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واقع تطبيق مبادئ اقتصاد المعرفة في مؤسسات التعليم العالي في دولة الكويت
فواز دهيم الرشيدي

أ.د خالد علي السرحان
تاريخ استالم البحث 0202/8/7

*

تاريخ قبول البحث 0202/10/6

ملخص:

هدفت الدراسة الحالية التعرف إلى واقع تطبيق مبادئ اقتصاد المعرفة في مؤسسات التعليم

العالي في دولة الكويت ،لتحقيق هدف الدراسة تم تطوير استبانة مكونة من ( )56فقرة ،وتم التأكد
من صدقها وثباتها ،ومن ثم تم توزيعها على عينة الدراسة المكونة من ( )022عضو ،وأظهرت
نتائج الدراسة أن درجة تقدير واقع تطبيق مبادئ اقتصاد المعرفة في مؤسسات التعليم العالي في
دولة الكويت من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة كانت بدرجة متوسطة ،وتم استخدام المنهج المسحي

الوصفي ،وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد عينة الدارسة
لواقع تطبيق مبادئ اقتصاد المعرفة في مؤسسات التعليم العالي تعزى لمتغير الجنس على المستوى
الكلي لألداة وعلى جميع األبعاد ،وأوصت الدراسة في ضوء تلك النتائج بضرورة مواكبة كل ما هو
جديد لتطوير األداء المؤسسي في ضوء مبادئ اقتصاد المعرفة.

الكلمات المفتاحية :مبادئ اقتصاد المعرفة ،مؤسسات التعليم العالي.

* كلية العلوم التربوية /الجامعة األردنية /األردن.
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The Reality of the Applying the principles of Knowledge Economy in
the Institution of Higher Education in the State of Kuwait
Fawaz Dheem AL-Rasheedi
Prof. Khaled Ali AL-Sarhan*
Abstract:
The study aimed at finding out the reality of the applying to principles
of knowledge economy in the institution of higher education in the state of
Kuwait. To achieve the goal of the study, a questionnaire was developed. It
consisted of (56) items. Its validity and reliability were assured. The study
sample consisted of (200) Members. The survey descriptive methodology
was used. The findings showed that the degree of appreciation of the reality
of applying the principles of knowledge economy in the institutions of
higher education in the state of Kuwait from the study subject's point of
view was medium. There were no significant differences in the degree of
appreciation of the reality of applying the principles of knowledge economy
in the institutions of higher education in the state of Kuwait attributed to sex
variable on the total score. In light of the study results, the researchers
recommended the necessity to keep pace with all that is new to the
development of institutional performance in light of the principles of the
knowledge economy.
Keywords: Principles of Knowledge Economy, Higher Education
Institutions.

Faculty of Educational Sciences\ The University of Jordan\Jordan
2

*

الجمعية األردنية للعلوم التربوية ،المجلة التربوية األردنية ،المجلد الخامس ،العدد الثاني.0202 ،

المقدمة

تُ ُّ
عد المعرفة أساس نجاح الجامعات وذلك بتحويلها إلى االقتصاد العالمي الذي يعرف باقتصاد
المعرفة ويؤكد على رأس المال الفكري الذي يتوافر في أذهان األفراد وعقولهم ويعتمد على مقدراتهم

وخبراتهم ومهاراتهم أكثر من العناصر التقليدية (األرض ،والمال ،والعمل) ،وتحول الجامعات إلى

مجتمعات معرفية تتكيف مع التغير السريع في البيئة بهدف تمكين الجامعات من إعادة تحديد
أهدافها وسياستها وهندسة عملياتها ،سعياً إلى زيادة االعتراف بالمعرفة بوصفها موجوداً جوهرياً غير

ملموس ولكنه محسوس ،ووضع تحديات أمام الجامعات للبحث في أفضل السبل إلداراتها بطريقة
أكثر نظامية وفاعلية من أجل تشجيع عمليات إيجاد المعرفة وتبادلها ونشرها وتطبيقها التي تؤثر

باإليجاب في تحسين اإلنتاجية والتجديد واالبتكار والكفاءة وتحسين أفضل العالقات بين العاملين.

وتأتي مؤسسات التعليم العالي في مقدمة المؤسسات المؤهلة لالقتصاد المعرفي فهي تمتلك

بنية معرفية تتضمن العناصر البشرية والتقنية وأشار تقرير البنك الدولي لعام  0202إلى أن له دو اًر

رئيساً في تكوين رأس المال البشري .ويحظى التعليم العالي باهتمام بالغ من قبل جميع الدول

والمجتمعات لما له من أثر في رقيها وتطورها وتقدمها العلمي ولما يلقي على عاتقه من مهمة
تخريج كوادر بشرية من أجل التنمية الوطنية ).)The World Bank, 2010

وقد أصبحت الجامعة متعددة الوظائف والمهمات بفعل التحوالت التي شهدها القرن العشرون
إذ أصبح على رأس مهماتها وأهدافها البحث العلمي وانتاج المعرفة وتطويرها واتاحة فرصة التعليم
الجامعي للجماهير لتلبية حاجاتهم الثقافية والمهنية المتجددة )(Mahmoud& Ammar, 2009

ومن األغراض الرئيسة للتعليم الجامعي أنه مسؤول عن إعداد القووى البشورية والقيوادات الفكريوة

والعلمية واألدبية والمهنية بمختلف مستوياتها ولجميع قطاعوات المجتموع ومؤسسواته ولوه دور مهوم فوي
مجو و ووال الخدمو و ووة العامو و ووة فو و ووي المجتمو و ووع واالرتقو و وواء بو و ووه حضو و ووارياً والتنشو و وويط الثقو و ووافي والفكو و ووري العو و ووام

).)Morsi,2002

لذلك تعد مؤسسات التعليم العالي الرسمية في دولة الكويت مؤسسات تنظيمية تعاني كغيرها

من مشكالت إدارية ،وعدم وضوح التعليمات ،وعدم امتالك قنوات اتصال فعالة على المستويين
الداخلي ،والخارجي ،ومحدودية االنفتاح في اإلفصاح عن المعلومات على المستويين الداخلي لألفراد
العاملين في هذه المؤسسات والخارجي للمستفيدين من خدماتها كمنهج مؤسسي ،وهذا يعد وجهاً من

