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دور اقتصاد املعرفة يف تطىير اجلامعات السعىدية ومعيقات 
 من وجهة نظر رؤساء االقسام تفعيله

 نجاة محمد سعيد الصائغ
 أستاذ اإلدارة التعميمية المشارك

 جامعة الممك عبد العزيز

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دور اقتصاد المعرفة في -صالممخ
ت تفعيمو مف وجية نظر رؤساء تطوير الجامعات السعودية ومعيقا

األقساـ، والكشؼ عف أثر كؿ مف مكاف عمؿ رئيس القسـ وجنسو 
وخبرتو في الحكـ عمى الدور ومعيقات التفعيؿ. ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة، 
فقد تـ تطوير استبانة تتكوف مجاليف، أحدىما يتضمف دور اقتصاد 

فعيمو. وقد تـ المعرفة في تطوير الجامعات، والثاني يتضمف معيقات ت
( رئيس قسـ في 99تطبيؽ االستبانة عمى عينة الدراسة المكونة مف )

 .الجامعات السعودية
وقد أظيرت نتائج الدراسة أف دور اقتصاد المعرفة في تطوير      

الجامعات السعودية كاف مرتفعاً، كما أظيرت نتائج الدراسة وجود اتفاؽ 
ات تفعيؿ دور اقتصاد المعرفة كبير بيف رؤساء األقساـ في تحديد معيق

في تطوير الجامعات السعودية. كما أظيرت نتائج الدراسة عدـ وجود 
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات عينة الدراسة لدور اقتصاد 
المعرفة في تطوير الجامعات ومعيقات تفعيمو، وذلؾ عمى متغيرات 

  .رتوالدراسة الثبلثة: مكاف عمؿ رئيس القسـ، وجنسو، وخب
جامعة الممؾ عبد ، اقتصاد المعرفة ،: التعميـ الجامعيمفتاحيةالكممات ال

 .العزيز

 المقدمة .1
تقـو الدراسات المستقبمية عمى الواقع والتنبؤ بما سيكوف عميو      

المستقبؿ مع تصور يستند عمى ما يجب أف يكوف عميو المستقبؿ، 
كوف مع األخذ في وىذا يتطمب تخطيطًا استراتيجيًا لما ينبغي أف ي

 االعتبار التحديات والمتغيرات التي يشيدىا الواقع كمتغير رئيس

 . في عممية التخطيط 
ويشيد العالـ ازديادًا مضطردًا لدور المعرفة والمعمومات في      

االقتصاد. فالمعرفة أصبحت محرؾ اإلنتاج والنمو االقتصادي، 
ولوجيا مف العوامؿ كما أصبح مبدأ التركيز عمى المعمومات والتكن

األساسية في االقتصاد المعاصر، وأصبحت تقنيات االتصاؿ 
قتصاد الجديد القائـ عمى والمعموماتية مف األصوؿ الميمة في اال

، واإلبداع، والذكاء، والمعمومات والتي تسيـ في التطور المعرفة
المعرفي لتحقيؽ التقدـ في وسائؿ االتصاالت والمعمومات ومع 

ر واستخداـ المعرفة والمعمومات والتكنولوجيا أصبح ازدياد ونش
االستثمار في المعرفة أحد عوامؿ اإلنتاج فيو يزيد مف اإلنتاجية، 
وباعتبار المعرفة العنصر األساس مف عناصر اإلنتاج فيو الذي 
أبرز عمـ اقتصاد المعرفة والذي أصبح في الفترة األخيرة مف أىـ 

مف المنظمات الدولية التي  ، وغيرىا UNESCOأىداؼ اليونسكو
وتطوير رأس الماؿ البشري  [1] تعمؿ لنمو المعرفة وصيانتيا

يشمؿ جميع فئات العنصر البشري أيا كاف موضعيا التنظيمي 
إدارة عميا، أو إدارة وسطى أو إشرافيو وعامموف، فالكؿ يساىـ في 
تحقيؽ أىداؼ المنظمة، والكؿ يخضع لعمميات استثمارية في رفع 

 .]2] اءة والميارة والمعرفةالكف
وتؤكد العديد مف الدراسات أف قدرة مجتمع ما عمى إنتاج      

المعرفة واختيارىا وتكييفيا واستعماليا ليو امر في غاية األىمية 
، وأشارت لو العديد مف [3ا ما أشارت إليو دراسة شمتوت ]وىذ
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رية ىي األدبيات إلى أف المدراء مولعوف بمقولة "أف مواردنا البش
ثروتنا األكثر أىمية" فالمنظمات التي ال تستثمر في مواردىا 

عمى  [4,5,6] البشرية تخاطر بنجاحيا بؿ بوجودىا، وتؤكد دراسة
أىمية التكامؿ بيف مؤسسات التعميـ ومؤسسات المجتمع 
االقتصادية مف خبلؿ ما يسمى بعمـ االقتصاد المبني عمى 

بناء االقتصاد الحديث ألي  المعرفة، لما لو مف أىمية كبيرة في
 .دولة، وتأىيؿ األفراد لممارسة ىذا النوع مف االقتصاد الجديد

دراكا مف حكومة المممكة العربية السعودية بأىمية دور       وا 
االقتصاد القائـ عمى المعرفة كاف اليدؼ الثامف في خطة التنمية 
ز التاسعة: التوجو نحو االقتصاد المبني عمى المعرفة وتعزي

مقومات مجتمع المعمومات وقد أسفر عف ىذا اىتماـ الحكومة 
 .بتوجيات الرؤى المستقبمية لمتعميـ

ىػ  1431/1432كما تستيدؼ خطة التنمية التاسعة لممممكة      
ىػ مواصمة مسيرة التطوير مف خبلؿ تنمية  1445/1446 -

ؿ القدرات الوطنية في مجاالت توليد المعرفة بالبحث والتطوير ونق
التقنية وتوطينيا ونشرىا واستثمارىا في جميع األنشطة االقتصادية 

[7[. 

 مشكمة الدراسة .2
مع تطمع الجامعات السعودية لمتحوؿ إلى اقتصاد معرفي      

لموصوؿ إلى مستوى الجامعات الرائدة في أدائيا، تزداد أىمية 
مشكمة تصميـ وتطوير الجامعات عمى النحو المناسب، األمر 

استدعى القياـ بيذه الدراسة لموصوؿ إلى معرفة دور اقتصاد الذي 
المعرفة في تطوير الجامعات السعودية ومعيقات تفعيمو، مف وجية 

 .نظر رؤساء األقساـ في تمؾ الجامعات
 أسئمة الدراسة أ.

 :سعت الدراسة إلى اإلجابة عف األسئمة اآلتية
 ودية مفما دور اقتصاد المعرفة في تطوير الجامعات السع -1
 ؟وجية نظر رؤساء األقساـ 

ىؿ توجد فروؽ في وجيات نظر رؤساء األقساـ في تحديد  -2
دور اقتصاد المعرفة في تطوير الجامعات السعودية تعزى لمكاف 

  عمؿ رئيس القسـ أو جنسو أو خبرتو؟
ما معيقات تفعيؿ دور اقتصاد المعرفة في تطوير الجامعات  -3

 اء األقساـ؟السعودية مف وجية نظر رؤس
ىؿ توجد فروؽ في وجيات نظر رؤساء األقساـ في تحديد  -4

معيقات تفعيؿ دور اقتصاد المعرفة في تطوير الجامعات السعودية 
 تعزى لمكاف عمؿ رئيس القسـ أو جنسو أو خبرتو؟

 ةأهداف الدراسب. 
 :تيدؼ الدراسة إلى

التعرؼ إلى دور اقتصاد المعرفة في تطوير الجامعات  -1
 .عودية مف وجية نظر رؤساء األقساـالس
الكشؼ عف معيقات تفعيؿ دور اقتصاد المعرفة في تطوير  -2

 .الجامعات السعودية مف وجية نظر رؤساء األقساـ
 ةية الدراسأهمج. 

تنبع أىمية الدراسة مف أىمية موضوعيا في ظؿ التطورات 
والمتغيرات ذات الطابع النوعي في تقييـ مستوى الجامعات 

يفاتيا العالمية، والتي تبنى عمى خدماتيا ووظائفيا والبحث وتصن
 :العممي، وىذه الدراسة سوؼ يستفيد منيا

المسئولوف وأعضاء ىيئة التدريس بالجامعات والميتموف بدور  -
 .اقتصاد المعرفة في تطوير أداء الجامعات

متخذو القرار بالجامعات السعودية، إذ أف نتائج ىذه الدراسة  -
ح جوانب القصور في تفعيؿ دور اقتصاد المعرفة في سوؼ توض

 .الجامعة وآلية التعامؿ معو
فريؽ التخطيط االستراتيجي بالجامعات، بما تقدمو الدراسة مف  -

توصيات ومقترحات يمكف توظيفيا في تطوير آليات االستفادة مف 
اقتصاد المعرفة في وظائفيا لموصوؿ إلى مستوى الجامعات 

 .الرائدة
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 الدراسة طمحاتمص .د
 اقتصاد المعرفة:

اقتصاد يدور حوؿ الحصوؿ عمى المعرفة واستخداميا بيدؼ 
تحسيف نوعية الحياة في جميع المجاالت، مف خبلؿ استخداـ العقؿ 

 .البشري وتوظيؼ البحث العممي
 دور اقتصاد المعرفة:

الدور الذي يقـو بو االقتصاد المعرفي في تطوير الجامعات 
س بتقديرات عينة الدراسة عمى فقرات األداة المعدة السعودية، ويقا

ألغراض الدراسة، والمتعمقة بمجالي: دور اقتصاد المعرفة، 
  .ومعيقات تفعيمو في تطوير الجامعات السعودية

 الجامعات السعودية:
مؤسسات تعميمية تابعة لوزارة التعميـ العالي في المممكة العربية 

، وتمنح درجات البكالوريوس 1433/1434السعودية لمعاـ اليجري 
 .والماجستير والدكتوراه لمطمبة في التخصصات المختمفة

 رؤساء األقسام:
ىـ األفراد الذيف تـ تكميفيـ بالقياـ بمياـ إدارة ومتابعة األقساـ في 

 .الكميات المختمفة التابعة لمجامعة التي يقع فييا القسـ
  الدراسةه. حدود 

لتحديد دور االقتصاد المعرفي في  أداة الدراسة، ىي مقياس -
تطوير الجامعات السعودية، تـ تطويرىا ألغراض الدراسة، لذا فإف 
تفسير النتائج يعتمد بشكؿ كبير عمى درجة صدؽ األداة، وعمى 

 .درجة ثباتيا، عممًا بأنو تـ التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة وثباتيا
ت، وىذا يحد اقتصار الدراسة عمى رؤساء األقساـ في الجامعا -

مف تعميـ نتائج الدراسة عمى الفئات األخرى مف الموظفيف 
 .والعامميف

 اإلطار النظري والدراسات السابقة .3
كبيرا في العقود القميمة وقد شيد مفيـو اقتصاد المعرفة تطورا       

 الماضية مع اتساع استخداـ شبكة االنترنت والتجارة االلكترونية

يقـو ىذا االقتصاد عمى وجود بيانات يتـ والدفع االلكتروني، و 
تطويرىا إلى معمومات، ومف ثمة إلى معرفة وحكمة في اختيار 

