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  هداءاإل
  هدي هذا الجهد المتواضع......أ

ترام من اح ، سامیة من معانٍ  لى من علمني حب الحیاة والطموح والرقي وتقدیر الذات بكل ما فیهاإ

  واهتمام وارتقاء.

  نجاح وعلم  من نا علیهریب والنور الذي اهتدیت به ألصل إلى ما ألى من كان الصدیق والحبیب والقإ

  إبراهیم عبد اهللاتوفیق 

  لى من اقتدیت بصبرها وروحها الحدیدیةإ

  ل روحي جمابدي و إلى وجودي األ

  عبداهللا ي عزیة إبراهیم عمرمّ أ
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  شكر وتقدیر

عمل صالحا ترضاه وأدخلني وعلى والدي وأن أ نعمت عليّ ي أوزعني أن اشكر نعمتك التي أربّ "

  ).19(النمل، آیة : " برحمتك في عبادك الصالحین

بجزیل الشكر م أتقد، الدراسة نجاز هذه على إ حمدا یلیق بعطائه وتوفیقه  العالمین بعد الحمد هللا رّب 

دارتها، وعمادة كلیة التربیة، وقسم اإلدارة التربویة، ) وإ  الشرق األوسط( لجامعتي  وعظیم االمتنان

  .وكافة أساتذة الكلیة 

سالة الر  درادكة ) لقبوله اإلشراف على هذه (أمجد محمود محمدلدكتور اویسرني أن أخص بالشكر 

  وتقدیمه التوجیهات والنصائح والوقت بكل صبر وصدر رحب.

  :ة الرسالمناقشة المحترمین لقبولهم مناقشةهذه كما أتوجه بالشكر الجزیل ألعضاء لجنة ال

  والدكتور مهند الشبول. ، الدكتور حمزة العساف

یر لى درب منیر ونجاح كبفیها كل الصعوبات والمتاعب إتحول وفي هذه اللحظة السامیة التي ت

  :الدرب رفاق بتقدیم خالص التقدیر والعرفان الى من كانوا همفإنني أتشرف 

من  به ررتما م الذي كان لي قمرا وهاجا بعّز  توفیق محمد إبراهیم عبد اهللالى عمي الحبیب إ

صدیقاتي  لىوإ  ، وغادة عبداهللا تغرید عبد اهللا خواتي قدوتي ، وأعبداهللا ة عزیّ ي مّ ظالم، غالیتي أ

امیة سوسمو روحي  ،یمان عشیشإومنبع ایماني ورفیقة عمري   لمیس أبو رحمةصدیقة  الرحمة 

  جمال .
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  درجة ممارسة القادة األكادیمیین بالجامعات األردنیة لكفایات االقتصاد المعرفي من 
  أعضاء هیئة التدریسوجهة نظر 

  إعداد:
  إسراء محمد إبراهیم عبداهللا

  إشراف:
  دكة اأمجد محمود محمد در  الدكتور:

  الملخص

درجة ممارسة القادة األكادیمیین بالجامعات األردنیة التعرف إلى  إلى  هدفت هذه الدراسة

التعرف إلى اختالف وجهات لكفایات االقتصاد المعرفي من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس، و 

قیق أهداف ولتح، عدد سنوات الخبرةو الرتبة األكادیمیة، و الكلیة، و ختالف متغیرات الجنس، النظر با

) فقرة موزعة 49وتم تطویر استبانة مكونة من ( تم استخدام المنهج الوصفي المسحي،الدراسة هذه 

تقویم، تصاالت، والقیاس والشخصیة، وتكنولوجیا المعلومات واالعلى خمسة مجاالت هي: (الكفایات ال

) 304( وطبقت على وثباتها،والقیادیة والنمو المهني، واالتصال والتفاعل) وتم التأكد من صدقها 

  : وأظهرت نتائج الدراسة مایلي .هیئة تدریسأعضاء 

درجة كانت بدرجة ممارسة القادة األكادیمیین بالجامعات األردنیة لكفایات االقتصاد المعرفي  ّن إ 

 معرفيین لكفایات االقتصاد الیدرجة ممارسة القادة األكادیملفروق ذات داللة إحصائیة ووجود  مرتفعة،

وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى  لصالح الذكور بالجامعات األردنیة تبعا لمتغیر الجنس

  .وعدد سنوات الخبرة الكلیةات الرتبة األكادیمیة و لمتغیر 

ئة ء هی، أعضا نیلقادة األكادیمیا،  الجامعات األردنیة الكلمات المفتاحیة :االقتصاد المعرفي، 
  التدریس.
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Abstract  

This study aimed to identify the degree of academic leaders at the Jordanian 

universities to practice the capacities of knowledge economy in the view point of a 

teaching staff members, and identify the differences of the view points by various 

variables sush as gender, college, academic degree& the years of experience. In order to 

achieve the objectives of this thesis, a descriptive survey approach was adopted, a-(49) 

items questionnaire was developed consisting from five areas, was are: (Personal 

capacities, information technology & communication, measurements & rectification, 

leadership and professional growth, communication and interactions) the study was 

validated and experimented over (304) teaching staff members. The results have shown 

the following:  the degree of practicing of knowledge economy capacities practicing at 

the academic leaders in the Jordanian Universities was highly pronounced, the existence 

of statistical significance differences to the degree of practicing of knowledge economy 

capacities at the Jordanian universities according to the gender variables in favor of males 

and the absence of statistical significance differences attributable to academic degree, 

college & years of experience variables.   

  

Keywords: knowledge economy, Jordanian universities, academic 
leaders, teaching staff members.                    



1 
 

    

  األول الفصل

  وأهمیتها الدراسة خلفیة

  

  مقدمة

  الدراسة وأسئلتهامشكلة 

  الدراسة میةأه

  الدراسة دافأه

  الدراسة ومحدداتهاحدود 

  وتعریفاتها اإلجرائیةالدراسة مصطلحات 

 



2 
 

  ولالفصل األ 

  خلفیة الدراسة وأهمیتها

  :مقدمة

التربیة المدخل الفعال في إعداد اإلنسان لمواجهة التغیرات الحیاتیة ومواكبة ماحصل في مجاالت  تعدّ 

الحیاة من تطور وما سیحصل مستقبال، ویعد دخول مفهوم اقتصاد المعرفة في مجال التعلیم من بین 

الطلبة و ، میّون ألكادیوالقادة ا،  البرامج التعلیمیةبكافة عناصرها بما فیها أولویات األنظمة التعلیمیة 

تثمار أفضل نوع من االسالعناصر بشكل مستمر بطریقة تضمن  ن یعاد تشكیل هذهالبد أ، حیث 

  ).2009(عطیة، صاد المعرفة من حیث انتاج المعرفة للقدرات الفعلیة في اقت

مال البنى عاألساسیة للثروة في عصرنا الحاضر ففي الماضي كانت الثروة تُ هي القاعدة إن المعرفة 

عندما یتكلم شخص عن ثروته فهو یعني مدى قدرته على فا اآلن أمّ ، والمعدات والموارد الطبیعیة 

یا تحقق نوع من جالتحكم في المعرفة وفي نهایة القرن العشرین ونتیجة للتطور في العلم والتكنولو 

مي والتكنولوجي في التقدم العلوالسرعة  ،كالتراكم الرأسمالي، واكبه العدید من التطورات التراكم المعرفي 

نها: لتظهر مفاهیم جدیدة تعبر عنه ومن بی، الذي یتجسد في تكنولوجیا االتصال وثورة المعلومات 

  ).2004(القضاة،  ، اقتصاد المعرفةاالقتصاد الجدید، االقتصاد مابعد الصناعي

القرن الحادي االقتصاد الذي سیسود في أن  إلى) (Galbreath, 1999 جالبریث أشارو 

فها نتاج المعرفة وتوزیعها وتوظیبه إ وهو االقتصاد الذي یعد: المعرفي  والعشرین هو االقتصاد

لعالقة بین ن اوأ ،الثروة وفرص التوظیف عبر كافة الصناعات المحرك األساسي لعملیة النمو وتولید

ي ف ن نوع العمل الذي یؤّدىأواقتصاد المعرفة تأتي من ،  كبیراً  اً اقتصاد الخدمات الذي یشهد نمو 

مد على وظائف ذات مهارات بسیطة ولم یعد قطاع الخدمات یعت یعد مخرجا معرفیا, القطاع الخدمّي 
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معظم الوظائف الجدیدة ستعتمد على المهنیین الذین سیأتون من میادین  ّن ذلك أمتدنیة، جور وأ

  والتعلیم. واالستشارات, واإلدارة, والهندسة, ,والحاسبات العلوم,

عداده  العنصر البشرّي تأهیل  ضرورة فضال عن تى تحدیدا في مجالي التكنولوجیا والمعرفة حوإ

ف عمدة المیزة التنافسیة التي تعر أ همّ د من أصبح یعالذي أ یتمكن من مواجهة التحدیات المعاصرة.

وق للمؤسسة یتم تحقیقه في حالعنصر میزة أو  :بأنها   فس معینة نااتباعها الستراتیجیة ت تٌف

 ونقلها المعرفة صناعة لعملیة اأساسیًّ مکونا التعلیمّي النظام ویعد. 1996 ) ،يمرس(

 لجمیع بالنسبة األهمیة غایة في التعلیم عملیة تصبح المعرفة على المبنّي االقتصاد ففي ،واستخدامها

 الجدیدة المهارات تعلم على األفراد قدرة التعلیمي النظام یحدد حیث ،المجتمع هذا في األفراد

 علیها مٌ محکو القدیمة واألسالیب النظم حیُث إّن  ؛ستخدامهااو الحدیثة التقنیات استیعاب على والقدرة

( المستمر التعلیم سیاسة تطبیق إمکانیة یعطي الذي المعلومات مجتمع أمام يبالتنّح سلفا

  ). 2002عباس،

 مسؤولة عن تطویر جهاز التعلیم في الجامعةن اإلدارة الجامعیة یجب ان تتمیز بأنها أ وباعتبار

لیات العصر وتقنیاته ومسؤولة عن تطویر ذات كفاءة عالیة ومستوعبة آلالجامعة إن لم تكن إدارة ف

إدارة  أّي  ،  وبالتالي فإّن  مام أي تطور جوهرينها ستكون عقبة أالمجتمع ومجابهة المتغیرات فإ

  عا ناجحا ومتطورا ي بالضرورة مجتمجامعیة ناجحة ومبدعة تعن

  ). 2006 یعة،ومعا(الخطیب 

كفایات االقتصاد  اكتساب إلىفي الجامعات األردنیة  األكادیمیینلذلك دعت الحاجة القادة 

  : ومهارات مثلط بهذا المفهوم المستجد من معان یرتب وما المعرفي

 ملیهة الموكلة إاإلداریات بالمهمّ  لقیامم لتؤهله التي القیادة الذاتیة)، و القیادة التكنولوجیة،  و (المعرفة

  .بها ونتي یعملال األكادیمیةوارتقاء المؤسسة  موتفاعله موتنعكس في عطائه
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   وأسئلتها: مشكلة الدراسة

نیات حدیثة لى تقبحاجة إ یةمؤسسات التعلیمالالتوجه نحو اقتصاد المعرفة، فان نظرًا ألهمیة 

دقیق  ن تحدد وتقیم بشكلالعمل بالطاقات البشریة وأاد سوق إمدعلى  لتكون قادرة واتجاهات حدیثة

  ).2010أنواع المهارات المطلوبة الستیعاب االقتصاد الجدید والنجاح فیه (البطري، 

دراك الواعي إلعلى ا البیئة الجامعیة یتمتعون بالمقدرة في نكادیمییّ وجود قادة ألالحاجة باإلضافة إلى 

. لمعرفیةاإلدارة امع عصر  وممارسة كفایاته الحدیثة التي تتواءم ألهمیة مفهوم االقتصاد المعرفّي 

صاد االهتمام بمجاالت االقتوالخاصة إلى  الجامعات األردنیة الحكومیةن تتوجه فمن الضروري ألذلك 

، اءة كونهم جوهر العملیة التعلیمیة البن نعداد القادة األكادیمییي إفا ساسیً ء أجز بوصفه  المعرفي

لكه من تمت ابم، ضخم حقل یمكن استثماره في عصر االقتصاد المعرفيلجامعات هي أا ّن خاصة وأ

  ة للعمل في ظل االقتصاد المعرفي.العنصر البشري وتزویده بالمهارات الالزم برامج لتعلیم

وصت دراسة أفقد  ،االقتصاد المعرفي هاراتالعدید من الدراسات السابقة على أهمیة تطبیق م وقد أكدّ 

دة النمو ین المختصین لزیایبإجراء الدراسات واللقاءات الدوریة بین الخبراء التربو  )2007( الشدیفات

) بإجراء المزید من البحوث 2013وصت دراسة الهواري (أو  المهني فیما یتعلق باالقتصاد المعرفي.

القتصاد ا والدراسات في مجال االقتصاد المعرفي باإلضافة الى عقد دورات تدریبیة قائمة على كفایات

) بإجراء الدراسات فیما یتعلق بدور االقتصاد المعرفي 2013(بلوشي ال  دراسة كما أوصت المعرفي.

  دراسة وصتأو  في تطویر النظام التربوي من وجهة نظر الخبراء التربویین.

)  بإجراء المزید من الدراسات واألبحاث المتعلقة بمرحلة التعلیم الجامعي في ضوء 2014أبو ( 

   .االقتصاد المعرفي

  األسئلة اآلتیة :وتتلخص مشكلة الدراسة في اإلجابة عن 



5 
 

الجامعات األردنیة لكفایات االقتصاد المعرفي من وجهة ین في ما درجة ممارسة القادة األكادیمی- 

  نظر أعضاء هیئة التدریس؟

عضاء أ ) بین متوسطات استجابة0,05هل هناك فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ( -

ات األردنیة الجامعدرجة ممارسة القادة األكادیمیین لكفایات االقتصاد المعرفي في  هیئة التدریس في

   ؟ وسنوات الخبرة ، تعزى إلى متغیرات الجنس والرتبة األكادیمیة، والكلیة

   :الدراسة أهمیة

غاتومن أ بحت المعرفة أص ّن ة التحول نحو االقتصاد المعرفي أضرور  إلىالتي دعت  هم المسوّ

دریس بشكل عضاء هیئة التعلى عناصر العملیة التعلیمیة من أساس في التمییز والتطور والتأثیر األ

نخاص ونوعیة مخرجات التعلیم الجامعي بشكل عام یاتها طتطویر اكتساب المعرفة وتطبیق مع . وإ

صبح متطلبا لتحقیق التنمیة االقتصادیة ،مما جعل المعرفة مصدر ثروة ومؤشر إلنماء االقتصاد أ

قوة لیس فقط عبر تحویل بعض معطیاتها الى منتجات متطورة عالیة المردود االقتصادي واالستراتیجي 

 ّي ، وألئقة لى مكانة الإ مة تطمحا لتنمیة اإلنسانیة ألي ألكینونة المعرفة ذاتها بوصفها عنصرً  ، بل

   ). 2003فراد ینشدون االنسجام مع شروط العصر (العكسري،أ

  وتتمثل أهمیة الدراسة بمایلي:

تكتسب الدراسة أهمیتها من أهمیة موضوعها، الذي یتمثل في الكشف عن كفایات االقتصاد  -

فایات ككادیمیین في الجامعات األردنیة الحكومیة والخاصة لهذه الالمعرفي، ودرجة ممارسة القادة األ

  لیه والحدیث عنه في الدراسات السابقة بشكل كاف.وهو موضوع لم یتم التطرق إ

تتمثل أهمیة الدراسة من خالل األداة التي عملت على إعدادها الباحثة حیث احتوت على  -

أهم كفایات االقتصاد المعرفي وقیاس درجة امتالك القادة األكادیمیین في الجامعات األردنیة الحكومیة 

  ها.والخاصه ل
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  ة:ف الدراساهدأ

انطالقا من أهمیة كفایات االقتصاد المعرفي ودورها الكبیر في تطویر األنظمة الجامعیة وضرورة 

رجة دالباحثة عملت على إجراء دراسة حول  فإّن  ،تحدیدا من قبل قادتها االكادیمیین  ممارستها فیها

االقتصاد المعرفي من وجهة نظر أعضاء الجامعات األردنیة لكفایات ممارسة القادة األكادیمیین في 

  :دریس وذلك تحقیقا لألهداف اآلتیة هیئة الت

لمتعلقة ا الكفایات علىوالخاصة  الحكومیة األردنیة الجامعات في ناألكادیمییّ  القادة تعریف -

  .الكفایات لهذه ممارستهم ومدى المعرفيد باالقتصا

 عملیة لىع والقائمین العالي التعلیم وزارة في المسؤولین الدراسة هذهنتائج  تساعدیمكن أن  -

 لمعرفيا االقتصاد لكفایات میینیكاداأل القادة ممارسة مدى على للتعرف التعلیمي التطویر

  .التعلیم فاعلیة زیادة في للمساهمة

 كفایات على لتعرفلوالخاصة  الحكومیة األردنیة الجامعات في التدریس هیئة أعضاءمساعدة  -

  .األردن في الجامعي التعلیم نظام تطویر في للمساهمة المعرفي االقتصاد

دراسة حیُث بهذه ال ردنیة على وجه الخصوصألراء المكتبات العربیة بشكل عام والمكتبات اإث -

وبالتالي رفد المكتبة بمثل هذا النوع ؛ الدراسات ذات الصلة حول الجامعات قلیلة نوعا ما  إّن 

ا ذا فائدة .رف من الدراسات والمعا   یعّد أمرً
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  ومحدداتها: حدود الدراسة

  األتي: في حدود الدراسة  تتمثل

  أستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد.بة بمن هم برت عضاء هیئة التدریسأ :البشرّي  الحدّ 

  .) عمان( ة والخاصة في محافظة العاصمة األردنیة الحكومیّ الجامعات  :المكانيّ  الحدّ 

  )2018/2017( للعام الجامعّي ول األ الفصل الدراسّي  :الزمانّي  الحدّ 

  الموضوعیة:محددات ال

  :في اآلتيتتمثل و 

  .ةالعیند فراة استجابة أمدى دقة وموضوعیّ  - 

جراءاتها إّال نالت -  على نفس المجتمع الذي سحبت منه العینةطبق نتائج هذه الدراسة وإ

  المماثلة. والمجتمعات األخرى

  الصدق والثبات ألدوات البحث. مدى -

  وتعریفاتها اإلجرائیة:  مصطلحات الدراسة

المفتاح  فكار التي تعدّ ي یقترن بالمعرفة والمعلومات واألهو االقتصاد الذ : االقتصاد المعرفي

ن ینهض أ یجب فتكنولوجیا المعلومات هي العنصر المحرك وعنصر االستثمار الذي ؛ لهذا االقتصاد

  العالمي واستمرارهافي االقتصاد  ظ على التطورات الهائلة التي حدثتویستمر للحفا

  .) 2008الشمري واللیثي،(

ه  جرائیاویعرف إ  اتواالتجاه ارف: االقتصاد الذي یدور حول الحصول على مجموعة المعبأنّ

   كادیمیین على حل المشكالتبشكل یزید من قدرة القادة األ ، والمشاركة فیها وتوظیفها والقیم

  .بداع اإلدارّي واإل واالبتكار و التفكیر 
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تعلم  لمرور في برنامجدائیة بعد اي یتضمن المعارف والمهارات األالسلوك الذهي مجمل الكفایة:

االختبارات مثلة بتثره على األداء والتحصیل المعرفي ویقاس من خالل أدوات القیاس الممحدد یعكس أ

  ). 2001جامل،(لذلك الغرضة عدّ التحصیلیة وبطاقات المالحظات المُ 

لها  طخرین معه لتحقیق األهداف المخطّ ود اآلهو الشخص الذي یوجه جهوده وجه :القائد األكادیمّي 

، وتتفاعل أنماط مختلفة من سلوك األفراد والجماعات داخل المؤسسة بشكل  للمؤسسة التعلیمیة

أدوار العاملون حسب وظائفهم ب اویقوم به، ه نحو تحقیق هذه األهداف تعاوني ونسیج متشابك موّج 

معینة حسب موقع كل منهم من الهیكل التنظیمي والواجبات الوظیفیة المحددة له في المؤسسة 

  ).2005 ،وتوظیف هذا الدور الفعال للقیادة اإلداریة داخل المؤسسة (فیلیه وعبد المجید

: كل عضو هیئة تدریس صدر تكلیفة من رئیس الجامعة ب  لقسمأن یتولى رئاسة اویعرف إجرائیًا

  األكادیمي.

  : كفایات االقتصاد المعرفي

 ح بالسلوك والعمل في سیاق معین ، ویتكون محتواها منالقدرات المكتسبة التي تسم: ها ف بأنّ تعرّ 

كما یقوم الفرد الذي اكتسبها بتوظیفها  ب ،واتجاهات مندمجة بشكل مركّ وقدرات  تومهارامعارف 

  ).2004بقصد مواجهة مشكلة ما وحلها في وضعیة محددة (عید، 

  ّ  ها: مجموعة من المعلومات والحقائق النظریة والعملیات المعرفیة والقدرات الضروریةكما تعرف بأن

 الحقائقلجانب یتعلق بهذا اواألنشطة المتصلة بهذه المهام ، و  ه في شتى المجاالتألداء الفرد مهامّ 

  ).1997(صالح، والعملیات والنظریات
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ونالدرجة التي حصل علیها  :اجرائیا بأنهعرف إتو  تجابة سمن خالل ا رؤساء األقسام األكادیمیّ

  هي :  مجاالتخمسة  نة منالمكوّ ، ة لهذا الغرضعدّ ستبانة المُ هیئة التدریس على فقرات اال أعضاء

  الشخصیة . – 

  تكنولوجیا المعلومات واالتّصاالت . –

  القیاس والتقویم . -

ة والنموّ المهنّي  –   القیادیّ

  االتّصال والتّفاعل . –
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  الثاني الفصل

  السابقة والدراسات النظري األدب

  

  األدب النظري

  الدراسات السابقة

  الدراسات السابقة التعقیب على 
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  الفصل الثاني

  األدب النظري والدراسات السابقة 

سابقة والدراسات ال الدراسة الحالیة أهدافبالصلة  ن هذا الفصل عرضا لألدب النظري ذيیتضم

  لذلك: ت الصلة بالموضوع وفیما یأتي عرضذا

  :دب النظرياأل أوال:

  :ومضامینه، ومؤشراته الجزء على تعریف االقتصاد المعرفي، ونشأته،یشتمل هذا 

  :االقتصاد المعرفيمفهوم 

قتصاد المعرفي عبارة عن الخدمات ) أن االPowell & Snellman, 2004(یرى بویل وسنیلمان  

مي باإلضافة الى یة والتقدم العلالتي تسهم في تسارع وتیرة التقنئمة على معرفة النشاطات المكثفة القا

دال من ب والمعرفیة  القدرات الفكریة ىالمكون الرئیس القتصاد المعرفة هو زیادة االعتماد عل ّن أ

  و الموارد الطبیعیة.ة أالتركیز على المدخالت المادی

المتعددة ، وهو یهدف الى تحسین رفاهیة  حد فروع العلوم اإلنسانیة) بانه أ2011عرفه الزیات(بینما

 فیعر و وتوظیفها  وتخزینها ومشاركتها نتاج المعرفةاألفراد والمجتمعات عن طریق دراسة إ

بأنه"اقتصاد قائم على منظومة متكاملة وشاملة لمجموعة من االقتصاد المعرفي  )2012:103(علیان

منظومة معلومات تفاعلیة متكاملة وشاملة مهمتها جمع البیانات لى هو قائم عفلذلك ؛ النظم الفرعیة 

  من مصادر مختلفة واستخراج المعلومات منها وتولید المعرفة".

