقتدامة مقو هج قة  ظقر الرقاد  ها قوا  ال بقوي  يف األردا, ء  قا يف تقاد التأه ق املعريف يف   داد املوارد البشرية ملواج ة 
(, كما ءظ ر" هجود فرها  ا" داللة  حصائ ة يف تصقورا" الرقاد  ال بقوي  0.90(, هاحنراف مع ارل )3.79هالتدريجل  توس  حسا  )

هءظ قر اختبقار )شق ا  ( ءا مواقق  الاقرها لصقاد املقدير املخقتص هاملشقرف ال بقول  ,(0.00ة ) ىأ متغري املوق  الوظ اي  ند مسقتوى الداللق
هامل هقق  ,ا ققو  :مرابقق  مققدير ال ب ققة هرئقق س الرسققم  هء قق  ال توجققد فققرها  ا" داللققة  حصققائ ة بقق  متغققريا" الدراسققة هتاالهتققا  ىققأ متغققريل

رية يف  صققر االقتصققاد املعققريف تتم ققز خبصققائص ههققي تشققك  الكاايققا" الهققرهرية حقق العىمققي  كمققا ءظ ققر"  تققائج الدراسققة اا املققوارد البشقق
ا  يققتمكو مققو العمقق  هالققتعىم همن ققا: التاكقققري اابققدا ي, هاملره ققة يف الققتعىم هالعمقق , هالتققدريجل املسقققتمر, هالققتعىم الققحمايت, هالققتعىم مققدى احل ققق

االقتصققاد املعققريف ياققر  متطىبققا"  ىققأ املققوارد البشققرية من ققا:   ققاد  النظققر هالرققدر   ىققأ اسققتخدام تكنولوج ققا املعىومققا" هاالتصققاال"  هءا 
هتوسققق   اسقققتخدام تكنولوج قققا االتصقققاال" هاملعىومقققا" يف العمققق  هالقققتعىم , باملنقققاهج هالقققوامج هالس اسقققا" ال بويقققة هالتعى م قققة بشقققك  مسقققتمر

يف حتديا" بشرية هاقتصادية ه جتما  ة ه دارية هالتدريجل هاادار   هءا هنال حتديا" تواج  التنم ة املستدامة تتمث  
الطريقة واإلجراءات

  :منهج البحث
اتبعققت الباحثققة املققن ج الوصققاي التحى ىققي الققحمل يققدر  الظققاهر  ءه احلققدث لىحصققود  ىققأ معىومققا" جت ققجل  ققو ءسقق ىة الدراسققة دها         

تدخ  الباحثة ف  ا 
 :مجتمع الدراسة وعينتها

لبالغ ( ا2016-2015)تكوا تتم  الدراسة مو ء ها  ه  ة التدريس يف جامعة شررا  يف املمىكة العرب ة السعودية  لىعام الدراسي      
( يوضح 1(  هو ه  ة تدريس اجلدهد رقم )109)(, هاختري"   نة  شوائ ة طبر ة مو تتم  الدراسة بىغ  ددها  1801 ددهم ) 

 عاً لىمتغريا" الشخص ة توزي  ءفراد   نة الدراسة تب
(: توزيع أفراد العينة تبعاً للمتغيرات1جدول )

النسبة المئويةالعددالمستوىالمتغير

الجنس
 54.13 59 كر

 45.87 50ء ثأ

 100.0 109اجملمو 

الكلية
 74.31 81 ىم ة

 25.69 28 سا  ة

 100.0 109اجملمو 

الرتبة األااديمية
 63.30 69ءستا  مسا د

 29.36 32ءستا  مشارل

 7.34 8ءستا 

 100.0 109اجملمو 

( ما يىي:1يظ ر مو اجلدهد رقم )
%( 45.87بىغت النسبة امل وية ) يف ح %( لىانس ) كر(, 54.13بىغت النسبة امل وية لتوزي  ءفراد الع نة تبعًا ملتغري اجلنس )  1