 سعة التي يتيحيا اقتصاد المعرفة.األنسب مف بيف الخيارات الوا
ولو أردنا تقديـ تعريؼ مختصر القتصاد المعرفة ألمكننا القوؿ بأنو 

واستخداميا،  وتوزيعياذلؾ االقتصاد الذي يشكؿ فيو إنتاج المعرفة 
ىي المحرِّؾ الرئيس لعممية النمو المستداـ ولخمؽ الثروة وفرص 
التوظيؼ في كؿ المجاالت. إنو يقـو عمى أساس إنتاج المعرفة 
نجازاتيا، بحيث تشكؿ ىذه المعرفة  )أي خمقيا( واستخداـ ثمارىا وا 
)سواء ما يعرؼ بالمعرفة الصريحة التي تشتمؿ عمى قواعد 

ت والمعمومات والبرمجيات وغيرىا، أو المعرفة الضمنية التي البيانا
را يمثميا اإلفراد بخبراتيـ ومعارفيـ وعبلقاتيـ وتفاعبلتيـ( مصد

[ فيرى أف 9أما الخضيري ]. [8] رئيسا لثروة المجتمع ورفاىيتو
 :اقتصاد المعرفة يتميز بما يمي

معرفية التي لالرغبة والطمب عمى منتجاتو اػػػ تجدد الحاجة إليو و  
بشكؿ تدخؿ في كؿ نشاط، وفي كؿ عمؿ، وفي كؿ وظيفة و 

متصاعد إلى درجة يمكف القوؿ باستحالة قياـ نشاط ما بدوف 
 .المعرفة

عدـ نضوجيا سواء ازديادىا و و ػػػ تجدد المصادر المعرفية ونموىا 
باالستعماؿ أو باالستخداـ أو باالحتفاظ، بؿ بمرور الزمف وبتعدد 

  .تتنوع مجاالتياداد المصادر المعرفية وتتراكـ و االستخداـ تز 
الخصائص صاد المعرفة بمجموعة مف السمات و يتميز اقتو      

تنا مف خبلؿ مراجعي تميزه عف االقتصاد التقميدي، و األخرى الت
خصائص اقتصاد المعرفة، وجدنا لؤلدبيات التي تناولت سمات و 
 : أنو ال يخرج عف الصفات التالية

ة ثيؼ المعرفة يرتكز عمى االستثمار في الموارد البشريأنو ك     
ماد عمى القوى العاممة الفكري، االعتباعتبارىا رأس الماؿ المعرفي و 

اد التعمـ اعتم المؤىمة والمدربة والمتخصصة في التقنيات الجديدة،
عادة التدريب، التي تضمف لمعامميف مواكبة والتدريب المستمريف و  ا 
فة، توظيؼ تكنولوجيا في مياديف المعر  التطورات التي تحدث
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الفعالية، لبناء نظاـ االتصاالت توظيفا يتصؼ بالمعمومات و 
اتصاالتي فائقة السرعة والدقة واالستجابة، تفعيؿ معموماتي و 

التنمية، ارتباطو بالذكاء ير و التطوير كمحرؾ لمتغيعمميات البحث و 
بأىمية االختراع  بالوعي اإلدراكيبتكارية وبالخياؿ، و بالقدرة االو 

والخمؽ والمبادرة والمبادأة الذاتية والجماعية لتحقيؽ ما ىو أفضؿ، 
أكثر في جودة األداء، ؿ ذلؾ كمو إلنتاج أكبر في الكـ و تفعيو 

 .]10وأفضؿ في تحقيؽ اإلشباع ]
فيرى أف خصائص اقتصاد  Galbreath" : "كالبريثأما بالنسبة ؿ

 : [ تتمثؿ فيما يمي11المعرفة ]
التي تعني أف سوؽ العمؿ لـ يعد  Globalization: العولمةػػ 

مقصورًا داخؿ بمد بعينو، كذلؾ األنترنت أوجد اقتصاد ببل حدود، 
أصبح إيقاع العمؿ مستمرًا عمى مدار الساعة وأصبح الحد األدنى 

 .( ساعة في اليـو24لساعات العمؿ )
 Mass: التكيؼ الموسع لموافقة رغبات الزبائف ػػ

Customization   وىذا لـ يعد يرتبط بالميزة التنافسية بيف
 .المؤسسات ولكف التركيز عمى المنتج الذي يفي باحتياجات العميؿ

في  Staff/Skill Shortage: ػػ نقص الكوادر والميارات البشرية
ضوء النمو االقتصادي الحالي ىناؾ العديد مف الوظائؼ ال تجد 

العمؿ حيث الميارات غير مف يشغميا وىذا يتطمب انفتاح سوؽ 
المتوفرة في بمد ما يمكف إيجادىا في بمد آخر وذلؾ مف خبلؿ 

 .الشبكات االلكترونية
 Customer Services: التركيز عمى خدمة المستيمؾ ػػ

Emphasis  إف التنافس العالمي، واالنترنت، وتحرير التجارة ،
حت وزيادة إمكانية الوصوؿ لممعمومات، وتعدد الموزعيف أصب

عوامؿ قوة في يد المستيمؾ حيث أصبح المستيمكوف ىـ أصحاب 
القرار والرأي وىذا يجعؿ مبدأ خدمة المستيمكيف ىو الذي سيميز 

 .الشركات في القرف الحالي
مف أفضؿ  Service Self-Service: الخدمات الذاتية ػػ خدمة

 الوسائؿ لخدمة الزبائف واألكثر جدوى ىي تطبيقات )الخدمة الذاتية

  (S-S مثؿ أنظمة االستجابة الضوئية والشبكات العنكبوتية والتي 
 .]12يستطيع الزبوف مف خبلليا تقديـ الخدمة لنفسو ] 
بدأت الخدمات  Electronic Commerce: ػػ التجارة اإللكترونية 

وعمميات البيع التقميدية تستبدؿ بالتجارة االلكترونية وىذا غير 
التقميدية إلى الوظائؼ التي تتطمب  مجاالت التوظيؼ مف المواقع

ميارات في تقنية المعمومات ألف الخدمات في غالبيتيا أصبحت 
  خدمات ذاتية بيف الشركات والمؤسسات.

ػػ انتياء ظاىرة التوظيؼ مدى الحياة )مؤسسة في واحد(: وىو ما 
مف  يعني أف المؤسسات المستقبمية ستكوف مف عدد محدود

بمعنى آخر اعتماد المؤسسات عمى  ساسيةالموظفيف واإلدارات األ
  العمؿ عف بعد.

ػػ الحاجة لمتعمـ مدى الحياة: ستكوف الحاجة لمتربية والتعمـ المستمر 
بيف متطمبات جوىرية لمحفاظ عمى قدرة الفرد لمبقاء في عممو كقوة 

 .عمؿ منتجة
لذا فالعنصر البشري ىو أساس النشاط اإلنتاجي والتكويف      

. ومف ىنا تأتي أىمية االستثمار في العنصر البشري االقتصادي
بشكؿ متكامؿ وشامؿ، ودعمو بصناعة تدريبية وتعميمية واسعة 
وديناميكية ومواكبة ألحدث العمـو واألساليب. معتمدة في مسارىا 
في ىذا االتجاه عمى مفيـو التعميـ والتدريب، وعمى الصقؿ 

 .التحديثالمستمر بأساليب ومنيجيات تعميمية دائمة 
والجامعات يجب أف تسعى دائًما إلى تطوير وتحديث برامجيا      

غناء تجاربيا األكاديمية لمصمحة طبلبيا وطالباتيا، بما يتوافؽ  وا 
ومواجية التحديات أماـ التطور التكنولوجي والمعرفي المتسارع، 
والجامعات السعودية تسعى لتحقيؽ نقبلت نوعية متسارعة في ىذا 

[ التي تحوؿ دوف تحقيؽ 13 اف ىناؾ بعض المعوقات ]الجانب إال
عة فغمبة التنظيمات ذلؾ منيا أواًل: ما يرتبط بالتنظيـ وبنية الجام

فعالية أداء الجامعة لوظائفيا وتؤدي الى  تحد مف البيروقراطية
( مركزًا بحثيًا 75الييكمية رغـ وجود )ضعؼ األطر التنظيمية و 
مؼ لعممي وضعؼ االىتماـ بو مف مختفييا، قمة االىتماـ بالبحث ا
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قمة المعرفة المتصمة بأىميتو في الجيات نتيجة النخفاض الوعي و 
الحياة، ضعؼ المكانة االجتماعية لمباحثيف نتيجة قمة االىتماـ بيـ 

عمى  مما يؤدي الى انخفاض أو اندثار البيئة العممية المساعدة
اضحة لمبحث و أساسيات البحث العممي، عدـ وجود استراتيجيات و 

غياب عف خدمة قضايا التنمية في العممي أدى الى خمؿ و 
 .المجتمع

لمشاريع الميتمة ثانيًا: ما يرتبط بالتمويؿ والشراكات انخفاض عدد ا
اعتماد المشاريع عمى دراسات مستوردة مما بالبحث العممي و 
حيث تقدر نسبة االنفاؽ الكمي  العممي وتطويرهيضعؼ البحث 

ي والتطوير في القطاعيف العاـ بحث العممعمى نشاطات ال
لناتج المحمي االجمالي لممممكة ( فقط مف ا%0.3(والخاص بنحو 

مع أولوية تطوير منظومة العمـو والتقنية ىي نسبة ال تتبلءـ و 
[ أنو بمغ متوسط نصيب 13ذكر الشايع ]و  [38]واالبتكار والوطنية 

الدوؿ العربية ال أي مف الفرد مف االنفاؽ عمى البحث العممي في 
مف مجمؿ ما ينفؽ عمى  ،( دوالرات في السنة فقط10تتجاوز )

( 33بالمقارنة تبمغ حصة المواطف في ماليزيا )و  ،البحث العممي
دوالر بينما تسجؿ مستويات قياسية في الدوؿ األوروبية الصغيرة 

دوالر عمى التوالي  1304و 575ندا و فنمندا حيث تبمغ مثؿ ايرل
التطوير الى ديف أف نسبة المنصرؼ عمى البحث و دو  كما ذكر عف

، : أرامكو السعوديةثمار االجمالي في الشركات الكبرىاالست
%( خبلؿ مدة خطة التنمية 1.7)%( و0.4ومعادف بيف )، سابؾو 

لخاص بالبحث العممي في الياباف السابعة و بالمقارنة بمغ تمويؿ ا
%( وفي اسرائيؿ 63الواليات المتحدة األمريكية ) في%( و 67)
(8% .) 