تخدام سعلى االیقوم قتصادي متطور نمط ا :االقتصاد المعرفي بأنه) 2010لدعمي(وعرف العذاري وا

إدارة  كزا علىمرت ات الحیاتیة نترنت في مختلف أوجه النشاطسع النطاق للمعلوماتیة وشبكات اإلالوا

  .بداع والتطور التكنولوجيالمعرفة واإل
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رأس رفي هو االنتقال من االعتماد على ) أن االقتصاد المعGalbreath,1999( جالبرثبینما یرى 

  المال الى المعرفة واإلنتاجیة والتعلیم ورأس المال الفكري.

تخدامها على المعرفة وكیفیة اسالقتصاد الذي یعتمد هو ا االقتصاد المعرفي: ّن أومن كل هذا یتبین 

حقیق على رأسها تالمرجوة للمؤسسة و  هدافعن طریق رأس المال البشري لتحقق األ بالشكل األمثل

  .المشهود المیزة التنافسیة بین المؤسسات األخرى ومواكبة التطور

 : نشأة االقتصاد المعرفي

  :الكریمة  آلیةاففي كتاب اهللا الكریم في  تعود نشأة االقتصاد المعرفي الى زمن لیس بقلیل   

دراك اإل وأتركیز على جانب المعرفة  ) 9الزمر:( )ي الذین یعلمون والذین ال یعلمونقل هل یستو  (

التركیز  ّن أ ومن هنا نجد ، والفهم أصحاب العقولو وهناك تفرقة بین الشخص المدرك والعاقل والملم 

لجانب ا في وهو صمیم دراستنا ، المعرفة إلنتاجوالعقل والبشري المدرك  ، المعرفة : مرینعلى أ

ناء المجتمع جل بالعقل ) ویستثمرها من أ الذي یستخدم ما منحه اهللا من هبة ( فاإلنسان ؛ االقتصادي

نتاجات ت إلیه ما وصل إلىبجمیع جوانبه االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة فانه في النهایة سیصل 

الم مارها العثیجني  التي المعلوماتیةالتي كان من ثمارها الثورة الصناعیة والثورة ، العقول العاملة 

 .االن

شر نكلترا وألمانیا خالل القرنین الثامن عشر والتاسع ع: فرنسا وإ فقد شهدت دول أوروبا الغربیة 

ورة خاصة برزت في ص، نشأة الثورة الصناعیة التي ارتكزت على تحوالت علمیة وتقنیة عمیقة 

ها ممعالوقد بدأت بوادرها منذ القرن السادس عشر وتوضحت ، في الصناعة والمواصالت 

یة دول نتشر في بقكان انطالقها من إنكلترا لت ، والتاسع عشرو  خالل القرنین الثامن عشر

  .أوروبا الغربیة
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 تخدامها سوتوزیعها وا المعارف إلنتاجدراك الدور النامي كز على المعرفة مع إد نشأ االقتصاد المرتوق

تكثف المتداولة وحدها التي تتطور وت لیست كمیة المعارففعمال الشركات واالقتصادیات , في سیر أ

 من البدهيّ  ،قات بین العناصر في دینامیكیة تولید المعارف واستغاللها وتوزیعها الولكن كذلك الع

نتاج إ اطأنم ّن ، لیست جدیدة إال أدورا جوهریا في االقتصاد المعرفة تؤدي فكرة القائلة : إّن ال ان

  .) 2008واللیثي،  (الشمريالوقت  المعرفة ونشرها تتطور مع

  رفة:مجتمع المع

مضامینها بعادها و وأالمجتمع الذي یتخذ من المعرفة بكافة اشكالها  :بأنه مجتمع المعرفةف یعرّ 

ویتمیز  .على مستوى الفرد والجماعةمحورًا أساسیا وفلسفتها  أنشطة الحیاة فوتطبیقاتها في مختل

ي مجموعة من المعاییر الت والزراعیة فإن هنالكمجتمع المعرفة عن غیره من المجتمعات الصناعیة 

  .) 2011،(الزیات یجب أن تتوافر فیه حتى یمكننا إطالق مصطلح مجتمع المعرفة علیه

  .) 2010،العذاري والدعمي( : یأتيبما  ویمكن إجمال هذه المعاییر

جتمع م تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت هي السمة الغالبة على ّن إ أي :المعیار التكنولوجي-

المعرفة وهي مصدر قوته وهذا یعني ضرورة االهتمام بالوسائط المعلوماتیة وتطویعها حسب ظروف 

. یعوتكنولوجیا اتصاالت وجعلها في متناول الجم كل مؤسسة وتوفیر البنیة الالزمة من وسائل اتصال

  .االنتشار الواسع للتطبیقات التكنولوجیة في مختلف مناحي الحیاةصبحنا نالحظ حیث أ

یعني مجتمع المعرفة سیادة درجة معینة من الثقافة المعلوماتیة في المجتمع  :المعیار االجتماعي-

المعرفة  ّن إ إذ نسان ،اإلوزیادة مستوى الوعي في تكنولوجیا المعلومات وذلك لدورها المهم في حیاة 

ي مجتمع ف ن یتاح للفردة وبالحیاة االجتماعیة لذلك یجب أي وسیلة االرتقاء بالمعیشوالمعلومات ه

  والمعارف ذات المستوى العالي من الكفاءة والجودة. الحصول على المعلومات إمكانیةالمعرفة 
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اء نش، ویتم من خاللها إ المعلومات في مجتمع المعرفة هي السلعة ّن إ :المعیار االقتصادي

اد المجتمع الذي ینتج المعلومات ویستخدمها في االقتص ّن وترشید االقتصاد وهذا یعني ألعمل فرص ا

  .اليالعصر الح ن ینافس ویفرض نفسه فيهو المجتمع الذي یستطیع أ ةونشاطاته المختلف

العلمیة  األمانةو حترام الملكیة الفكریة ثقافیة للمعلومات كا: وهو االعتراف بالقیم الالمعیار الثقافي

المنفعة العامة والخاصة فضالً عن  االهتمام جل من خالل ترویج مثل هذه القیم من أوذلك  ،

  بداع.لألشخاص وتوفیر حریة التفكیر واإلاإلبداعیة  بالمقدرات 

ستعمال ا ویعني إشراك الفرد في اتخاذ القرارات بطریقة عقالنیة مبنیة على :المعیار السیاسي

لدیمقراطیة مبني على ا بتوسیع حریة تبادل المعلومات وتوفیر مناخ سیاسيال المعلومة وال یتم ذلك إ

  ).2007 ،والعدالة والمساواة (الصاوي

  :خصائص االقتصاد المعرفي

جرى یُ  هصبح االقتصاد المعرفي علما مستقال بذاتفي الوقت الحاضر أ  يع التطور التكنولوجم

   :یمیز هذا العلم عن غیره مجموعة من الخصائصما أهم  ولعل، من الدراسات والبحوث  ه كثیرعلی

  ): 2010(الهاشمي والعزاوي،

معدل  التغیرات الحیاتیة التي یتسارعو  والتكیف مع المستجداتیع التطو  المرونة الفائقة في -

 ا ویتكاثف حجم تغیرها على الحیاة.تغییره

یجاد وتو  االبتكارو  ل الكامل مع غیره من االقتصادیاتعلى التجدد والتواص المقدرة - لید وإ

 ریة ومعرفیة لم تكن موجودة مسبقا.منتجات فك

فیه  يءشألن كل ؛  الصدفةاالرتجالیة على قوانین عرف اقتصاد المعرفة العشوائیة أو ال ی -

  مخطط ومنظم

  : التي تمیز االقتصاد المعرفي األخرى ومن الخصائص
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عتماد باعتبارها رأس المال الفكري والمعرفي واالنه یركز على االستثمار في الموارد البشریة أ -

مع عداده جیدا لمجتمحور االهتمام هو اإلنسان فالبد من إ ّن لى  القوى العاملة المدربة وبما أع

  ). 2004االقتصاد المعرفي (العمري،

 لى التقاطع القدرةثل في التي تتم،  دوره على خصائص القوى العاملة فیهبنه ینعكس أ -

لى معرفة قابلة لالستخدام والقدرة على التكیف والتعلم بسرعة وامتالك المعلومات وتحویلها إ

طبیقاتها في مجال العمل كما المهارات الالزمة لذلك واتقان التعامل مع تقنیة المعلومات وت

ظیة ت االتصال اللفتقان مهارا، وإ ن یمتازوا بالقدرة على التعاون والعمل ضمن فریق یجب أ

تقان أوا   ).2007كثر من لغة حتى یمكن العمل في بیئة عمل عالمیة (فریحات،لكتابیة وإ

لید معارف یساعد في تو بداع واالبتكار ألن ذلك سعلى االهتمام بالبحث العلمي واإل نه یركزأ -

نسان ء اإلجل بناخالل التعلیم والتدریب وذلك من أ نشر المعارف من إلىنه یدعو جدیدة كما أ

 ّال ة إالعمل بفاعلیة واقتدار باإلضافالذي یتمتع بالمعارف والمهارات والقدرات التي تمكنه من 

فضل وجه ممكن بحیث یدعم هذا استخدام المعارف والمهارات على أ نه یركز على ضرورةأ

االستخدام عطاء المجتمع ویعزز تطوره مع ضرورة تأمین بیئة تقنیة مناسبه وبیئة تفاعلیة 

(العذاري نسان على المساهمة في بناء مجتمعه وتشجعه على العطاء اإل مناسبة تحثّ 

  .) 2010،والدعمي

  

  وعناصره : االقتصاد المعرفي مضامین 

وتطورها ختلفة المبالنشاطات للقیام یتضمن االستخدام الكثیف للمعرفة  يقتصاد المعرفالإن ا

ن تقنیات متتمثل في دورة المعلومات واالتصاالت واالستخدام الواسع للمعرفة والعلم وما یفرزه و ونموها 

لتي تفرزها ا الدقیقة وتكنولوجیا المواد وغیرها، ةنترنت والصناعات اإللكترونیمتقدمة في الحاسوب واإل



16 
 

اد المعرفة ین اقتصخدام مضاماست حیث یعمّ ار وبصورة متزایدة وبشكل متسارع ، حالة التقدم باستمر 

 شاطاتبالشكل الذي یسهم في القیام بهذه النظم جوانب عمل االقتصاد ونشاطاته یاته هذه في معومعط

وتوسعها ونموها وما یرتبط بها من صناعات وخدمات تتسع وتنمو بالشكل الذي ترتفع معه أهمیة  ،

  .)2007المعرفة والعلم ونتاجاتهما (خلف، 

جة بل هو اقتصاد یتجاوب بالدر ،  على القاعدة المعرفیة فقط مبنیاً  لیسن اقتصاد المعرفة إ

 ألساسیةالذا فانه یتكون من مجموعة من العناصر ؛  األولى مع متطلبات ومتغیرات السوق العالمیة

  :) 2008،(علیان:  برزهاوالمترابطة ومن أ المتكاملة

  توفیر بنیة تحتیة مجتمعیة داعمة. -

  .والتطویرتوظیف منظومة البحث  -

ل والمقارنة والتخیولدیهم القدرة على التساؤل ، تهیئة وتدریب عمال معرفة یمتلكون المعرفة  -

 واالبتكار.

طبیقا في م فكرا وتنشر ثقافة مجتمع التعلو نترنت اإل إلىفراد المجتمع سهولة وصول كافة أ -

  .كافة المؤسسات

تدریب والتعلیم من ال اتمتلك مستوى عالیً  كوادر بشریه مؤهلة عدادإ إلىفاالقتصاد المعرفي یسعى 

ضرورة امتالكها لدرجة عالیة من التمكین والقدرة  إلىالمستجدات العصریة باإلضافة  وذلك وفق، 

التعلم و  وتوظیف التقنیة بنجاح مع ضرورة الحرص على النمو المهني، على التعامل مع الحاسوب 

حل بداع و قدرة على التواصل واإلموال، أخرى  إلىوالقدرة على التحول من مهنة ، الذاتي المستمر 

  .رالقراذالمشكالت واتخا
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  االندماج في االقتصاد المعرفي:معوقات 

 دت  إلىأ ، االقتصاد المعرفي ندماج فيلالالمنظمات  العوائق التي تواجهها  هنالك العدید من 

ذلك و  ستفادة القصوى من ممیزات االقتصاد المعرفيعلى اال عدیدة  تمثلت في ضعف قدرتهانتائج 

 نتیجة أسباب عدیدة من بینها:

البحوث العلمیة ب ضعف إمكانیات البحث والتطویر العلمي والتكنولوجي فیها نتیجة ضعف االهتمام -

 نفاق علیها.وضعف اإل والتكنولوجیة النظریة منها والعلمیة,

 .اءةیات المتقدمة واستخدامها بكفالمناسبة والمشجعة لتولید التقنعدم توفر البیئة االجتماعیة  -

 نظرا لضعف الحوافز االجتماعیة وضعف التقدیر واالعتبار االجتماعي التي یتیحها المجتمع, -

 ).2007،و المستخدمین في نشاطات البحث العلمي (خلفسواء للعاملین أ

 ال توظیفاً  كیاً استهال ترفیهیاً  العربي توظیفاً توظیف تكنولوجیا المعلومات واالتصال في الوطن  -

 فیهیةیستخدم في الوطن العربي في الغالب استخدامات تر ، نترنت: مازال اإلفعلى سبیل المثال ، تنمویاً 

  ).2007، (مطر

 بیرة,حقیقیا یكبد البلد األصلي خسائر اقتصادیة ك نزیفاتمثل هذه الهجرة : دمغة والكفاءاتهجرة األ -

العائد  البشري لم یحقق منها البلد مالالرأس في  لالستثمارحیث إن النفقات الطائلة التي خصصت 

اشر وهو مهدد بشكل مب، مال البشريالرأس اقتصاد المعرفة یقوم أساسا على وألن .  المأمولالهدف 

عبا یا صوهو بذلك یواجه بذاته تحد، التكنولوجیا خاصة في مجالو ظاهرة هجرة األدمغة من خالل 

توفیر  ذلك من خاللو  تلك العقول المهاجرة والحفاظ على العقول التي لم تهاجر, باسترجاعیتعلق 

  عللعمل واإلبدا لهذه الطاقات البیئة المالئمة الظروف المالئمة التي تهیئ

  ). 2004بوطالب وبوطیبة، (
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  مؤشرات االقتصاد المعرفي:

 إلىاشتمل اقتصاد المعرفة على مجموعة مهمة من المؤشرات التي من خاللها یمكن الدخول 

المعرفة  مؤشرات اقتصاد طر التي یعمل ضمنها ویمكن تصنیفذا االقتصاد ومعرفة متغیراته واأله

 :)2008(الشمري واللیثي, : ختلفة وهيئات موفقا لف

  :مؤشرات العلم والتكنولوجیا -

میة حصائیات براءات االختراع والمنشورات العلالمتعلقة باألبحاث والتنمیة وإ ات وتتضمن البیان

ى وتعد هذه المؤشرات عل ومیزان المدفوعات التكنولوجیة ومؤشرات نشر المعلومات واالتصاالت ,

ي تطوره ونجاحه همة فالم ةتعد الركیز  ألنهاقدر كبیر من األهمیة بالنسبة لالقتصاد القائم على المعرفة 

  تفصیل لهذه المؤشرات:وفیما یأتي 

ة مؤشرات األساسیة القتصاد المعرفتشكل بیانات األبحاث والتطویر الاألبحاث والتطویر:   -أ

 ملیاتهالیاتها وعل مراجعة مستمرة لنواتجها وآوذلك لوجود الحاجة الى تفعیل المعرفة من خال

وم تحویل المعرفة إلى نواتج سلعیة وخدمیة تق یتمّ حتى ، وذلك بوجود تكنولوجیا المعلومات 

ایجب ن معلیم هو المصدر الرئیس للمعرفة فإالت ّن ، وحیث إعلیها اقتصادیات المعرفة 

قها وتسویقها التي یمكن تطبی، التصدي له تحدید نوع المعرفة التي یحتاجها مجتمع المستقبل 

  ).2007(الملكاوي،  والوصول الیها

 إلىبراءة االختراع هي حق احتكار مؤقت تمنحه الحكومة  براءات االختراع:حصائیات إ  -ب

ي وبراءة االختراع ه .لمدة زمنیة محدودة على وفق شروط معینة مخترع مقابل نشر اختراعه

لحمایة حقوق النشر على أنشطة اإلنتاج والخدمات المبنیة على مفهوم األداة األولى المهمة 

جمالیا إالتي یولدها نظام وطني للعلم والتكنولوجیا تشكل مؤشرا  البراءات ابتكاري وحصیلة

  .دان األخرىالبل إلىعلى الحالة التكنولوجیة ویستعمل لتقییم النجاح والتخصص بالنسبة 
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تعد المنشورات العلمیة من المؤشرات المهمة التي یمكن من خاللها معرفة  المنشورات العلمیة: -ج

ام الدولة موقابلیتهم في الدول وكلما ازداد عدد المنشورات العلمیة عكس ذلك اهتإمكانات الباحثین 

قدراتهم من جهة وتطویر مجل تطویر بهذا الجانب فضال عن أنها تكشف سعي الباحثین من أ

ومن جهة أخرى لما تعكسه هذه المنشورات من معالجة للعدید من المشاكل والمسائل  االقتصاد ,

بیرة كولهذا المؤشر أهمیة  الصعوبات,طرق جدیدة تساعد في تخطي العدید من اد العالقة وكذلك إیج

ستیعاب ا ازدیاد األوراق البحثیة والمنشورات العلمیة دلیل على ّن وداعمة لالقتصاد المعرفي ، حیث إ

لدور الذي یلعبه نشر الوعي العلمي والثقافي في الجوانب االقتصادیة العاملین في هذا المجال ل

  وجوانب الحیاة األخرى. واالجتماعیة

 جراء لعملیات نقل دولیة للتكنولوجیا ویتیح هذا المیزان تسجیلهو إمیزان المدفوعات التكنولوجي:  -د

األموال المتعلقة بالملكیة الفكریة ویشمل میزان المدفوعات التكنولوجي شراء وبیع التكنولوجیا غیر 

لتي ال المدفوعات ا إلىوالتراخیص والمساعدة الفنیة إضافة المجسدة ومنها حقوق الملكیة الفكریة 

 یكون فیها التي ال ةلوجیتتعلق بالتكنولوجیا مثل الخدمات اإلداریة وهو بعید عن التبادالت التكنو 

  .مدفوعات مثل االتفاقات الخاصة بتبادل التراخیص

  :شرات المتعلقة بالموارد البشریةالمؤ   -

ن أال إمر یقر به الجمیع ادر البشریة القتصادیات المعرفة أبالمص أهمیة المتغیرات المتعلقة

نقص  إلىالمؤشرات المعروفة جدا لدراسة هذا البعد من اقتصاد المعرفة ما تزال قلیلة وذلك یعود 

یاس كفاءات األفراد مباشرة فالحقیقة التي صعوبة ق إلىعمال في هذا المجال ومن جهة أخرى األ

االستثمار عالي العوائد في الموارد البشریة وخصوصا في وقتنا  ّن أحد هي أیجب أن ال تخفى على 

 وان لمؤشرات، هذه المؤشرات مهمة جدا لذلك تعتبر  خرىالحالي إذا ما قورن بأي من المجاالت األ
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زون وهي بیانات التعلیم والتدریب ومخ ، الموارد البشریة مصادر رئیسیة على قدر كبیر من األهمیة

  لهذه المؤشرات: وفیما یأتي توضیح االستثمارات في رأس المال البشري، ل و رأس الما

تقییم ب تسمح المؤشرات القائمة على البیانات المتعلقة بالتعلیم والتدریب :التعلیم والتدریب  -أ

مال البشري) المكتسبة خالل العملیة الرسمیة للتعلیم وتسمح ال رأسالمعارف والمهارات أو ( 

امایسمى بعمالة هذه المؤشرات أیضا بتقییم  ن الخبرات م المعرفة الذین یمتلكون مستوى عالیً

مل ) قوة الع كیَف  و ، كمْ  (ومن هنا یصبح التعلیم هو المصدر األساسي لنمووالمهارات 

  ). 2011الزیات،  ( الیات التعامل معهالتي تملك المعرفة آ

ي نه المورد االستراتیجي فیمكن تعریف رأس المال البشري بأ :مخزون رأس المال البشري   -ب

و تقلیده من قبل أي مؤسسة أخرى غیر ؛ أي المورد الذي یصعب نسخه أالعملیة اإلنتاجیة 

  التي یعمل بها.