أوجه ضعف االتصال مما يؤدي إلى وجود ظواهر غير مرغوب فيها وانتشارها مثل عدم الوضوح
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والغموض في األدوار وعدم المشاركة في صنع الق اررات وتردي فاعلية االتصال اإلداري مما يؤثر
سلباً على مدى االنتقال والتحول من المعرفة القائمة على تنمية اإلنسان إلى التحول نحو اقتصاد

المعرفة القائم على االهتمام بمواكبة االنفجار المعرفي والتقنيات الرقمية والخبرات المهنية والمهارات

الواجب توافرها لدى أعضاء هيئة التدريس والعاملين ).)Tasha,2015
وقد تعددت تعريفات اقتصاد المعرفة بتعدد الميادين التي ارتكز عليها واختالف وجهات النظر
في مفهوم المعرفة إذ عرفه ( )Shammari& Alleithi, 2008بأنه االقتصاد القائم بصورة أساسية
على عنصر المعرفة مستخدماً العقل البشري بتوظيف وسائل البحث والتطوير والموارد االقتصادية

باستخدام الكوادر المؤهلة والمقدرة على استيعاب جميع المتغيرات التي تط أر على مجمل النواحي

االقتصادية واالجتماعية والسياسية.
وتبرز أهمية اقتصاد المعرفة من خالل الدور الذي تؤديه مضامين اقتصاد المعرفة ومعطياته
وما تفرزه من تقنيات متقدمة في المجاالت المختلفة ،وتتمثل في أن المعرفة العلمية والعملية التي

يتضمنها تعد األساس المهم لتوليد الثروة وزيادتها وتراكمها وتبرز أهميتها أيضاً في اإلسهام في

تحسين األ داء ورفع اإلنتاجية من خالل استخدام الوسائل واألساليب التقنية المتقدمة التي يتضمنها
اقتصاد المعرفة (.)Alian, 2012
وتتسم المعرفة من الناحية االقتصادية بخصائص أصبحت تمثل اإلطار الفكري القتصاد

المعرفة وتتضمن االهتمام بالبحث العلمي واإلبداع واالبتكار بما يساعد في توليد المعارف المفيدة
في شتى المجاالت والعمل على نشر المعارف من خالل التعليم والتدريب من أجل بناء اإلنسان
الذي يتمتع بالمعارف والمهارات والمقدرات التي تمكنه من العمل بفاعلية واقتدار ،وتوفير البيئة
التفاعلية المناسبة لذلك وتأمين بنية تقنية مناسبة ( .)Al-Athari & Al-Daghmi, 2010
ولقد ركز األنموذج األمريكي على تطوير أساليب وآليات تقويم ومساءلة في مختلف جوانب

العملية التعليمية ومؤسساتها وذلك من أجل جعل التعليم والتعلم واألداء بمؤسسات التعليم على
مستوى عال من الكفاءة .وعلى مستوى قياس األداء المؤسسي وتقويمه .يجري تطوير مبدأ المحاسبة
والمساءلة وتعميقه وربط الثواب والعقاب بالنتائج واإلنجازات للمؤسسات واألفراد العاملين فيها
(.)Qaryuti, 2009
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مشكلة الدراسة

من خالل إطالع الباحثين على نتائج الدراسات السابقة واألدب التربوي الحديث وجد أن هناك

كبير بتطبيق مبادئ اقتصاد المعرفة وتوظيفها في مؤسسات التعليم الجامعي ،إال أنه وعلى
اهتماماً اً

الرغم من تلك الجهود برزت عديد من التحديات والمشكالت التي أضعفت تلك الجهود وجعلت هناك

قصو اًر في توظيف اقتصاد المعرفة في مؤسسات التعليم العالي ،كما لم يقم الباحثون بأي تصورات

منهجية نحو تطبيق مثالي القتصاد المعرفة في المؤسسات الجامعية لحل تلك المشكالت.

ويرى الباحثان وفقاً لمجموعة من التقارير الدولية والمحلية المتعلقة بالتعليم العالي في دولة

الكويت وجود مشكالت جلية يعاني منها التعليم العالي في الكويت كالتقرير الدولي حول التعليم في
الكويت ،وتق ارير جمعية الشفافية الكويتية ،وأن هناك مجموعة من التحديات تتعلق بالتعليم العالي
منها :إن الرؤية المستقبلية للكويت تتطلب قطاعاً جامعياً على مستوى عال من الجودة والكفاءة يفرز

مخرجات وخريجين متمكنين من ذوي المواهب الحقيقية ،إال أن الوضع الحالي يشكل واحداً من أدنى
مستويات المشاركة في التعليم العالي الذي تصاحبه عالمة استفهام بشأن جودة التعليم العالي

وكفاءته  ،كما إن معدالت االلتحاق بالتعليم العالي في الكويت ما زالت قليلة مقارنة مع وضعها
االقتصادي وعدم توفير اإلدارة لمتطلبات العمل األكاديمي واإلشراف المركزي على مؤسسات التعليم

العالي وتفشي الواسطة والروتين في إنجاز المعامالت ،ومن هنا جاءت فكرة هذه الدراسة.
هدف الدراسة وأسئلتها

هدفت الدراسة إلى تعرف واقع تطبيق مبادئ اقتصاد المعرفة في مؤسسات التعليم العالي في

دولة الكويت ،وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 .1ما وا قع تطبيق مبادئ اقتصاد المعرفة بمؤسسات التعليم العالي في دولة الكويت من وجهة
نظر أعضاء هيئة التدريس؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≥...0بين األوساط الحسابية
لواقع تطبيق مبادئ اقتصاد المعرفة في مؤسسات التعليم العالي وفقاً لمتغير الجنس؟

أهمية الدراسة

يؤمل أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة الجهات اآلتية:

 .1أعضاء هيئة التدريس ،وذلك من خالل االستفادة من التطوير والتحسين والتجديد المستمر،
ومعرفة مواطن القوة لتعزيزها ومواطن الضعف إلصالحها.
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 .2مؤسسات التعليم العالي ،وذلك من خالل تطوير أعضاء هيئة التدريس ،وتطبيق أفضل
االستراتيجيات ،لتحسين جودة المخرجات لمجاراة متطلبات سوق العمل.

 .3الخبراء ،وذلك من خالل تقديم العون لصناع القرار في مؤسسات التعليم العالي ،إذ تكون عوناً
لهم باتخاذ الق اررات المناسبة لالرتقاء بالعملية التعليمية.