عامميف في ثالثًا: مف حيث الموارد البشرية واإلنجاز تقدر نسبة ال
فردا  23التطوير الى عدد السكاف بنحو نشاطات البحث العممي و 

ىو معدؿ متواضع قياسا بمعدالت المماثمة نسمة و  100.000لكؿ 
نسمة،  100.000لكؿ  500في الدوؿ المتقدمة الذي يصؿ نحو 

تقرير التنمية العربية االنسانية بمغ عدد براءات االختراع حسب ال

 2000-1991-1980المسجمة في الواليات المتحدة خبلؿ الفترة 
براءة اختراع، وفؽ احصائيات مكتبة الممؾ فيد  171لمسعودية 

رة في مجاالت العمـو التطبيقية الوطنية تمثؿ نسبة الكتب المنشو 
 .مؿ الكتب المنشورة% فقط مف مج19 دقيقةوالعمـو ال

 وتكشؼ تقارير المنظمة الدولية لمممكية الفكرية "الوايبو     
"WIPO World International Property 

Organization عف وجود تطور تصاعدي في عدد براءات ،
ات الخمسة األخيرة االختراع المسجمة في الدوؿ العربية خبلؿ السنو 

السعودية، اإلمارات، . وتأتي دوؿ مصر، 2010–2005مف عاـ 
المغرب وتونس في مقدمة الدوؿ العربية المنتجة لممعرفة، لكف 

أف  -حسب تقرير التنمية الثقافية العربي الثالث  -المثير لمجدؿ 
عدد براءات االختراع المسجمة في دوؿ السعودية واإلمارات 

براءات المسجمة والمغرب تنسب لغير المقيميف بنسبة أكبر مف ال
 .]14لمقيميف ]باسـ ا
التنمية في ذكر في تقرير  [15وجاء في دراسة الحصاف ]     

البنؾ الدولي أنو عمى الرغـ مف ىذه منطقة الشرؽ األوسط و 
تأثيراتو في شتى مجاالت اد المعرفة و األىمية المتنامية القتص

الحياة المعاصرة فاف الدوؿ العربية بشكؿ عاـ غير مواكبو لو سواء 
التحتية لتكنولوجيا المعمومات  تربوية أو في بناىافي أنظمتيا ال

وبالنظر الى مؤشر  ،أو في منطمقات بحوثيا العمميةاالتصاالت و 
  Knowledge Based Economy Index اقتصاد المعرفة

ذ في الذي يمكف تقديره مف خبلؿ قياس مجموعة مف المحددات تأخ
لبحث ا ،حسبانيا أربعة عناصر أساسية: التعميـ والتدريب

البنية األساسية لمحاسوب تحتؿ الدوؿ  ،البنية المعموماتية ،والتطوير
اقتصاد المعرفة بنسبة أقؿ مف العربية المستوى البدائي في مؤشر 

وؿ في المستويات الثبلث % عف نقاط الد27 ،11% ،7%
بيف اسعة بيف مجموعة الدوؿ العربية و ىذا يؤكد فجوة و و  ،الرائدة

 .ختمؼ المجاالت المرتبطة باقتصاد المعرفةالدوؿ المتقدمة في م
 وتشير الدراسات الحديثة إلى أىمية تفعيؿ اقتصاد المعرفة في     
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الجامعات عمى اعتبار أف االقتصاد المعرفي يركز عمى اقتصاد  
دارة المعرفة أو االقتصاد الذي أساسو معرفة، بمعنى  اإلنتاج، وا 

[ 16العباس ] ، حيث ذكرإلنتاج منافع اقتصادية استخداـ المعرفة
ينبغي عمى الجامعات العربية االىتماـ بمجاالت إدارة المعرفة 
ودعائـ اقتصاد المعرفة، خاصة واف الجامعات ىي أضخـ حقؿ 
يمكف استثماره في عصر اقتصاد المعرفة، بما تمتمكو مف برامج 
لتعميـ العنصر البشري وتزويده بالميارات البلزمة لمعمؿ في ظؿ 

 [17]المعرفة. فالمعرفة والتعميـ أساس أي عمؿ منتجاقتصاد 
Rooney[ أف لنوعية التعميـ أىمية 18، كما ذكرت بطارسة" ]

خاصة في االقتصاد المعرفي، فالتعميـ المقصود ىو الذي يؤدي 
إلى تعميـ المتعمـ كيؼ يتعمـ، وكيؼ يستمر ويواصؿ تعممو مدى 

رأس الماؿ الفكري الحياة ويتشارؾ فيو مع اآلخريف، وبذلؾ فإف 
 ".مصدر التنافس عمى إنتاج المعرفة األكثر طمبًا وفائدة لآلخريف

النوعية إلى توضيح الدور الذي  [19وىدفت دراسة جمعة ]     
لعبتو منظومة التعميـ في الدوؿ العربية مف أجؿ بناء اقتصاد 
المعرفة، وكيفية تطوير المجتمعات مف خبلؿ التنمية الحقيقية لرأس 

اؿ البشري الذي يعتبر محور العممية التعميمية. واعتمد الباحث الم
عمى المنيجيف الوصفي التحميمي واالستقرائي لتشخيص الوضع 

المتطمبات األساسية  الراىف لمتعميـ في البمداف العربية وتحديد
تمؾ البمداف.  يساعد في بناء اقتصاد المعرفة في لتطويره مما

مجموعة مف االستراتيجيات مف أجؿ وتوصمت الدراسة إلى اقتراح 
تطوير التعميـ في البمداف العربية لبناء اقتصاد المعرفة، وذلؾ عف 

 .طريؽ تطوير كافة منظومات المجتمع لوجود تشابؾ فيما بينيا
إلى تحديد مفيـو اقتصاد  [20كما ىدفت دراسة قمش ]      

رؽ المعرفة مع تبياف خصائصو وأدواتو وبنيتو التحتية، والتط
لمفيـو المعرفة مف خبللو، كما استيدفت التعرؼ عمى مفيـو 
تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ في ظؿ ىذا االقتصاد المعرفي 
وأثرىا عمى بنية المجتمعات، موضحة أىـ خصائصيا ومتطمباتيا. 
وتوصمت الدراسة أف تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ تحظى بأىمية 

واعتمادىا وسيمة إلنجاز المياـ  عالية، مما برر االىتماـ بيا
االتصالية، ومساىمتيا الفعالة في القضاء عمى مشكمة العزلة 

شرية واحتكار المعمومات، كما ساىمت في التعميـ والتنمية الب
ساعدت في ترشيد توزيع الموارد المالية واالقتصادية واالجتماعية، و 

مية اآلفاؽ والبشرية والمادية، كما فتحت شبكات المعمومات العال
لمباحثيف لمتجواؿ عبر العالـ اإللكتروني. وأوصت الدراسة بضرورة 
تشجيع األفراد عمى المشاركة بشبكة االنترنت واالستفادة منيا، 

بمختمؼ أنواعيا عمى نشر بحوثيا  والييئاتوتشجيع المؤسسات 
وبرامجيا عمى الشبكة والربط فيما بينيا، والبد مف زرع الوعي 

وجيا المعمومات واالتصاؿ، وتخصيص برامج بأىمية تكنول
لممشاركة واإلبداع والمساىمة في اإلثراء والتوسع، حتى يكوف 

 .المجتمع منتجًا ال مستيمكًا فقط
فيدفت إلى دراسة موضوع اقتصاد  [21صبري ] أما دراسة     

المعرفة وتحميؿ عبلقتو بمجتمعات المعرفة وأىمية رأس الماؿ 
دفت إلى التعرؼ عمى أساليب القيادة اإلدارية البشري فييا. كذلؾ ى

مف المديريف العامميف في عدد مف  102لدى عينة تألفت مف 
لقياس   Burke [22]جسات األردنية. وقد تـ توظيؼ نموذالمؤس

أساليب القيادة التحويمية )قيادة التغيير واإلنجاز( والقيادة التبادلية 
لـ تثبت نتائج ىذه  يف(.الرسمية بيف الرئيس والمرؤوس)العبلقة 

الدراسة أف السموؾ القيادي السائد لممديريف األردنييف يتبنى أسموب 
القيادة التحويمية بشكؿ أكبر مف أسموب القيادة التبادلية، وكما 
نما بينت النتائج أف السموؾ القيادي  يتطمب اقتصاد المعرفة، وا 

دلية عمى السواء لممديريف األردنييف يتصؼ بالقيادة التحويمية والتبا
لوجيا المعمومات و وىذا يعكس تقبؿ المديريف لمتعامؿ مع تكن

والتعاوف مع العناصر البشرية المتطورة والتي ليا عبلقة بمجتمعات 
المعرفة. واستفادت الباحثة مف الدراسة كوف الدراسة الحالية تتناوؿ 
وجية نظر رؤساء األقساـ وىـ يمثموف قيادات في الجامعة 

 .ـ المتنوعةبأنماطي
 معوقات [ عف وجود23وقد اسفرت نتائج دراسة الكسناوي ]     
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بػط بنواٍح مالية وفنية لتنشيط حركة البحث العممي الجامعي ترت 
، كما توجد معوقات وصعوبات في التعػاوف بيف وتنظيمية

. كما ة المختمفة في مجاؿ البحث العمميالجامعات وقطاعات التنمي
مف الممكف التخمص مف معوقات البحث تـ التوصؿ إلى أنو 

سبؿ الدعـ المادي والمعنوي لتنشيط حركة  بإيجادالعممي الجامعي 
. وأنو مف الممكف ث العممي خاصة في المجاؿ الصناعيالبح

كذلؾ التغمب عمى معوقات التعاوف بيف الجامعات وقطاعات 
، يةبتبادؿ الخبرات البحثية والفن التنمية االقتصادية واالجتماعية

  وتأسيس مجالس لمتعاوف بيف الجامعات ومؤسسات التنمية المختمفة
والتي ىدفت إلى استخبلص  [24وجاء في دراسة حيدر ]     

األدوار الجديدة التي يفرضيا مجتمع المعرفة عمى مؤسسات التعميـ 
ؾ في الوطف العربي بمستويييا التعميـ العاـ والجامعي، ولتحقيؽ ذل

االستبانة كأداة رئيسة لجمع  صفي، واعتمدتاستخدـ المنيج الو 
البيانات مف مجتمع الدراسة، وقد توصمت الدراسة إلى أىـ النتائج 
التالية: أف خصائص مجتمع المعرفة ىي: المعرفة التخصصية، 
ومجتمعات التعمـ، والعمؿ في فريؽ، واالستقصاء، والتعمـ 

أف األدوار والعولمة، و  ،تمر، وتقنيات االتصاؿ والمعموماتالمس
الجديدة المقترحة لمؤسسات التعميـ في الوطف العربي إلعداد 
المتعمميف لمجتمع المعرفة؛ تتمثؿ فيما يمي: التحوؿ إلى مراكز 
إشعاع معرفية في المجتمع المحيط بيا، ولتقديـ معرفة تخصصية 
عالية المستوى تساعد المتعمـ عمى االلتحاؽ بوظيفة أو مينة 

صورة أكبر عمى االستقصاء والبحث بما يؤىؿ معينة، ولمتأكيد ب
المتعمـ لمتعمـ الذاتي وغرس الدافعية لديو لمتعمـ مدى الحياة، 
ولتقديـ برامج أكاديمية تخصصية بصورة مكثفة تتصؼ بالمرونة 
تمبي احتياجات العامميف في الميداف مف المنتسبيف لمميف المختمفة 

دـ المعرفي، ولؤلخذ بآليات لتطوير أدائيـ بصورة دورية لمواكبة التق
الية المستوى بحيث يستطيع ضماف الجودة لتقديـ خدمات تعمـ ع

المنافسة في السوؽ العالمية، ولمتركيز عمى نواتج  الجامعة خريج
التعمـ وليس المدخبلت والعمميات فقط لضماف إعداد خريجيف 