  : مال البشريال رأسورت ثالث مقاربات لتقدیر مخزون وقد ط

  .ترتكز على قیاس مستوى تدریب السكان ومدى قدراتهم وقابلیتهم الفكریة األولى:

  تقوم على قیاس مهارات الراشدین. الثانیة:

ة بخصائص التي تبدو مرتبطوقات التي تمیز عائدات الراشدین ، ترتكز على تحدید الفر  الثالثة:

وى أداء على قیاس مست هذه النقطة على قدر كبیر من األهمیة لما لها من تأثیر وتعدّ  فردیة خاصة ,

  .ومهارة العاملین حسب الفئة العمریة
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  .االستثمار في رأس المال البشري -

واالستثمار  ،من خالل اإلجراءات المالیة لالستثمار تقییم االستثمار في رأس المال البشري یمكن

  .البشري في راس المالو  ، في الوقت

امة فقات العترتكز هذه اإلجراءات على عدة جوانب منها الن اإلجراءات المالیة لالستثمار:  -أ

طویر من قبل الدولة لت یتم تخصیص المبالغ المرصودة جمالیة للتعلیم التي من خاللهااإل

دریبیة أي الدورات الت؛ وأیضا تشتمل على نفقات عامة لتدریب الراشدین  ، عملیة التدریس

وفتح معاهد متخصصة ضمن اختصاصات معینة ومراكز تتعاون مع الجامعات لتطویر 

تدریب نفقات ال وهو، غفاله ، وهناك جانب ال یمكن إالعملیة التعلیمیة في نظام التعلیم 

ات على البحوث وبراءنفاق التي بمقتضاها یتم اإلمن قبل الشركات  المخصصةالمهني 

  .تطویر الكادر البشري جلمن أ االختراع

 تعطینا معدالت ارتیاد مؤسسات التعلیم على وفق :مال البشريال رأساالستثمار بالوقت في   -ب

   .فراد في النظامرة أولیة عن الوقت الذي یمضیه األمستویات التعلیم فك

  تتكنولوجیا المعلومات واالتصاال مؤشرات نشر

 تكنولوجیابال األهمیة لما ینطوي علیه من التفاصیل المرتبطةبیر من هذا المؤشر على قدر ك یعدّ 

 وتمكین األفراد من الوصول إلیها في أي ،  تصاالتى توفیر تكنولوجیا المعلومات واالوالعمل عل

  ).2010(الهاشمي والعزاوي، وقت بسهولة ویسر 

  كفایات االقتصاد المعرفي:

على الكادیمي لقائد اتلك الكفایات ذات الصلة بقدرة ا :كفایات االقتصاد المعرفي بأنهاتعرف 

یة، وكفایات لكفایات الشخصكادیمیة ،واق مجاالت تسعة شملت: الكفایات األوظیفته وتطبیقها وفأداء 

   ، ، وكفایات االتصال والتفاعل والكفایات القیادیة واإلداریة بداع واالبتكار،اإل
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یا المعلومات تكنولوج ، وكفایات وكفایات القیاس والتقویم ، وكفایات التطویر الذاتي والنمو المهني

 )2002(مؤتمن،  وكفایات التوجیه واإلرشاد المهني ، واالتصاالت 

شارت بعض الدراسات الى أهمیة وجود ثالث مهارات في وفي الوالیات المتحدة األمریكیة أ

لبات وهي متط ) والجودة الشخصیة ، الفكریةالمهارات و ، المهارات األدبیة : ( مختلف المهن وهي 

 یة.وجیا االتصاالت، والصفات الشخصوتكنول أساسیة لتحقیق كفایات عامة هي : تنظیم المعلومات،

  ) وثیقة تؤكد الكفایات التالیة: 1991سترالیا (كما أصدر مجلس التعلیم العام في أ

 حلّ  ، ومهارات معرفة الحضاریةوال ، ، والمعرفة العلمیة والتكنولوجیة واالتصاالت،  اللغةإتقان 

لى أنه كي تنتقل إ) مذكرة تشیر 1991صدر مجلس التخطیط النیوزلندي عام(. كما أ المشكالت

  : تیةاالهتمام بالمهارات اآلفمن الضروري لى عصر االقتصاد المعرفي الدولة إ

المهارات و وتكنولوجیا المعلومات  ، ومهارات العمل واإلدارةوالمهارات الشخصیة ،  ،مهارات االتصال  

ربیة ا في بریطانیا فقد أصدرت وزارة التمّ . أ بداع في حل المشكالتواإل ومهارات التفكیر، ، اللغویة

: االتصال لالقتصاد المعرفي وهي مهنة التعلیم وفقالیات الالزمة لمن یتصدى والتعلیم قائمة بالكفا

تشاري وفي كندا قدم المجلس االس مجموعات لتحسین تعلم الفرد.مل في والع، وتكنولوجیا المعلومات 

شبكة  : يف تحول نحو االقتصاد المعرفي تتمثلالئ ا مبادفیه ةیلطریق المعلومات السریع استراتیج

 ، مع المجتمع والقطاع الخاصوتنمیة وطنیة بالتعاون  ، ، وتضمن الخصوصیة مترابطة وهادفة

ة نتجات والخدمات وتعلیم مدى الحیاة ، وفي مالیزیا تبنت وزارة التربیوتنافس في التسهیالت وفي الم

والتعلیم بناء نظام تعلیمي باقتصاد معرفي ذي جودة عالمیة یطلق اإلمكانات للفرد بغرض بناء مالیزیا 

  .) 2013؛ القرارعة ،   yim-teo 2004 2009(المبسلي ،كمركز إقلیمي للتمیز.
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تعلم  ) مهارات االقتصاد المعرفي بما یلي: 2005التربیة والتعلیم (حددت وزارة وفي األردن 

التصال ا، و  لوجیا المعلوماتو تكن، و  الوعي التنظیمي، و االبداع ، و  ادارة المعلومات، و  كیف تتعلم

  .القیادة ي، و والتاثیر الشخص
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  الدراسات السابقة ثانیا:

 بالموضوع والطریقة التي تم اعتمادها یتضمن هذا الجزء عرضا للدراسات السابقة ذات الصلة

  من االقدم الى االحدث ومنها:

نظرة موحدة للعمل والعیش وفق  هدفت إلى تحدیدبدراسة  (LaRue,1999)قام الرو 

االقتصاد المعرفي تضمینات للتعلم الجدید المطلوب في التعلیم العالي, والتضمینات الموزعة وعمال 

شوء في نأسهمت هات االجتماعیة واالقتصادیة للمعرفة التي المعرفة " هدفت إلى فحص االتجا

االقتصاد المعرفي, واالتجاهات نحو التطویر المستمر لعمال المعرفة واستخدمت الدراسة أسلوب 

) مختصا في تطویر التعلیم في الجامعات والمؤسسات والشركات الحدیثة المرتبطة 12المقابلة مع (

م التركیز في هذه المقابالت على استراتیجیات التعلم المنظم وممارستهمع شبكات التكنولوجیا وقد تم 

الشخصیة المتطورة وفحصت العالقة بینهما وأشارت النتائج إلى وجود عالقة سلبیة بینهما كما خلصت 

الدراسة إلى بناء انموذج تعلم مربوط مع الشبكات اإللكترونیة ومبني على استخدام اشكال جدیدة من 

 ن مؤسسات التعلیم العالي والمؤسسات الحدیثة.التعاون بی

المدارس في والیة مدیري التعرف إلى دور  (Molebash,1999) مولباش  هدفت دراسةو 

إلى ان  كانت نتائجها ان الطلبة بحاجة فرجینیا حول مستقبل التربیة في ضوء االقتصاد المعرفي.

 التقنیة المتقدمة ولدیهم القدرة على معالجة هذهیتزودوا بمدى واسع من المعلومات المتوافرة من خالل 

المعلومات وكیفیة استخدام الحاسبات واإللمام باألنواع المختلفة من التقنیة كما أظهرت الدراسة ان 

)% من الوظائف (10حقیقة وقائمة ,وبینت أیضا ان قلة عدد القوى العاملة ذات الطالقة التقنیة مشكلة

  علومات ال یتم شغلهاتتطلب مهارات في تقنیة الم

لى تحدید العوامل التي یمكن ان تؤثر في إ) دراسة هدفت Graves, 2000(جرافس أجرى و 

لمسحیة تكونت عینة الدراسة ا اإلعداد التكنولوجي في عصر المبادرات التعلیمیة لإلصالح التربوي.
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) والیة 14مجتمع من () كلیة 27) اداریي برنامج االعداد التكنولوجي كعینیة قصریة من ((27من 

.وتوصلت الدراسة الى تحدید العوامل التي ستشجع على االعداد التكنولوجي مابعد عام  أمریكیة

) وهي التخطیط ،النجاح،التفضیل. وتحدید العوامل التي تهدد استمرار االعداد التكنولوجي 2000(

ل التنافس،البیانات،التصور، ) كما هي مدركة من قبل اإلداریین عینة الدراسة مث2000مابعد عام (

  التمویل .

إلى معرفة دور  (Bonal and Rambla ,2003)وهدفت الدراسة التي اجراها بونال ورامبال 

المعلم في تكوین مجتمع تربوي في ضوء معطیات االقتصاد المعرفي وقد تكونت عینة الدراسة من 

مقابالت وبطاقة مالحظات وقد  معلمي ومعلمات المرحلة الثانویة في اربع مدارس طبقت علیهم

أظهرت النتائج ان المعلمین كانوا یقاومون التغییر واالندماج في االقتصاد المعرفي نظرا لعدم وضوح 

فكرة االقتصاد المعرفي لدیهم وقد یعود ذلك إلى عدم قیام المسؤولین ببیان طبیعة دور المعلم الجدید 

 اتیجیات الحدیثة.والذي أدى إلى عدم استخدامهم ألي من االستر 

بدراسة هدفت التعرف إلى  (Mustapha & Abdull, 2004)قام مصطفى وعبداهللا و 

الخطوات التي قامت بها مالیزیا للتحول نحو االقتصاد المعرفي والتعرف على الكفایات والمهارات 

 استخدم م تبشكل سریع و  الالزمة للموظف المالیزي لیوكب هذا التحول في ظل عالم متغیر ومتطور

المنهج التحلیلي للبیانات والدراسات المحلیة والدولیة كما تتبعت الدراسة الخطة الحكومیة المالیزیة 

نجاز مبادئ االقتصاد المعرفي  ورؤیتها والهادفة لدفع البالد لتحقیق مستوى متقدم من إدارة المعرفة وإ

اسع في تخدام التكنولوجیا بشكل و وخلصت الدراسة إلى ضرورة اس ،وترسیخها في التعلیم والعمل معا

لى ضرورة انشاء عالقات متداخلة بین مؤسسات  التعلیم وتحدید الكفایات المعرفیة المطلوبة مستقبال وإ

التعلیم ومؤسسات االعمال والمؤسسات البحثیة من اجل تحقیق التناغم فیما بینها اثناء التحول نحو 

  االقتصاد المعرفي.
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هدفت الى بیان دور االقتصاد المعرفي في إعادة  دراسة (yim-Teo, 2004)أجرى ییم تیو

 هیكلة مناهج التعلیم الصناعي وانماط التدریس المستخدمة من وجهة نظر المعلمین والخبراء التربویین 

) معلما 80وقد تم توظیف بطاقة مالحظة كأداة دراسة حیث تكونت عینة الدراسة من (، في سنغافورة

وكشفت النتائج عن وجود  ،تربویاً ) خبیرا ً  (22لى اجراء مقابالت معهم ومع ومعلمة  باإلضافة ا

قناعات لدى المعلمین والخبراء التربویین بضرورة االنتقال الى أسالیب جدیدة تواءم متطلبات االقتصاد 

  المعرفي.

بناء برنامج تدریبي قائم على كفایات  إلى هدفت ) بإجراء دراسة2005سة (قامت بطار و 

نة الدراسة حیث تكونت عی االقتصاد المعرفي للتنمیة المهنیة لمعلمات االقتصاد المنزلي في األردن,

العشوائیة الطبقیة وتوصلت الدراسة لجملة من النتائج كان  معلمة تم اختیارهن بالطریقة )50من (

وكان  ) كفایة101التي یتطلبها االقتصاد المعرفي هي ( االقتصاد المنزلي منها: ان كفایات معلمات

) مما یدل على تدني مستوى امتالك المعلمات لكفایات االقتصاد 2,21متوسط هذه الكفایات (

  المعرفي.

تحدید المهارات االدائیة لمعلمي التعلیم الصناعي في  إلى) دراسة هدفت 2005عیادات( أجرىو 

هذه ل وفحص درجة أداء معلمي التعلیم الصناعي صاد المعرفي,األردن في ضوء التوجه نحو االقت

تم و  .المهارات ومن ثم بناء برنامج تدریبي في ضوء درجة امتالك المعلمین لهذه المهارات لتنمیتها

دائیة لمعلم التعلیم الصناعي في ضوء التوجه نحو إ) مهارة 144طور أداة مالحظة تكونت من (ت

داء تنفیذ المهارات , وتقویم أ والتقدیم, على ثالثة مجاالت هي ( االعداد,موزعة  االقتصاد المعرفي

من معلمي التعلیم الصناعي من إقلیم الشمال.  ) معلماً 65عینة الدراسة من ( وتكونت.المهارات)

اعداد قائمة بالمهارات االدائیة الالزمة لمعلمي التعلیم الصناعي في ظل التوجه  إلىوخلصت الدراسة 
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متوسط أداء معلمي التعلیم الصناعي لهذه المهارات  قتصاد المعرفي ,كما أظهرت الدراسة اننحو اال

  .كان متوسطا لكنه غیر كاف

نموذج لإلصالح اإلداري للنظام التربوي أبناء  إلى) دراسة هدفت 2006(الخالیلةأجرى و 

یادیة، الدراسة من ثالث فئات ق ت عینةوتكون ،األردني في ظل توجیه التعلیم نحو اقتصاد المعرفة

) ومدیري 33)ورؤساء األقسام وعددهم (31والمدیرین المختصین والبالغ عددهم ( )11والبالغ عددهم(

) 26ومدیري الشؤون الفنیة والتعلیمیة والتابعین لهم وعددهم (36 )التربیة والتعلیم والبالغ عددهم (

) والمستشارین للمشاریع اإلصالحیة وعددهم 36هم (ومدیري الشؤون المالیة واإلداریة والبالغ عدد

ن اتجاهات أ النتائج التالیة: إلىوتوصلت الدراسة مقابلة وفق أسلوب دیلفي  استبانة تم بناءو  .)25(

ن اتجاهات ممارسة وأ )،3,29(ممارسة األولویات واالستراتیجیات المتكاملة كانت بمتوسط حسابي

ن اتجاهات الممارسة تجاه بناء القدرات القیادیة )، وأ3,36(حسابيبعد اتخاذ القرار كانت بمتوسط 

  .)2,66(كانت سلبیة وبمتوسط حسابي

مبررات التحول نحو االقتصاد هدفت التعرف إلى ) بإجراء دراسة 2006قام موسى (و 

من  تربویاً  خبیراً  )90حیث تكون مجتمع الدراسة من( ه ومشكالته"أهدافألردن و االمعرفي في التعلیم ب

تم عرض و في الجامعات األردنیة والقیادات العلیا في وزارة التربیة والتعلیم  أعضاء الهیئة التدریسیة

لیم ین في التوجه نحو االقتصاد المعرفي في التعیاالستبانة وعبرت عن الوعي لدى الخبراء التربو 

في و االقتصاد المعر التحول نح أهدافووجود درجة عالیة جدا في توجه اإلدارة الفاعلة في تحقیق 

  في التعلیم.

درجة تقدیر أعضاء هیئة التدریس في جامعة  إلى التعرف )2006وهدفت دراسة رضوان (

الیرموك ومعلمي المرحلة الثانویة الحكومیة في محافظة جرش لدور تقنیة المعلومات في االقتصاد 

) معلما 80تدریس و( ) عضو هیئة54) فردا منهم (211المعرفي ، وتكونت عینة الدراسة من (
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وتم تصمیم استبانة مكونة من خمسة مجاالت:(البنیة التحتیة ،تنمیة المصادر البشریة، ، ) معلمة70و(

والنظام، الدافعیة ،النظم المصرفیة ). حیث أظهرت نتائج الدراسة ان دور تقنیة المعلومات القانون 

وجود فروق ذات داللة إحصائیة لمتغیر الرتبة األكادیمیة لتقدیرات و  في االقتصاد المعرفي كان عالیا،

 وجود فروق ذات داللة إحصائیة  في تقدیرات المعلمینو أعضاء هیئة التدریس لصالح رتبة األستاذ، 

ات عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة في  تقدیر و  تعزى للمؤهل العلمي لصالح مستوى البكالوریس.

  .نس المعلمین تعزى للج

االقتصاد المعرفي في إعداد الموارد  دراسة هدفت التعرف إلى دور) 2007الذیابات ( وأجرى

 ،البشریة لمواجهة متطلبات التنمیة المستدامة من وجهة نظر القادة والخبراء التربوین في األردن

كونت من ت) قائدا تربویا اخیتروا بطریقة عشوائیة وتم تصمیم استبانة 350وبلغت عینة الدراسة (

سبعة مجاالت كشفت عن دور االقتصاد المعرفي في اعداد الموارد البشریة لمواجهة متطلبات التنمیة 

كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائیة  ،المستدامة أهمها مجال التنمیة والتدریب

  في تصورات القادة التروبوین على متغیر الموقع الوظیفي .

ى الكشف عن دور االقتصاد المعرفي في تطویر إلبدراسة هدفت   )2007بیدر (كما قام أبو 

النظام التربوي في األردن من وجهة نظر القادة التربویین في وزارة التربیة والتعلیم ولتحقیق هدف 

) فقرة موزعة على مفهوم االقتصاد المعرفي وستة ابعاد 99الدراسة تم اعداد استبانة تكونت من (

) مدیر تربیة من كافة مدیریات التربیة والتعلیم في 63) افراد منهم (309عینة الدراسة من (وتكونت 

ي عالیة م االقتصاد المعرفو ن درجة التحقق الكلیة على مفهأواظهرت النتائج  ،أقالیم المملكة الثالثة

جة صة بدر الحسابیة الخاالمتوسطات وجود فروق ظاهریة بین و )، 4.10حیث بلغ المتوسط الحسابي (

م عدو  تحقق مفهوم االقتصاد المعرفي ناتجة عن اختالف مستویات كل متغیر من متغیرات الدراسة.

بین المتوسطات الحسابیة الخاصة بالدرجة الكلیة لدور االقتصاد  وجود فروق جوهریة دالة احصائیا
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المستقلة  الدراسةالمعرفي في تطویر النظام التربوي األردني تعزى الختالف ومستویات متغیرات 

اد وجود عالقة ارتباطیة بین مفهوم االقتصو  ،المؤهل العلمي)و  الخبرة،و  المسمى الوظیفي،و  (الجنس،

) وتبین ان قوة العالقة بلغت   0.05=(المعرفي في تطویر النظام التربوي عند مستوى الداللة 

  ) ضمن درجة قوة متوسطة .0.064(

درجة ممارسة معلمي المدارس األساسیة  إلى) فقد هدفت التعرف 2007(سة الشدیفات اما در أ

في مدیریة التربیة والتعلیم للواء قصبة المفرق لكفایات االقتصاد المعرفي من وجهة نظر مدیري 

ومدیرات المدارس األساسیة في مدیریة التربیة  المدارس ,فقد تكونت عینة الدراسة من جمیع مدیري

) 49واشتملت أداة الدراسة على (، )مدیرا ومدیره136ان والبالغ عددهم (والتعلیم للواء قصبة عم

ن مجال الكفایات الشخصیة جاء في المرتبة أوقد أظهرت النتائج ت، كفایة موزعة على خمسة مجاال

ا المعلومات كفایة تكنولوجی ،وأخیراً مجالمجال كفایات القیاس ،ومن ثممجال الكفایات الفنیةى، ثم األول

  .االتواالتص

) دراسة هدفت الى استثمار القطاع الخاص ومؤسسات التعلیم 2008واجرى الشهاب ( 

في سلطنة عمان، باإلضافة الى التعرف الى طبیعة االختالفات لدى العالي في االقتصاد المعرفي 

راسة تم ولتحقیق اهداف الد ،قادة مؤسسات القطاع الخاص والتعلیم العالي باختالف متغیرات الدراسة

قائدا إداریا  180 )االولى طبقت على قادة مؤسسات القطاع الخاص وعددهم ( تصمیم استبانتین،

داریاً  اكادیمیاً  ) قائداً 200والثانیة على قادة مؤسسات التعلیم العالي وعددهم(  وقد في سلطنة عمان. وإ

هم االستثمار في االقتصاد المعرفي في مؤسست نأن قادة القطاع الخاص یرون :أبینت نتائج الدراسة 

في المتوسطات الحسابیة على مقیاس داللة إحصائیة  لى وجود فروق ذاتإ و  كانت بدرجة كبیرة،

  .استجابات قادة القطاع الخاص تعزى لطبیعة عمل المؤسسة
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لى تقدیرات مدیري المدارس األساسیة إهدفت التعرف ) بدراسة 2008كما قام جرادات (

لتلبیة البرامج التدریبیة لمتطلبات اقتصاد المعرفة لمعلمي الصفوف الثالثة األولى في محافظة 

كما سعت الى معرفة اثر كل من المتغیرات (جنس المدیر،مؤهله العلمي،خبرته اإلداریة)  إربد،

 العشوائیةتم اختیارهم بالطریقة ) مدیرا ومدیرة 200وتكونت عینة الدراسة من ( على تقدیراتهم.

) فقرة تقیس المجاالت التالیة 46ولتحقیق هدف الدراسة تم تصمیم استبانه تكونت من ( ،الطبقیة

وتوصلت الدراسة الى النتائج التالیة: ان درجة تقدیر مدیري ، والتقییم)، والتنفیذ (التخطیط،

اللة روق ذات دعدم وجود فو  )،4.13المدارس على األداة كانت كبیرة وبمتوسط حسابي (

  في استجابات افراد العینة تعزى الثر الجنس والمؤهل العلمي والخبرة اإلداریة .إحصائیة 

 تطویراتجاهات الطلبة الجامعیین نحو  إلى التعرف) دراسة هدفت 2008مراد ( وأجرى

) طالبا وطالبة من (356حیث تكونت عینة الدراسة من  ،عرفيالتعلیم العالي نحو االقتصاد الم

ت عن وتمت عملیة جمع البیانا ،الحسین بن طالل تم اختیارهم بالطریقة العشوائیة البسیطةجامعة 

 ىإلوتوصلت الدراسة ، ) فقره تغطي مكونات االقتصاد المعرفي20طریق اعداد استبانة ضمت (

النتائج االتیة: عدم وجود فروق جوهریة في اتجاهات الطلبة باختالف جنسهم نحو تطویر التعلیم 

ان جمیع الطلبة اكدو على ضرورة اإلسراع في تطویر التعلیم نحو ، و ي نحو اقتصاد المعرفةالعال

  االقتصاد المعرفي.

) دراسة هدفت الى الكشف عن تأثیرات التخصص على Dailey, 2008أجرى دیلي (و 

فقد تكونت عینة الدراسة  تطویر قدرات االقتصاد المعرفي لدى خریجي الكلیات الجامعیة،

وتم استخدام التحلیل الهرمي  خریج من الكلیات والجامعات في مینوسوتا بأمریكا، )14000من(

لتحقیق هدف الدراسة وذلك باإلعتماد على األدب النظري لتحدید أبعاد الكفاءة والقدرات المطلوبة في 

لم مدى تعوال والحل المعرفي للمشكالت، واالتصال في المجموعات، االقتصاد المعرفي وهي القیادة،
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ن التعلم مدى الحیاة هو من اهم الكفاءات المطلوبة لعصر اقتصاد ألى إتوصلت الدراسة و الحیاة، 

وجود تأثیر إیجابي للعمل لصالح حل المشكالت المعرفیة في نجاح الفرد في حقول اإلدارة  المعرفة،

   واالقتصاد.

الثانویة الحكومیة  ) الى معرفة اتجاهات مدراء المدارس2008( هدفت دراسة المرایاتو 

والمشرفین في إقلیم جنوب األردن نحو برامج النطویر المهني والتدریب لتحقیق االقتصاد المعرفي 

تم اختیار عینة عشوائیة طبقیة تكونت من  ،ومدیراً  ) مشرفاً 786وقد تالف مجتمع الدراسة من (

اد برنامج التطویر المهني ن المتوسط العام البعألى إوتوصلت الدراسة  ،ومدیراً  ) مشرفاً 466(

إلداریة والخبرة ا الوظیفة يوجود فروق ذات دالله إحصائیة تعزى لمتغیر و  ،والتدریب جاء مرتفعا

عدم وجود اثر ذي داللة إحصائیة لمتغیر النوع و  ،لصالح المشرف والخبرة األعلى على التوالي

  االجتماعي.