 .4الباحثون ،وذلك من خالل االستفادة من األدب النظري ونتائج هذه الدراسة.
مصطلحات الدراسة

تضمنت هذه الدراسة المصطلح اآلتي:
اقتصاد المعرفة :االقتصاد الذي ينشئ الثروة من خالل عمليات المعرفة وخدماتها (اإلنشاء،

والتحسين ،والتقاسم ،والتعلم ،والتطبيق ،واالستخدام للمعرفة بأشكالها) في القطاعات المختلفة
باالعتماد على األصول البشرية والالملموسة وفق خصائص وقواعد جديدة (.)Najem, 2005
ويعرف إجرائياً بأنه :االقتصاد الذي يعتمد على صناعة ،المعرفة وانتاجها ،وتداولها ،وتقييمها،

من أجل تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
حدود الدراسة

تتمثل حدود هذه الدراسة باآلتي:
 الحدود البشرية :اقتصرت هذه الدراسة على أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العاليفي دولة الكويت

 -الحدود المكانية :اقتصرت هذه الدراسة على مؤسسات التعليم العالي في دولة الكويت.

 الحدود الزمانية :تتحدد نتائج هذه الدراسة بالسياق الزمني الذي أجريت فيه ،وهو العام الدراسي(.)2.12 / 2.12

الدراسات السابقة

تضمن هذا الجزء عرضاً للدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة وهو تطبيق

مبادئ اقتصاد المعرفة في مؤسسات التعليم العالي في دولة الكويت .وتم تقسيمها إلى دراسات عربية
وأجنبية ،تاليا عرضها وفق تسلسل زمني من األقدم إلى األحدث ،وذلك كاآلتي:
أ .الدراسات العربية

أجرى الصمادي ( )Al-Smadi, 2012دراسة هدفت الكشف عن إمكانية تطبيق جامعة

األميرة نورة بنت عبد الرحمن لمبادىء اقتصاد المعرفة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )40قائداً
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أكاديمياً ،وقد تم إعداد استبانة لجمع المعلومات ،وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
إن إمكانية تطبيق مبادئ اقتصاد المعرفة في جامعة نورة كانت عالية على مجالي (التخطيط ،والبيئة

التحتية) في حين كانت إمكانية التطبيق لمجال (مخرجات التعليم) متوسطة ،ومن جهة أخرى كشفت
النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيري الجنس ،والمؤهل العلمي في حين لم
تظهر فروق دالة إحصائياً تعزى لمتغير الخبرة.

وأجرى محمد ( )Mohammed, 2016دراسة هدفت التعرف إلى الواضع الراهن لتطبيق

مؤسسات التعليم العالي لمفاهيم اقتصاد المعرفة في تنمية المجتمع فضالً عن تعرف التحديات

الراهنة التي تؤثر في تكامل العالقة بين مؤسسات التعليم العالي والمجتمع مع تقديم رؤية مستقبلية
لتطوير الواقع القائم لتلبية حاجات المجتمع استناداً إلى مفاهيم اقتصاد المعرفة ،وتكونت عينة

الدراسة من ( )30عضو هيئة تدريس ببعض الجامعات الحكومية بوالية الخرطوم ،وتم إعداد استبانة
لجمع المعلومات ،وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :إن الواضع الراهن لتطبيق

مفاهيم اقتصاد المعرفة في مؤسسات التعليم العالي في السودان ،يغلب عليه قصور في األبعاد

الجوهرية لتطبيق هذه المفاهيم وفقاً للمعايير العالمية ،وأن مؤسسات التعليم العالي في السودان تسهم
لحد ما في المحافظة على الهوية الثقافية والقيم االجتماعية ،لكنها ال ترتقي بهذا اإلسهام في تالزم

يواكب الثورة المعرفية واالقتصادية المتسرعة.

أجرى الشمري ( )Shammari, 2016دراسة هدفت التعرف إلى مدى توافر متطلبات اقتصاد

المعرفة في الجامعات السعودية :المعيقات وسبل التحسين ،وتكونت عينة الدراسة من ()3.3
أعضاء هيئة تدريس من أكثر من جامعة سعودية مثل جامعة الملك سعود وجامعة اإلمام محمد بن
سعود وجامعة القصيم وجامعة حائل وجامعة طيبة بالمملكة العربية السعودية ،وتم تطبيق االستبيان
لجمع المعلومات ،وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :أن مدى توافر متطلبات اقتصاد

المعرفة في الجامعات السعودية جاء بدرجة متوسطة ،إذ جاء بهذا الترتيب مجال عضو هيئة

التدريس في الرتبة األولى ،يليه مجال تجهيز البنية التحتية ويليه مجال التدريس الجامعي ،كما
أظهرت الدراسة أن هناك ( )34معيقاً لتوافر متطلبات اقتصاد المعرفة في الجامعات السعودية إذ

احتل مجال التدريس الجامعي الرتبة األولى وجاء مجال البحث العلمي ومجال خدمة المجتمع

والشراكة المجتمعية في الرتبة الثانية ومجال القيادة الجامعة في الرتبة الثالثة بأربعة معيقات ومجال

اإلبداع واإلرشاد األكاديمي بثالثة معيقات بينما احتل مجال تجهيز البنية التحتية ومجال عضو هيئة
7
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واقع تطبيق مبادئ اقتصاد المعرفة....

التدريس الرتبة األخيرة بمعيقي ن لكل منهما ،إن من أهم سبل التحسين المقترحة من عينة المقابلة هي
تحديث البرامج التعليمية في الجامعات لتلبي متطلبات سوق العمل المستقبلية التي تواكب التغيرات

المتسارعة.

أجرى العنزي ( )Al-Anzi, 2017دراسة هدفت إلى اقتراح تصور لتطوير األداء الوظيفي
للمشرفين التربويين في المملكة العربية السعودية في ضوء اقتصاد المعرفة ،وقد تم استخدام المنهج
الوصفي المسحي التطويري ،وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة اذ تكونت من
( ) 22.مدي ار ومعلما ،وأظهرت نتائج الدراسة بان األداء الوظيفي للمشرفين التربويين في المملكة
العربية السعودية في ضوء اقتصاد المعرفة من وجهة نظر قادة المدارس ومعلميها جاء بدرجة

متوسطة ،و عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لمتغيري الخبرة والمركز الوظيفي.
ب .الدراسات األجنبية

أجرى ديلي ) (Dailey, 2006دراسة هدفت التعرف إلى تأثيرات التخصص على تطوير

م قدرات اقتصاد المعرفة لدى خريجي الكليات الجامعية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )14ألف خريج
من الكليات والجامعات وأُستخدم التحليل الهرمي المتعدد لتحقيق هدف الد ارسة ،وتم التوصل إلى

مجموعة من النتائج أهمها :أن هناك تبايناً في الكفاءات يعزى لتخصص الكليات التطبيقية دون

النظرية والمحققة لالقتصاد المعرفي ،والى أن التخصص المهني التقني له دور مهم في التوظيف

مستقبالً في سوق العمل والى أن التعلم مدى الحياة هو من أهم الكفايات المطلوبة لعصر اقتصاد
المعرفة والى وجود تأثير إيجابي للعمل لصالح حل المشكالت المعرفية في نجاح الفرد في حقول
اإلدارة واالقتصاد.