لىانس )ء ثأ( 
%( 25.69بىغت النسبة امل وية ) يف ح %( لىكى ة ) ىم ة(, 74.31بىغت النسبة امل وية لتوزي  ءفراد الع نة تبعًا ملتغري الكى ة )  2

لىكى ة )  سا  ة( 

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ١٦٥ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



القرني / نوره عوض عبداهلل د درجة استخدام مبادئ االقتصاد املعريف يف تطوير النظام األكادميي جبامعة شقراء من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ىن  سبة بىغت ءد يف ح %( لىرتبة )ءستا  مسا د(, 63.30بىغت ء ىأ  سبة م وية لتوزي  ءفراد الع نة تبعاً ملتغري الرتبة األكادمي ة )  3

%( لىرتبة )ءستا ( 7.34م وية )
 (االستبانة)أداة الدراسة 

ءبققو ب ققدر ه  ,2007 يابققا" لتحر ققق ءهققداف الدراسققة قامققت الباحثققة بعققد الرجققو   أ األد  النظققرل هالدراسققا" السققابرة كدراسققة )       
ىأ ءرب  تاال" موز ة  ( فرر  36تكو ت بصورهتا األهل ة مو ) استبا  ( بتطوير 2006موسأ ه  ,2007

صدق األداة
لىتحرق مو صدا ءدا  الدراسة, قامت الباحثة بعرض ا  ىأ تمو ة مو احملكقم  مقو  هل االختصقاف هسقنوا" ا دمقة مقو ء هقا        

ااسقتبا ة, هبعقد حود مناسبة هس مة ك  فرر  مو فررا"  آرائ م لتعرف خوا ( 7ه  ة التدريس يف اجلامعا" السعودية, هقد بىغ  ددهم )
( فرر  22( فررا" هءصبحت مكو ة يف صورهتا الن ائ ة مو )14األخحم   حظا" احملكقم  مت ححمف )

ثبات األداة
)كره بققاخ ءلاققا( لىماققاال" هاألدا    دلققةبطريرققة االتسققاا الققداخىي حسققجل معاا معامقق   باهتقق احتسققجللىتحرققق مققو  بققا" ءدا  الدراسققة       

 -Test)  االختبقار  قاد  ه االختبقار  مث جقرى التأكقد مقو  بقا" األدا  بطريرقة  ( 0.90لدرجقة الاا ى قة ككق  )كك   هقد بىغقت ق متق  
Retest    )ءخقرل سقتبا ة مقر  ال( مقو تتمق  الدراسقة همقو خقارا   نت قا, مث ء  قد تطب قق ا17ءدا  الدراسة  ىأ   نة مكو ة مقو ) هز ت

 (0,85معام  االرتباط  ىأ التطب ر  هقد بىغت ق مت  كك  ) هاحتسجل ,بعد ءسبو  
 :المتغيرات المستقلة

 مبادئ االقتصاد املعريف -
 ء ثأ   كر,اجلنس هل  ف تاا:  -
   ىم ة,   سا  ة  الكى ة ه ا مستوياا: -
, ءستا  ءستا  مشارل ,: ءستا  مسا د"مستويا   ث الرتبة األكادمي ة ه ا -

 تابعالمتغير ال
 .تطوير النظام االكادميي يف جامعة شررا 

 :المعالجات اإلحصائية
, املتوسققققطا" احلسقققاب ة, هاالحنرافقققا" املع اريققققة السقققتاابا"   نقققة الدراسققققة  ىقققأ فرقققرا" االسققققتبا ة اسقققتخرجتلإلجابقققة  قققو ءسقققق ىة الدراسقققة 

 باملتوسطا" احلساب ة املع ار ااحصائي ا يت هاملتعىق ه هاستخدم حتى   التبايو الث  ي, 
  : بدرجة قى ىة2.33ءق  مو  -0.1مو  -
 : بدرجة متوسطة3.66ءق  مو -2.33مو  -
  مرتاعة: بدرجة 5.00-3.66مو -