المستجدات  عمى المنافسة عالميا، والستيعاب مؤىميف قادريف
عداد المتعمميف لمجتمع كوني، واالستفادة مف الخبرات الكون ية وا 

 .العالمية لتحسيف األداء ولزيادة قدرتيا التنافسية في العالـ
[ إلى التعريؼ بالمعرفة المطموب 25وىدفت دراسة رزوقي ]      

إدارتيا وأنواعيا، كما تبيف عمميات إدارة المعرفة ومراحؿ تنفيذىا 
المفترض تأديتو مف قبؿ المعمومات مف أجؿ استشراؼ الدور 

والميارات المطموب اكتسابيا لمعمؿ ضمف فريؽ إدارة المعرفة، وقد 
ركزت الدراسة عمى فئة معينة مف أفراد عصر المعرفة، فئة 
تاحتيا وبثيا، وىي فئة  اختصت بجمع المعرفة وتنظيميا وا 
المختصيف بالمعمومات، كما تركز عمى دورىـ الجديد والرؤيا 

ستقبمية ليـ في عصر المعرفة. وقد جرى تطبيؽ المنيج الم
الوصفي التحميمي في ىذه الدراسة عمى عينة عشوائية مكونة مف 

( فرد باستخداـ استبانة تـ توزيعيا عمى العامميف داخؿ 340)
 .الجامعات في قسـ إدارة المعمومات في مدينة الرياض

فة مدى اىتماـ [ التي ىدفت إلى معر 26الثبيتي ] أما دراسة     
تخصصات عمـو الحاسب ونظـ المعمومات في الجامعات 
السعودية بمجاالت إدارة المعرفة ودعائـ اقتصاد المعرفة، ولتحديد 
اإلطار العممي إلدارة المعرفة، واقتصادىا مف وجية نظر الخبراء 
في عمـ اإلدارة  واقتصاد المعرفة، ولتحديد اإلطار العممي إلدارة 

تصادىا مف وجية نظر الخبراء في عمـ اإلدارة، وعمـو المعرفة، واق
الحاسب ونظـ المعمومات والمكتبات، ولتحقيؽ ذلؾ استخدـ المنيج 
الوصفي، واعتمد عمى االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات مف 
مجتمع الدراسة، وقد توصمت الدراسة إلى أىـ النتائج اآلتية: أف 

دارة ا لمعرفة التي تحظى بأكبر اىتماـ مجاالت اقتصاد المعرفة وا 
مف قبؿ الجامعات السعودية ىي حسب الترتيب التنازلي: مكوناف 

( وحدة دراسية، وتحميؿ وتصميـ نظـ 462نظـ المعمومات )
( وحدة تدريسية، 62الشبكات )وحدة تدريسية، و  (169المعمومات )

( وحدة تدريسية، وتطبيؽ المعرفة 62وأساسيات اتخاذ القرار )
وحدة تدريسية. كما كشفت الدراسة عف مجاالت اقتصاد  (62)
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دارة المعرفة التي تحظى با ىتماـ قميؿ مف قبؿ الجامعات، المعرفة وا 
( وحدات 7حسب الترتيب التصاعدي: أنظمة الخبرة ) وىي

دارة المعرفة 9تدريسية، ونظـ دعـ القرار ) ( وحدات تدريسية، وا 
( وحدة تدريسية، 15تو )( وحدة تدريسية، واألتم11والمعمومات )

( وحدة تدريسية، ونظـ المعمومات 15ونظـ المعمومات اإلدارية )
 (16( وحدة تدريسية، وتكنولوجيا المعمومات )15واتخاذ القرار )

 .( وحدة تدريسية22وحدة تدريسية، وأخيرا الذكاء الصناعي )
إلى التعريؼ بمبررات التحوؿ  [27كما ىدفت دراسة موسى ]     
القتصاد المعرفي في التعميـ باألردف، ولتحقيؽ ذلؾ استخدـ نحو ا

المنيج الوصفي، واعتمد عمى االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات 
( خبيرا تـ 90) مف مجتمع الدراسة، وتكونت عينة الدراسة مف

اختيارىـ باألسموب العشوائي الطبقي مف أعضاء الييئة التدريسية 
قيادات العميا في وزارة التربية والتعميـ، في الجامعات األردنية وال

وعي لدى  سة إلى أىـ النتائج اآلتية: وجودوقد توصمت الدرا
الخبراء التربوييف في التوجو نحو االقتصاد المعرفي في التعميـ، 
وأظيرت درجة عالية في التعرؼ عمى المشكبلت التي تواجو 

 .زىاعممية التحوؿ نحو االقتصاد المعرفي، ومحاولة تجاو 
إلى التعرؼ عمى مدى إدراؾ  [28وىدفت دراسة العتيبي ]     

وممارسة العامميف في الجامعة لمفيـو إدارة المعرفة وعممياتيا مف 
أجؿ وضع تصور مقترح يساعد عمى تطبيؽ إدارة المعرفة في 
الجامعات السعودية واستخدمت االستبانة كأداة لمدراسة وبمغت 

ائؼ اإلدارية والقيادية، وخرجت ( عامؿ في الوظ500العينة )
الدراسة بنتائج أىميا: عدـ وجود استراتيجية واضحة إلدارة 
دارة المعمومات.  المعرفة. وجود خمط بيف مفيـو إدارة المعرفة وا 
وىو ما تعتقد الباحثة أنو احد معوقات اقتصاد المعرفة في 

 .الجامعات
جة ممارسة ىدفت إلى معرفة در  [29أما دارسة أبو العبل ]     

عمميات إدارة المعرفة )التنظيـ، التوليد، التشارؾ، التطبيؽ( في 
كمية التربية بجامعة الطائؼ. تكوف مجتمع الدراسة وعينتيا مف 

جميع أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية بجامعة الطائؼ، 
توصمت لمنيج المسحي الوصفي التحميمي، و واستخدمت الدراسة ا

عمميات األربعة تتضمف ممارسات ايجابية وأخرى الدراسة إلى أف ال
سمبية، وأف الترتيب التنازلي لؤلىمية النسبية لعمميات إدارة المعرفة 

 0.63( رؾالتشا) 0.67( )التوليد 0.67كما يمي: )التنظيـ( 
وأوصت الدراسة بعدة توصيات منيا: توفير  0.56( )التطبيؽ

لمعرفة. وربط الكمية مع الدعـ المالي البلـز لدعـ وتفعيؿ عمميات ا
مراكز البحوث العممية المحمية والدولية لمتشارؾ في المعرفة. 

جراء المزيد مف الدراسات  .وا 
إلى التعرؼ عمى دور تكنولوجيا  [30وىدفت دراسة دانيبل ]      

المعمومات واالتصاالت في التنمية االقتصادية وكذلؾ ومناقشة 
القتصاد القائـ عمى المعرفة، أىمية االتصاؿ لتقييـ التقدـ في ا

ومعرفة التقييـ المعرفي لرومانيا في مركز التجارة الدولية، ولتحقيؽ 
ذلؾ استخدـ الباحث مقياس كاـ، واعتمد عمى االستبانة أداة رئيسة 

 بمدةعينة الدراسة كانت ًات مف مجتمع الدراسة، لجمع البيان
ظـ المؤشرات رومانيا، وقد توصمت الدراسة نتائج منيا: تطوير ن

والمنيجيات القادرة عمى تميز أبعاد متعددة القتصاد المعرفة 
وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، كخمفية كامنة وراء 
االستراتيجيات الفعالة والسياسات في ىذه المجاالت. باستخداـ 
إحصاءات البنؾ الدولي وباستخداـ منيجية معيد البنؾ الدولي 

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الوثيقة، لمؤشر اقتصاد المعرفة و 
وجد أف رومانيا موقفيا ضعيؼ جدا" في تقدـ تكنولوجيا المعمومات 

 .واالتصاالت في السياؽ الدولي األكبر
إلقاء الضوء عمى أىمية إلى  [31كارؿ ]وىدفت دراسة شف و      

المعرفة عمى المدى الطويؿ في النمو االقتصادي، وعرض مفيـو 
د القائـ عمى المعرفة، حيث ىو المحرؾ الرئيس لمنمو االقتصا

االقتصادي، ولتحقيؽ ذلؾ استخدـ الباحثاف مقياس كاـ: وىو 
مؤشر مركب لقياس استعداد معرفة البمد، ويسمح لمقياس والمقارنة 
بيف المناطؽ أو الدوؿ في درجة استعدادىـ لممعرفة، واعتمد 
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مع البيانات مف مجتمع الباحث عمى دراسة الحالة كأداة رئيسة لج
الدراسة، وىو البنؾ الدولي، وقد توصمت الدراسة إلى النتائج 

المستدامة في التعميـ والمعمومات واالبتكار  التالية: أف االستثمارات
والتكنولوجيا واالتصاالت، والبيئة المواتية واالقتصادية والمؤسسية؛ 

نتاج المعرفة في اإل نتاج سيؤدي إلى زيادة في استخداـ وا 
االقتصادي، ويؤدي بالتالي في زيادة النمو االقتصادي المطرد. 
تسييؿ ميمة البمداف التي تسعى إلى تحقيؽ االنتقاؿ إلى اقتصاد 
المعرفة. وضعت منيجية لتقييـ المعرفة )كاـ( وىي مصممة لتوفير 
تقييـ أساسي حوؿ استعداد البمداف. القتصاد المعرفة، ولتحديد 

االت لصناع السياسة فقد تحتاج إلى تركيز مزيد القطاعات أو المج
مف االىتماـ أو االستثمارات المستقبمية. يتـ حاليا تأىيؿ مؤشر كاـ 
ليجري عمى نطاؽ واسع داخميا وخارجيا لمبنؾ الدولي، ويسيؿ كثيرا 
مف التعاقدات والمناقشات المتعمقة بالسياسة العامة مع المسئوليف 

 .ة مع البنؾفي حكومة البمداف المتعامم
إلى تحديد مدى وفاعمية  Keeley [32] وىدفت دراسة     

ممارسة إدارة المعرفة في تطوير التخطيط واتخاذ القرار في العديد 
مف أنواع وأنماط مؤسسات التعميـ العالي حيث استخدـ الباحث 
أسموب المنيج الوصفي الكمي، وقد استخدـ اختبارًا بعديًا وتصميمًا 

ئوليف في مخاطبة أسئمة الدراسة حيث تـ اختيار مسغير تجريبي ل
( مؤسسة اختيارًا عشوائيًا لممشاركة في 450(البحث الجامعي مف 

ىذه الدراسة، وقد توصمت الدراسة إلى نتائج مف أىميا: وجود 
عبلقة قوية بيف التعميـ التنظيمي المؤسسي الفعاؿ وبيف وجود 

     برنامج رسمي فعاؿ إلدارة المعرفة. 
واف مؤسسات التعميـ العالي مارست إدارة المعرفة مف خبلؿ      

ىيئة البحث الجامعي. ومؤسسات التعميـ العالي التي قدمت بنية 
تحتية قوية مف النظـ واألجيزة التي تدعـ المعرفة فقد ضاعفت 
فرص األفراد في المشاركة المعرفية سواء كانت بالوسائؿ 