الكشف عن تصورات اإلداریین التربویین حول  إلى) دراسة هدفت 2009(المبسلي  أجرىو 

ینة الدراسة وتكونت ع، إمكانیة تطبیق مبادئ االقتصاد المعرفي في النظام التربوي في سلطنة عمان

تم فقد  ولتحقیق الهدف .تم اختیارهم بالطریقة العشوائیة) إداریا تربویا بوظیفة إداریة 276من (

كنولوجیا ت البنیة التحتیة للمدارس, ت (التعلیم ,المنهاج,استبانة تكونت من أربعة مجاالاستخدام 

ان إمكانیة تطبیق مبادئ االقتصاد المعرفي من  وقد أظهرت نتائج الدراسة االتصاالت والمعلومات).

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في تصورات اإلداریین ، و العینة بدرجة متوسطةوجهة افراد 

تطبیق مبادئ االقتصاد المعرفي في النظام التربوي تعزى لمتغیر النوع التربویین حول إمكانیة 

  االجتماعي والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة.

اثر االقتصاد المعرفي في عناصر العملیة  إلى ) التعرف2009هدفت دراسة النعیمات (و 

كما اختیرت  ) معلمة،2530) معلما و(1542وقد تكونت عینة الدراسة من ( ،التعلیمیة في األردن
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واظهرت نتائج الدراسة ان الدرجة الكلیة  ) خبیرا تربویا.32عینة أخرى من الخبراء التربویین بلغت (

روق تعزى وجود فو  ألثر االقتصاد المعرفي في عناصر العملیة التعلیمیة التعلمیة كانت مرتفعة،

صالح ذوي لو  بلوم فأعلىدفئة الو لصالح االناث  والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة لمتغیرات الجنس

  .الخبرة األعلى

هدفت إلى  دراسة (Hennemann & Liefiner, 2010)لیفنیر و هینمان أجرى و 

ریق وذلك عن ط ،العالقة بین التعلیم الجامعي وسوق العمل في ظل االقتصاد المعرفي استقصاء

الكشف عن المعارف والمهارات التي اكتسبها الطلبة في الجامعة أساس متین لمستقبل مهني ناجح 

وتمت عملیة جمع البیانات عن طریق استبانة  ، في ظل العصر الحالي عصر االقتصاد المعرفي

لمهارات افق بین اوطالبة من خریجي الجغرافیا. وكانت اهم النتائج: عدم تو  ) طالباً 257وزعت على (

  جنس.لا لمتغیر فروق تعزى وعدم وجودوالمعارف المكتسبة والكفاءات المطلوبة من الخریجین. 

الكشف عن مفهوم االقتصاد  إلى) 2011(وقد هدفت دراسة أبو نعیر والسرحان والزبون

خالله وعالقة ذلك  المتجددةالمعرفي من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانویة في األردن وادوارهم 

) معلما 120فقد تكونت عینة الدراسة من (، بمتغیرات الجنس والمؤهل العلمي والخبرة التدریسیة

. ) فقرة(26استبانة مكونة من  وقد تم تطویر، ومعلمة تم اختیارهم بالطریقة العشوائیة البسیطة

 م المتجددة منة خالله حظين مفهوم المعلمین لالقتصاد المعرفي وادوارهأواظهرت نتائج الدراسة 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجة فهم معلمي المرحلة الثانویة لمفهوم و  ،مرتفعةبدرجة 

االقتصاد المعرفي وادوارهم المتجددة من خالله تعزى لمتغیرات الجنس والمؤهل العلمي والخبرة 

  التدریسیة .
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 & Iqbal, Rasli, Heng,Tat, Ali)وحسان عليو  تاتو  هینغو راسلي و  اقبالأجرى و 

Hassan, 2011)   أوضح فیها ان الجامعات أصبحت  ،األداء الجامعي في مالیزیادراسة عن

تتشارك في تسویق االبتكارات التي فتحت األبواب لمؤسسات التعلیم العالي للبدء في تنظیم أنشطة 

ذلك كثیرا في ظل االقتصاد المعرفي. وكوبینت الدراسة ان دور الجامعات تغیر  المشاریع المختلفة.

ركزت على ضرورة االستثمار في مجاالت التعلیم والتنمیة واالبتكار. وقد تمت عملیة جمع البیانات 

) طالبا من جامعة 145في هذه الدراسة عن طریق االستبیان وكانت عینة االستبانة مكونة من (

باستخدام تقنیة النمذجة وكان من ابرز  (Sem)عة.مالیزیا وتم قیاس تأثیر السمات المحددة في الجام

نتائج هذه الدراسة ان هناك عالقة قویة بین الجامعة وبین السمات التي تؤثر على أداء الجامعة في 

  االقتصاد القائم على المعرفة.

لى الكشف عن درجة وعي طلبة جامعة إهدفت دراسة ) 2011جرى المهتدي والصمادي (وأ

) 24( ولغرض جمع البیانات تم اعداد استبانة مكونة من ،بمفاهیم االقتصاد المعرفي البلقاء التطبیقیة

واظهرت  ،) طالبة من طالبات كلیة عجلون الجامعیة150وتم تطبیقها على عینة مكونة من ( ،فقرة

ة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیو  ،النتائج ان هنالك درجة وعي متوسطة تمتلكها طالبات الكلیة

  لمتغیري المستوى الدراسي والتخصص. تعزى

ى بناء برنامج تدریبي یستند الى فلسفة اقتصاد المعرفة وتحدید إل) 2011الحربي (وهدفت دراسة 

دولة  التعلیم الصناعي في فاعلیته في تطویر مهارات التدریس واالتجاهات المهنیة لدى معلمي

تقسیمهم الى مجموعتین متساویتین بحیث تعرضت ) معلما تم 50تكونت عینة الدراسة من (و  ،الكویت

رق ذي اشارت النتائج الى وجود ف، و التجریبیة لبرنامج تدریب لمدة شهر وباستخدام بطاقة المالحظة

تصاد وء فلسفة االقفي ضواإلتجاهات المهنیة  معلمي التعلیم الصناعي  داءأفي داللة إحصائیة 

   .ریبیةلصالح افراد المجموعة التجالمعرفي وذلك 
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لى درجة ممارسة معلمي التربیة إ) دراسة هدفت التعرف 2011واجرى مصطفى والكیالني (

لدراسة تكونت عینة ا، من وجهة نظر مشرفیهماإلسالمیة  ألدوار المعلم في ضوء االقتصاد المعرفي 

،) مشرف62من( واظهرت النتائج ان درجة ممارسة  ، ) فقرة38استبانة مكونة من (وتم  إستخدام  ًا

نت من وجهة نظر مشرفیهم كامعلمي التربیة اإلسالمیة الدوار المعلم في ضوء االقتصاد المعرفي 

وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیري المؤهل العلمي والخبرة  ،بدرجة متوسطة

  االشرافیة.

الكشف عن درجة امتالك معلمي التربیة اإلسالمیة ومعلماتها  )2013(هدفت دراسة الخالديو 

 ،یمغرافیةدالتربیة والتعلیم في األردن لمفاهیم االقتصاد المعرفي في ضوء بعض المتغیرات ال وزارةفي 

 ) معلماً 93على عینة الدراسة (وطبقت  ،) فقرة35استبانة تكونت من ( ولتحقیق ذلك صممت

ارتفاع درجة امتالك افراد عینة الدراسة لمفاهیم االقتصاد  إلىئج وأشارت النتا ،) معلمة133(و

صفیة ودرجة متوسطة في اإلدارة ال المعرفي في كل من مجالي ,التخطیط للتدریس ,وتنفیذ التدریس,

ئیة وجود فروق ذات داللة إحصاو  التقویم وجمیع الوسائل التعلیمیة،ودرجة متدنیة في معظم مجاالت 

ولصالح   ة والخبر  افراد العینة لمفاهیم االقتصاد المعرفي باختالف المؤهل العلميفي درجة امتالك 

جنس فروق دالة باختالف ال فیما لم تظهر على التوالي،الخبرة األطول ذي ، ولاألعلىالمؤهل العلمي 

  والمرحلة التعلیمیة .

تماعیة ) الى التحقق من مدى وعي معلمي الدراسات االج2013هدفت دراسة العساف (و 

وقد  ،یةفي مدیریة عمان الثان بادوراهم التدریسیة في ضوء المناهج المبنیة على االقتصاد المعرفي

وكشفت نتائج الدراسة ان ، استبانةم بناء أداة ت، و ) معلما ومعلمة125تكونت عینة الدراسة من (

ان و  ،رتفعاالمعرفي كان موعي المعلمین بادوراهم التدریسیة في ضوء المناهج المبنیة على االقتصاد 
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 ،هناك فروقا ذات داللة إحصائیة تبعا لمتغیر المؤهل العلمي ولصالح الحاصلین على درجة الماجستیر

  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة تبعا لمتغیرات الخبرة والتخصص والجنس.و 

كفایات  ) التعرف على درجة ممارسة معلمي التربیة المهنیة2014هدفت دراسة الطویسي (و 

 ) مشرفاً 62تشكلت عینة الدراسة من ( االقتصاد المعرفي كما یراها المشرفون التربویون في األردن،

 جوكشفت النتائ، تم تطویر استبانة كأداة دراسة ) من مجتمع الدراسة، (%71ومشرفة وبنسبة بلغت 

صاد الصلة  بكفایات االقتذات  المتوسط الكلي لدرجة ممارسة معلمي التربیة المهنیة للمهارات أن

عدم وجود فروق ذات داللة و درجة ممارسة متوسطة، وب) 2.96المعرفي من وجهو نظر مشرفوهم (

وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر الخبرة و ، إحصائیة تعزى الثر متغیر المؤهل العلمي

  ولصالح ذوي الخبرة الحدیثة.

درجة تقدیرات رؤوساء اقسام الجامعات إلى ) التعرف 2016هدفت دراسة بوضیاف (و 

 الجزائریة لمعوقات تفعیل دور االقتصاد المعرفي في تطویر أداء الجامعات واثر كل من الجنس،

) رئیس قسم في الجامعات 60ولتحقیق ذلك تم تطویر استبانة طبقت على عینة مكونة من ( الخبرة،و 

یل وساء األقسام في الجامعات الجزائریة لمعوقات تفع: تقدیرات رؤ أن لىإوتوصلت الدراسة  ،الجزائریة

عدم وجود فروق ذات داللة و  ،دور االقتصاد المعرفي في تطویر أداء الجامعات كانت مرتفعة

  الخبرة.و  الجنس يإحصائیة تعزى لمتغیر 
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  التعقیب على الدراسات السابقة:

ربوي االقتصاد المعرفي في الجانب التیتضح مما سبق تنوع الدراسات السابقة التي تناولت 

والتي ركزت جمیعها على أهمیة االقتصاد المعرفي وأن ظهوره أحدث تحوالت كبرى من حیث إضافة 

  المعرفة والتكنولوجیا في النظام التعلیمي.

)  الى ضرورة تجهیز المدارس بتكنولوجیا المعلومات (2009حیث أشارت دراسة المبسلي 

) فقد أشارت الى 2006( خالیلة اما دراسة، و باالنترنت والشبكات االلكترونیةواالتصاالت وربطها 

اإلصالح اإلداري للنظام التربوي األردني في ظل توجیه التعلیم نحو اقتصاد ضرورة بناء انموذج 

  المعرفة .

) من حیث ارتفاع 2013( العساف ) ودراسة2011(ابونعیر والسرحان والزبون  اتفقت دراسة

لى عدم واتفقت الدراستان عامتالك افراد عینة الدراسة من المعلمین لمفاهیم االقتصاد المعرفي .درجة 

غیري رفي تبعا لمتوجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجة وعي المعلمین لمفاهیم االقتصاد المع

  لمي .عالخبرة والجنس بینما اختلفت في وجود فروق ذات داللة إحصائیة  تعزى لمتغیر المؤهل ال

في وجود فروق ذات داللة ) ( 2013مع دراسة العساف) (2013الخالدي دراسة اتفقتو 

في وعي المعلمین لمفاهیم االقتصاد المعرفي تبعا لمتغیر المؤهل العلمي وعدم وجود فروق إحصائیة 

  ذات داللة إحصائیة في وعي المعلمین  تعزى لمتغیر الجنس.

)  بتدني مستوى امتالك المعلمین 2005( عیادات ودراسة) 2005 (واتفقت دراسة بطارسة

  لكفایات ومهارات االقتصاد المعرفي .
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) من حیث درجة (2014) ودراسة الطویسي2011(اتفقت دراسة مصطفى والكیالني و 

 قتواتف ممارسة المعلمین لكفایات االقتصاد المعرفي من وجهة نظر مشرفوهم بدرجة متوسطة.

اد قتصوجود فروق ذات داللة إحصائیة لدرجة ممارسة المعلمین لكفایات االعلى عدم الدراستان 

متغیر الخبرة لل العلمي بینما اختلفت في وجود فروق ذات داللة إحصائیة المعرفي تعزى لمتغیر المؤه

  لدى المشرف التربوي.

  اما مایمیز الدراسة  الحالیة عن الدراسات السابقة :

ة المستهدفة(القادة األكادیمیین) حیث ال توجد دراسات تناولت اهم مایمیز هذه الدراسة الفئ

االقتصاد المعرفي بكفایاته المختلفة وتاثیرها على القادة األكادیمیین، حیث أن اغلب الدراسات  التي 

كون هذه ومن هنا ست االقتصاد المعرفي كانت موجهة لفئة المعلمین في المدارس كفایات بحث في 

  الدراسة من اهم الدراسات التي  بحثت في االقتصاد المعرفي بالنسبة للجامعات.

ومایمیز هذه الدراسة أیضا عن غیرها من الدراسات السابقة انها تطرقت لموضوع (ممارسة 

القادة األكادیمیین بالجامعات األردنیة لكفایات االقتصاد المعرفي) وهو موضوع حدیث نوعا ما وال 

انت ك توجد علیه الكثیر من الدراسات وذلك الن اغلبیة الدراسات التي أجریت حول االقتصاد المعرفي

دور المعلم والمتعلم فیه وكیفیة اعدادهم  في ظل التوجه لالقتصاد و تدور حول معاییره ومرتكزاته 

، وأیضا كیفیة تغییر المناهج وبنائها بطریقة تتناسب مع التوجهات العالمیة نحو االقتصاد المعرفي

  المعرفي.

س درجة ممارسة القادة تختلف الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة في انها تحاول قیا

االكادیمیین بالجامعات األردنیة لكفایات االقتصاد المعرفي من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس، 



38 
 

معرفة  وحاولت ،ووجه االختالف انها تطرقت ألكثر من مجال وبعد یرتكز علیه االقتصاد المعرفي

ي عملهم ممارستهم لهذه الكفایات ف مدى و كفایات االقتصاد المعرفي التي یمارسها القادة األكادیمیین

  كقادة أكادیمیین داخل الجامعة.
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  الثالث الفصل

  طریقة واالجراءاتال

  

  منهجیة الدراسة المستخدمة

  مجتمع الدراسة

  عینة الدراسة

  أداة الدراسة

  صدق أداة الدراسة

  ثبات أداة الدراسة

  إجراءات الدراسة

  متغیرات الدراسة

  المعالجة اإلحصائیة     
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 الفصل الثالث

  الطریقة واإلجراءات

 الدراسة، ةألدا ووصفاً  وعینتها، ومجتمعها، المستخدم، الدراسة لمنهج عرضاً  الفصل هذا یتضمن

 تحلیل في استخدمت التي اإلحصائیة والمعالجة الدراسة، ومتغیرات وثباتها، صدقها إیجاد وكیفیة

جراءات البیانات   .الدراسة وإ

  :الدراسة جیةمنه

 الذي العلمي المنهج وهو المسحي الوصفي المنهج استخدام تم الدراسة أهداف تحقیق أجل من

  .الدراسة بأغراض یفي

  :الدراسة مجتمع

 في الجامعات االردنیة الحكومیة أعضاء هیئة التدریس جمیع من الدراسة مجتمع یتكون

) .إذ بلغ عدد أعضاء هیئة التدریس  12ي محافظة العاصمة عمان والبالغ عددها ( ف والخاصة

  ).1كما هو موضح في الجدول (  ) 2993 (فیها 

) مجتمع الدراسة المكون من أعضاء هیئة التدریس  في الجامعات األردنیة في (1الجدول 
  .2017/2018العاصمة عمان حسب الرتبة األكادیمیة للعام 

  المجموع   أستاذ مساعد  أستاذ مشارك  أستاذ  الجامعة 

 1179 314 428 437  الجامعة األردنیة 
 89 33 25 31  جامعة عمان العربیة 

 152 81 36 35  جامعة الشرق األوسط 
 212 135 54 23  جامعة عمان األهلیة 

 209 110 61 38  جامعة العلوم التطبیقیة 
 230 167 34 29  جامعة البتراء 

جامعة اإلسراء األردنیة 
  الخاصة 

28 56 163 247 
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األردنیة جامعة االزیتونة 
  الخاصة 

24 56 172 252 

ة سمیة ر جامعة االمی
  للتكنولوجیا 

16 31 51 98 

 32 20 12 0  ا االنرو -كلیة العلوم التربویة 
 40 27 9 4  الجامعة العربیة المفتوحة 

 253 145 65 41  جامعة العلوم اإلسالمیة 
 2993 1418 867 706  المجموع

  :الدراسة عینة

ة كماهو موضح في عشوائی عنقودیة عینة اختیار :األولى للمعاینة طریقتین استخدام تم

  ).2الجدول(

  توزیع عینة الدراسة بالطریقة العنقودیة العشوائیة.) 2الجدول(

  المجموع  ستاذ مساعدأ  أستاذ مشارك  أستاذ  الجامعة
 1179 314 428 437  الجامعة األردنیة 

 152 81 36 35  جامعة الشرق األوسط 
 230 167 34 29  جامعة البتراء 

 247 163 56 28  جامعة اإلسراء األردنیة الخاصة 
 252 172 56 24  جامعة الزیتونة األردنیة الخاصة 

 2060 897 610 553  المجموع 
  

 العاملین حسب متغیر الجنس ،وحدد عددوالثانیة : إختیار عینة طبقیة عشوائیة نسبیة من 

أفرادها في ضوء عدد أفراد المجتمع وذلك بالرجوع إلى جدول تحدید حجم العینة من حجم المجتمع 

) توزیع عینة الدراسة حسب متغیرات  3)  ویوضح الجدول ( Higgins, 2001الذي أعده هیقنز (

  الجنس ،الكلیة ،الرتبة األكادیمیة ،وعدد سنوات الخبرة .
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  حسب متغیراتها الدراسة عینة عیتوز ) 3الجدول(
 المجموع العدد  المستوى  المتغیر

 الجنس
 118 ذكر

304 

 186 أنثى

 الكلیة
 165 علمیة

 139 إنسانیة

 األكادیمیة الرتبة

 125 أستاذ

 93 مشارك أستاذ

 86 مساعد أستاذ

 121  سنوات 5 من أقل  الخبرة سنوات عدد

 101 سنوات 10 من اقل – سنوات 5

 82  فأكثر سنوات 10

  :الدراسة أداة

ادة درجة ممارسة الق لقیاساستبانة تطویر قامت الباحثة ب الدراسة أهداف تحقیق ألغراض

 .سوجهة نظر أعضاء هیئة التدریمن لكفایات االقتصاد المعرفي   ین  بالجامعات االردنیةاألكادیمی

شدیفات  كدراسة المتعلقة بهذا المتغیر السابقة والدراسات النظري األدب على االطالع بعدوذلك 

 للدراسة كأداة االستبانة استخدام تم (2013) ,ودراسة الطویسي  ) ،2013هواري (، وال2007)(

 للبحث األساسیة الدیموغرافیة للمعلومات باإلضافة فقره (49) من یة وتكونت النهائ صورتها حیث

  ).(4الجدول في موضح هو كما فقرات، لعدة مقسمة
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 استبانة كفایات اإلقتصاد المعرفي أسئلة تشكیلة و مجاالت) 4الجدول (

  التسلسل
 عدد  االستبانة مجاالت

 الفقرات

 10  الشخصیة الكفایات 1

 7 واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا كفایات 2

 8 .والتقویم القیاس كفایات 3

 17 .المهني والنمو القیادیة الكفایات 4

 7  والتفاعل االتصال كفایات 5
 49  االستبانة فقرات مجموع 

 (4)، جدا مرتقعة (5):وهي مستویات خمسةل حدت إذ الخماسي، لیكرت سلم اعتماد وتم

 كما المرتفعة، درجة (5)الدرجة تمثل اذا جدا، منخفضة (1)، منخفضة (2)، متوسطة (3)مرتفعة،

   متدنیة درجة (1)الدرجة تمثل

  :الدراسة أداة صدق

  :الدراسة لألداة الظاهري الصدق -أ

 مجموعة على بعرضها ثةالباحقامت  إذ الظاهري الصدق استخدام تم األداة صدق من للتأكد

 الجامعات في العاملین التدریس هیئة أعضاء من والخبرة االختصاص ذوي من المحكمین

 بالمالحظات وأخذت ،) 3كما هو موضح في الملحق رقم (  (10)  والبالغ عددهم,األردنیة

 موافقة نسبة على  حصلت التي الفقرات على اإلبقاء وتم المحكمون قترحهاا التي والتوصیات

 مناسبة الطریقة هذه وتعد  ) فقرة 55من أصل (   ات) فقر  6بحیث تم حذف (  فأكثر  (80%)

  .لقیاسه وضعت ما تقیس أن ممكن فقراتها أن أي لالستبانة الظاهري الصدق على للحكم

  )الداخلي االتساق صدق(لألداة البنائي الصدق -ب

 التحلیل (5)الجداول ویوضح ،التحقق من خالل إیجاد معامالت ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلیة تم  

  .الدراسة أداة مجاالت لفقرات االرتباط معامل
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 الممارسة بدرجة یتعلق فیما إلیه المنتمیة للمجال الكلیة بالدرجة الدراسة أداة فقرات ارتباط معامالت) 5الجدول (
  .لألداة

 أعضاء نظر وجهة من المعرفي االقتصاد لكفایات األردنیة الجامعات في األكادیمیین القادة ممارسة درجة
  التدریس هیئة

 االرتباط معامل م االرتباط معامل  م االرتباط معامل م المجال

 الكفایات
 الشخصیة

1 0.525** 2 0.624** 3 0.519** 
4 0.603** 5 0.552** 6 0.291** 

7 0.628** 8 0.283** 9 0.565** 

10 0.581**     

 تكنولوجیا كفایات
 المعلومات

 واالتصاالت

11 0.531** 12 0.649** 13 0.324** 
14 0.629** 15 0.698** 16 0.748** 

17 0.650**     

 القیاس كفایات
 .والتقویم

18 0.671** 19 0.328** 20 0.548** 

21 0.769** 22 0.703** 23 0.575** 

24 0.425** 25 0.688**   

 القیادیة الكفایات
 .المهني والنمو

26 0.590** 27 0.419** 28 0.605** 

29 0.659** 30 0.649** 31 0.482** 

32 0.386** 33 0.598** 34 0.241** 

35 0.522** 36 0.462** 37 0.562** 

38 0.385** 39 0.563** 40 0.530** 

41 0.506** 42 0.402**   

 االتصال كفایات
  والتفاعل

43 0.416** 44 0.607** 45 0.515** 

46 0.654** 47 0.499** 48 0.420** 

49 0.480**     

  للمجاالت الكلیة والدرجة الفقرة درجة بین االرتباط معامالت قیم أن  (5)الجدول من یتضح