 :نتائج الدراسة ومناقشتها
يتناهد هحما اجلز  مو البح   رضا لنتائج الدراسة هالتحى  " ااحصائ ة ال  ءجريت لإلجابة  و ءس ىة الدراسة همناقشت ا ه رضت     

النتائج كا يت: 
ما درجة استخدا  مبادئ االقتصاد المعرفي في تطوير النظا  االااديمي بجامعة :ونصه السؤال األول باإلجابة عن النتائج المتعلقة -3

 شقراء من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس؟
 قققو تقققاال" ءدا  الدراسقققة,  الدراسقققةاملتوسققطا" احلسقققاب ة هاالحنرافقققا" املع اريقققة اجابقققا" ءفققراد   نقققة اسقققتخرجت لإلجابققة  قققو هقققحما السققق اد 

( يوضح  ل  2دهد )هاجل
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 (2جدول )

ترتيبا تنازلياً  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت الدراسة مرتبة

المتوسط المجالالرقمالرتبة
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
التقييم

مرتاعة 1.09 3.77دهر االقتصاد املعريف يف تنم ة كاايا"  هو ه  ة التدريس12
متوسطة 0.80 3.41دهر االقتصاد املعريف يف د م التشريعا" هاأل ظمة اجلامع ة21

املعققققققريف يف تطققققققوير هصققققققر  شخصقققققق ة الطالققققققجل  دهر االقتصققققققاد33
متوسطة 0.78 3.31 اجلامعي

متوسطة 0.79 3.26دهر االقتصاد املعريف يف تطوير املرررا" اجلامع ة44
 مرتفعة0.73 3.29األداة اكل

(, ح   3.77-3.26ب  )( ءا املتوسطا" احلساب ة اجابا" ءفراد الع نة  و تاال" الدراسة  تراهحت 2يظ ر مو اجلدهد )       
( هبدرجة تر  م مرتاعة, هيف 3.77جا  يف املرتبة األهأ  دهر االقتصاد املعريف يف تنم ة كاايا"  هو ه  ة التدريس   توس  حسا  )

وسطة, هيف املرتبة ( بدرجة تر  م مت3.41املرتبة الثا  ة جا   دهر االقتصاد املعريف يف د م التشريعا" هاأل ظمة اجلامع ة   توس  حسا  )
املرتبة  هيف( بدرجة تر  م متوسطة, 3.31   توس  حسا  ) اهصرى الثالثة جا   دهر االقتصاد املعريف يف تطوير شخص ة الطالجل اجلامعي

توس  احلسا ( بدرجة تر  م متوسطة, هبىغ امل3.26الرابعة هاألخري   دهر االقتصاد املعريف يف تطوير املرررا" اجلامع ة   توس  حسا  )
 ( بدرجة تر  م متوسطة 3.29لمدا  كك  )

( توضح 6-3كما مت استخراا املتوسطا" احلساب ة هاالحنرافا" املع ارية اجابا" ءفراد الع نة  و فررا" ك  تاد  ىأ حدا, جداهد )    
 ل  

 (3جدول )
عن فقرات مجال "دور االقتصاد المعرفي في دعم  الدراسةعينة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد 

التشريعات واألنظمة الجامعية" مرتبة تنازلياً 

الفقرات الرقمالرتبة
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
التقييم

يققد م االقتصققاد املعققريف توج ققا" الر ققاد  الس اسقق ة حنققو احلكومققة 16
متوسطة 1.09 3.51 االلك ه  ة

متوسطة 1.09 3.49 يد م االقتصاد املعريف معرفة حروا املىك ة الاكرية 25

31
يسقققققا د االقتصقققققاد املعقققققريف  ىقققققأ تطقققققوير تشقققققريعا" هء ظمقققققة هزار  

متوسطة 0.73 3.45 التعى م العايل

44
يسققققا د االقتصققققاد املعققققريف ءهل ققققا  األمققققور يف توظ ققققف التكنولوج ققققا 