أجرت شويحات ( )Shweihat, 2016دراسة هدفت تعرف درجة فهم مبادئ اقتصاد المعرفة
وتطبيقها لدى معلمي المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظة جرش في األردن ،تم
استخدام المنهج الوصفي ،وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة ،إذ تكونت عينة
الدراسة من ( )040معلماً ومعلمة ،وتكونت أداة الدراسة من ( )31فقرة موزعة على خمسة مجاالت،
أظهرت نتائج الدراسة أن درجة فهم مبادئ اقتصاد المعرفة جاءت بدرجة مرتفعة ،في حين أن درجة

تطبيقها جاءت بدرجة متوسطة ،وأظهرت النتائج أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجة
فهم مبادئ اقتصاد المعرفة ودرجة تطبيقها ،ولصالح درجة فهم مبادئ اقتصاد المعرفة.
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أجرى عيد ) (Eid, 2017دراسة هدفت إلى إيجاد إستراتيجية لتأهيل الموارد البشرية لتلبية
متطلبات بناء اقتصاد المعرفة في الدول العربية في ضوء استخدام مدخل التعليم المستمر ،وتم
استخدام المنهج الوصفي التحليلي لإلجابة عن تساؤالت الدراسة ،وذلك من خالل استعراض األدبيات
التي تناولت متغيرات الدراسة بالنقد والتحليل الستخالص العناصر التي تحقق أهداف الدراسة.
أجرى

العزيزي

والحدابي))Alazizi & Alhudabe,2018

دراسة

للتعرف

إلى

واقع اقتصاد المعرفة في الجامعات اليمنية الحكومية ،والخاصة من وجهة نظر أعضاء هيئة
التدريس فيها ،ولتحقيق أهداف الدراسة أُستخدم المنهج الوصفي ،وتم استخدام اإلستبانة وسيلة لجمع
المعلومات إذ تكونت من أربعة مجاالت وهي :البحث والتطوير واالبتكار ،والتعليم والتدريب ،والبنية
األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،والحوكمة ،وأظهرت نتائج الدراسة إن تقديرات
واقع اقتصاد المعرفة بجامعة صنعاء من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها جاءت بدرجة

منخفضة جدا في جميع المجاالت باستثناء مجال التعليم والتدريب فقد جاء بتقدير منخفض ،ووجود
فروق دالة إحصائيا بين آراء أفراد عينة الدراسة لصالح الجامعات الخاصة.
ملخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها

يتضح من خالل ما تم استعراضه من الدراسات السابقة ،أن مبادئ اقتصاد المعرفة حظيت

باهتمام الباحثين عربياً وأجنبياً ،وتتصل هذه الدراسات بموضوع الدراسة الراهنة اتصاالً وثيق ًا
ومباش اًر ،إذ أن تلك الدراسات في مجملها يمكن عدها إحدى الركائز األساسية التي انطلقت من

خاللها بعض تساؤالت الدراسة الراهنة ،كما أسهمت في بلورة عديد من مفاهيمها ومصلحاتها ،وبناء

إطارها النظري .وتم التعرف من خالل تلك الدراسات إلى ما يأتي:
 تباين تلك الدراسات في أهدافها ،وذلك تبعا الختالف وجهات نظر الباحثين إلى المشكلة. اعتماد معظم الدراسات السابقة على االستبانة ،كأداة لتحقيق أهدافها كونها األنسب لطبيعةالدراسة.

 تشابهت الدراسات السابقة في إجراءاتها من حيث العينة وطريقة اختيارها ،واألداة وكيفية بنائها،وصدقها وثباتها.
ولقد أفاد اطالع الباحثين على الدراسات السابقة في بناء أداة الدراسة ،وفي اختيار عينة

الدراسة ،والتحليل اإلحصائي المناسب وفقا ألسئلة الدراسة .كما ساعدت الدراسات السابقة الباحثين
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واقع تطبيق مبادئ اقتصاد المعرفة....

في بناء األدب النظري واالهتداء إلى مصادر ومراجع وبحوث ودراسات لم يطلع عليها الباحثان من
قبل مما زاد في مستوى الوعي بالموضوع.

تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناولها موضوع مبادئ اقتصاد المعرفة ،إال

إنها اختلفت في الهدف ،ومجتمع الدراسة ،وعينته.
الطريقة واإلجراءات

تم استخدام المنهج المسحي الوصفي.

مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الكويتية والبالغ عددهم

( )102.عضوا( ،و ازرة التعليم العالي .)2.12 ،ويبين الجدول( )1توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفق
للجنس:
الجدول( )1توزيع مجتمع الدراسة حسب الجنس
المتغير

الجنس
المجموع

عينة الدراسة

العدد
11..
42.
102.

ذكور
إناث

تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية ،وقام الباحثان بمسح آراء عينة الدراسة ،وذلك

بتوزيع األداة (االستبانة) على أعضاء هيئة التدريس في تلك الجامعات ،والبالغ عددهم()2..
عضو ،وتم استرداد ( )120استبانة بنسبة ( )%92.5من مجموع االستبانات الكلي ،ويوضح

الجدول( )2توزع أفراد عينة الدراسة وفق الجنس.

الجدول( )2توزع عينة الدراسة في الجامعات الكويتية
المتغير

الجنس

أداة الدراسة

المجموع

العدد
124
23
2..