ة وجيًا لوجو وقد أفرزت خطوات اإللكترونية أو المشاركة الفعمي
 ناجحة في تطوير التخطيط واتخاذ القرار مما ساىـ في تخفيض

 .معدؿ دوراف العامميف في المؤسسة 
التي وىدفت الدراسة إلى: التعرؼ عمى  [33أما دراسة روث ]     

االقتصاد القائـ عمى المعرفة الذي يعتمد في المقاـ األوؿ عمى 
عمى القدرات البدنية، وعمى تطبيؽ استخداـ األفكار وليس 

التكنولوجيا بدال مف المواد الخاـ أو استغبلؿ اليد العاممة الرخيصة، 
ولتحقيؽ ذلؾ استخدـ الباحث المنيج الوصفي، واعتمد الباحث 

ًقد مف مجتمع الدراسة، عمى االستبانة أداة رئيسة لجمع البيانات 
بالبنؾ الدولي، وقد مف شبكة التنمية البشرية الدراسة  عينةكانت 

توصمت الدراسة إلى أىـ النتائج التالية: في ظؿ تطوير المعرفة 
وتطبيقيا في طرؽ جديدة توسعت التجارة في جميع أنحاء العالـ، 
وىناؾ زيادة في طمب السمع التنافسية مف المنتجيف. يقـو االقتصاد 
العالمي القائـ عمى المعرفة لمتحوؿ في مطالب سوؽ العمؿ في 

يع أنحاء العالـ. فالعماؿ والموظفيف يحتاجوف إلى مزيد مف جم
الميارات والمعارؼ ليكونوا قادريف عمى العمؿ المستمر مدى 

 .الحياة
التي ىدفت الدراسة إلى  Carolyn [34] وجاءت دراسة     

عبلقتو التحقؽ مف صدؽ اإلطار العاـ إلدارة المعرفة ومدى 
اسة مسحية أجريت بالمشاركة . وىي در بتكنولوجيا نظـ المعمومات

قطاعات أعماؿ مختمفة. ومف  بيف عدد مف الباحثيف والمديريف في
المعمومات ونظـ الخبرة  ونظـ أىـ نتائجيا: أف إدارة المعرفة ترتبط

عرفة عبارة عف حقؿ معرفي لو فمسفتو ونظريتو أف إدارة الم اآللية.
 وأسسو االجتماعية واالقتصادية. أف إدارة المعرفة تتألؼ مف عدة

، والعنصر البشري. انو مف عناصر تشمؿ القياد والتكنولوجيا
الضروري دمج إدارة المعرفة في التخصصات األكاديمية في 

في التأكيد عمى الجامعات. وتتفؽ ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية 
أف اقتصاد المعرفة حقؿ معرفي لو فمسفتو واستراتيجياتو المبني 

الدراسات السابقة قناعة  وقد عززتة. عمميعمى أسس اجتماعية و 
بأىمية الرؤية المستقبمية في تطوير منظومة التعميـ العاـ  الباحثة

والجامعي، واستفادت الباحثة أيضا مف الدراسات األجنبية في 
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اة البحث، وفي منيج البحث المستخدـ، وفي بناء أبعاد أد اختيار
وتحديدىا، وتحديد أساليب المعالجة  اختيار عينة البحث

   .اإلحصائية، وتفسير النتائج ومقارنتيا
وجاء ىذا البحث ليكمؿ المعرفة السابقة ويضيؼ ليا احد      

فة الجوانب التي لـ يتـ التطرؽ ليا وىو توضيح دور اقتصاد المعر 
في تطوير الجامعات. كما ركزت الدراسة الحالية عمى الكشؼ عف 
معيقات تفعيؿ دور اقتصاد المعرفة في تطوير الجامعات 

 .السعودية
وألف جذوة المعرفة الحديثة توجد باألساس في القطاعات      

العممية والتعميمية، وعمى وجو خاص في الجامعات، فالتاريخ يبيف 
دومًا ىي المؤسسات التي ُتولد فييا المعرفة  لنا أف الجامعات كانت

وتنمو وتزدىر، إذ إف الجامعات يتوفر لدييا اإلمكانيات البلزمة 
إلنتاج المعرفة وتطبيقيا ويرتبط مجتمع المعرفة بالجامعات ارتباطًا 
وثيقًا، كما أف دور الجامعة في تسريع إنتاج المعرفة كاف دومًا 

ييئ الشكؿ الجديد لممجتمع. وفي واحدًا مف أقوى المحاور التي ت
الوقت ذاتو، فإف مجتمع المعرفة لو أثره عمى الحياة التقميدية في 
الجامعات. عندما نأخذ ىذا األمر بعيف االعتبار، يمكننا أف 

 نستوعب التحوالت التي طرأت عمى الجامعات بما فييا تمؾ 

يا، التحوالت المتعمقة بتعديؿ ىيكميا التنظيمي وآليات العمؿ ب
وكذلؾ تمؾ التحوالت التي غيرت عبلقة المؤسسات باإلطار الذي 
تـ إدراجيا فيو. عمى سبيؿ المثاؿ، في وقتنا الحالي يخمؽ الباحثوف 
دوائر لممعرفة تجمع بيف الجامعة والمجتمع المحيط بيا، وذلؾ مف 

 .خبلؿ سعييـ لمحصوؿ عمى تمويؿ لممشروعات التي يقوموف بيا
سعودية تسعى في ضوء التصنيفات العالمية إلى والجامعات ال     

الوصوؿ إلى المستويات العالمية المتقدمة في مجاؿ عمميا وخاصة 
في وظائفيا الثبلث الرئيسة الخاصة بالبحث العممي، والتعميـ، 

 .والخدمات
 الطريقة واإلجراءات. 4

 سةعينة الدراأ. 
امعات يتكوف مجتمع الدراسة مف جميع رؤساء األقساـ في الج 

ىػ. وتتكوف عينة الدراسة  1434/ 1433السعودية لمعاـ الجامعي 
( رئيس قسـ، تـ اختيارىـ بالطريقة الطبقية العشوائية، 99مف )

حسب مكاف العمؿ والجنس والخبرة لرئيس القسـ. ويبيف الجدوؿ 
( توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات مكاف العمؿ والجنس 1)

 :والخبرة

  1 جدول
 ينة الدراسة حسب متغيرات مكان العمل والجنس والخبرةتوزيع ع

 المجموع العدد مستويات المتغير المتغير
 99 55 مكة مكان العمل

  44 جدة 
 99 54 ذكر الجنس

  45 أنثى 
سنوات 5أقؿ مف  عدد سنوات الخبرة  31 99 

سنوات 10 – 5   40  
سنوات 5أكثر مف    28  

 أداة الدراسةب. 
اء استبانة تتعمؽ دور اقتصاد المعرفة في تطوير تـ بن     

الجامعات السعودية مف وجية نظر رؤساء األقساـ في الكميات 

التابعة ليذه الجامعات، وقد تـ االستفادة مف األدب التربوي حوؿ 
ؿ االقتصاد المعرفي مف مقاالت ودراسات سابقة، مث

عداد فقراتيا بحي[35,36,37]  ث اشتممت ، وقد تـ بناء األداة وا 
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 :فقرة، تـ تقسيميا إلى مجاليف أساسييف، ىما 35عمى 
مجاؿ دور اقتصاد المعرفة في تطوير الجامعات، ويتكوف مف  -1

 .فقرة 20
مجاؿ معيقات التعامؿ مع دور اقتصاد المعرفة في تطوير  -2

  ة.فقر  15الجامعات، ويتكوف مف 
ة، واستخداـ وقد تـ اعتماد مقياس ليكرت الخماسي في األدا      

التدريج: )كبيرة جدًا، كبيرة، متوسطة، قميمة، قميمة جدًا(، لمحكـ 
عمى درجة موافقة رئيس القسـ النطباؽ كؿ فقرة عمى دور اقتصاد 
المعرفة ومعيقات التعامؿ مع دور اقتصاد المعرفة في تطوير 
الجامعات السعودية، لذا فإف األوساط الحسابية الناتجة عف 

 .درجات إلى درجة واحدة 5الدراسة تتراوح بيف تقديرات عينة 
ولمتحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة، تـ عرضيا عمى محكميف      

متخصصيف في أصوؿ التربية واإلدارة والقياس والتقويـ، وقد تـ 
األخذ بمبلحظاتيـ حوؿ فقرات األداة ومدى توافقيا مع مجالي 

في تحديد درجة  األدوار والمعيقات، وكذلؾ تـ أخذ آراء المحكميف
القطع لمحكـ عمى مستوى المعرفة والممارسة، حيث تـ االتفاؽ 

 :عمى أف تكوف درجة القطع كما يمي
يكوف دور  3.5إذا كاف الوسط الحسابي أكبر مف أو يساوي  -

اقتصاد المعرفة في تطوير الجامعات، ودور معيقات التعامؿ مع 
 .اقتصاد المعرفة في تطوير الجامعات مرتفعاً 

يكوف دور اقتصاد  3.49إلى  2.5إذا كاف الوسط الحسابي مف  -
المعرفة في تطوير الجامعات، ودور معيقات التعامؿ مع اقتصاد 

 .المعرفة في تطوير الجامعات متوسطاً 
يكوف دور اقتصاد  2.5إذا كاف الوسط الحسابي أقؿ مف  -

المعرفة في تطوير الجامعات، ودور معيقات التعامؿ مع اقتصاد 
 .المعرفة في تطوير الجامعات منخفضاً 

ولمتحقؽ مف ثبات األداة، فقد تـ حساب معامؿ الثبات       
، حيث (α) بطريقة االتساؽ الداخمي باستخداـ معامؿ كرونباخ ألفا

( 30تـ تطبيؽ األداة عمى عينة مف مجتمع الدراسة، عددىـ )

ة في رئيس قسـ، وقد بمغت قيمة ألفا لمجاؿ دور اقتصاد المعرف
(، ولمجاؿ معيقات التعامؿ مع دور 0.82تطوير الجامعات )

( ولممقياس الكمي 0.80عات )االقتصاد المعرفي في تطوير الجام
 .، وىي قيـ مقبولة ألغراض الدراسة(0.79)
 إجراءات الدراسة. ج
تـ تطوير مقياس دور االقتصاد المعرفي في تطوير الجامعات  -

 .تطبيقو عمى عينة الدراسةمف وجية نظر رؤساء االقساـ، ل
تـ عرض المقياس عمى مجموعة مف المحكميف، لبلسترشاد  -

بآرائيـ في صياغة الفقرات وتحديد درجة القطع لمحكـ عمى دور 
 .اقتصاد المعرفة في تطوير الجامعات

تـ تحديد عينة الدراسة مف رؤساء األقساـ في الكميات التابعة  -
لمعاـ الجامعي ي جدة ومكة، لمجامعات في منطقت

   .ىػ1433/1434
تـ تجريب المقياس المطور عمى عينة مف مجتمع الدراسة مف  -

خارج عينة الدراسة، لمتحقؽ مف ثبات مجالي المقياس والمقياس 
 .الكمي

تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة الدراسة، وقد تمت متابعة تطبيقو  -
 .الباحثةمف قبؿ 