متوسطة 1.13 3.41 ملتابعة ءبنائ م

متوسطة 1.02 3.40 يد م االقتصاد املعريف حتر ق برامج اجلود  الشامىة 53

62
يشقققا  االقتصقققاد املعقققريف م سسقققا" اجملتمققق  احملىقققي لىمشقققاركة يف 

متوسطة 1.05 3.20تطوير النظام األكادميي

متوسطة 0.80 3.41المجال اكل
( ءا املتوسطا" احلساب ة اجابا" ءفراد   نة الدراسة حود تاد  دهر االقتصاد املعريف يف د م التشريعا" 3يظ ر مو اجلدهد )       

(  يد م االقتصاد املعريف 6جا  يف املرتبة األهأ الارر  رقم )ه ( بدرجة تر  م متوسطة, 3.51-3.20هاأل ظمة اجلامع ة  تراهحت ب  )
هتعزى هحمه النت اة  أ  درال ء ها  ( بدرجة تر  م متوسطة3.51س اس ة حنو احلكومة االلك ه  ة   توس  حسا  )توج ا" الر اد  ال

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ١٦٧ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



القرني / نوره عوض عبداهلل د درجة استخدام مبادئ االقتصاد املعريف يف تطوير النظام األكادميي جبامعة شقراء من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قق ه  ة التدريس  أ ء  ة االقتصاد املعريف يف  شر التكنولوج ا يف خمتىف امل سسا", همو  تائج التكنولوج ا يف العصر احلايل ما يعرف ب

همما يشا   ىأ  شر  ,"يف تس     ر  الس اسا" ها دما"  أ األفراد يف داخ  اجملتمعا كبري    بردر   ءس متل   احلكومة االلك ه  ة  ا
يشا  االقتصاد املعريف م سسا" اجملتم  احلىي (  2جا " يف املرتبة األخري  الارر  )ح   يف, احلكومة االلك ه  ة االقتصاد املعريف

هتعزى هحمه النت اة  أ شعور ء ها  ه  ة التدريس  ,( بدرجة تر  م متوسطة3.20   توس  حسا  )دمييلىمشاركة يف تطوير النظام األكا
ا اغىجل الد م الحمل سص   ى   تكوا ألبهعف مشاركة اجملتم  احملىي هم سسات  املختىاة يف تطوير لنظام األكادميي يف اجملتم  السعودل 

, هبىغ هبالتايل جا " هحمه النت اة بدرجة متوسطة هيف املرتبة األخري  مو ب  الاررا" ,ءه مو مشاري  امل سسا"  اس ا ,مو احلكومة
( بدرجة تر  م متوسطة 3.41املتوس  احلسا  لىمااد كك  )

(4جدول )
عن فقرات مجال "دور االقتصاد المعرفي في تنمية   عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد 

 افايات عضو هيئة التدريس" مرتبة تنازلياً 

الفقراتالرقم الرتبة
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
التقييم

يسا د االقتصاد املعريف  هقو ه  قة التقدريس يف اجنقاز ء مالق  األكادمي قة بأسقر 13
متوسطة 1.25 3.42 هقت

متوسطة 1.07 3.32ميكو االقتصاد املعريف  هو ه  ة التدريس يف التخط   اجل د حملاضرات 21

32
يستخدم  هقو ه  قة التقدريس يف ظق  االقتصقاد املعقريف  التكنولوج قا احلديثقة يف 

متوسطة1.02 3.26 التعى م اجلامعي

متوسطة 0.98 3.10يس م االقتصاد املعريف يف تطوير هتأه    هو ه  ة التدريس45
متوسطة 1.09 3.03يسا د االقتصاد املعريف  هو ه  ة التدريس يف اجناز األحباث العىم ة56
متوسطة 0.96 3.00يعزز االقتصاد املعريف مبدء تكاف  الارف التعى م ة ب  الطىبة64

 متوسطة1.09 3.77المجال اكل
( ءا املتوسطا" احلساب ة اجابا" ءفراد   نة الدراسة حود تاد  دهر االقتصاد املعريف يف تنم ة كاايا"  هو 4يظ ر مو اجلدهد  )      