ذكور
إناث

عدد المسترجع
110
2.
120

لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بتطوير استبانة تهدف التعرف إلى واقع تطبيق مبادئ

اقتصاد المعرفة في مؤسسات التعليم العالي

في دولة الكويت ،من خالل الرجوع إلى بعض

الدراسات السابقة مثل دراسة محمد( ،)Mohammed,2016ودراسة الشمري()Shammari,2016
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وتم بواسطتها جمع المعلومات عن واقع تطبيق مبادئ اقتصاد المعرفة في مؤسسات التعليم العالي
في دولة الكويت ،وتم صياغة فقرات األداة ،واعدادها في صورتها األولية ،وبعد التحكيم تكونت أداة

الدراسة بصورتها النهائية من ( )30فقرة موزعة على أربعة مجاالت ،وهي :مجال االبتكار(البحث
والتطوير) وعدد فقراته ( ،)13مجال التعليم والتدريب وعدد فقراته ( ،)12مجال تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت وعدد فقراته ( ،)10ومجال الحاكمية الرشيدة وعدد فقراته (.)12
صدق األداة

للتحقق من صدق أداة الدراسة تم اعتماد طريقة صدق المحتوى ،إذ تم عرض االستبانة

بصورتها األولية والمكونة من ( )32فقرة على ( )1.محكمين من أساتذة الجامعات في تخصصات
اإلدارة التربوية وأصول التربية من الجامعة األردنية ،وجامعة اليرموك ،وجامعة الكويت ،إذ طلب

منهم قراءة بنود فقرات االستبانة ،من اجل إبداء آرائهم ومالحظاتهم حول مدى سالمة الفقرات من
حيث وضوحها ،وصياغتها اللغوية ،وانتمائها للمجال الذي وضعت فيه .وقد قام الباحثان باألخذ
بجميع المالحظات ،وتعديل الفقرات واضافة الفقرات المقترحة من قبل المحكمين ،حتى خرجت أداة
الد ارسة بصورتها النهائية إذ تكونت من ( )30فقرة.
ثبات األداة

استخدام الباحثان معامل االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا ،الستخراج درجة ثبات

أداة الدراسة حسب المجاالت ،ويبين الجدول( )3معامالت الثبات لمجاالت الدراسة ،وهي كاآلتي:
الجدول ( )3قيم معامالت الثبات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا لكل مجال
االتساق الداخلي
0.95
0.94
0.93
0.94

المجال
االبتكار
التدريب والتعليم
تكنولوجيا المعلومات
الحاكمية الرشيدة

وقد تراوحت معامالت الثبات ما بين ( )...0 – ...3وتعد هذه المعامالت مقبولة ألغراض
الدراسة ،ويمكن االعتماد عليها في تفسير النتائج الواردة عنها.
نتائج الدراسة ومناقشتها

عرض النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي نص على" :ما واقع تطبيق مبادئ اقتصاد المعرفة

بمؤسسات التعليم العالي في دولة الكويت من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟" لالجابة عن هذا
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واقع تطبيق مبادئ اقتصاد المعرفة....

السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لجميع مجاالت االستبانة ،ولكل
مجال ولكل فقرة ،والجداول ( )2 ،2 ،3 ،0 ،4تبين نتائج ذلك .وعلى النحو اآلتي:
المجاالت
الجدول( )4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لواقع تطبيق مبادئ اقتصاد
الرقم
1
4
3
2

المعرفة بمؤسسات التعليم العالي في دولة الكويت مرتبة تنازلياً

المجال
االبتكار
الحاكمية الرشيدة
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
التعليم والتدريب
المجموع الكلي

المتوسط الحسابي
2.74
2.70
2.65
2.65
2.69

االنحراف المعياري
0.74
0.79
0.76
0.71
0.68

الدرجة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

الرتبة
1
2
3
3
---

يتبين من النتائج الموضحة في الجدول ( )4أن درجة تقدير واقع تطبيق مبادئ اقتصاد

المعرفة بمؤسسات التعليم العالي في دولة الكويت من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة جاءت بدرجة
متوسطة ،إذ بلغ المتوسط العام ( )2.69وبانحراف معياري ( )0.68وهي قيمة اقل من الواحد
صحيح ،مما يعني تجانس أفراد مجتمع الدراسة في تقديرهم لواقع تطبيق مبادئ اقتصاد المعرفة
بمؤسسات التعليم العالي في دولة الكويت ،وتشير هذه النتيجة إلى أن هذا الواقع لم يصل إلى
المستوى المطلوب ،والى وجود ضعف في استخدام هذه المجاالت كونهم يفتقدون المعرفة الكافية في
أهمية هذه المجاالت لتحقيق مبادئ اقتصاد المعرفة .وقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة الشمري

( )Shammari, 2016واختلفت مع دراسة صمادي( )Al-Smadi, 2012وحصل مجال االبتكار
على الرتبة األولى.
وللوقوف بصورة تفصيلية على واقع تطبيق مبادئ اقتصاد المعرفة بمؤسسات التعليم العالي

في دولة الكويت ،فقد تم تناولها حسب المجاالت ،وعلى النحو اآلتي:
المجال األول :مجال االبتكار

الجدول ( )5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة للفق ارت المتعلقة بمجال االبتكار
مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الرقم

الفقرات

1
2

وجود خطة إستراتيجية للبحوث العلمية
تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس البحثية
تطوير المناهج الدراسية في كل ما هو ضروري متعلق بتطوير
تعليم االقتصاد المعرفي في التعليم العالي

4
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المتوسط
الحسابي
3.01
2.94

االنحراف
المعياري
0.99
1.19

1
2

2.87

0.98

3

الرتبة

الدرجة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
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الرقم

الفقرات

2
11
.
3
2
13
3
12
1.

توفير متطلبات البحث العلمي بهدف تطويره
إصدار مجالت علمية محكمة في كافة التخصصات بشكل دوري

13
0
14
10

تشجيع أعضاء هيئة التدريس على تقديم االستشارات البحثية المجتمعية
تشجيع البحوث العلمية في كافة القضايا المرتبطة باالقتصاد المعرفي

تعزيز ذوي األفكار اإلبداعية
توفير المناخ العلمي المناسب إلنتاج المعرفة
استحداث تخصصات جديدة مرتبطة باقتصاد المعرفة
تشجيع الجامعات على توفير سبل تبني األعمال االبتكارية
تركيز على البحوث التي تهتم بقضايا احتياجات المجتمع
إنشاء مراكز بحثية تابعة للجامعة هدفها تطبيق المفاهيم المتعلقة
باالقتصاد المعرفي
إنشاء برامج بحثية تتعلق باالقتصاد المعرفي والتعليم من اجل
التنمية المستدامة
الحرص على استمرار التحسين لتطوير جودة التعليم
االهتمام بعمل مشاريع مرتبطة باالقتصاد المعرفي لطلبة الجامعة
المجال الكلي