ى المقياس لتحميؿ البيانات تـ رصد استجابات عينة الدراسة عم -
واإلجابة عف أسئمة  (SPSS) باستخداـ برنامج الحزمة اإلحصائية

  ة.الدراس
  متغيرات الدراسة. د

  :تشتمؿ عمى متغيريف أساسييف ىما
االقتصاد المعرفي، ويقاس بتقديرات رؤساء األقساـ عمى فقرات  -1

 .المقياس المتعمقة بالمجاؿ األوؿ
لمعرفة، ويقاس بتقديرات رؤساء األقساـ عمى معيقات اقتصاد ا -2

 .فقرات المقياس المتعمقة بالمجاؿ الثاني
 :كما تشتمؿ الدراسة عمى المتغيرات التالية

 (.مكاف عمؿ رئيس القسـ، ولو مستوياف، ىما: )مكة، جدة -3
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 (.جنس رئيس القسـ، ولو مستوياف، ىما )ذكر، أنثى -4
  5تويات، ىي )أقؿ مف خبرة رئيس القسـ، وليا ثبلث مس -5

 (.سنوات 10( سنوات، أكثر مف 10-5سنوات، )
  المعالجة اإلحصائية

لئلجابة عف أسئمة الدراسة، تـ حساب األوساط الحسابية      
واالنحرافات المعيارية لتقديرات رؤساء األقساـ لدور االقتصاد 
المعرفي ومعيقات التعامؿ معو في تطوير الجامعات، واستخداـ 

ؿ التبايف لممقارنة بيف مستويات كؿ متغير مف متغيرات: مكاف تحمي
العمؿ والجنس والخبرة لرئيس القسـ في تحديد دور االقتصاد 

 .المعرفي في تطوير  الجامعات

 ومناقشتهاالنتائج . 5
النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ: ما دور اقتصاد المعرفة في تطوير 

 ساء األقساـ؟الجامعات السعودية مف وجية نظر رؤ 
لئلجابة عف السؤاؿ األوؿ، تـ حساب األوساط الحسابية       

واالنحرافات المعيارية لمفقرات المتعمقة بتقديرات رؤساء األقساـ 
لدور االقتصاد المعرفي في تطوير الجامعات، وترتيب الفقرات 
تنازليًا حسب الوسط الحسابي، والحكـ عمى مستوى التقدير حسب 

 .( ىذه النتائج2ويبيف الجدوؿ )درجة القطع، 

 2جدول 
 األوساط الحسابية لفقرات تقديرات رؤساء األقسام لدور االقتصاد المعرفي في تطوير الجامعات

 رتبة الفقرة
 الفقرة

 الفقرة رقم الفقرة
 

االنحراف  الوسط الحسابي
 المعياري

مستوى 
 التقدير

9 1 
 العمل على الوصول للمعرفة بطريقة سهلة

 مرتفع 0.68 4.23
 مرتفع 0.68 4.18 المساىمة في نشر المعرفة إلى اآلخريف بشكؿ سريع 2 14
 مرتفع 0.71 4.22 زيادة دافعية األفراد نحو العمؿ في الجامعة 3 11
 مرتفع 0.64 4.20 زيادة إنتاج األفراد في العمؿ في الجامعة 4 12
 مرتفع 0.56 4.26 استغبلؿ المعرفة واالنتفاع بيا بشكؿ أفضؿ 5 7
 مرتفع 0.66 4.29 إنشاء نظاـ معرفي متناسب مع كافة األفراد 6 5
 مرتفع 0.71 4.41 المساىمة في سيولة تبادؿ الخبرات بيف األفراد 7 1
 مرتفع 0.65 4.37 العمؿ عمى حفظ قاعدة بيانات متاحة لبلستخداـ 8 2
 مرتفع 0.71 4.22 العمؿ عمى سيولة تقييـ الموارد المعرفية المتاحة 9 11
 مرتفع 0.66 4.37 توظيؼ التكنولوجيا واالنترنت بشكؿ أفضؿ 11 2
 مرتفع 0.58 4.26 تحقيؽ شعور الفرد باإلنجاز في العمؿ 11 7
 مرتفع 0.58 4.19 تحقيؽ أكبر قدر مف التفوؽ لدى األفراد 12 13
 مرتفع 0.65 4.27 المساعدة في تحّمؿ الفرد المسؤولية 13 6
ب المعرفة مف أماكف مختمفة مف العالـاكتسا 14 4  مرتفع 0.66 4.35 
 مرتفع 0.59 4.16 توظيؼ الفرد الستراتيجيات التعمـ الذاتي 15 16
 مرتفع 0.60 4.18 توظيؼ الفرد الستراتيجيات التعمـ التعاوني 16 14
تفعمر  0.64 4.12 توظيؼ الفرد الستراتيجيات حؿ المشكبلت باستخداـ البحث العممي 17 18  
 مرتفع 0.70 4.09 المساعدة في قدرة الفرد عمى الدفاع عف المعمومات 18 21
 مرتفع 0.78 4.16 المساعدة في القدرة عمى اتخاذ القرارات المناسبة 19 16
 مرتفع 0.73 4.11 المساىمة في التنويع الناجح لمقدرات التي يمتمكيا الفرد 21 19

 مرتفع 0.42 4.23 المجاؿ الكمي
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( أف لبلقتصاد 2يظير مف النتائج الواردة في الجدوؿ )     
عودية حسب تقديرات المعرفي دور مرتفع في تطوير الجامعات الس

، حيث كاف مستوى التقدير مرتفعًا عمى جميع فقرات رؤساء األقساـ
[، التي تمت عمى 28,29نتائج دراسة ]المجاؿ، وىذه النتائج تتفؽ و 

كة العربية السعودية والتي أكدت الجامعات والكميات في الممم
مواكبة الجامعات لمتطور فيظؿ اقتصاد المعرفة، ووجود ممارسة 
ايجابية لتطبيؽ بعض أدوات اقتصاد المعرفة. كما اتفقت النتائج 
مع معظـ الدراسات العربية واألجنبية منيا دراسة )كيمي( ودراسة 

طريؽ  تي تؤكد ارتباط التطوير عف)كاروليف( ودراسة موسى ال
  .دارة المعرفة وارتباطيا بالتكنولوجيا المتقدمةإ

، وىي "المساىمة 7كما أظيرت نتائج الدراسة أف الفقرة رقـ      
في سيولة تبادؿ الخبرات بيف األفراد"، قد حصمت عمى الرتبة 
األولى بيف فقرات المجاؿ، وىذا قد يعود إلى أف مف أىداؼ 

خاص العمؿ عمى تبادؿ  والجامعات بشكؿ المؤسسات بشكؿ عاـ
األفكار واآلراء والمقترحات بيف الزمبلء في العمؿ، إلنتاج معرفة 
فردية جماعية قائمة عمى العمؿ التعاوني، الذي ينادي بالمسؤولية 

 .الفردية جنبًا إلى جنب مع مبدأ االعتماد المتبادؿ اإليجابي
عمى ، وىي "المساعدة في قدرة الفرد 18وجاءت الفقرة رقـ      

واألخيرة بيف فقرات  20الدفاع عف المعمومات" في الرتبة رقـ 
المجاؿ، وبالرغـ مف أف مستوى التقدير ليذه الفقرة مرتفع، إال أنو 
قد يكوف مف وجية نظر رؤساء األقساـ أف مف يعمؿ ضمف 
منظومة االقتصاد المعرفي القائـ عمى الشفافية في التعامؿ بيف 

أف يدافع عف المعمومات التي حصؿ الجميع، ليس مطموبًا منو 
عمييا، فيي تدافع عف نفسيا، ألنيا كانت ضمف أطر وقوانيف 

   ومحددات متفؽ عمييا سابقاً 
 :وتعزو الباحثة نتائج إلجابة عمى السؤاؿ األوؿ إلى 

 - ىػ1431/1432 ى ما جاء في خطة التنمية التاسعةأنو بناء عم
خبلؿ تنمية القدرات ىػ مواصمة مسيرة التطوير مف 1445/1446

الوطنية في مجاالت توليد المعرفة بالبحث والتطوير ونقؿ التقنية 
وتوطينيا ونشرىا واستثمارىا في جميع األنشطة االقتصادية، 
وضعت الجامعات السعودية خططيا االستراتيجية لتحقيؽ متطمبات 
خطة التنمية عف طريؽ التعزيز المستمر لمتعمـ واكتساب المعرفة 

ساليب وعمميات حديثة ومتطورة، وتطوير نظـ المعمومات عبر أ
خاصة فيما يتعمؽ بتبادؿ المعمومات والمعرفة عف طريؽ بناء 
الشراكات مع الجامعات المحمية واإلقميمية والعالمية، وتشجيع ودعـ 

كنولوجيا المعمومات واالتصاالت االبتكار واإلبداع، واالىتماـ بت
لماؿ البشري بنوعية عالية، تحقيؽ العمؿ عمى خمؽ وتطوير رأس او 

التنسيؽ والترابط بيف المعرفة وتكنولوجيا المعرفة. تغيير آليات 
العمؿ لتتبلءـ مع البيئة العممية الجديدة. تغيير الميارات 
والمؤىبلت المطموبة لمعمؿ وتطوير كفاءات وقدرات الموارد البشرية 

والتركيز عمى إدارة بما ينسجـ مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، 
لتعزيز خمؽ  المعرفة وتفعيؿ آلياتيا. وتشجيع االستثمار فييا

توظيفيا. إنشاء بنية تحتية لؤلعماؿ اإللكترونية المعرفة واقتساميا و 
  .بما يتناسب مع التحوؿ القتصاد المعرفة

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني: ىؿ توجد فروؽ في وجيات نظر 
تحديد دور اقتصاد المعرفة في تطوير رؤساء األقساـ في 

الجامعات السعودية تعزى لمكاف عمؿ رئيس القسـ أو جنسو أو 
 خبرتو؟
لئلجابة عف السؤاؿ الثاني، تـ حساب األوساط الحسابية      

واالنحرافات المعيارية لتقديرات رؤساء األقساـ لدور االقتصاد 
ت مكاف المعرفي في تطوير الجامعات، حسب مستويات متغيرا

 .( ىذه النتائج3العمؿ والجنس والخبرة، ويبيف الجدوؿ )
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 3جدول 
 األوساط الحسابية لفقرات تقديرات رؤساء األقسام لدور االقتصاد المعرفي في تطوير الجامعات حسب متغيرات الدراسة

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي مستويات المتغير المتغير

 0.36 4.30 مكة مكان العمل

 0.47 4.15 جدة

 0.30 4.17 ذكر الجنس
 0.52 4.31 أنثى

 عدد سنوات الخبرة
سنوات 5أقؿ مف   4.19 0.47 

( سنوات5-11)  4.18 0.41 
سنوات 11أكثر مف   4.36 0.35 

( وجود فروؽ ظاىرية 3يظير مف النتائج الواردة في الجدوؿ )     
اـ لدور االقتصاد بيف األوساط الحسابية لتقديرات رؤساء األقس

المعرفي في تطوير الجامعات، لمستويات كؿ متغير مف متغيرات 

الدراسة، ولمعرفة داللة ىذه الفروؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف 
( ىذه 4ويبيف الجدوؿ ) ، (One-way ANOVA)األحادي
 .النتائج