(  يسا د االقتصاد املعريف  هو 3جا  يف املرتبة األهأ الارر  رقم )ه ( بدرجة تر  م متوسطة, 3.42-3.00ه  ة التدريس  تراهحت ب  )
هتعزى هحمه النت اة  أ  درال  ( بدرجة تر  م متوسطة,3.42جناز ء مال  األكادمي ة بأسر  هقت   توس  حسا  ) يف ه  ة التدريس 

ال   "اقتصاد املعرفة قائم  ىأ تمو ة مو العمى ا" ها دما ألا ,ة هو ه  ة التدريس ء  ة توظ ف اقتصاد املعرفة يف ء مال  األكادمي 
بكافة ءشكا ا, هبالتايل شعر ء ها  ه  ة التدريس بدهر االقتصاد املعريف يف اجناز األ ماد األكادمي ة هاستخدام ا تسعأ  أ حتس  املعرفة 

(  يعزز االقتصاد املعريف مبدء تكاف  الارف التعى م ة ب  الطىبة   توس  4جا " يف املرتبة األخري  الارر  ) يف ح  بالسر ة املطىوبة 
هتردمي  ,العمى ا" التكنولوج ة   :غىجل ما يركز  ىءهتعزى هحمه النت اة  أ ءا االقتصاد املعريف  تر  م متوسطة,( بدرجة 3.00حسا  )
هبالتايل ال يعزز االقتصاد املعريف مبدء تكاف  ,هبالتايل ف و متا  لىطىبة يف امل سسا" التعى م ة بنسجل متااهتة ,ه مى ا" املعرفة ,ا دما"

( بدرجة تر  م مرتاعة 3.77هبىغ املتوس  احلسا  لىمااد كك  ) الطىبة بالشك  املطىو ,الارف التعى م ة ب  
 (5جدول )

"دور االقتصاد المعرفي في تطوير وصقل شخصية الطالب الجامعي" مرتبة تنازلياً 

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
التقييم

12
املعققققريف الطالققققجل اجلققققامعي لإلبققققدا  هاالبتكققققار ي  ققققق االقتصققققاد 
مرتاعة 0.99 3.74 هالبح  العىمي

متوسطة 1.05 3.32يشققققا  االقتصققققاد املعققققريف الطالققققجل اجلققققامعي  ىققققأ املشققققاركة يف  3 2

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ١٦٨ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



القرني / نوره عوض عبداهلل د درجة استخدام مبادئ االقتصاد املعريف يف تطوير النظام األكادميي جبامعة شقراء من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 األ شطة اجلامع ة املختىاة

34
ميكو االقتصاد املعقريف الطالقجل اجلقامعي مقو الوصقود لىمعىومقة 

متوسطة 1.12 3.30 بأق  هقت هج د

41
سود االقتصاد املعريف الطالجل اجلقامعي مقو متىرقي  أ مشقارل 

متوسطة 1.02 3.22 همساهم

55
يقققققد م االقتصقققققاد املعقققققريف احلقققققوار االبقققققا  بققققق  الطىبقققققة داخققققق  

متوسطة 1.16 3.01 اجلامعة

متوسطة 0.78 3.31المجال اكل
( ءا املتوسطا" احلساب ة اجابا" ءفراد   نة الدراسة حود تاد  دهر االقتصاد املعريف يف تطوير هصر  5يظ ر مو اجلدهد  )        

(  ي  ق االقتصاد 2( بدرجة تر  م مرتاعة, جا  يف املرتبة األهأ الارر  رقم )3.74-3.01شخص ة الطالجل اجلامعي  تراهحت ب  )
تعزى هحمه النت اة  أ ءا هدف ( بدرجة تر  م مرتاعة,3.74بدا  هاالبتكار هالبح  العىمي   توس  حسا  )املعريف الطالجل اجلامعي لإل

ههحما مي د الطريق ءمام الطىبة  أ االبتكار هاابدا  كافة شكا ا  بأاالقتصاد العريف هو اا شا  هالتحس  هاالستخدام األمث  لىمعرفة 
با  ب  ايد م االقتصاد املعريف احلوار ا (  5جا " يف املرتبة األخري  الارر  ) يف ح  ,كى ا  دين م ايف هيشاع م  ىأ البح  العىمي 