  وهي قیم مقبولة لغایات هذه الدراسة.(241.-769.) تراوحت بین  موجبة قیم جمیعها

  

  : الدراسة أداة ثبات

ــــة أداتي ثبات من للتأكد ــــتطالعیة عینة على توزیعها تم الدراســـ  فرد (20) من مكونة اســـ

ـــــبوعـان، مـدتـه زمني بفـارق مرتین، ــــ ــــ ــتخراج أسـ ــــ ـــــ ـــــون االرتباط معـامل واســـ ــــ ــــ  Pearson) بیرسـ
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Correlation)  ــــتخراج بهدف المرتین، في درجاتهم بین ــــ  تطبیق جرى لألداة الثبات معامل اســ

ــق مدى یقیس إذ ككل؛ واألداة المجاالت جمیع على (كرونباخ ألفا) معادلة ــــ  إجابات في التناســــ

 . لالستبانة األداة ثبات یبین (6)والجدول االستبانة، في الموجودة الفقرات كل عن المستجیبین

 ثبات معاملو  (Pearson Correlation) بیرسون بطریقة التطبیق ثبات معامل )6جدول(
  ). ألفا كرونباخ( بطریقة األداة

 االستبانة مجاالت  األداة
معامل ارتباط 

  بیرسون
 معامل

  ألفا كرونباخ 
 0.692 0.853  الشخصیة الكفایات 

 0.689 0.845 واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا كفایات

 0.730 0.778 .والتقویم القیاس كفایات

 0.810 0.889 .المهني والنمو القیادیة الكفایات

 0.522 0.731  والتفاعل االتصال كفایات

 0.914 - ككل االستمارة

درجة ممارسة القادة األكادیمیین في الجامعات األردنیة لكفایات  االستبانة ثبات معامل أن یالحظ

 ومقدارهكرونباخ الفا  معامل باستخدام االقتصاد المعرفي من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس

 ألغراض مقبولة تّعد القیم وهذه المعرفي، االقتصاد لكفایات ممارسة درجة الستبانة (0.914)

   .السابقة الدراسات إلیه توصلت ما ضوء في عالیة قیمة وهي الحالیة، الدراسة

 : الدراسة إجراءات

  تتتلخص إجراءات الدراسة بما یأتي :

  مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة.-

  تحدید مجتمع الدراسة وعینتها. -

 إعداد االستبانة في جمع المعلومات . -
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 التعلیم وزارة إلى موجه األوسط الشرق جامعة رئاسة من مهمة تسهیل كتاب على الحصول -

  4)كما ورد في الملحق( مالعل والبحث العالي

  ي موجه إلى الجامعات العلم والبحث العالي التعلیم وزارة من مهمة تسهیل كتاب على الحصول -

  ).5الملحق( 

   تم التحقق من صدق االستبانة وثباتها. -

) استبانة   400توزیع االستبانة على أعضاء هیئة التدریس في الجامعات الخمس إذ تم توزیع (  -

وبالتالي تم التحلیل بناء على  كونها ناقصة الفقرات 26)وتم استبعاد ( منها )330وتم استرداد (

.) وكانت النتیجة 76( (304\400)*% = لتساوي االسترجاعحیث تم احتساب نسبة ) استبانة 304(

ي استجابة أعضاء هیئة التدریس في ملئ االستبانات ووجود الوقت الكافبسبب بهذه النسبة المرتفعة 

عادة جمعها.   لوتزیع االستبانات وإ

  . إحصائیاً  لهاتحلیجمع البیانات و  -

  واالجتماعیة.) للعلوم اإلنسانیة spssتحلیل البیانات احصائیا بإستخدام الرزمة اإلحصائیة ( -

 .الخامس الفصل في ومناقشتها الرابع الفصل في النتائج عرض -

  .نتائج من إلیه التوصل سیتم ما على بناًء  والمقترحات التوصیات تقدیم - 

  :متغیرات الدراسة 

 :على الدراسة اشتملت

  :التالیة المستقلة متغیراتال  -أ

  .)أنثى ذكر،(الجنس -

 .) إنسانیة ، علمیة(الكلیة -
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  .)مساعد أستاذ ، مشارك أستاذ ، أستاذ(األكادیمیة الرتبة -

 ).فأكثر سنوات  10، سنوات  10من أقل –  سنوات 5 فأقل، سنوات5( الخبرة سنوات عدد -

 المعرفي قتصاداالقادة االكادیمیین بالجامعات األردنیة لكفایات ال ممارسة درجة: التابع المتغیر-ب

 التدریس.وجهة نظر أعضاء هیئة من 

 :اإلحصائیة المعالجة

ات من خالل تطبیق البرنامج البیان لمعالجة اآلتیة اإلحصائیة الوسائل استخدام تم 

  ) :spssاإلحصائي (

  والدرجة  ة والرتبالمعیاری اتواالنحراف ةالحسابی طاتالمتوسلإلجابة عن السؤال األول تم استخدام  -

 بالنسبة مستقلتین لعینتین (t - test) التائي االختبار استخدام تم لإلجابة عن السؤال الثاني -

للتعرف إلى داللة فروق  (One – way ANOVA) األحادي التباین تحلیلو ، والكلیة الجنس لمتغیري

في متوسطات درجات إستجابات أفراد عینة الدراسة على فقرات اإلستبانة ومجاالتها التي تعزى 

  .هیالفروق لصالح أي فئة تم استخدام اختبار شیف ولمعرفة  .الخبرة وسنوات األكادیمیة الرتبة لمتغیري

  .یجاد معامل الثباتإل كرونباخ الفاتم استخدام معامل  -

  لتحدید درجة ممارسة القادة األكادیمیین تم اعتماد المعیار االتي : -

عدد المستویات ) ألبدال اإلجابة مقسومة على 1الحد األدني للمقیاس (-) 5الحد األعلى للمقیاس (

  أي:

 1.33 .    المدىعدد المستویات ویساوي :\القیمة الدنیا للبدیل -القیمة العلیا للبدیل 
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  ( 2.33- 1)من المنخفض المستوى یكون وبذلك

  (3.67 – 2.34)من المتوسط المستوى ویكون

  .( 5-3.68)من المرتفع والمستوى

   



49 
 

    

  الرابع الفصل

  نتائج الدراسة

  

  :األول السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج

  :الثاني السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج
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  الرابع الفصل

  الدراسة نتائج

ــــل هذا یهدف ـــتجاباتتمثل  التي النتائج عرض إلى الفصـــ ــة أفراد اســــ ــــ  فقرات على الدراسـ

ـــائیة البیانات وتحلیل الدراســــــة، إجراءات تطبیق بعد وذلك األداة،  یلي وفیما جمعت، التي اإلحصـــ

بالجامعات   یناألكادیمیادة درجة ممارسة الق قیاس  إلى الدراسة ھذه تھدف , الدراسـة لنتائج عرض

 اإلجابة خالل من وذلك ، وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس من لكفایات االقتصاد المعرفي األردنیة 

  :اآلتیة األسئلة عن

 

 :األولل السؤا عن باإلجابة المتعلقة النتائج

ة الق اد المعرفي  ین األكادیمی ادة ما درجة ممارس من وجھة بالجامعات األردنیة لكفایات االقتص

  ؟نظر أعضاء ھیئة التدریس

ــؤال هذا عن لإلجابة ــــ ـــتخراج تم الســـ ــــ ــطات اســ ــــ ــابیة المتوســـ ــــ  الرتبة و   المعیاریة واالنحرافات الحســـ

لكفایات  الجامعات االردنیة ب  یناألكادیمی ادةدرجة ممارسة الق مقیاس على الدراسة افراد جاباتستال

  . ذلك یوضح (7) والجدول ، من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس االقتصاد المعرفي 

 ادةممارسة الق درجة لمجاالت والرتب ةالمعیاری تواالنحرافا الحسابیة لمتوسطاتا) 7الجدول (

 المعرفي من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریسلكفایات االقتصاد  بالجامعات األردنیة  ینألكادیمیا
 مرتبة ترتیبا تنازلیا

 المجال المجال
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

 درجة
 الممارسة

 الترتیب

 1 مرتفعة 0.49 3.81 الشخصیة الكفایات 1

 2 مرتفعة 0.49 3.80  والتفاعل االتصال كفایات 5

 3 مرتفعة 0.47 3.78 .المهني والنمو القیادیة الكفایات 4

 4 مرتفعة 0.55 3.72  واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا كفایات 2
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 5 متوسطة 0.60 3.62 والتقویم القیاس كفایات 3

  مرتفعة 0.42 3.75  ككل االداة

ـــابیة المتوســـــطات أن (7)الجدول من یظهر ة  لدرجة على الدراســـــة عینة افراد لموافقة الحســ ممارس

اء ھیئة  بالجامعات األردنیة  یناألكادیمیادة الق اد المعرفي   من وجھة نظر أعض لكفایات االقتص

ـــــة وبدرجة  (3.62-3.81)بین ما تراوحت ،التدریس ــــ  عدا ما المجاالت، لجمیع مرتفعة ممارسـ

ـــة بدرجة والتقویم القیاس كفایات الثالث المجال ـــطة ممارســ  حیث من المجاالت ترتیب وجاء متوســ

 الكفایات والتفاعل، االتصـــال كفایات ، الشـــخصـــیة الكفایات :االتي النحو على الحســـابي المتوســـط

 وبلغ . والتقویم القیاس كفایات واالتصــــاالت، المعلومات تكنولوجیا كفایات المهني، والنمو القیادیة

  . مرتفعة ممارسة وبدرجة (3.75) المعرفي االقتصاد الكفایات لدرجة الكلي الحسابي المتوسط

ــطات حســــاب تم فقد تحتها، تندرج التي المجاالت وفق الفقرات تحدید أجل ومن  الحســـــابیة المتوســ

ة الق لدرجة المعیاریة واالنحرافات اد  بالجامعات األردنیة  ین األكادیمیادة ممارس لكفایات االقتص

اء ھیئة التدریس  كل لفقرات ترتیب وضـــع وتم حده، على فقرة لكل المعرفي  من وجھة نظر أعض

  :المجاالت حسب للنتائج عرض یأتي وفیما مجال،

 :  الشخصیة الكفایات : االول المجال

ــتمل ة الق درجة تقیس فقرات  (10)على المجال هذا أشـــ  بالجامعات األردنیة  ین األكادیمی ادة ممارس

اء ھیئة التدریس لكفایات االقتصاد   الكفایات الشـخصیة  مجال في المعرفي  من وجھة نظر أعض

  .ذلك یبین (8) والجدول ،
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 الشخصیة الكفایات مجال لفقرات والرتب المعیاریة واالنحرافات الحسابیة متوسطات) 8الجدول(
 من وجھة نظرلكفایات االقتصاد المعرفي  لجامعات االردنیة با  ادة األكادیمیین ممارسة الق لدرجة

 .تنازلیا مرتبة أعضاء ھیئة التدریس

  الفقرات الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

 درجة
 الممارسة

 الترتیب

 1 مرتفعة 0.86 4.20 .الجامعیة والمؤتمرات االجتماعات في بفاعلیة یشارك 6

 2 مرتفعة 0.78 4.16  بالمواعید التقیید عبر الوقت یحترم 2

 3 مرتفعة 0.91 4.06  .األخرین آراء یحترم 8

 4 مرتفعة 0.89 3.95  واضحة سلیمة بلغة األفكار عن یعبر 5

 5 مرتفعة 0.77 3.89 االخرین من البناء النقد یقبل 3

 6 مرتفعة 1.07 3.78 العمل على بإیجابیة یمتاز 4

 7 مرتفعة 0.84 3.74 .سلوكه في قدوة یكون 9

 8 متوسطة 0.97 3.64 .بالنفس بالثقة یتصف 1

7 
 التعاون عبر التدریس هیئة ألعضــاء المســاعدة یقدم
 .معهم

3.50 1.04 
 متوسطة

9 

 10 متوسطة 1.35 3.24 .اإلدارة في قراطيو الدیم األسلوب یطبق 10

  مرتفعة 0.49 3.81  ككل المجال
 المجال، فقرات من فقرة لكل  الرتبةو  المعیاریة واالنحرافات الحســـابیة المتوســـطات)8 (الجدول یبین

ــطات أن ویالحظ ككل، والمجال ــــ ــــابیة المتوسـ   40.20)-3.24 (بین تراوحت المجال لهذا الحســـ

ــــطة ممارســـــة بدرجة ــل فقد ككل المجال أما  .الفقرات لجمیع والمرتفعة المتوسـ ــــط على حصـــ  متوسـ

ــــــابي ــة وبدرجة (3.81)حسـ ــــ ـــــها (6)الفقرة األولى بالمرتبة وجاءت .مرتفعة ممارسـ ــــارك ":ونصــ  یشـــ

ــة ــــاعلیــــ ــــات في بفـ ــــاعــ ـــامعیــــــة والمؤتمرات االجتمــ ــــط ".الجـــ ــــ ــــ ـــابي بمتوســـ ــــ ـــــ ــــ  وانحراف (4.20)حســــ

ـــــة وبدرجة (0.86)معیاري ــــ ـــــها (2)الفقرة الثانیة بالمرتبة وجاءت  .مرتفعة ممارسـ ــــ  یحترم ”:ونصـ

 ممارســـة وبدرجة (0.78)معیاري وانحراف (4.16)حســـابي بمتوســـط ".بالمواعید التقیید عبر الوقت

ـــها (7)الفقرة األخیرة قبل بالمرتبة وجاءت .مرتفعة  التدریس هیئة ألعضـــــاء المســـــاعدة یقدم ":ونصــ

ـــــط". معهم التعاون عبر ــــ ـــــا بمتوســـ ــــ ـــة وبدرجة (1.04)معیاري وانحراف (3.50)يبحســـ ــــ ــــ  ممارسـ
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ــطة  ".اإلدارة في الدیمقراطي األســــلوب یطبق ":ونصـــــها (10)الفقرة األخیرة بالمرتبة وجاءت .متوســ

 .متوسطة ممارسة وبدرجة  (1.35)معیاري وانحراف (3.24)حسابي بمتوسط

 .واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا كفایات : الثاني المجال

ــــتمل ة الق درجة تقیس فقرات  (7)على المجال هذا أشـــ  بالجامعات األردنیة یین األكادیم ادة ممارس

اء ھیئة التدریس اد المعرفي  من وجھة نظر أعض  تكنولوجیا كفایات مجال في لكفایات االقتص

  .ذلك یبین  (9)والجدول .واالتصاالت المعلومات

 تكنولوجیا كفایات مجال لفقرات المعیاریة واالنحرافات الحسابیة لمتوسطات9) الجدول(
لكفایات االقتصاد  بالجامعات األردنیة  یناألكادیمی ادةممارسة الق لدرجة واالتصاالت المعلومات

ًامن وجھة نظر أعضاء ھیئة   المعرفي  ًا تنازلی   .التدریس مرتبة ترتیب

  الفقرات الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

 درجة
 الممارسة

 الترتیب

13 
ـــاء یكلف ـــ  عن بالمهام التدریس هیئة أعضـــ
  الحاسوب استخدام طریق

 1 مرتفعة 0.93 4.13

14 
ـــــایـا فهمـا یظهر ـــ  واألخالقیة القـانونیة للقضــ

 بالتكنولوجیا المتعلقة المجتمعیة
 2 مرتفعة 0.80 3.88

12 
ــتخدام على یشـــــجع  المعلومات تكنولوجیا اســـ

 .واالتصاالت
3.77 0.79 

 3 مرتفعة

15 
ـــن ــــ  عند البحث محركات أدوات اختیار یحسـ
  االنترنت استعمال

3.65 0.85 
 متوسطة

4 

11 
ــــیة المهارات یتقن ـــ ــــاسـ ــــتخدام في األســــ ـــ  اسـ

 الحاسوب
 5 سطةتو م 1.14 3.62

16 
 جهاز تطبیقات في البســیطة المشــكالت یعالج

  الحاسوب
 6 متوسطة 0.79 3.60

17 
ــعى ـــ  مجال في جدید هو ما مواكبة إلى یســـ

 التكنولوجیا
 7 متوسطة 1.11 3.36

  مرتفعة 0.55 3.72  واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا كفایات ككل المجال
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ـــــطات (9 )  الجدول یبین ـــــابیة المتوســـــ  فقرات من فقرة لكل الرتبةو  المعیاریة واالنحرافات الحســـــ

  ) 3.36-4.13ن(بی تراوحت المجال لهذا الحسابیة المتوسطات أن ویالحظ ككل، والمجال المجال،

ـــــة بدرجة ــــط على حصــــــل فقد ككل المجال أما . الفقرات لجمیع والمرتفعة متوســــــطة ممارسـ  متوســ

 األولى بالمرتبة وجاءت .متوســـطة ممارســـة وبدرجة (0.55) معیاري وانحراف (3.72)   حســـاب

ـــها (13)الفقرة ــــاء یكلف : ” ونصـــ ـــتخدام طریق عن بالمهام التدریس هیئة أعضــ ـــــوب اســـ   "الحاسـ

 بالمرتبة وجاءت .مرتفعة ممارســـــة ودرجة (0.93) معیاري وانحراف (4.13)  حســـــابي بمتوســـــط

ـــها (14)الفقرة الثانیة ــــ ــــ ــایا فهما یظهر :” ونصـــ ــــ ـــــ  المتعلقة المجتمعیة واألخالقیة القانونیة للقضـــ

ــــــط ". بالتكنولوجیا ــــابي بمتوسـ ـــــة ودرجة (0.80) معیاري وانحراف (3.88) حســـ   .تفعةمر  ممارســ

 جهاز تطبیقات في البســـیطة المشـــكالت یعالج ":ونصـــها (16) الفقرة األخیرة قبل بالمرتبة وجاءت

 وجاءت .متوســطة ممارســة ودرجة (0.79)معیاري وانحراف (3.60)حســابي بمتوســط ".الحاســوب

ـــــها  (17) الفقرة األخیرة بالمرتبة ــعى ":ونصـ  ".التكنولوجیا مجال في جدید هو ما مواكبة إلى یســــ

  .متوسطة ممارسة ودرجة (1.11) معیاري وانحراف (3.36)حسابي بمتوسط

  . والتقویم القیاس كفایات : الثالث المجال

 بالجامعات األردنیة  یناألكادیمی ادةممارسة الق درجة تقیس فقرات  (8)على المجال هذا شتملا

 .والتقویم القیاس كفایات مجالل من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریسي لكفایات االقتصاد المعرف

  .ذلك یبین (10)والجدول
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 والتقویم القیاس كفایات مجال لفقرات المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات10) الجدول (
لكفایات االقتصاد المعرفي  من وجھة نظر بالجامعات األردنیة   یناألكادیمی ادةممارسة الق لدرجة

 .تنازلیا مرتبة أعضاء ھیئة التدریس

 الفقرات الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

 درجة
 الممارسة

 الترتیب

24 
 األداء بمســتویات التدریس هیئة أعضــاء یزود

 .المطلوبة
 1 مرتفعة 0.78 3.99

19 
ـــتخدم ـــالیب یســــ  كافة تحقق التي التقویم أســــ
  المعرفیة المجاالت

3.98 0.97 
 2 مرتفعة

23 
ــة یمــــارس ــاء التقویم عملیــ  معــــاییر على بنــ
  ومعلنة معتمدة

3.68 0.78 
 3 مرتفعة

 4 متوسطة 0.85 3.66 اإلداریة العملیة لتحسین المختلفة النتائج یحلل 20

 5 متوسطة 0.91 3.62  المستمر الذاتي التقویم یمارس 18

21 
 هیئة أعضــــاء مســــتوى عن راجعة تغذیة یقدم

 .المناسب الوقت في التدریس
3.42 0.97 

 6 متوسطة

22  
ــذاتــي الــتــقــویــم أدوات یــبــنــي ـــ  تــراعــي الــتــي ال

 .الفردیة الحاجات
3.41 1.27 

 متوسطة
7 

25 
ـــابقــة األداء نتــائج یقــارن ـــ ـــ  الحــالیــة مع السـ

  القوة نقاط وتعزیز الضعف نقاط لمعالجة
3.19 1.42 

 8 متوسطة

  متوسطة 0.60 3.62  ككل المجال
 ، المجال فقرات من فقرة لكلالرتبة و  المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات (10)الجدول یبین

 بدرجة (3.19 –3.99)بین تراوحت المجال لهذا الحسابیة المتوسطات أن ویالحظ ككل، والمجال

     حسابي متوسط على حصل فقد ككل المجال أما .الفقرات لجمیع والمتوسطة المرتفعة ممارسة

  .متوسطة ممارسة وبدرجة (0.60) معیاري وانحراف)  (3.62 )

 األداء بمستویات التدریس هیئة أعضاء یزود ”:ونصها (24) الفقرة األولى المرتبةفي   وجاءت

 .مرتفعة ممارسة ودرجة (0.78) معیاري وانحراف (3.99) حسابي بمتوسط ".المطلوبة
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 المجاالت كافة تحقق التي التقویم أسالیب یستخدم ”:ونصها (19) الفقرة الثانیة بالمرتبة وجاءت

 .مرتفعة ممارسة ودرجة (0.97) معیاري وانحراف (3.98) حسابي بمتوسط ".المعرفیة

 تراعي التي الذاتي التقویم أدوات یبني :" ونصها (22) الفقرة األخیرة قبل بالمرتبة جاءت بینما

 .متوسطة ممارسة ودرجة (1.27) معیاري وانحراف (3.41) حسابي بمتوسط " .الفردیة الحاجات

 نقاط لمعالجة الحالیة مع السابقة األداء نتائج یقارن ":ونصها (25) الفقرة األخیرة بالمرتبة وجاءت

 ممارسة ودرجة  (1.42)معیاري وانحراف (3.19) حسابي بمتوسط ".القوة نقاط وتعزیز الضعف

  .متوسطة

 .المهني والنمو القیادیة الكفایات : الرابع مجالال
 

لكفایات بالجامعات األردنیة   یناألكادیمی ادة ممارسة الق لدرجة فقرة  (17)على المجال هذا شتملا

  .ذلك یبین (11) والجدول ،االقتصاد المعرفي   من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس

مجال الكفایات القیادیة والنمو  لفقرات  المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات) 11الجدول(
 من لكفایات االقتصاد المعرفي  الجامعات االردنیة ب ین األكادیمیادة ممارسة الق لدرجة المهني 