 4جدول 
 م لدور االقتصاد المعرفي في تطوير الجامعات حسب متغيرات الدراسةنتائج تحميل األحادي التباين لممقارنة بين تقديرات رؤساء األقسا

 مستوى الداللة قيمة )ف( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين  
 0.064 3.508 0.594 1 0.594 مكان العمل

 0.099 2.768 0.472 1 0.472 الجنس
 0.193 1.673 0.287 2 0.573 الخبرة

( عدـ وجود فروؽ 4ظير مف النتائج الواردة في الجدوؿ )ي     
ذات داللة إحصائية بيف تقديرات رؤساء األقساـ لدور االقتصاد 
المعرفي في تطوير الجامعات، لمستويات كؿ متغير مف 
المتغيرات: مكاف العمؿ، والجنس، والخبرة. وتعزو الباحثة ذلؾ إلى 

مكاف عمميـ أو بغض النظر عف  -أف جميع رؤساء االقساـ 
يقوموف بالعمؿ الموكؿ إلييـ بالطريقة واآللية  –جنسيـ أو خبرتيـ 

التي يكمفوف بيا، اعتمادًا عمى الرؤية الموحدة التي تحكـ عمميـ، 
وىي تفعيؿ دور االقتصاد القائـ عمى المعرفة، مف أجؿ إنتاج 

 المعرفة التي تعمؿ عمى تأىيؿ األفراد لبلنخراط في مجتمعيـ 

 .ؿ المطموببالشك
النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث: ما معيقات تفعيؿ دور اقتصاد      

المعرفة في تطوير الجامعات السعودية مف وجية نظر رؤساء 
 األقساـ؟

لئلجابة عف السؤاؿ الثالث، تـ حساب األوساط الحسابية 
واالنحرافات المعيارية لمفقرات المتعمقة بتقديرات رؤساء األقساـ 

ات تفعيؿ دور االقتصاد المعرفي في تطوير الجامعات، لمعيق
وترتيب الفقرات تنازليًا حسب الوسط الحسابي، والحكـ عمى مستوى 

 .( ىذه النتائج5التقدير حسب درجة القطع، ويبيف الجدوؿ )
 5جدول 

 طوير الجامعاتاألوساط الحسابية لفقرات تقديرات رؤساء األقسام لمعيقات تفعيل دور االقتصاد المعرفي في ت
 رتبة الفقرة

 رقم الفقرة الفقرة
 الفقرة

 
 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 التقدير

 مرتفع 1.00 3.56 عدـ رغبة الفرد في التطور المعرفي 1 13
 متوسط 1.08 3.36 عدـ رغبة المسؤوؿ في التطور المعرفي لمفرد 2 15
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عربيةضعؼ التطور التكنولوجي في الدوؿ ال 3 12  مرتفع 0.75 3.69 
 مرتفع 0.81 3.83 ارتفاع أسعار األدوات والمواد التكنولوجية 4 11
 متوسط 1.03 3.37 الصعوبة في االشتراؾ بالشبكة العنكبوتية )االنترنت( 5 14
 مرتفع 0.74 4.02 عدـ وجود تدريب لؤلفراد عمى استخداـ اقتصاد المعرفة 6 6
سسات المختمفة لتبادؿ الخبرات والمعرفةعدـ وجود تنسيؽ بيف المؤ  7 8  مرتفع 0.76 4.00 
 مرتفع 0.76 4.02 عدـ وجود حوافز تشجيعية لؤلفراد المميزيف في العمؿ 8 6
 مرتفع 0.60 4.18 عدـ وجود سياسة معموماتية واضحة المعالـ في الجامعة 9 2
 مرتفع 0.75 3.93 الفوضى في اقتناء نظـ المعرفة 11 9
تماد عمى المغة االنجميزية وعزؿ المغة العربية في عالـ االنترنتاالع 11 2  مرتفع 0.79 4.18 

 مرتفع 0.80 3.88 سيطرة المركزية عمى قواعد اقتصاد المعرفة 12 11
 مرتفع 0.86 4.09 اإلحباط الذي يواجيو الفرد مف المسؤوليف عنو في الجامعة 13 5
يتعرض لو الفرد ضغوط العمؿ واالحتراؽ النفسي الذي  14 1  مرتفع 0.73 4.29 
 مرتفع 0.75 4.16 تعقيد آليات الجامعة لمبحوث المدعمة 15 4

 مرتفع 9.09 3.09 المجاؿ الكمي
( أف مستوى التقدير 5يظير مف النتائج الواردة في الجدوؿ )     

لمعظـ فقرات المجاؿ جاء مرتفعًا، وىذا يعني أف ىذه الفقرات تمثؿ 
دور االقتصاد المعرفي في تطوير الجامعات  معيقات لتفعيؿ

السعودية، حسب تقديرات رؤساء األقساـ، وقد يبدو ذلؾ منطقيًا، 
ألف كؿ فقرة تحتوي عمى فكرة ميمة، يمثؿ تطبيقيا أو عدـ تطبيقيا 
دورًا ميما في الحكـ عمى دور االقتصاد المعرفي في تطوير 

 .الجامعات
ضغوط ، وىي "14الفقرة رقـ الدراسة أف كما أظيرت نتائج      

العمؿ واالحتراؽ النفسي الذي يتعرض لو الفرد"، قد حصمت عمى 
الرتبة األولى بيف فقرات المجاؿ كأىـ المعيقات في تفعيؿ دور 
االقتصاد المعرفي في تطوير الجامعات السعودية، وقد يعود السبب 

في  في ذلؾ إلى أف رؤساء األقساـ لدييـ واجبات ومسؤوليات كبيرة
العمؿ، وربما يتعرضوف لمشكبلت أثناء العمؿ، وىذا قد يؤدي إلى 
التأثير في رئيس القسـ وينعكس عمى قراراتو، وأحيانًا قد يشعر 
باإلحباط وانخفاض مستوى الدافعية لديو، مما قد يؤدي إلى إعاقة 

 .تفعيؿ دور االقتصاد المعرفي في تطوير الجامعات السعودية
، وىي "عدـ رغبة المسؤوؿ في التطور 2قـ وجاءت الفقرة ر      

واألخيرة بيف فقرات المجاؿ، كأقؿ  15المعرفي لمفرد" في الرتبة رقـ 

المعيقات في تفعيؿ دور االقتصاد المعرفي في تطوير الجامعات 
السعودية، وقد يبدو ذلؾ منطقيًا، ألنو يتـ اختيار وتعييف رؤساء 

ي العمؿ، لذا فإف الرغبة في األقساـ الذيف يبدوف حماسًا ومبادرة ف
تطوير المؤسسة واألفراد قد تكوف مف ضمف أولويات رؤساء 

  ـ.سااألق
وتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة كؿ مف: العتيبي في      

وجود خمط بيف المعرفة والمعمومات لدى العناصر البشرية ودراسة 
ة مكثفة حيدر في أىمية تقديـ برامج أكاديمية تخصصية بصور 

تتصؼ بالمرونة تمبي احتياجات العامميف في الميداف مف المنتسبيف 
لمميف المختمفة لتطوير أدائيـ بصورة دورية لمواكبة التقدـ 
المعرفي، ودراسة الكسناوي التي تؤكد غياب االىتماـ بالبحث 

تنظيمية، ودراسة قمش في أىمية  العممي نتيجة عوامؿ مالية أو
، والحجة لتدريب االتصاؿلتكنولوجيا ووسائؿ نشر الوعي بأىمية ا

 .العناصر البشرية
النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع: ىؿ توجد فروؽ في وجيات      

نظر رؤساء األقساـ في تحديد معيقات تفعيؿ دور اقتصاد المعرفة 
في تطوير الجامعات السعودية تعزى لمكاف عمؿ رئيس القسـ أو 

 جنسو أو خبرتو؟
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جابة عف السؤاؿ الرابع، تـ حساب األوساط الحسابية لئل     
واالنحرافات المعيارية لتقديرات رؤساء األقساـ لمعيقات تفعيؿ دور 

االقتصاد المعرفي في تطوير الجامعات، حسب مستويات متغيرات 
.( ىذه النتائج6مكاف العمؿ والجنس والخبرة، ويبيف الجدوؿ )

 6جدول 
 قديرات رؤساء األقسام لمعيقات تفعيل دور االقتصاد المعرفي في تطوير الجامعات حسب متغيرات الدراسةاألوساط الحسابية لفقرات ت

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي مستويات المتغير المتغير

 0.47 3.88 مكة مكان العمل

 0.30 3.94 جدة

 0.22 3.96 ذكر الجنس
 0.54 3.83 أنثى

 عدد سنوات الخبرة
سنوات 5أقؿ مف   3.99 0.35 

( سنوات5-11)  3.92 0.38 
سنوات 11أكثر مف   3.79 0.47 

( وجود فروؽ ظاىرية 6يظير مف النتائج الواردة في الجدوؿ )     
بيف األوساط الحسابية لتقديرات رؤساء األقساـ لمعيقات تفعيؿ دور 
االقتصاد المعرفي في تطوير الجامعات، لمستويات كؿ متغير مف 

رات الدراسة، ولمعرفة داللة ىذه الفروؽ تـ استخداـ تحميؿ متغي
( 7، ويبيف الجدوؿ )(One-way ANOVA) التبايف األحادي

 .ىذه النتائج
 7جدول 

 سةنتائج تحميل التباين لممقارنة بين تقديرات رؤساء األقسام لمعيقات تفعيل دور االقتصاد المعرفي في تطوير الجامعات حسب متغيرات الدرا
در التباينمص  مستوى الداللة قيمة )ف( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات 

 0.460 0.551 0.090 1 0.090 مكان العمل

 113. 0 2.559 0.408 1 0.408 الجنس
 0.167 1.821 0.290 2 0.580 الخبرة

( عدـ وجود فروؽ 7يظير مف النتائج الواردة في الجدوؿ )     
ئية بيف تقديرات رؤساء األقساـ لمعيقات تفعيؿ ذات داللة إحصا

، لمستويات كؿ متغير قتصاد المعرفي في تطوير الجامعاتدور اال
مف المتغيرات: مكاف العمؿ، والجنس، والخبرة. وتعزو الباحثة 
السبب في ذلؾ إلى أف رؤساء األقساـ بمستوياتيـ المختمفة، 

والممارسات التي  يكونوف عمى دراية تامة وعمـ واضح بالسموكيات
قد تعمؿ عمى إعاقة تفعيؿ دور االقتصاد المعرفي في التطوير، 
وىذا يؤدي إلى اتفاؽ معظميـ إف لـ يكف جميعيـ، عمى الحكـ 
عمى سموؾ معيف أنو يعمؿ عمى إعاقة أو عدـ إعاقة تفعيؿ دور 

 .االقتصاد المعرفي في تطوير الجامعات السعودية
 

 :ممخص النتائج
قتصاد المعرفي دور مرتفع في تطوير الجامعات السعودية ػػػػ أف لبل

( وانحراؼ معياري 4.23جاء بمتوسط حسابي لمدرجة الكمية )
 .( حسب تقديرات رؤساء األقساـ0.42)

ػػػ ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف تقديرات رؤساء األقساـ 
لدور االقتصاد المعرفي في تطوير الجامعات عند مستوى داللة 