المتوسط
الحسابي
2.83
2.79
2.77
2.76
2.74
2.74
2.71
2.70
2.70

االنحراف
المعياري
1.06
1.05
0.93
1.05
1.01
0.88
0.02
0.91
0.93

4
0
3
2
2
2
1.
11
11

2.63

0.93

13

متوسطة

2.61

1.04

14

متوسطة

2.61
2.56
2.74

1.00
1.04
0.74

14
13
---

متوسطة
متوسطة
متوسطة

الرتبة

الدرجة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

يتبين من النتائج الموضحة في الجدول ( )0أن واقع تطبيق مبوادئ اقتصواد المعرفوة فوي مجوال

االبتكار ،جاء بدرجة متوسوطة وبمتوسوط حسوابي ( )2.74وانحوراف معيواري ( )0.74وهوي قيموة اقول
مون الواحوود صووحيح ممووا يعنووي تجووانس أفوراد مجتموع الد ارسووة فووي تقووديرهم لواقووع تطبيووق مبووادئ اقتصوواد
المعرفة بمؤسسات التعليم العالي في دولة الكويت ،في مجال االبتكار.
وفيمووا يتعلووق بترتيووب كوول عبووارة موون العبووارات الدالووة علووى واقووع تطبيووق مبووادئ اقتصوواد المعرفووة

لمجووال االبتكووار فقوود جوواءت جميووع العبووارات بدرجووة تقوودير متوسووطة ،إذ تراوحووت متوسوطاتها الحسووابية
( .)3.01- 2.56وجوواءت الفقوورة ( )1والتووي توونص علووى" وجووود خطووة إسووتراتيجية للبحوووث العلميووة"
بالرتبة األولى ،وقد يعزى ذلك إلى األهمية المعطاة للجانب االستراتيجي كونه الجانب التطبيقي الوذي
يهتم بمتطلبات سوق العمل وحاجات المجتمع المستقبلية ،فضالً عن الخبورات واألسواليب التوي تهودف
لتنميوة مهوارة االسوولوب العلموي فوي التفكيوور .وجواءت بالرتبووة األخيورة الفقورة ( )10والتووي تونص علووى "

االهتمووام بعموول مشوواريع مرتبطووة باالقتصوواد المعرفووي لطلبووة الجامعووة" .وقوود يعووزى ذلووك إلووى قلووة وجووود

الم ووارد الماليووة والماديووة والتكنولوجيووة للقيووام بووذلك فض والً عوون قلووة وجووود الوقووت الكووافي نتيجووة زيووادة
األعباء الوظيفية الملقاة على عاتقهم وقد اختلفت هذه الدراسة مع دراسة (Alazizi & Alhudabe,

).2018
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واقع تطبيق مبادئ اقتصاد المعرفة....

المجال الثاني :مجال الحاكمية الرشيدة

لبيان درجة تقدير فقرات هذا المجوال توم اسوتخدام المتوسوطات الحسوابية واالنح ارفوات المعياريوة،

والجدول ( )3يبين ذلك.
الجدول ( )6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة للفقرات المتعلقة بمجال الحاكمية
الرشيدة مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الرقم

الفقرات

13
11
1.
2
.
12

وجود نظام لتقييم أداء البرامج والكليات في الجامعة
تتعامل الجامعة بشفافية مع أدائها (المالي واإلداري والتعليمي)
تطوير الهيكل التنظيمي للجامعة
وجود أنظمة عادلة للرواتب والتعيين والترقية
تعمل قيادة الجامعة على تطوير سمعة مؤسستها
مراعاة العدالة والموضوعية في تطبيق األنظمة
إشراك الجامعة مع بعض الخبراء من مؤسسات المجتمع
المحلي في لجان تطوير برامجها
يزيد تطبيق الحاكمية من فاعلية اتخاذ القرار
تسهم اإلجراءات والممارسات على منع تضارب المصالح بين
المصلحة الشخصية والعامة
تطبيق سياسات وتعليمات واضحة لنشر المعلومات وحق
الحصول عليها
سيادة التعامل الديمقراطي بين اإلدارة وجميع العاملين فيها
تطبيق نظام المساءلة على المستويين (الفردي والجماعي)
وجود مراكز علمية بالجامعة تهتم بتطوير أدائها في ضوء
مستجدات العصر

13
3
3
4
12
0
10
2
1
14
2

وجود لوائح تنظم الصالحيات والمسؤوليات (اإلدارية واألكاديمية)

وجود خطة إستراتيجية معلنة للجامعة
توجد مراكز خدمية تابعة للجامعة موجهة نحو خدمة المجتمع
وجود مدونة للسلوك معروفة ومطبقة على (العاملين والطلبة)
المجال الكلي

االنحراف
المعياري
0.96
1.04
1.01
0.87
0.94
1.12

الرتبة

الدرجة

المتوسط
الحسابي
2.85
2.82
2.81
2.81
2.80
2.75

1
2
3
3
0
3

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

2.70

0.94

2

متوسطة

2.66

1.10

2

متوسطة

2.64

1.04

.

متوسطة

2.64

0.94

.

متوسطة

2.59
2.55

0.88
0.91

11
12

متوسطة
متوسطة

2.55

0.91

12

متوسطة

2.53
2.52
2.49
2.43
2.70

0.91
0.97
1.18
0.93
0.79

14
10
13
12
---

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

يتبين من النتائج الموضحة في الجدول ( )3أن واقع تطبيق مبوادئ اقتصواد المعرفوة فوي مجوال
الحاكميووة الرشوويدة ،جوواء بدرجووة متوسووطة وبمتوسووط حسووابي ( )2.70وانحوراف معيوواري ( )0.79وهووي
قيمة اقل من الواحد صحيح مما يعنوي تجوانس أفوراد مجتموع الد ارسوة فوي تقوديرهم لواقوع تطبيوق مبوادئ