 .تنازلیا مرتبة سوجھة نظر أعضاء ھیئة التدری
 المتوسط  الفقرات الرقم

 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

 درجة
 الممارسة

 الترتیب

 1 مرتفعة 0.99 4.09 .المتوافرة الموارد ضوء في الحالي الوضع یحلل 32

ـــل یمثل الذي األمثل البدیل یختار 34  باقل المزایا افضــــ
 .العیوب

4.07 1.00 
 2 مرتفعة

 3 مرتفعة 0.83 4.04 .وقائي كمقیاس الفعلي األداء یتابع 41

ـــلطات العمل یفوض  37 ــبكة على بناء والســ  عالقات شـــ
 .التنظیمي الهیكل

3.97 0.80 
 4 مرتفعة

 5 مرتفعة 0.81 3.97 .المؤهلة التدریسیة الكوادر  توظیف في رأیه یبدي 38

 6 مرتفعة 0.93 3.94  المهني نموه في لالستمرار المستدام التعلم یدعم 27

 بالوضوح تتسم خطة بوضـع المنشـودة األهداف یحدد 31
 .المنطقي

3.90 0.78 
 7 مرتفعة
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ــارك 30 ـــ ــــ ــــور في یشـ ـــ  بالتطور المتعلقة الدورات حضـــ
 .التكنولوجي

3.87 0.79 
 8 مرتفعة

  9 مرتفعة 0.77 3.76  والتنفیذ تخطیط من بعمله كل بتحدید الخطة ینفذ 35
 10 مرتفعة 0.87 3.70 .والتطورات المستجدات یواكب 26

 11 مرتفعة 1.00 3.70  العاملین أداء معاییر بإعداد الرقابي الدور یتقن 40

ــدى بتحــــدیــــد الفعلي األداء یقیس 42 ــه مــ  مع مالءمتــ
 .المحددة المعاییر

3.69 0.96 
 12 مرتفعة

 13 متوسطة 1.14 3.67 .الجامعة في للعاملین البناء التوجیه مهارة یتقن 39

 االحتماالت من قائمة بناء طریق عن األبدال یحدد 33
 .االنشطة لسیر

3.51 0.84 
 14 متوسطة

 في األكادیمیین القادة مع المختلفة المعارف تبادل 28
 1.21 3.50  األخرى الجامعات

 15 متوسطة

 16 متوسطة 1.04 3.43 .العاملین لتنمیة بناءة اقتراحات یقدم 29

 17 متوسطة 1.23 3.41 .األهداف إلنجاز الضروریة األنشطة یحدد 36

  مرتفعة 0.47 3.78  ككل المجال
ـــطات )11 (الجدول یبین ــــ ــــابیة المتوســـ ــــ  فقرات من فقرة لكل الرتبة و  المعیاریة واالنحرافات الحســ

ـــــطات أن ویالحظ ككل، والمجال المجال، ــــ ـــابیة المتوســ ـــــ 4.09)-بین تراوحت المجال لهذا الحســـ

ـــة بدرجة  (3.41  ـــطة مرتفعة ممارســــ ـــــل فقد ككل المجال أما .الفقرات لجمیع ومتوســــ  على حصــ

ـــط ــــابي متوســ ــــة وبدرجة  (0.47)معیاري وانحراف ،(3.78)حسـ  بالمرتبة وجاءت  .مرتفعة ممارسـ

ــه  (32)الفقرة األولى ــــ ـــــع یحلل ":  ونصـــ ــــوء في الحالي الوضــــ ــــ ــــط ".المتوافرة الموارد ضـ ــــ  بمتوسـ

ــابي ــــ ــة ودرجة  (0.99)معیاري وانحراف    (4.09)حسـ ــــ  الثانیة بالمرتبة وجاءت .مرتفعة ممارســ

ــــها (34)الفقرة ــــ ـــــل یمثل الذي األمثل البدیل یختار”: ونصـ ــــط ".العیوب باقل المزایا افضــــ ــــ  بمتوســ

 األخیرة قبل بالمرتبة وجاءت  .مرتفعة ممارســــة ودرجة  (1.00)معیاري وانحراف (4.07)حســــابي

ــــها (29)الفقرة ـــابي بمتوســــــط  "العاملین لتنمیة بناءة اقتراحات یقدم ":ونصــ  وانحراف  (3.43)حســـ

 "ونصـــها  (36)الفقرة األخیرة بالمرتبة وجاءت .متوســـطة ممارســـة ودرجة      )  ) (1.04معیاري
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  (1.23)معیاري وانحراف  (3.41)حســابي بمتوســط. "األهداف إلنجاز الضــروریة األنشــطة یحدد:

  .متوسطة ممارسة ودرجة

 . والتفاعل االتصال كفایات : الخامس مجالال

 لكفایات ردنیة الجامعات األفي  ین األكادیمیادة ممارسة الق لدرجة فقرات (7) على المجال هذا شتملا

  لكذ یبین  (12)والجدول ، من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریساالقتصاد المعرفي  

مجال كفایات اإلتصال   لفقرات المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات) 12الجدول(
لكفایات االقتصاد المعرفي من ین بالجامعات األردنیة األكادیمی ادةممارسة الق لدرجة والتفاعل

  .تنازلیا مرتبة وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس
 المتوسط  الفقرات الرقم

 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

 درجة
 الممارسة

 الترتیب

 1 مرتفعة 0.96 4.10 .والنقاش الحوار مهارة یمارس 43

یأخذ باألفكار التي یطرحها أعضــاء هیئة التدریس من  48
 خالل االصغاء الیهم

4.05 0.91 
 2 مرتفعة

 3 مرتفعة 0.83 3.79 یعرض المعلومات والمعارف بأسلوب میسر وسلس 49

 4 مرتفعة 1.25 3.71 .یتواصل مع الطلبة بشكل یسهل تعلمهم 45

یفسح المجال ألعضاء هیئة التدریس لممارسة الحوار  46
 .البناء بینهم

3.70 0.98 
 5 مرتفعة

یوظف وســــائل االتصــــال االلكترونیة في التواصــــل مع  47
  المجتمع المحلي

3.64 0.89 
 6 متوسطة

ــل االتصـــــال مهارات ینمي 44  لدى االخرین مع والتواصـــ
 .التدریس هیئة أعضاء

3.62 0.84 
 7 متوسطة

  مرتفعة 0.49 3.80  ككل المجال
ــطات )12 (الجدول یبین ــــ ــابیة المتوســــ ــــ  المجال، فقرات من فقرة لكل  المعیاریة واالنحرافات الحســــ

ــابیة المتوســــطات أن ویالحظ ككل، والمجال  بدرجة )4.10-3.62 (بین تراوحت المجال لهذا الحســ

         حســابي متوســط على حصــل فقد ككل المجال أما .الفقرات لجمیع والمتوســطة مرتفعة ممارســة

ـــــة وبدرجة  (0.49)معیاري وانحراف (3.80)  (43)الفقرة األولى بالمرتبة وجاءت  .مرتفعة ممارسـ
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ـــها ــط ".والنقاش الحوار مهارة یمارس” : ونصــــ ــــابي بمتوســـــ  (0.96)معیاري وانحراف  (4.10)حســـ

 یطرحها التي باألفكار خذؤ ی: " ونصــــها  (48)الفقرة الثانیة بالمرتبة وجاءت ، مرتفعة ممارســــة ودرجة

ـــاء ــــ ــــ ــغاءاإل خالل من التدریس هیئة أعضــ ــــ ــــ ـــــط ".لیهمإ صـــ ــــ ــــــابي بمتوســــ ــــ  وانحراف  (4.05)حســـ

ــــة ودرجة  (0.91)معیاري ــــ ـــــها  (47)الفقرة األخیرة قبل بالمرتبة وجاءت .مرتفعة ممارســـ ــــ :  ونصــ

ـــط " المحلي المجتمع مع التواصــــل في االلكترونیة االتصــــال وســــائل یوظف" 3.64) حســــابي بمتوسـ

: ونصــها  (44)الفقرة األخیرة بالمرتبة وجاءت .متوســطة ممارســة ودرجة  (0.89)معیاري وانحراف(

ــال مهارات ینمي" ــل االتصـــ ــــاء لدى االخرین مع والتواصـــ   حســـــابي بمتوســـــط ".التدریس هیئة أعضـ

  .متوسطة ممارسة ودرجة  (0.84)معیاري وانحراف) (3.62

  : الثاني السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج

ـــائیة داللة ذات فروق هناك هل ــتوى عند إحصـــ ـــ ــــطات بین )α≥ (0.05مسـ  متوســ

ــتجابة ــة كفایات االقتصـــــاد المعرفي بالجامعات أ اســ ــاء هیئة التدریس في درجة ممارســـ عضـــ

 والكلیة، األكادیمیة، والرتبة  الجنس، )تغیراتم إلى تعزى األردنیة لدى القادة االكادیمیینن 

  الخبرة؟ وسنوات

  :الجنس متغیر -

بالجامعات  القادة االكادیمییندرجة ممارســة ل المعیاریة واالنحرافات الحســابیة المتوســطات حســاب تم

 كما الجنس، لمتغیر تبعا من وجهة نظر أعضــاء هیئة التدریس االقتصــاد المعرفي كفایاتاألردنیة ل

  .االختبار ذلك نتائج (13)الجدول ویوضح المستقلة، للعینات ،(t-test )اختبار تطبیق تم
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لدرجة ممارسة القادة االكادیمیین  المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات)13الجدول(
-t)ارواختبمن وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس االقتصاد المعرفي  كفایاتبالجامعات األردنیة ل

test) ، الجنس لمتغیر تبعا.  

  االستبانة مجاالت  م
ـــتوى  مســـ
 المتغیر

ــدد  عــــ
 األفراد

 المتوسط
 االنـحراف
 المعیاري

 (ت)قیمة
 مســتوى
 الداللة

1 
 0.47 3.92 118 ذكور الشخصیة الكفایات

2.87 0.00* 
 0.50 3.75 186 إناث

2 
ــــات ــــایـ ـــا كــفـ ــ  تــكــنــولــوجــی
 واالتصاالت المعلومات

 *0.00 2.69 0.55 3.82 118 ذكور
 0.53 3.65 186 إناث

3 
 0.54 3.79 118 ذكور والتقویم القیاس كفایات

 0.60 3.51 186 إناث *0.00 4.12

4 
 والنمو القیادیة الكفایات
  المهني

 0.51 3.85 118 ذكور
1.97 0.05* 

 0.45 3.74 186 إناث

5 
 0.49 3.83 118 ذكور والتفاعل االتصال كفایات

0.64 0.04* 
 0.48 3.79 186 إناث

 ككل األداة
 *0.03 2.99 0.42 3.85 118 ذكور
 0.41 3.70 186  إناث

  .(α≤0.05)الداللة مستوى عند إحصائیة دالة*

لدرجة ممارســة  (α≤0.05) الداللة مســتوى عند إحصــائیة داللة ذات فروق وجود 13)ل (الجدو  یبین

ـــــاء  ــــاد المعرفي  من وجهة نظر أعضــــ یئة هالقادة االكادیمیین بالجامعات االردنیة  لكفایات االقتصـــــ

ــوبة)ت( قیمة الى اســــتنادا ،الجنس لمتغیر تبعاالتدریس   (2.99) بلغت إذ الكلیة، الدرجة على المحســ

 الذكور فئة لصـــالح الفروق هذه وان ، االســـتمارة مجاالت جمیع في وكذلك . (0.03) داللة وبمســـتوى

 . الفئة لهذه المتوسط ارتفاع بدلیل
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  : الكلیة متغیر -

لدرجة ممارســة القادة االكادیمیین بالجامعات  المعیاریة واالنحرافات الحســابیة المتوســطات حســاب تم

ــــاد المعرفي ــاء هیئة التدریس األردنیة لكفایات االقتصـــ ــــ  الكلیة، لمتغیر تبعا ، من وجهة نظر أعضـ

  .االختبار ذلك نتائج (14) الجدول ویوضح المستقلة، للعینات (t-test ) اختبار تطبیق تم كما

لدرجة ممارسة القادة االكادیمیین   المعیاریة واالنحرافات الحسابیة لمتوسطاتا) 14الجدول(
-t)بارواختبالجامعات األردنیة لكفایات االقتصاد المعرفي من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس  

test)، الكلیة لمتغیر تبعا.  

 مستوى  االستبانة مجاالت  م
 المتغیر

 عدد
 األفراد

 المتوسط
 االنحراف
 المعیاري

 (ت)قیمة
 مستوى
 الداللة

1 
ــــات ـــ ــای ـــ ــفــ ـــ ــكــ ـــ ــ  ال

 الشخصیة

 0.17 1.36- 0.52 3.78 165 علمیة
 0.46 3.86 139 إنسانیة

2 

 تكنولوجیا كفایات
ــــات ــــومـ ــــعــــل ــم ــ  ال

 واالتصاالت

 0.58 3.70 165 علمیة

-0.51 0.60 
 إنسانیة

139 3.73 0.50 

3 
 القیــاس كفــایــات
  والتقویم

 0.63 3.59 165 علمیة
-0.99 0.32 

 0.55 3.66 139 إنسانیة

4 
 القیادیة الكفایات

 المهني والنمو

 0.49 3.74 165 علمیة
 0.45 3.82 139 إنسانیة 0.13 1.48-

5 
 االتصـــال كفایات

  والتفاعل
 0.19 1.30 0.52 3.84 165 علمیة
 0.44 3.76 139 إنسانیة

 ككل األداة
 0.45 3.73 165 علمیة

-1.00 0.31 
 0.39 3.78 139  إنسانیة

  .(α≤0.05)الداللة مستوى عند إحصائیة دالة*

ــة القادة االكادیمیین  إحصــــائیة داللة ذات فروقعدم وجود  (14) الجدول یبین لدرجة ممارســ

 لمتغیر تعزى  لكفایات االقتصاد المعرفي من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریساألردنیة بالجامعات 

ــتوى عند (1.00-)ككل لألداة ) ت(  قیمة بلغت حیث ، ككل داةألا في ،الكلیة   (0.31)داللة مســـــ

 . االستمارة مجاالت جمیع في وكذلك .حصائیاإ دالة غیر وهي
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  : االكادیمیة بالرت متغیر -

لدرجة ممارســة القادة االكادیمیین بالجامعات  المعیاریة واالنحرافات الحســابیة المتوســطات حســاب تم

 (15)الجدول ویوضــح ، األردنیة لكفایات االقتصــاد المعرفي من وجهة نظر أعضــاء هیئة التدریس

  .االختبار ذلك نتائج

القادة االكادیمیین لدرجة ممارسة  المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات) 15الجدول(
 لمتغیر تبعا ، التدریس هیئة أعضاء نظر وجهة المعرفي لكفایات االقتصاد األردنیة بالجامعات

 .االكادیمیة الرتبة

 المجال
 المتوسط العدد االكادیمیة الرتبة

 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

 الشخصیة الكفایات
  

 0.50 3.87 125 أستاذ

 0.51 3.77 93 مشارك أستاذ

 0.46 3.78 86 مساعد أستاذ

 0.49 3.81 304 المجموع

 تكنولوجیا كفایات
 واالتصاالت المعلومات

 0.49 3.82 125 أستاذ

 0.54 3.63 93 مشارك أستاذ

 0.60 3.65 86 مساعد أستاذ

 0.55 3.72 304 المجموع

 والتقویم القیاس كفایات
 

 0.65 3.65 125 أستاذ

 0.55 3.56 93 مشارك أستاذ

 0.57 3.63 86 مساعد أستاذ

 0.60 3.62 304 المجموع

 والنمو القیادیة الكفایات
  المهني

 0.49 3.86 125 أستاذ

 0.48 3.71 93 مشارك أستاذ

 0.43 3.74 86 مساعد أستاذ

 0.47 3.78 304 المجموع

 0.46 3.86 125 أستاذ والتفاعل االتصال كفایات

 0.52 3.73 93 مشارك أستاذ

 0.48 3.80 86 مساعد أستاذ

 0.49 3.80 304 المجموع
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 0.41 3.82 125 أستاذ ككل االداة

 0.43 3.69 93 مشارك أستاذ

 0.42 3.73 86 مساعد أستاذ

 0.42 3.75 304  المجموع

ــــطات لدرجة ممارســـــة القادة االكادیمیین  بین ظاهریة فروق وجود  (15)الجدول من یالحظ المتوسـ

 لمتغیر تبعا ،بالجامعات األردنیة لكفایات االقتصــاد المعرفي من وجهة نظر اعضــاءهیئة التدریس 

 بالرتبة (3.82) بلغ حسابي متوسط أعلى على)  أستاذ(  فئة صحابأ حصل اذ االكادیمیة، الرتبة

ــابي بمتوســـط الثانیة الرتبةفي  )مســـاعد أســـتاذ(  فئة اصـــحاب وجاء االولى، في و  ،(3.73)بلغ حسـ

  .(3.69)حسابي بمتوسط ) مشارك ستاذ( أ فئة صحابأ جاء االخیرة الرتبة

 حول إحصــائیة داللة ذات فروق وجود مدى على للتعرف األحادي التباین تحلیل اختبار تطبیق تم

ة درجة  نظر وجهة منالمعرفي  االقتصــــادلكفایات   االردنیة لجامعاتبا االكادیمیین القادة ممارس

  .االختبار ذلك نتائج (16) الجدول ویوضح االكادیمیة، الرتبة لمتغیر تبعا التدریس، هیئة أعضاء

لدرجة ممارسة القادة األكادیمیین  ،(One Way ANOVA)االحادي التباین تحلیل) 16الجدول(
 تبعا بالجامعات  األردنیة لكفایات االقتصاد المعرفي من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس

 االكادیمیة الرتبة لمتغیر
 م

 
 التباین مصدر االستبانة مجاالت

 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحریة

 متوسط
 المربعات

 (ف)قیمة
 مستوى
 الداللة

1 

 الشخصیة الكفایات
 

 0.28 2 0.57 المجموعات بین

 0.27 301 74.52 المجموعات داخل 0.31 1.15

  303 75.06 المجموع

2 

 تكنولوجیا كفایات
 واالتصاالت المعلومات

 1.23 2 2.46 المجموعات بین

 0.29 301 89.33 المجموعات داخل *0.01 4.16

  303 91.80 المجموع

3 

 والتقویم القیاس كفایات
 

 0.21 2 0.43 المجموعات بین

 0.36 301 109.31 المجموعات داخل 0.55 0.59

  303 109.74 المجموع
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4 

 القیادیة الكفایات
  المهني والنمو

 0.67 2 1.35 المجموعات بین

 0.22 301 67.19 المجموعات داخل 0.07 3.02

  303 68.54 المجموع

5 

 االتصال كفایات
 والتفاعل

 0.42 2 0.84 المجموعات بین

 0.23 301 72.06 المجموعات داخل 0.17 1.76

  303 72.91 المجموع

 ككل األداة

 0.49 2 0.99 المجموعات بین

 0.18 301 54.35 المجموعات داخل 0.06 2.75

  303 55.35 المجموع

  .(α≤0.05)الداللة مستوى عند إحصائیة دالة*
 

الجامعات لدرجة ممارسة القادة األكادیمیین في  إحصائیة داللة ذات فروقعدم وجود  (16) الجدول یبین

 كادیمیةاأل الرتبة لمتغیر تبعا ،هیئة التدریس  عضاءت االقتصاد المعرفي من وجهة نظر أاألردنیة لكفایا

 داللة مستوى عند  (2.75)ككل لألداة  )ف( قیمة بلغت إذ ، المحسوبة)  ف ( قیمة الى ستناداا ،

  . إحصائیة دالة غیر وهي (0.06)

 إحصائیة داللة ذات فروقفقد تبین وجود  واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا كفایات مجالبإستثناء 

الجامعات األردنیة لكفایات االقتصاد المعرفي من وجهة نظر أعضاء درجة ممارسة القادة االكادیمیین في ل

  )17الجدول(تبین في المألي الفئات تعود هذه الفروق فقد تم إجراء إختبار شیفیه ولمعرفة  هیئة التدریس

درجة ممارسة القادة االكادیمیین بالجامعات ل البعدیة للمقارنات هیشیف ختبارا) 17الجدول(

 التدریس هیئة أعضاء نظر وجهةمن لمجال كفایات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  األردنیة 

  . األكادیمیة الرتبة لمتغیر تبعا

 الرتبة  المجال
 االكادیمیة

 المتوسط
  الحسابي

  مساعد استاذ مشارك استاذ أستاذ

 تكنولوجیا كفایات
 المعلومات

 واالتصاالت

 0.08 *0.03 - 3.82  أستاذ

 0.95 -  3.63 مشارك استاذ

 -   3.65 مساعد استاذ
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  . (α≤0.05) معنویة الداللة مستوى عند احصائیا دال الفرق*

 مستوى عند الحسابیة المتوسطات في إحصائیة داللة ذات فروقوجود  (17) الجدول من یظهر

 إنه حیث كادیمیةاأل لرتبةل واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا كفایات مجال في (α≤0.05) داللة

 لصالح المجال هذا في االنحیاز یكون ) إذستاذ( أ رتبة و ) مشارك أستاذ(  رتبة بین فروق یوجد

 . ستاذاأل لرتبة الحسابي المتوسط ارتفاع بدلیل األستاذ لرتبة

  :الخبرة سنوات عدد متغیر - 

لدرجة ممارسة القادة االكادیمیین بالجامعات  المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات حساب تم

 عدد لمتغیر تبعا التدریس، هیئة أعضاء نظر وجهة من   األردنیة لكفایات االقتصاد المعرفي

  .االختبار ذلك نتائج  (18)الجدول ویوضح الخبرة، سنوات

لدرجة ممارسة القادة االكادیمیین  المعیاریة واالنحرافات الحسابیة المتوسطات) 18الجدول(
 تبعا ، التدریس هیئة أعضاء نظر وجهة من األردنیة لكفایات االقتصاد المعرفي بالجامعات

 .الخبرة سنوات عدد لمتغیر

  المجال
 المتوسط العدد الخبرة سنوات

 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

 الشخصیة الكفایات
 

 0.55 3.87 121  فأقل سنوات 5

 0.45 3.88 101 سنوات 10اقل من  –سنوات  5

 0.47 3.66 82 سنة فأكثر 10

 0.49 3.81 304 المجموع

 المعلومات تكنولوجیا كفایات
  واالتصاالت

 0.63 3.72 121 فأقل سنوات 5

 0.51 3.75 101 سنوات 10اقل من  –سنوات  5

 0.45 3.66 82 سنة فأكثر 10

 0.55 3.72 304 المجموع

 والتقویم القیاس كفایات
 

 0.54 3.76 121 فأقل سنوات 5

 0.63 3.66 101 سنوات 10اقل من  –سنوات  5

 0.63 3.48 82 سنة فأكثر 10

 0.60 3.62 304 المجموع

 0.49 3.76 121 فأقل سنوات 5
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 والنمو القیادیة الكفایات
  المهني