( لمستويات كؿ متغير مف المتغيرات: مكاف العمؿ، 0.05)
 .والجنس، والخبرة

ػػػ معيقات تفعيؿ دور اقتصاد المعرفة جاء مرتفع بمتوسط حسابي  
( حسب تقديرات 0.40( وانحراؼ معياري )3.90لمدرجة الكمية )
 .رؤساء األقساـ
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ػػػػ عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف تقديرات رؤساء 
ساـ لمعيقات تفعيؿ دور اقتصاد المعرفة في تطوير الجامعات األق

( لمستويات كؿ متغير مف المتغيرات: 0.05عند مستوى داللة )
 .مكاف العمؿ، والجنس، والخبرة

 التوصيات. 6
 :في ضوء نتائج الدراسة، ىناؾ العديد مف التوصيات، منيا

 تتعزيز تفعيؿ دور االقتصاد المعرفي في تطوير الجامعا -1
 .السعودية 
إجراء دراسات حوؿ دور االقتصاد المعرفي في تطوير  -2

الجامعات السعودية، مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس 
 .والطمبة

إجراء دراسات حوؿ دور االقتصاد المعرفي في تطوير  -3
 .المؤسسات التعميمية األخرى، كالكميات والمدارس

 المراجع. 6
 العربيةأ. المراجع 

(، بناء 2009ر، محمد أميف و أبو طو، موسى فايز )مخيم[1] 
، الناشر دار الكتاب 1استراتيجيات تنموية متقدمة، ط

 .الجامعي، اإلمارات العربية المتحدة: العيف

 (2004) سمطاف، عايدة وعبداهلل، محمد ويوسؼ، عبلء الديف[2] 
عائد االستثمار في رأس الماؿ البشري، اتحاد الخبراء 

 .، ايتراؾ لمنشر والتوزيع: القاىرة1الدوليوف، ط واالستشاريوف

(، تنمية الموارد البشرية 2009) شمتوت، أماني خضر محمد[3] 
كمدخؿ استراتيجي لتعظيـ االستثمار في العنصر البشري، 

 .رسالة ماجستير، الجامعة اإلسبلمية: غزة

(، برنامج مقترح 2011) الجندي، محمد محمود عبد السبلـ [5]
صاد المعرفي لطبلب المرحمة الثانوية التجارية في في االقت

ضوء المستويات المعيارية، رسالة ماجستير، جامعة حمواف: 
 .حمواف

ىػ(، المممكة العربية 1431وزارة االقتصاد والتخطيط )[7] 
السعودية، وزارة التخطيط، خطة التنمية التاسعة 

 .ىػ1445/1446 -ىػ1431/1432

، دار (، عمـ المعمومات1998ب )بد الوىاصباغ، عماد ع [8]
 .الثقافة لمنشر، عماف: األردف

(، اقتصاد المعرفة، مجموعة 2001الخضيري، محسف أحمد ) [9]
 .النيؿ العربية: القاىرة

(، البنية التحتية 2005خميفي، عيسى ومنصوري، كماؿ )[10] 
القتصاد المعارؼ في الوطف العربي: الواقع واألفاؽ، الممتقى 

ؿ: اقتصاد المعرفة، كمية العمـو االقتصادية الدولي حو 
 .والتسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر

، دار 1(، إدارة المعرفة، ط2008عمياف، ربحي مصطفى ) [11]
 .صفاء لمنشر والتوزيع، عماف: األردف

(، دور اقتصاد المعرفة في 2005البارودي، شيريف بدري )[12] 
)دراسة تحميمية عف البنوؾ تطوير الخدمات اإللكترونية 

اد االلكترونية(، بحث مقدـ لممؤتمر العممي الخامس: "اقتص
كمية  ،2005نيساف  27 – 25المعرفة والتنمية االقتصادية" 

  .االقتصاد والعمـو اإلدارية: جامعة الزيتونة األردنية

مجتمع البحث العممي و ( 2010عمي صالح ) ،الشايع[13] 
دـ المركز بحث مق ،عربية السعوديةرفة في المممكة الالمع

 .التنمية لكمية التربية: جامعة القصيـالعربي لمتعميـ و 
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(، تصريح رئيس المؤسسة 2011النجار، عبداهلل عبدالعزيز )[14] 
مارس  15العربية لمعمـو والتكنولوجيا، مجمة عربيات الدولية، 

2011  

أنموذج تطويري مقترح لتوجيات  ،(2010أماني ) ،الحصاف [15] 
بحوث التربية العممية في كمية التربية في ضوء منظومة 

جامعة  ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،مجتمع االقتصاد المعرفي
 . الرياض، االميرة نورة بنت عبد الرحمف

(، مواءمة التعميـ 2006العباس، ىشاـ بف عبداهلل )[16] 
، 11ع ،الجامعي مع عصر إدارة واقتصاد المعرفة

Cybrarians journal 
(، بناء برنامج تدريبي قائـ عمى 2005بطارسة، منيرة، ) [18]

كفايات االقتصاد المعرفي لمتنمية المينية لمعممات االقتصاد 
المنزلي في األردف، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة 

 .اف العربية: عمافعم

(، تطوير التعميـ 2009) جمعة، محمد سيد أبو السعود[19] 
ودوره في بناء اقتصاد المعرفة. كمية العمـو المالية واإلدارية، 
جامعة الطائؼ. مقترح بحث مقدـ لممؤتمر الدولي األوؿ 
لمتعمـ اإللكتروني والتعمـ عف بعد: صناعة التعمـ لممستقبؿ، 

 .لسعودية: الرياضالمممكة العربية ا

(، تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ 2007قمش، عبد اهلل )[20] 
واقتصاد المعرفة. ورقة عمؿ مقدمة  لمممتقى العممي الدولي: 
المعرفة في ظؿ االقتصاد الرقمي ومساىمتيا في تكويف 
المزايا التنافسية لمبمداف العربية، جامعة حسيبة بف بوعمي 

 .صادية وعمـو والتسيير: الجزائرشمؼ، كمية العمـو االقت

(، أساليب القيادة السائدة 2001صبري، ىالة أحمد )[21] 
ومتطمبات التحوؿ نحو اقتصاد المعرفة دراسة ميدانية 

لمؤسسات األعماؿ األردنية، قسـ إدارة األعماؿ: جامعة 
 .الزيتونة األردنية الخاصة

البحث  (، توجيو2001) الكسناوي، محمود محمد عبداهلل[23] 
العممي في الدراسات العميا في الجامعات السعودية لتمبية 

توجيات  -)الواقع  متطمبات التنمية االقتصادية واالجتماعية
اسات العميا بالجامعات مستقبمية(، بحث مقدـ لندوة الدر 

 .توجيات مستقبمية، جامعة الممؾ عبد العزيز: جدة السعودية.

(، األدوار الجديدة 2004) حيدر، حسيف عبدالمطيؼ[24] 
لمؤسسات التعميـ في الوطف العربي في ظؿ مجتمع المعرفة، 

 .، جامعة اإلمارات العربية المتحدة21مجمة كمية التربية، ع

(: "رؤية مستقبمية لدور اختصاصي 2004رزوقي، نعيمة )[25] 
لمعمومات في إدارة المعرفة" مجمة مكتبة الممؾ فيد الوطنية، 

 . ، مكتبة الممؾ فيد الوطنية: الرياض(2) (، عدد9) مجمد

(، برامج عمـو الحاسوب 2005) الثبيتي، جوبير ماطر [26] 
ونظـ المعمومات والمكتبات في الجامعات السعودية في ضوء 

 المعرفة واقتصاد المعرفة، المجمةاإلطار العممي إلدارة 
وزارة التعميـ العالي: المممكة  ،2 دية لمتعميـ العالي، عالسعو 

 .العربية السعودية

(. مبررات التحوؿ نحو 2006) موسى، سميماف ذياب[27] 
االقتصاد المعرفي في التعميـ باألردف وأىدافو ومشكبلتو مف 
وجية نظر الخبراء التربوييف، رسالة دكتوراه غير منشورة، 

 .جامعة األردنيةكمية الدراسات العميا: ال

(، إدارة المعرفة 2007العتيبي، ياسر بف عبداهلل بف تركي )[28] 
وامكانية تطبيقيا في الجامعات السعودية دراسة تطبيقية عمى 
جامعة أـ القرى، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية، 

 .جامعة أـ القرى: مكة المكرمة
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درجة ممارسة (، 2012أبو العبل، ليمى محمد حسني ) [29]
عمميات إدارة المعرفة في كمية التربية بجامعة الطائؼ مف 
وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، المجمة الدولية التربوية 

، كمية التربية، جامعة 4، العدد1المتخصصة، المجمد
 .اإلمارات

ـ(. اتجاىات تطور 2007الكواز، سعد ومحمود، محمد )[35] 
مة مستقبؿ التربية العربية، المعرفة في الدوؿ العربية. مج

 .12، العدد 40المجمد 

ـ(. تطوير التعميـ ودوره في بناء 2009أبو السعود، محمد )[36] 
اقتصاد المعرفة. بحث مقدـ لممؤتمر الدولي األوؿ لمتعمـ 
اإللكتروني والتعمـ عف بعد: صناعة التعمـ لممستقبؿ، 

 .الرياض

ـ(. درجة ممارسة 2011مصطفى، ميند والكيبلني، أحمد ) [37]
معممي التربية اإلسبلمية ألدوار المعمـ في ضوء االقتصاد 
المعرفي مف وجية نظر مشرفييـ في األردف. مجمة جامعة 

 .718-681(، ص ص4-3، العدد )27دمشؽ، مجمد

التعميـ  تحديات ،(2010عبد المحسف أحمد ) ،العصيمي [38]
عربي تقرير مقدـ لممركز ال ،الجامعي في عصر المعرفة

 .لتعميـ و التنمية
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THE ROLE OF THE KNOWLEDGE 

ECONOMY IN THE DEVELOPMENT OF 

SAUDI UNIVERSITIES AND OBSTACLES 

ACTIVATED FROM THE VIEWPOINT OF 

HEADS OF DEPARTMENTS 

Najat Mohammed Said Al-Saiygh 

King Abdul Aziz University 

Abstract-This study IS aimed to identify the role of the knowledge economy in the 

development of Saudi universities and obstacles activated from the viewpoint of heads of 

departments, and disclosure of the impact of each head of the department workplace, Sex and 

experience in judging the role of and activation obstacles. To achieve the objectives of this 

study, a questionnaire was developed consisting two methods, one of them includes the role 

the knowledge economy in the universities' development and the second includes obstacles 

activated. The resolution has been applied to the study sample consisting of (99), departments' 

heads at the Saudi universities.. 

     The results of the study showed that the role of the knowledge economy in the 

development of Saudi universities was high, as they showed the presence of a large agreement 

between the departments' heads in identifying obstacles to activate the role of the knowledge 

economy in the development of Saudi universities. Also, the results showed no statistically 

significant differences between the study sample estimates of the role of the knowledge 

economy in the development of universities and obstructions activated, and the three variables 

of the study: the workplace of the departments' heads, sex, and experience. 

Key words: university education, Knowledge economy, King Abdul Aziz University. 

 

 

 
 
 
 
 