تعزى هحمه النت اة ءا االقتصاد املعريف يردم تمو ة مو ا دما"  ( بدرجة تر  م متوسطة,3.01   توس  حسا  ) الطىبة داخ  اجلامعة
حسجل   طىبة هتهع م  ىأ طريق اابدا  ههحمه ا دما" هاملعىوما" يأخحمها الطىبة ك   ىأ حدهاملعىوما" املعرف ة ال  تثرى خو  ال

هبىغ املتوس  احلسا  لىمااد  , هبالتايل يكوا احلوار ب  ه ال  الطىبة ضع اا مو هج ة  ظر ء ها  ه  ة التدريس,هقدرات طب عة ك  من م 
 ( بدرجة تر  م متوسطة 3.31كك  )

 (6جدول )
عن فقرات مجال "دور االقتصاد المعرفي في تطوير  عينة الدراسةت الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد المتوسطا

 المقررات الجامعية" مرتبة تنازلياً 

الفقراتالرقمالرتبة
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة التقييم

مرتاعة 0.71 3.43 املختىاةيد م االقتصاد املعريف املرررا"  اجلامع ة 12

21
يعزز االقتصاد املعريف ره  املواطنة الصاحلة مقو خق د املرقررا" 

متوسطة 1.04 3.28اجلامع ة 

متوسطة 1.08 3.26 يس م االقتصاد املعريف يف زياد  مره ة هتنو  املرررا" اجلامع ة33

45
هطرائقققققق ميكققققو االقتصقققققاد املعققققريف مقققققو اسققققتخدام اسققققق ات ا ا" 

متوسطة 0.93 3.21الترومي املختىاة

متوسطة 1.18 3.13 يرا ي االقتصاد املعريف ا صائص الناس ة لىطالجل اجلامعي 54
متوسطة 0.79 3.26المجال اكل

تطوير شخص ة ( ءا املتوسطا" احلساب ة اجابا" ءفراد   نة الدراسة حود تاد  دهر االقتصاد املعريف يف 6يظ ر مو اجلدهد )     
د م االقتصاد  (  ل2جا  يف املرتبة األهأ الارر  رقم )ه   ( بدرجة تر  م متوسطة3.43-3.13  تراهحت ب  )هصرى ا الطالجل اجلامعي

يف هتعزى هحمه النت اة ءا مو ءهم ءهداف االقتصاد املعر ( بدرجة تر  م متوسطة,3.43املعريف املرررا"  اجلامع ة املختىاة   توس  حسا  )
فاالقتصاد املعريف يد م هيس م يف تطوير املرررا" اجلامع ة ال  تعطأ لىطىبة  ,تردمي املعىوما" ها دما" املعرف ة ال  هتدف  أ التحس 

يرا ي االقتصاد (  4جا " يف املرتبة األخري  الارر  ) يف ح  ا يردم  مو معىوما" حديثة هتطور تكنولوجي مواكجل لىعصر احلايل, 
هتعزى هحمه النت اة  أ طب عة االقتصاد  ( بدرجة تر  م متوسطة,3.13   توس  حسا  )عريف ا صائص الناس ة لىطالجل اجلامعيامل

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ١٦٩ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



القرني / نوره عوض عبداهلل د درجة استخدام مبادئ االقتصاد املعريف يف تطوير النظام األكادميي جبامعة شقراء من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هبىغ املتوس  احلسا   الناس ة لىطالجل اجلامعي جليف التحس  بع دا  و مرا ا  اجلوا تس م املعريف الرائم  ىأ تردمي ا دما" ال  

 ( بدرجة تر  م متوسطة 3.26لىمااد كك  )
من ( α =0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ": ونصه السؤال الثاني باإلجابة عن النتائج المتعلقة