 0.39 3.82 101 سنوات 10اقل من  –سنوات  5

 0.53 3.76 82 سنة فأكثر 10

 0.47 3.78 304 المجموع

 0.56 3.78 121 فأقل سنوات 5 والتفاعل االتصال كفایات

 0.40 3.84 101 سنوات 10اقل من  –سنوات  5

 0.47 3.78 82 سنة فأكثر 10

 0.49 3.80 304 المجموع

 0.47 3.76 121 فأقل سنوات 5  ككل االداة

 0.35 3.80 101 سنوات 10اقل من  –سنوات  5

 0.42 3.68 82 سنة فأكثر 10

 0.42 3.75 304 المجموع

 لدرجة ممارسة القادة الحسابیة المتوسطات بین ظاهریة فروق وجود  (18)الجدول من یالحظ

 ، االكادیمیین بالجامعات االردنیة لكفایات االقتصاد المعرفي من وجهة نظر اعضاء هیئة التدریس

 على)سنوات 10 من اقل – سنوات (5 الفئة اصحاب حصل اذ الخبرة، سنوات عدد لمتغیر تبعا

 بالرتبة (فأقل سنوات 5)فئة اصحاب وجاء االولى، بالرتبة  (3.80)بلغ حسابي متوسط أعلى

 متوسط )فأكثر سنة (10 فئة اصحاب جاء االخیرة وبالرتبة ،(3.76)بلغ حسابي بمتوسط الثانیة

  .(3.68)حسابي

  في إحصائیة داللة ذات فروق وجود مدى على للتعرف األحادي التباین تحلیل اختبار تطبیق تم

 نظر وجهة مندرجة ممارسة القادة االكادیمیین بالجامعات األردنیة لكفایات االقتصاد المعرفي 

  .االختبار ذلك نتائج  (19)الجدول ویوضح الخبرة، سنوات عدد لمتغیر تبعا التدریس، هیئة أعضاء
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األكادیمیین لدرجة ممارسة القادة  ،(One Way ANOVA)االحادي التباین تحلیل19 )الجدول(
 لمتغیر تبعا لكفایات االقتصاد المعرفي من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس بالجامعات األردنیة

  .الخبرة سنوات عدد

 م
 

 التباین مصدر االستبانة مجاالت
 مجموع

 المربعات

 درجات
 الحریة

 متوسط
 المربعات

 (ف)قیمة
 مستوى
 الداللة

1 
 الشخصیة الكفایات

 
 1.14 2 2.82 المجموعات بین

 0.24 301 72.27 المجموعات داخل *0.00 5.88

  303 75.09 المجموع

2 

 تكنولوجیا كفایات
 المعلومات

 واالتصاالت

 0.19 2 0.39 المجموعات بین

 0.30 301 91.41 المجموعات داخل 0.52 0.64

  303 91.80 المجموع

3 

 القیاس كفایات
  والتقویم

 

 1.02 2 2.04 المجموعات بین

 0.35 301 107.70 المجموعات داخل 0.06 2.85

  303 109.74 المجموع

4 
 القیادیة الكفایات
 المهني والنمو

 0.10 2 0.21 المجموعات بین

 0.22 301 68.32 المجموعات داخل 0.62 0.47

  303 68.54 المجموع

5 

 االتصال كفایات
 والتفاعل

 0.12 2 0.25 المجموعات بین

 0.24 301 72.66 المجموعات داخل 0.59 0.52

  303 72.91 المجموع

 ككل األداة

 0.31 2 0.63 المجموعات بین

 0.18 301 54.71 المجموعات داخل 0.17 1.75

  303 55.35  المجموع

  .(α≤0.05)الداللة مستوى عند إحصائیة دالة*

ممارسة القادة االكادیمیین بالجامعات  درجة في إحصائیة داللة ذات فروقعدم وجود   (19)الجدول یبین

 لمتغیر تبعا ككل، لألداة التدریس هیئة أعضاء نظر وجهة من المعرفي االقتصاد كفایاتل األردنیة 

 مستوى عند (1.75)ككل لألداة) ف( قیمة بلغت إذ المحسوبة، ف قیمة الى إستنادا ،الخبرة سنوات عدد

  . إحصائیة دالة غیر وهي (0.17) داللة
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 ممارسة القادة  درجة في إحصائیة داللة ذات فروقفقد تبین وجود   الشخصیة الكفایات مجالبإستثناء 

    سالتدری هیئة أعضاء نظر وجهة منالمعرفي  االقتصاد كفایاتلاالكادیمین بالجامعات األردنیة 

  ).20في الجدول( فقد تم اجراء اختبار شیفیه المتبینولمعرفة ذلك 

ممارسة القادة االكادیمیین بالجامعالت    لدرجة   البعدیة للمقارنات یهشیف اختبار) 20الجدول(
 سنوات لمتغیر تبعا التدریس، هیئة أعضاء نظر وجهة نملمجال الكفایات الشخصیة األردنیة 

  . الخبرة
 المتوسط الخبرة سنوات  المجال

  الحسابي
 سنوات 5

 فأقل

 –سنوات  5

 10اقل من 

 سنوات

10 
 سنوات
 فأكثر

 *0.01 0.98 - 3.87  فأقل سنوات 5 الشخصیة الكفایات

 10اقل من  –سنوات  5

  سنوات
3.88  - 0.54 

 -   3.66 فأكثر سنوات 10

  . (α≤0.05) معنویة الداللة مستوى عند احصائیا دال الفرق*

 داللة مستوى عند الحسابیة المتوسطات في إحصائیة داللة ذات فروقیظهر من الجدول وجود 

(α≤0.05) 5 رتبة  لصالحویكون الفرق  سنوات فاكثر 10 و فأقل سنوات 5 رتبة ین ب 

 .فأقل سنوات 5 لرتبة الحسابي المتوسط ارتفاع بدلیل فأقل سنوات
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 الخامس الفصل

  والتوصیات النتائج مناقشة

  النتائج مناقشة

  األول بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة

  الثاني بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة

  والمقترحات التوصیات
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 الخامس الفصل

  والتوصیات النتائج مناقشة

 لیهاإ التوصل تم التي والتوصیات الدراسة، سئلةأ حسب النتائج لمناقشة عرضا الفصـل هذا تضـمن

  : یأتي كما وهي الدراسة، نتائج ضوء في

ــــة ـــؤال المتعلقة النتائج مناقشــ ة الق درجة ما : ینص الذي األول بالســـ ین األكادیمیادة ممارس

 ؟من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس  لمعرفي لكفایات االقتصاد ابالجامعات األردنیة  

 بالجامعات األردنیة ین  األكادیمی قادة ممارسة ال درجة ان)  7 (لالجدو  في السؤال هذا نتائج كشفت

اد المعرفي  اء ھیئة التدریسلكفایات االقتص  الدرجة على "مرتفعة "كانت من وجھة نظر أعض

 ممارســة وبدرجة  (3.75)المعرفي االقتصــاد الكفایات لدرجة الكلي الحســابي المتوســط وبلغ الكلیة،

 وجاءوالمرتفعة، ةالمتوســط الدرجة  في االســتبانة مجاالت وجاءت  (0.42)معیاري وانحراف مرتفعة

في الرتبة األولى من مجاالت الدراســـة مجال الكفایات الشـــخصـــیة بدرجة ممارســـة مرتفعة ،جاء غي 

الرتبة الثانیة من مجاالت الدراسة مجال  كفایات االتصال والتفاعل بدرجة ممارسة مرتفعة ،جاء في 

ـــة مرتفعة  ،جاء ف ــــ بة الرابعة ي الرتالرتبة ااثالثة مجال الكفایات القیادیة والنمو المهني بدرجة ممارســــ

مجال كفایات تكنولوجیا المعلومات واالتصـــاالت  بدرجة ممارســـة مرتفعة ، جاء في الرتبة الخامســـة 

  مجال كفایات القیاس والتقویم بدرجة ممارسة  متوسطة .

 االردنیة الجامعات في التدریس هیئة اعضــــاء غالبیة ان الى یعزى ذلك في الســــبب الباحثة تعتقد 

ــة عینة أفراد من ـــــ  كفایات من كافیة درجة بتوافر یتمتعون االكادیمیین القادة ان یدركون الدراســــ

ــلوكیة ممارســــاتهم خالل من المعرفي، االقتصــــاد  هذه تعكس والتي االداریة، بمهماتهم وقیامهم الســ

 االكادیمیین القادة بأن الدراســـة عینة افراد من إعتقادا المرتفعة النتیجة هذه جائت وربما  .الكفایات
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 عن فضال الجامعیة، باالدارة المرتبطة العناصر جمیع تطویر لغرض الكفایات، هذه أهمیة یدركون

 االكادیمیین القادة وعي الى النتیجة هذه تعزى وقد  .المحلي المجتمع مع الصــــلة توثیق في دورها

   .وأمتیاز بفاعلیة بأعمالهم للقیام الكفایات هذه ألهمیة وألداراكهم یؤدونه، الذي الدور بأهمیة

دراسة   2007)أبو بیدر (   2006)تتفق هذه النتیجة مع نتائج الدراسـات التالیة :  دراسـة موسى (

،دراسـو أبو نعیر والسرحان والزبون 2009))،دراسـة النعیمات (2008( المرایات) ،2008جرادات (

ــاف ( 2011( ــة ( ) .2013) ،العســ ــة بطارســ ـــة عیادات   2005وتتعارض مع نتائج دراســ )، دراسـ

ـــلي (2005( ـــة المبســ ــــي  2011)، دراســـــة مصـــــطفى والكیالني (2009)،  دراســ ــــة الطویسـ ) ،دراسـ

 متوسطة ومتدنیة . بین  ) التي جاءت فیها تقدیرات تحقیق المعاییر2014(

 :یأتي كما مناقشتها تمت فقد للمجاالت بالنسبة أما

  . الشخصیة الكفایات : ولاأل  المجال

ــؤال هذا نتائج كشــــفت ــیة الكفایات لمجال الحســــابي المتوســــط ّن أ (7) الجدول في الســ  قد الشــــخصــ

 مجال حصول ّن أ الباحثة تعتقد مرتفعة، ممارسة وبدرجة (0.49) معیاري وانحراف (3.81)   بلغ

 هذا بأهمیة وادراكهم وقناعتهم االكادیمیین القادةإلى  یعزى ىاألول الرتبة على الشـــخصـــیة الكفایات

ـــاء من ردنیةاأل الجامعات في العاملین مع تعاملهم اثناء المجال  فهي وطلبة، ، تدریس هیئة أعضـ

 وتحمل المحرجة، المواقف في بالصـبر والتحلي التعامل عدالة خالل من أمامهم، ذاتهم عن تفصـح

 بالجامعات العاملین دافعیة زیادة في والمؤثر االیجابي الدور له یكون بدوره وهذا العمل، ضــــــغط

ـــل، تقدیم في أكبر رغبة اءوابد  االردنیة  هیئة أعضـــــاء فهم الىتعزو الباحثة هذه النتیجة و  االفضــ

ــهم بما متطلبات من یتطلبة وما االكادیمیین للقادة القیادي الدور لطبیعة التدریس  تحســـــین في یســـ

 تلقیهم مع االفضـــــل نحو االكادیمیین القادة بقیادة االرتقاء على وتأكیدهم التعلیمیة، العملیة فاعلیة
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ــتركة االهداف ألنجاز الواحد الفریق روح ضـــمن العمل لمبادئ والتأیید عمالد  هذا جعل مما . المشـ

   .مرتفع وبمستوى االولى الرتبة یأخذ المجال

  . والتفاعل االتصال كفایات : الثاني المجال

 قد والتفاعل االتصال كفایات لمجال الحسابي المتوسط ان (7)الجدول في السؤال هذا نتائج كشفت

ــال كفایات حیث حصـــلت مرتفعة، ممارســـة وبدرجة (0.49) معیاري وانحراف (3.80) بلغ  االتصـ

ــــر الباحثة , الثانیة، الرتبة على والتفاعل ــــ ــــاء إعتقاد الى النتیجة هذه وتفســ ــــ  التدریس هیئة اعضــ

 كفایات تمثـل حیـث العمـل، في المجـال هـذا أهمیـة یـدركون االكـادیمیین القـادة بـأن وقنـاعـاتهم

وتعزو الباحثة هذه  التدرییس هیئة وأعضــــاء االكادیمیین القادة بین وصــــل حلقة والتفاعل االتصــــال

 مع االكادیمیین القادة یمارسه الذي السـلوك التسـاق التدریس هیئة أعضـاء إدراك الى ایضـاالنتیجة 

 انطباعا یولد مما االخرین، مع التعامل وفيوالخاصــة  ,  ةالحكومی االردنیة الجامعات في العاملین

ــــاءى ألد ـــال كفایات یمتلكون االكادیمیین القادة بأن التدریس هیئة عضــ ــــل االتصـــ  الفاعل والتواصــ

ـــكل مهماتهم أداء من تمكنهم  وبمســـــتوى الثانیة الرتبة یأخذ المجال هذا جعل مما . المطلوب بالشــ

  . مرتفع

  . المهني والنمو القیادیة الكفایات : الثالث المجال

ــابي المتوســــط ّن أ  (7)الجدول في الســــؤال هذا نتائج كشــــفت  والنمو القیادیة الكفایات لمجال الحســ

ــة وبدرجة (0.47) معیاري وانحراف (3.78) بلغ قد المهني ــــ  أّن   الباحثة تعتقد مرتفعة، ممارســـ

ـــول  التدریس هیئة أعضــــاء أن الى یعود  الثالثة، الرتبة على المهني والنمو القیادیة الكفایات حصـ

ــة  الحكومیة االردنیة الجامعات في  القرارات أهمیة یدركون االكادیمیین القادة بأنیعتقدون والخاصـــ

ــتقبلیة، تهمورؤی طموحاتهم تحقیق في تســـهم التيو  المطلوب تحقیق في یتخذونها التي القیادیة  المسـ

 الجامعات فعالیة تحسین في تسـاعد قرارات صـداربإ  كادیمییناأل القادة قیام خالل من ذلك ویظهر
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ـــــة,  ،الحكومیة االردنیة ـــــا، وأ والخاصــ ــاءأ اعتقاد یضــ ــــ  االكادیمیین القادة بأن التدریس هیئة عضـ

 الجامعي العمل في االســاسـیة الركیزة بوصــفها جید، بشــكل العمل في المهني النمو بجوانب یهتمون

ــــهم التي ـــــ  الروتینیة جراءاتاإل من تقلیلال على تعمل بدورها ، وهي لدیهم الدافعیة اثارة في تســـ

ــعور تخفیف في یســـــهم بدوره وهذا الیومیة ــاء شـــ احثة الب فســــروت والملل بالتعب التدریس هیئة أعضــ

 من بنوع التدریس هیئة أعضــاء شــعور لىإ بناء على اهم ماجاء في الدراســات الســابقة النتیجة هذه

ــلوك عن االرتیاح ـــدر الذي الســ  نظمةواأل للقوانین المقبول التزامهم نحو كادیمییناأل القادة عن یصـ

ــأنها من التي الجامعیة  المجال هذا جعل مما . مرونة أكثر وتجعله الجید العمل مبدأ خترســـأن  شـ

  . مرتفع وبمستوى الثالثة الرتبة یأخذ

  . واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا كفایات : الرابع المجال

 المعلومات تكنولوجیا كفایات لمجال الحسابي المتوسط نأ (7)الجدول في السؤال هذا نتائج كشـفت

 نأ الباحثة تعتقد مرتفعة، ممارســة وبدرجة (0.55) معیاري وانحراف (3.72) بلغ قد واالتصــاالت

عزى عام بشــكل ةالرابع الرتبة على واالتصــاالت المعلومات تكنولوجیا كفایات حصــول  أهمیة لىإ یُ

ــــاالت المعلومات مجال في الحدیثة التكنولوجیا  على القائمة التعلیمیة، العملیة تطویر في واالتصـــ

ــتجدات متابعة ــــ ـــــتوى رتقاءولال التعلیمیة، والتغیرات المســـ  للجامعات والنجاح التقدم من الئق بمســــ

ــةالحكومی ردنیةاأل ــــ  في الحدیثة التكنولوجیا توظیف على كادیمییناأل القادة فتأكید ،  ة والخاصـــــ

 وتقلیل الوقت ضـــیاع من الحد في یجابيإ أثر له یكون ســـوف التعلیمیة، والكلیات الجامعیة دارةاإل

ـــــهولة متعة كثرأ التعلیم وجعل الجهد ـــاء عتقادا الى النتیجة هذهوتعزو الباحثة  . وســ  هیئة أعضــــ

 هنّ أو  الحدیثة، التكنولوجیا بفضل صغیرة قریة أصـبح العالم أّن  یعون كادیمییناأل القادة بأن التدریس

 ةالرابع الرتبة یأخذ المجال هذا جعل مما . أسهل بشكل المعلومات لىإ الوصول یمكن طریقها عن

  . مرتفع وبمستوى
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 . والتقویم القیاس كفایات : الخامس المجال

 قد والتقویم القیاس كفایات لمجال الحســابي المتوســط ان (7) الجدول في الســؤال هذا نتائج كشــفت

ـــــة وبدرجة (0.60) معیاري وانحراف (3.62) بلغ ـــطة، ممارســ ــــول ان الباحثة تعتقد متوســــ  حصـــ

 القادة متالكاب التدریس هیئة عضاءأ عتقادا الى یعود الخامسـة، الرتبة على والتقویم القیاس كفایات

ــــتخداما على المقدرة االكادیمیین ـــــتراتیجیات ســـ ـــــر لجمیع التقویمیة العملیة في الحدیثة االســ  عناصــ

ـــد الجامعة، ــــین التربویة هدافاأل تحقق مدى تحدید بقصـــ ــــل، نحو التعلیمیة العملیة وتحســ  االفضـــ

 وراء الرئیس ولعل الســـبب,ومعالجتها الضـــعف نقاط تحســـین مع علیها والمحافظة القوة نقاط برازإ و 

ــــوعیة وجود لىإ النتیجة هذه ـــــاء تقویمهم أثناء كادیمییناأل دةاالق موضــ  مما التدریس، هیئة ألعضـ

 التدریس هیئة أعضــاء تطبیق في یســهم قد وهذا العمل، في واالطمئنان بالراحة شــعورا لدیهم یبعث

ـــــئلة االمتحانات إعداد في والمتمثلة للطلبة تقویمهم أثناء في الحدیثة التقویم لعملیات  التي،  أســـــ

 على ّن أ إّال  دراســي، فصــل كل في تقدمه ومدى طالب كل مســتوى على التعرف في دورهاب  تســهم

ـــد علیه هو مما أكبر بشـــــكل المجال هذا دعم كادیمییناأل القادة ــــل تعلیم تحقیق بقصــ  مما . أفضـ

 . متوسط وبمستوى الخامسة الرتبة یأخذ المجال هذا جعل
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ــائیة داللة ذات فروق هناك هل  :الثاني الســــؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج  عند إحصــ

اســـتجابة أعضــاء هيئة التدريس في درجة ممارســـة كفايات االقتصـــاد  متوســـطات بين )α≥ (0.05مســتوى

ـــنوات األكادیمیة، والرتبة الكلیة، الجنس، ( متغيرات إلى تعزى المعرفي  بالجامعات األردنية  ــ  وسـ

  ؟)الخبرة

 مایلي : )13 ( الجدول في النتائج أظهرت  :الجنس متغیر-1

ـــــائیة داللة ذات فروق یوجد ــــتوى عند إحصــــ ــــ ـــــة  ةدرجفي  )α≥ (0.05مسـ  القادةممارســــ

ــاد المعرفي  كادیمییناأل ــــ ـــاء نظر وجهة من  بالجامعات األردنیة لكفایات االقتصــــ ــــ  أعضـــ

ـــــتمارة مجاالت جمیع في ،الجنس لمتغیر تعزى التدریس، هیئة ـــــ  الفروق هذه نإ و   .االسـ

   .الفئة لهذه الحسابّي   متوسطال ارتفاع بدلیل الذكور فئة لصالح

ــبوا الى مراكز قیادیة أكثر من عدد   أّن   لىإ نتیجةال هذه الباحثةتعزو  ـــــ ــــ الذكور ممن بنســــ

ــاء رغبات عم یتفق الكفایات من النوع هذا كان وربما ،االناث ــــ ــــ  التدریس هیئة أعضـــــ

)2.99 (ككل داةألل) ت(  قیمة بلغت حیث ،ةشــخصــیال دوافعهم مع ویتفق التعلیمیة، ومیولهم

ـــتوى عند ـــائیاإ دالة وهي  (0.03)داللة مســــ ــة  اختلفت  .حصــــ ــــ ـــة مع نتائج هذه الدراســ ــــ  دراسـ

ـــــوان ( ــــة  و ) 2006رضـ ـــــلي (دراســ ـــــة ) و 2009المبسـ ـــة و  )، 2009النعیمات (دراسـ دارســـ

  .) 2013الخالدي (

  مایلي : )14( الجدول في النتائج أظهرت : الكلیة متغیر-2

ــائیة داللة ذات فروقتبین عدم وجود  ــتوى عند إحصـ ــتجابة)α≥0.05 (مســ  عینة فرادأ الســ

ــــة ــــ ـــة درجة في الدراسـ ــــ ـــــاد  ردنیةاأل الجامعاتب كادیمییناأل القادة  ممارســ لكفایات االقتصــــ
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ــاء نظر وجهة من  المعرفي  ككل االســـتمارة، في  الكلیة لمتغیر تعزى التدریس، هیئة أعضـ

   .االستمارة مجاالت جمیع في وكذلك ،

ـــــة فروق وجود عدم نتیجة نأ الباحثةوتعزو  ــــ  لكفایات كادیمییناأل لقادةا  في درجة ممارســــ

ــــاد ــــ ـــــة ,الحكومیة االردنیة الجامعات في المعرفي االقتصـ ـــــاء هیئة  درایة لىإ والخاصــــ ــــ أعضـ

 هذه تشــــخیص على وقدرتهم المعرفي االقتصــــاد كفایاتل ین یالقادة األكادیم بأدوار التدریس 

 وخاصة ،  أنسانیة أم علمیة كانتأ سواء ،فیها تي یوجدون ال الكلیة عن النظر بغض  ،دواراأل

ـــاركوا قد أنهم ــــابه لىإ ذلك ویعزى،  الكفایات هذه تعزز التي والندوات المؤتمرات في شــــ  تشــــ

ّن إف ، الكلیة درجات الختالف تبعـا الحكومیـة، ردنیـةاأل الجـامعـات في العملیـة ظروفال

 النظر بغض واحدة تعلیمیة بیئة في ویتفاعلون الطلبـة مع یتعـاملونین یكـادیمالقـادة األ

 لألداة ( ت ) قیمة بلغت حیث ،یة علم مأ یةنســانإ كانت ســواء لیهاإ یتبعون التي الكلیة عن

اتقت هذه النتیجة مع دراسة .حصائیاإ دالة غیر وهي  (0.31)داللة مسـتوى عند)- (1.00ككل

  ).2013دراسة العساف (و  ) 2011( مهتدي والصمادي

 ما یلي : )16( الجدول في النتائج أظهرت : كادیمیةاأل  الرتبة متغیر-3

 ممارســـة درجة في الدراســـة عینة فرادأ الســـتجابة إحصـــائیة داللة ذات فروقتبین عدم وجود 

 أعضــاء نظر وجهة من  لكفایات االقتصــاد المعرفي ردنیةاألبالجامعات  كادیمییناأل القادة

  .كادیمیةاأل الرتبة لمتغیر تبعا التدریس، هیئة

  )17 (الجدولكما تبین في  :واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا كفایات مجالباستثناء  .