اقتصاد المعرفة بمؤسسات التعليم العالي في دولة الكويت ،في مجال الحاكمية الرشيدة.
وفيمووا يتعلووق بترتيووب كوول عبووارة موون العبووارات الدالووة علووى واقووع تطبيووق مبووادئ اقتصوواد المعرفووة
لمجووال الحاكميووة الرشوويدة فقوود جوواءت جميووع العبووارات بدرجووة تقوودير متوسووطة ،إذ تراوحووت متوس وطاتها
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الحسووابية مووا بووين ( .)2.85- 2.43وجوواءت الفقوورة ( )13والتووي توونص علووى" وجووود نظووام لتقيوويم أداء
الب ورامج والكليووات فووي الجامعووة " بالرتبووة األولووى ،وقوود يعووزى ذلووك إلووى شووعورهم وثقووتهم بعدالووة التقيوويم
ومعواييره المطبقوة علويهم ممووا يجعلهوم يوؤدون األعمووال بكفواءة أعلوى لتواكووب اقتصواد المعرفوة ،وجوواءت

بالرتبووة األخيورة الفقورة ( )2والتووي توونص علووى " وجووود مدونووة للسوولوك معروفووة ومطبقووة علووى (العوواملين
والطلبة)" .وقود يعوزى ذلوك إلوى قلوة تطبيوق هوذه المدونوة وتفعيلهوا والوزام الجميوع بهوا .وقود اختلفوت هوذه
الدراسة مع دراسة ).)Alazizi & Alhudabe, 2018
المجال الثالث :مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

لبيان درجة تقدير فقرات هذا المجوال توم اسوتخدام المتوسوطات الحسوابية واالنح ارفوات المعياريوة،

والجدول ( )2يبين ذلك.

الجدول ( )7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة للفقرات المتعلقة بمجال تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الرقم
14
.
10
3
3
4
0
2
2
2
13
1
1.
12
11

الفقرات
وضع آليات تمويل جديدة لتسريع انتشار تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت
توفر اإلدارة التدريب الالزم على تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت داخل الجامعة
استخدام التواصل االلكتروني من اجل تسهيل التفاعل الوظيفي
تمتلك الجامعة موقعاً الكترونياً يوفر قواعد معلوماتية محدثة عن
أنشطتها

تسهم في نقل الطالب إلى مجتمع تقني متقدم
تشجع على التواصل مع مصادر المعرفة العالمية
توفر خدمة االنترنت في جميع المرافق
توفر الجامعة مصادر (التعلم والتعليم) االلكتروني في جميع
التخصصات
تساعد على تنمية مهارات التفكير العليا
توفر قواعد بيانات الكترونية للبحوث والمراجع العلمية
نشر الجامعة مجالت الكترونية علمية محكمة على الموقع
تساعد على اختصار الوقت والجهد
استخدام الطلبة االنترنت في (التعلم والبحث)
تسيير الجامعة لعملياتها (اإلدارية واألكاديمية) الكترونيا

توظف الجامعة أنظمة المعلومات في مجال (التدريس والبحث العلمي)

المجال الكلي

االنحراف
المعياري

الرتبة

الدرجة

المتوسط
الحسابي
2.90

1.01

1

متوسطة

2.85

1.13

2

متوسطة

2.72

1.07

3

متوسطة

2.71

1.01

4

متوسطة

2.67
2.66
2.65

1.13
1.08
1.06

0
3
2

متوسطة
متوسطة
متوسطة

2.65

0.96

2

متوسطة

2.63
2.59
2.57
2.52
2.51
2.48
2.48
2.65

1.06
1.03
0.93
0.96
0.86
1.12
0.98
0.76

.
1.
11
12
13
14
14
---

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

ُيالحظ من النتائج الموضحة في الجدول ( )2أن واقع تطبيق مبادئ اقتصاد المعرفة في مجال
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،جاء بدرجة متوسطة وبمتوسط حسوابي ( )2.65وانحوراف معيواري
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واقع تطبيق مبادئ اقتصاد المعرفة....

( ) 0.76وهي قيمة اقل من الواحد صحيح مما يعنوي تجوانس أفوراد مجتموع الد ارسوة فوي تقوديرهم لواقوع
تطبيووق مب ووادئ اقتص وواد المعرف ووة بمؤسسووات التعل وويم الع ووالي ف ووي دولووة الكوي ووت ،ف ووي مج ووال تكنولوجي ووا

المعلومات واالتصاالت.

وفيمووا يتعلووق بترتيووب كوول عبووارة موون العبووارات الدالووة علووى واقووع تطبيووق مبووادئ اقتصوواد المعرفووة
لمج ووال تكنولوجي ووا المعلوم ووات واالتص وواالت فق وود ج وواءت جمي ووع العب ووارات بدرج ووة تق وودير متوس ووطة ،إذ
تراوح ووت متوس ووطاتها الحس ووابية م ووا ب ووين ( .)2.90- 2.48وج وواءت الفق وورة ( )14والت ووي ت وونص عل ووى
"وضووع آليووات تمويوول جديوودة لتس وريع انتشووار تكنولوجيووا المعلومووات واالتصوواالت" بالرتبووة األولووى ،وقوود
يعوزى ذلوك إلووى بودء االهتمووام بسورعة انتشووار هوذه المعرفووة وتووفير والوزام بعوض الجهووات المعنيوة بووذلك

لتنميووة ثقافتهووا المؤسسووية وتطويرهووا وتعزيزهووا ،وجوواءت بالرتبووة األخي ورة الفق ورة ( )11والتووي توونص علووى
"توظف الجامعة أنظمة المعلومات في مجال (التدريس والبحث العلموي)" .وقود يعوزى ذلوك إلوى كوونهم
يفتقدون المعرفة الكافية في أهمية استخدام هذه األنظمة ،وانهم يلجؤون إلى استخدام أسهل الطرق.
المجال الرابع :مجال التعليم والتدريب

لبيان درجة تقدير فقرات هذا المجوال توم اسوتخدام المتوسوطات الحسوابية واالنح ارفوات المعياريوة،

والجدول ( )2يبين ذلك.