 ؟ والرتبة األااديمية ،والكلية ،الجنس عضاء هيئة التدريس تعزى لمتغيرات الدراسة:أوجهة نظر 
هاالحنرافا" املع ارية اجابا" ءفراد   نة الدراسة  و األدا  كك  تبعا ملتغريا"  لإلجابة  و هحما الس اد استخرجت املتوسطا" احلساب ة

  ( توضح  ل  9-8-7الدراسة, جداهد )
(7جدول )

على األداة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة 
 اكل تبعاً لمتغير الجنس  

الجنس
المتوسط 
االنحراف المعياري الحسابي

درجات 
 الحرية

T الداللة اإلحصائية

 0.69 3.28ذار
 0.77 3.31أنثى غير دالة 0.21- 1.7.0

يف  جابا" ءفراد   نة الدراسة  ىأ ( α= 0.05(  دم هجود فرها  ا" داللة  حصائ ة  ند مستوى الداللة )7يظ ر مو اجلدهد ) 
( ههي ق مة سالبة هغري دالة T( )-0.25تاد االقتصاد املعريف يف تطوير النظام األكادميي تعزى ملتغري اجلنس, ح   بىغت ق مة )

  حصائً ا 
 (8جدول )

اكل  على األداة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة
 لكليةعاً لمتغير اتب 

االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الكلية
درجات 
الداللة اإلحصائية T الحرية

 0.85 3.43إنسانية 0.08 1.13-107 0.68 3.25علمية

الدراسة ( يف  جابا" ءفراد   نة α= 0.05(  دم هجود فرها  ا" داللة  حصائ ة  ند مستوى الداللة )8يظ ر مو اجلدهد  )       
( ههي ق مة سالبة هغري دالة T( )-1.11 ىأ تاد االقتصاد املعريف يف تطوير النظام األكادميي تعزى ملتغري الكى ة, ح   بىغت ق مة )

 حصائً ا 
 (9جدول )

اكل تبعاً لمتغير الرتبة األااديمية  األداة( على ANOVAتحليل التباين األحادي )
الداللة اإلحصائية F االنحراف المعياريابيالمتوسط الحسالرتبة األااديمية
 0.08 0.64أستاذ مساعد

0.670.51  0.15 0.85أستاذ مشارك

 0.33 0.94أستاذ

( يف استاابا" ءفراد   نة α =0.05( دم هجود فرها  ا" داللة  حصائ ة  ند مستوى الداللة )9يظ ر مو اجلدهد  ) 
هتعزى هحمه النت اة  أ حدا ة موضو   ( ههي ق مة غري دالة  حصائ اً F( )0.67الدراسة تعزى لىرتبة األكادمي ة, ح   بىغت ق مة )

اجلنس  الحمكور هاا اث  االقتصاد املعريف يف م داا ال ب ة, هبالتايل هنال تشاب  كبري يف ف م هحما املصطىح لدى ء ها  ه  ة التدريس لك 
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بغل النظر  و اخت ف الرتبة األكادمي ة ب ن م لحمل  مل تظ ر فرها فردية  ,هلدى ء ها  ه  ة التدريس يف الكى ا" العىم ة هاا سا  ة

تعزى ملتغريا" الدراسة 
 التوصيات

الس اسا" هالوامج هاملناهج التعى م ة تعم   ىأ ضرهر    اد  النظر بالنظام األكادميي يف اجلامعا", ه جرا   ص حا" ءساس ة يف  -
  حداث  ور  معرف ة  ىق ج   قادر  ىأ مواكبة متطىبا" االقتصاد اجلديد 

باب ا" االقتصاد املعريف هتعم  العم   ىأ   داد خطة برامج  ص ح ة تعم   ىأ مواج ة متطىبا" التنم ة املستدامة مستا د  مو  -
 لىموارد البشرية  ىأ االستغ د األمث  

جرائ ا  ىأ املعىم , همديرل املدار   جرا  دراسا" مستربى ة  مى ة م دا  ة تتناهد موضو  االقتصاد املعريف بعناصره ,هتطب ر ا  -
. هالطىبة
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