الجدول ( )8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة للفقرات المتعلقة بمجال التعليم
والتدريب مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
الرقم
2
3
0
.
3
13
12
4
2
13
10

الفقرات
وجود لوائح تنظم الصالحيات والمسؤوليات (اإلدارية
واألكاديمية)
تسهم اإلجراءات والممارسات على منع تضارب المصالح بين
المصلحة الشخصية والعامة
تطبيق نظام المساءلة على المستويين (الفردي والجماعي)
تعمل قيادة الجامعة على تطوير سمعة مؤسستها
يزيد تطبيق الحاكمية من فاعلية اتخاذ القرار
إشراك الجامعة مع بعض الخبراء من مؤسسات المجتمع
المحلي في لجان تطوير برامجها
مراعاة العدالة والموضوعية في تطبيق األنظمة
تطبيق سياسات وتعليمات واضحة لنشر المعلومات وحق
الحصول عليها
وجود أنظمة عادلة للرواتب والتعيين والترقية
وجود نظام لتقييم أداء البرامج والكليات في الجامعة
وجود مراكز علمية بالجامعة تهتم بتطوير أدائها في ضوء
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االنحراف
المعياري

الرتبة

الدرجة

المتوسط
الحسابي
2.91

1.14

1

متوسطة

2.91

1.12

1

متوسطة

2.90
2.88
2.86

1.10
1.06
1.22

3
4
0

متوسطة
متوسطة
متوسطة

2.83

1.13

3

متوسطة

2.77

1.02

2

متوسطة

2.76

1.08

2

متوسطة

2.75
2.72
2.71

1.00
1.02
1.10

.
1.
11

متوسطة
متوسطة
متوسطة

الجمعية األردنية للعلوم التربوية ،المجلة التربوية األردنية ،المجلد الخامس ،العدد الثاني.0202 ،
الرقم

الفقرات

11
1.
2
14
1
12

مستجدات العصر
تتعامل الجامعة بشفافية مع أدائها (المالي واإلداري والتعليمي)
تطوير الهيكل التنظيمي للجامعة
وجود مدونة للسلوك معروفة ومطبقة على (العاملين والطلبة)
توجد مراكز خدمية تابعة للجامعة موجهة نحو خدمة المجتمع
وجود خطة إستراتيجية معلنة للجامعة
سيادة التعامل الديمقراطي بين اإلدارة وجميع العاملين فيها
المجال الكلي

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

الدرجة

2.66
2.66
2.65
2.65
2.53
2.07
2.65

1.07
1.05
1.18
1.05
0.98
0.98
0.71

12
12
14
14
13
12
---

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
منخفضة
متوسطة

يتبين من النتائج الموضحة في الجدول ( )2أن واقع تطبيق مبوادئ اقتصواد المعرفوة فوي مجوال

التعلوويم والتوودريب ،جوواء بدرجووة متوسووطة وبمتوسووط حسووابي ( )2.65وانح وراف معيوواري ( )0.71وهووي
قيمة اقل من الواحد صحيح مما يعنوي تجوانس أفوراد مجتموع الد ارسوة فوي تقوديرهم لواقوع تطبيوق مبوادئ
اقتصاد المعرفة بمؤسسات التعليم العالي في دولة الكويت ،في مجال التعليم والتدريب.
وفيما يتعلق بترتيب كل عبارة من العبارات الدالة على واقع تطبيق مبادئ اقتصاد المعرفة

لمجال التعليم والتدريب فقد جاءت جميع العبارات بدرجة تقدير متوسطة باستثناء فقرة واحدة جاءت
بدرجة منخفضة ،إذ تراوحت متوسطاتها الحسابية ما بين ( .)2.91- 2.07وجاءت الفقرة ()2
والتي تنص على"وجود لوائح تنظم الصالحيات والمسؤوليات (اإلدارية واألكاديمية)" بالرتبة األولى،
وقد يعزى ذلك إلى وجود نسبة كبيرة قد تلقوا التدريب الالزم لذلك ولقناعتهم بأن استخدام هذه
الصالحيات ضمن اللوائح الموجودة يجعل عملهم أكثر متعة ،وجاءت بالرتبة األخيرة الفقرة ()12

والتي تنص على سيادة التعامل الديمقراطي بين اإلدارة وجميع العاملين فيها" .وقد يعزى ذلك إلى قلة
االتصال والتواصل بينهم نتيجة األعمال التي تستهلك جل وقتهم .وقد اختلفت هذه الدراسة مع دراسة
).)Alazizi & Alhudabe, 2018
عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي ينص على":هل توجد فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى الداللة ( )α≥...0بين األوساط الحسابية لواقع تطبيق مبادئ اقتصاد المعرفة في
مؤسسات التعليم العالي وفقاً لمتغير الجنس؟" تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية
واختبار ت) (t-testلمستوى متغير الدراسة ،ويبين الجدول( ).ذلك.
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الجدول( )9نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق بين متوسطات استجابات عينة الدراسة لواقع تطبيق مبادئ
اقتصاد المعرفة

المجال
االبتكار
التعليم والتدريب
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
الحاكمية الرشيدة
المستوى الكلي

المتغير
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
أنثى

المتوسط
الحسابي
2.81
2.63
2.68
2.61
2.64
2.67
2.69
2.76
2.70
2.66

االنحراف
المعياري
.73
.76
.66
.79
.71
.84
.71
.91
.62
.77

قيمة
"ت"

درجات
الحرية

الداللة
اإلحصائية

1.662

124

0.81

0.626

124

0.24

0.252

124

0.20

0.588

124

0.20

0.373

124

0.28

يتبين من النتائج الموضحة في الجدول ( ).عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات

أفراد عينة الدارسة لواقع تطبيق مبادئ اقتصاد المعرفة في مؤسسات التعليم العالي تعزى لمتغير
الجنس على المستوى الكلي لألداة وعلى جميع األبعاد ،مما يعني أن هناك توازناً في تطبيق مبادئ
اقتصاد المعرفة في مؤسسات التعليم العالي ،والى خبرتهم المتقاربة إلى حدا ما سواء أكانوا ذكو ار أم

إناثا ،وقد اختلفت مع دراسة الصمادي(.)Al-Smadi, 2012
التوصيات

يعرض الباحثان فيما يأتي مجموعة من التوصيات التي انبثقت من نتائج الدراسة:
 .1أشارت نتائج الدراسة في سؤالها األول إلى أن واقع تطبيق مبادئ اقتصاد المعرفة في مؤسسات
التعليم العالي في دولة الكويت جاء متوسطا ،وعليه يوصي الباحثان ضرورة مواكبة كل ما هو

جديد لتطوير األداء المؤسسي في ضوء مبادئ اقتصاد المعرفة.
 .2أشارت نتائج السؤال الثاني إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد عينة
الدارسة لواقع تطبيق مبادئ اقتصاد المعرفة في مؤسسات التعليم العالي تعزى للجنس ،وعليه

يوصي الباحثان بضرورة عقد الدورات التثقيفية نحو مبادئ اقتصاد المعرفة بما يسهم في
تحسين أداء الجامعات.
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