ــــائیة داللة ذات فروق یوجدبأنه  ـــــطات في إحصــــ ــــابیة المتوســـ ــتوى عند الحســــ ــــ  داللة مســ

(α≤0.05) تبعا لمتغیر الرتبة االكادیمیة  واالتصـــاالت المعلومات تكنولوجیا كفایات مجال في
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ــتاذأ  (رتبة و ) مشــــارك أســــتاذ  (رتبة بینو ،  ــالحالفرق  یكون ,) ســ  بدلیل )األســــتاذ( لرتبة لصــ

  لهذه الرتبة . الحسابي المتوسط ارتفاع

  ) .2006( اتفقت هذه النتیجة مع دراسة رضوان

ــــائیة فروق وجود لىا نتیجةهذه ال الباحثةتعزو  ـــــاء هیئة  كادیمیةاأل الرتبفي   ذات داللة إحصـــ ألعضــ

ــة  الحكومیة ردنیةاأل الجامعات فيالتدریس  ــــتاذ) في تقییمهم والخاصــــ ـــالح فئة(أســ لمجال تكنولوجیا  لصـــ

یعود الى انهم یتمتعون بخبرة أكبر ویحملون مؤهالت علیا في مجال تخصصهم المعلومات واالتصـاالت 

ــة ان معظم من  ــــ ــــ ـــتفادة من التطور التكنولوجي، خاصـ ــــ ولدیهم المقدرة على تنمیة معرفهم من خالل االســــ

؛  طبیعي أمرولعل هذا  ،یمتلكون المراكز اإلداریة والقیادیة في الجامعات هم من یمتلكون رتبة أســـــتاذ 

ــل یكون نأ یمكن الرتبة هذه یملك من أّن  ارباعتب ــــ  لخبرتهم وذلك الرتب باقي من تقییما افضــــ

ــــال عن اطالعه بما یجب ان تكن علیه  والمعلومات االتصــــــاالت تكنولوجیا كفایات في الطویلة فضــ

  هذه الكفایات.

 ما یلي : )20( الجدول في النتائج أظهرت : الخبرة سنوات عدد متغیر-4

ــــائیة داللة ذات فروق یوجد ال ة  درجة في إحصـــ  األردنیة الجامعاتب كادیمییناأل القادةممارس

 ســـــنوات عدد لمتغیر تعزى التدریس هیئة أعضـــــاء نظر وجهة من  لكفایات االقتصـــــاد المعرفي

 ككل مع باقي المجاالت اة دلأل الخبرة

  بأنه 20)الجدول( فيكما تبین   :الشخصیة الكفایات مجالبإستثاء 

 لكفایات ردنیةاأل الجامعاتب كادیمییناأل القادةممارسة  درجة في إحصائیة داللة ذات فروق یوجد

ــاد المعرفي ــاء نظر وجهة من  االقتصــ  10 و فأقل ســــنوات 5 رتبة بین و التدریس هیئة أعضــ

 لرتبة الحسابي المتوسط ارتفاع بدلیل فأقل سـنوات 5 رتبة لصـالحالفرق  یكونو  ،سنوات فأكثر

  .فأقل سنوات 5
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 تأثیر لها لیس كثرت أم قلت دى أعضـــاء هیئة التدریس ل الخبرة ســـنوات عدد ّن أ الباحثة تعتقد

 الجامعاتب كادیمییناأل القادةدرجة ممارسـة  في الدراسـة عینة فرادأ اسـتجابات في تباین ظهارإ في

 تحیط التي البیئیة الظروف في اتشــــابه  كهنا ّن ترى أ .لكفایات االقتصــــاد المعرفي  ،ردنیةاأل

ـــــاء هیئة التدریس  ــــ  الخبرة یمتلكون ردنیةاأل الجامعات في كادیمییناأل القادة نأ كما ،بأعضـ

 ردنیةاأل الجامعاتفي   هدافاأل تحقیق على ویعملون المعرفي، االقتصـــاد كفایات في الكافیة

ـــة   الحكومیة، ـــــتوى عند  (1.75)ككل لألداة( ف )  قیمة بلغت حیثوالخاصـــــ        داللة مســـ

جرادات دراسة ،  2007)اتفقت هذه النتیجة مع دراسة  أبو بیدر (. اإحصائیً  دالة غیر وهي (0.17)

واختلفت هذه النتیجة مع  )،2013دراسة العساف ( )،2011دراسـة مصطفى والكیالني (، 2008)(

  .)2014دراسة الطویسي ( .)2013الخالدي ( 2009 ) النعیمات (  دراسة 
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  والمقترحات: التوصیات

  باآلتي:وصي الباحثة في ضوء نتائج هذه الدراسة ت

  كثر ارتباطا باالقتصاد المعرفي وذلك عن طریق:تطویر اإلدارة الجامعیة لجعلها أ -1

  قراطي في اإلدارة.و تطبیق األسلوب الدیم -

  مواكبة ما یستجد في مجال التكنولوجیا. -

 وتعزیز نقاط ، لمعالجة نقاط الضعف ؛ ین مع السابقیینالحالیّ مقارنة نتائج أعضاء هیئة التدریس  -

  .لدیهم القوة

  هداف القسم .تحدید األنشطة الضروریة إلنجاز أ -

  خرین.ة مهارات االتصال والتواصل مع اآلتنمی -

ه من االقتصاد المعرفي وما یرتبط بفیما یتعلق بأهمیة ثراء الوعي عقد محاضرات جامعیة بهدف إ -

   ورات العصر.لمواكبة تط، ین والطلبة یكادیممن توافرها لدى القادة األ مفاهیم البد

  جراء المزید من الدراسات واألبحاث المتعلقة بكفایات االقتصاد المعرفي إ - 2

  األردنیة.في الجامعات       

   



80 
 

  المراجع العربیة:

  القرآن الكریم.

مفهوم االقتصاد المعرفي وادوار المعلمین  ).2011( محمد علي والزبون, نذیر والسرحان, نعیر, أبو

ببعض  المتجددة خالله من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانویة في األردن وعالقة ذلك

 330-434 ،)1(38 ،العلوم التربویة-مجلة دراسات. المتغیرات

طلبة كلیة العلوم التربویة في الجامعة األردنیة درجة امتالك ). 2014صعلیك , عائشة بدر ( أبو

 ،رسالة ماجستیر غیر منشورة . تصاد المعرفيللمهارات التكنولوجیة المتضمنة في االق

  األردن.، عمان، الجامعة األردنیة

 دور االقتصاد المعرفي في تطویر النظام التربوي في األردن ) .2007( محمد علي نویش، بیدر أبو

  ، األردن.رة)، جامعة الیرموك،إربددكتوراه غیر منشو أطروحة (

تقدیرات رؤوساء اقسام الجامعات الجزائریة لمعوقات تفعیل دور االقتصاد  ).2016نوال ( بوضیاف،

  ).1)(17( ،مجلة جرش للبحوث والدراسات. المعرفي في تطویر أداء الجامعات

في تطویر النظام التربوي من وجهة  دور االقتصاد المعرفي).2013فاطمة بمن موسى ( ،البلوشي

، هجامعة مؤت ،رسالة ماجستیر غیر منشورة .نظر المشرفین التربویین في سلطنة عمان

  األردن . ،الكرك

االقتصاد  العلوم للمرحلة الثانویة لكفایاتمدى ممارسة معلمي  ).2013فكر صالح ( ،الهواري

 ،رسالة ماجستیر غیر منشورة، لكركالمعرفي من وجهة نظر المعلمین انفسهم في محافظة ا

  األردن. ،الكرك ،جامعة مؤتة



81 
 

تطویر التعلیم الثانوي العام في الجمهوریة الیمنیة في ضوء . )2010( محمد صالح حسن البطري،

 معهد الدراسات التربویة،، دكتوراة غیر منشورة أطروحة المتغیرات المجتمعیة والعالمیة.

  ، مصر.جامعة القاهرة

مهارات االقتصاد المعرفي الواردة في كتاب الكیمیاء للصف الثاني  .) 2013( ه احمد عود القرارعة،

  .22-1)، 13،( مجلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةثانوي ودرجة امتالك المعلمین لها. 

  ).1)(85( ،مجلة أبحاث الیرموك). اقتصاد المعرفة. 2004القضاة، علي. (

 بناء برنامج تدریبي قائم على كفایات االقتصاد المعرفي للتنمیة). 2005( منیرة عیسى، بطارسة

مان جامعة ع ، أطروحة دكتوراه غیر منشورة .المهنیة لمعلمات االقتصاد المنزلي في األردن

  األردن.، عمان ،العربیة للدراسات العلیا

تقى المل .والتحدیاتالفرص  االندماج في اقتصاد المعرفة: ).2004(فیصل  قویدر وبوطیبة,، بوطالب

 .الدولي حول التنمیة البشریة وفرص االاندماج في اقتصاد المعرفة والكفاءات البشریة

  الجزائر. ،لهجامعة ورقرسالة ماجستیر غیر منشورة، 

بناء مشروع تدریبي یستند الى اقتصاد المعرفة وتحدید فاعلیته في تطویر ). 2011مشعل( الحربي،

دكتوراه  أطروحة . واالتجاهات المهنیة لدى معلمي التعلیم الصناعيمهارات التدریس 

  ،جامعة عمان العربیة ،عمان ،األردن.، ةغیرمنشور 

). درجة امتالك معلمي التربیة اإلسالمیة ومعلماتها لمفاهیم االقتصاد 2013مال (ج ،الخالدي

  .187-159 ،)1( 21 ،مجلة الجامعة اإلسالمیة للدراسات التربویة والنفسیةالمعرفي. 

  الحدیث.عالم الكتب إربد:  .إلبداعیة للجامعاتاإلدارة ا .)2006عادل ( عة،أحمد ومعای ،الخطیب



82 
 

انموذج مقترح لإلصالح اإلداري للنظام التربوي األردني في  ).2006(عبد خضر صالح، الخالیلة

 ،یةالجامعة االردن، أطروحة دكتوراه غیر منشورة جیه التعلیم نحو اقتصاد المعرفة.ظل تو 

  األردن. ،عمان

 استثمار القطاع الخاص ومؤسسات التعلیم العالي في االقتصاد) .2008( قیس بن حمد، الشهاب

  األردن. جامعةالیرموك، ، دكتوراه غیر منشورة أطروحة. المعرفي في سلطنة عمان

. ذاتيها بالتعلم البواكتسافي القیاس والتقویم الكفایات التعلیمیة )، 2001عبد الرحمن ( جامل،

  دار المناهج للنشر والتوزیع. عمان:

 تقدیرات مدیري المدارس األساسیة لتلبیة البرامج التدریبیة لمتطلبات)، 2008حسن ( ،جرادات

(رسالة ماجستیر غیر منشورة) . اقتصاد المعرفة لمعلمي الصفوف األولى في محافظة اربد

  األردن . ، إربد،جامعة الیرموك

-15)، 19)، اعداد القوة العاملة لمجتمع المعلومات ،مجلة المعلوماتیة ،(2007عصام ( فریحات،

42.  

  عمان: دار عالم الكتب الحدیث.اقتصاد المعرفة. ). 2007فلیح ( ،خلف

دور االقتصاد المعرفي في إعداد الموارد البشریة لمواجهة متطلبات ) 2007أحمد .( ،الذیابات

ر ،رسالة ماجستی من وجهة نظر القادة والخبراء التربویین في األردنالتنمیة المستدامة 

  غیر منشورة ،جامعة الیرموك ،األردن.

درجة تقدیر أعضاء هیئة التدریس في جامعة الیرموك ومعلمي المرحلة ) 2006رضوان، عقلة.(

 في االقتصاد المعرفي في محافظة جرش لدور تكنولوجیا المعلوماتالثانویة الحكومیة 

  األردن.، إربد، جامعة الیرموك رسالة ماجستیر غیر منشورة،



83 
 

دار  القاهرة: .القتصاد المعرفي نحو منظور اشمل لألصول المعرفیةا .)2011فتحي (، الزیات

  .النشر للجامعات

والتعلیم  درجة ممارسة معلمي المدارس األساسیة في مدیریة التربیة ).2007(ولید ، الشدیفات

عة ال جام، رسالة ماجستیر غیر منشورة .المفرق لكفایات االقتصاد المعرفيللواء قصبة 

  األردن. ،,المفرق، البیت

  مكتبة دار الصفا للنشر والتوزیع.عمان:  االقتصاد المعرفي. ).2008( نادیا هاشم واللیثي,، الشمري

التطبیقیة بمفاهیم ) ،درجة وعي طلبة جامعة البلقاء 2011اكرم والصمادي ،هشام ( المهتدي،

 35-60، )1( 11 ،مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانیةاالقتصاد المعرفي ،

).درجة ممارسة معلمي التربیة اإلسالمیة ألدوار المعلم في 2011احمد( مهند والكیالني، مصطفى،

)، 27(3،مجلة جامعة دمشق. ضوء االقتصاد المعرفي من وجهة نظر مشرفیهم في األردن

56-26  
اتجاهات مدراء المدارس الحكومیة الثانویة والمشرفین التربویین 2008) (احمد سفانة  المرایات،

 ،قي إقلیم جنوب األردن نحو برامج التطویر المهني والتدریب لتحقیق االقتصاد المعرفي

  األردن.الكرك،  جامعة مؤتة، ،غیر منشورةرسالة ماجستیر 

  ،عمان:دار الوراق. المعرفة إدارة)، 2007الملكاوي، إبراهیم(

  . . عمان :مطبعة اروىنحو رؤیة مستقبلیة للنظام التربوي في األردن) 2002منى.( ،مؤتمن

  السحاب للنشر والتوزیع. :القاهرة. إدارة المعرفة وتكنولوجیا المعلومات. )2007( یاسر ،الصاوي

 الكریم لدى طالب القراءنتنمیة الكفایات النوعیة الخاصة بتعلیم ). 1997سمیر( ح،صال

  القاهرة :مكتبة زهراء الشرق.التربیة.



84 
 

).درجة ممارسة معلمي التربیة المهنیة لكفایات االقتصاد المعرفي من (2014احمد عیسى، الطویسي

-40،)10(1،المجلة األردنیة في العلوم التربویةوجهة نظر المشرفین التربویین في األردن،

17.  

).قیاس الكفایات المعرفیة لمعلمي الریاضیات بالمرحلة الثانویة بدولة الكویت 2004غادة خالد( عید،

-45،)3( 5 ،مجلة العلوم النفسیة والتربویة"دراسة تشخیصیة باستخدام اختبار تكسیس "، 

20.  

. األردن، عمان: دار صفاء للنشر الجودة الشاملة والجدید في التدریس ).2009عطیة، محسن.(

  والتوزیع.

) مدى وعي معلمي الدراسات االجتماعیة بادوارهم التدریسیة في 2013جمال عبد الفتاح،( العساف،

الدراسات  لةمج. ضوء المناهج المبنیة على االقتصاد المعرفي في مدیریة تربیة عمان الثانیة

  . 23-50،)1( 7، التربویة والنفسیة

،عمان:المكتبة  االقتصاد المعرفيتدریس الجغرافیا وفق رؤیة ).2004صالح محمد،( العمري،

  الوطنیة .

 جلةم).عالمنا العربي في مطلع االلفیة الثالثة ،اعاقات مجتمع المعرفة .2003سلیمان ،( العكسري،

  . 15-18)،352( العربي

:دار  ،بیروت ثورة المعرفة والتكنولوجیا والتعلیم بوابة مجتمع المعلومات) .2002(، بشار عباس،

  الفكر.

  ،غمان:دار الصفاء للنشر والتوزیع. اقتصاد المعرفة.) 2012ربحي،( علیان،

 :البشریة االقتصاد المعرفي وانعكاساته على التنمیة ).2010هدى ( ,عدنان والدعمي ،العذاري

  .دار جریر :عمان. نظریة وتحلیل في دول عربیة مجاورة



85 
 

  والتوزیع.دار صفاء للنشر : عمان. إدارة المعرفة. )2008ربحي ( ،علیان

ي لدى معلمي التعلیم الصناع األدائیة). بناء برنامج تدریبي لتنمیة المهارات 2005هیثم (، عیادات

 ,في األردن ,في ضوء التوجه نحو االقتصاد المعرفي وبیان أثره في تنمیة تلك المهارات

  األردن.عمان، ، جامعة عمان العربیة )،دكتوراه غیر منشوره (أطروحة

 .السلوك التنظیمي في إدارة المؤسسات التعلیمیة ).2005, محمد (عبد المجیدو فاروق  ،فیلیه

  .دار المسیرةعمان: 

تصورات اإلداریین التربویین حول إمكانیة تطبیق مبادئ ). 2009( خلفان بن محمد ،المبسلي

معة جا ،منشورةدكتوراه غیر  أطروحة ي في النظام التربوي بسلطنة عمان.االقتصاد المعرف

  األردن.إربد،  ،الیرموك

 الخامس المؤتمر الوطني. لیم العالي نحو االقتصاد المعرفيتطویر التع .)2008عودة ( ،مراد

  .العربي السابع عشر,

  .الدار الجامعیة :بیروت. المیزة التنافسیة في مجال االعمال ,)1996نبیل خلیل (، مرسي

 :دار كنوز المعرفة للنشر والتوزیع.عمان .والمعلوماتادارة المعرفة ). 2007( عبد اللطیف، مطر

ه دافأهمبررات التحول نحو االقتصاد المعرفي في التعلیم باألردن  ).2006( ذیابسلیمان  ،موسى

، ةألردنیا الجامعة ،أطروحة دكتوراه غیر منشورة .ته من وجهة نظر الخبراء التربویینومشكال 

  األردن. ،عمان

 أثر االقتصاد المعرفي في عناصر العملیة التعلیمیة في) 2009( العليعبد موسى  النعیمات،

  األردن.، عمان، الجامعة األردنیة دكتوراة غیر منشورة، ، اطروحةاألردن
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  )1ملحق (

 أداة الدراسة بصورتها األولیة

  بسم اهللا الرحمن الرحیم                     المملكة األردنیة الهاشمیة
 وزارة التعلیم العالي

  جـامعــة الشرق األوسط
ــة العلوم التربویة  تحكیم استبانة                       كـلـی

 اإلدارة والمناهجقسم 
  

  الفاضل.……………………………………………………حضرة األستاذ الدكتور:
 السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته ....... وبعد

ـــــتیر عن " تقوم الباحثة  ــــالة ماجسـ درجة ممارســـــة القادة االكادیمین  بالجامعات بإعداد رســ
ــاء هیئة  ــــةالتدریس "األردنیة لكفایات االقتصــــاد المعرفي  من وجهة نظر أعضــ  ؛ إذ تهدف الدراسـ

التعرف إلى درجة مماسة القادة االكادیمین لكفایات االقتصاد المعرفي بالجامعات األردنیة من وجهة 
, كما تهدف إلى معرفة درجة اختالف وجهات النظر باختالف متغیرات نظر أعضاء هیئة التدریس 

  ة.وعدد سنوات الخبر  الكلیة ،و  رتبة االكادیمیة الجنس، وال
(كبیرة  :لدرجة الكفایات لیكرت الخماسي ستكون اإلجابة على فقرات األداة  حسب مقیاس و 

 ).جدا ،كبیرة، متوسطة ،قلیلة ، قلیلة جدا 
، وألهمیة رأیكم السدید في تحقیق أهداف هذه لكونكم من ذوي الخبرة واالختصاص و 

بداء رأیكم ح ها او عدم مالئمتول عباراتها من حیث الدراسة، نرجو التكرم بتحكیم هذه االستبانة، وإ
  ومدى مناسبة الصیاغة اللغویة للعبارات.  مالئمتها 

  الباحثة                                                                  
  اسراء محمد إبراھیم عبدهللا 

  
  الرجاء كتابة البیانات التالیة :

    االسم 

    الرتبة االكادیمیة 

    جھة العمل 

    التخصص
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 ) في المكان الذي یمثل إجابتك: √الخصائص الدیموغرافیة لعینة الدراسة یرجى وضع إشارة (

  ).  (أنثى         (   ) :   ذكر الجنس

  الكلیة:  علمیة (  )         إنسانیة (   ).

  ) .أستاذ (   )  أستاذ مشارك (   )  أستاذ مساعد (    رتبة األكادیمیة: ال

  (   )سنوات  10أقل من –سنوات5(   )  سنوات  5: أقل من عدد سنوات الخبرة

  ثر.سنوات فأك 10
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  اقترح إضافة بعض الفقرات وهي :

...............................................................................................
..........................................................................................  

  مالئمتها للبعد  الفقرات  م
 

  الصیاغة اللغویة
  

التعدیل 
  المقترح

غیر   مالئمة
  مالئمة

غیر   سلیمة
  سلیمة

المجال 
  األول 

            الكفایات الشخصیة 

یتصف بالثقة بالنفس وتحمل  1
  المسؤولیة 

          

            یحترم الوقت والتقیید بالمواعید  2
            یقبل النقد البناء من األخرین 3
یمتاز بالمثابرة على العمل   4

  بإیجابیة 
            

یعبر عن األفكار بلغة سلیمة   5
  وواضحة 

          

یشارك بفاعلیة في االجتماعات  6
  والمؤتمرات الجامعیة 

          

یبادر بتقدیم المساعدة العضاء  7
  هیئة التدریس والتعاون معهم 

          

یحترم اراء االخرین ومشاعرهم  8
  وحقوقهم 

          

            یكون قدوة في سلوكه ومظهره  9
یتعامل مع االخرین بعدل دون  10

  تمییز بینهم 
          

یطبق األسلوب الدیمقراطي في  11
  اإلدارة 
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  : اقترح إضافة بعض الفقرات وھي

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

  
 م

  
  الفقرات 

  مالئمتھا للبعد
  

  الصیاغة اللغویة
  

التعدیل 
  المقترح

غیر   مالئمة
  مالئمة

غیر   سلیمة
  سلیمة

المجال 
  الثاني

            كفایات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 

یتقن  المھارات األساسیة في استخدام  1
  الحاسوب 

          

یستخدم الحاسوب في جمع المعلومات  2
وتفسیرھا وتبادلھا مع االخرین 

  للمساھمة في اثراء المعرفة 

          

یشجع  على استخدام تكنولوجیا  3
المعلومات واالتصاالت في اعداد 

  األبحاث والتقاریر العلمیة 

          

یكلف أعضاء ھیئة التدریس بالمھام   4
والوظائف عن طریق استخدام 

  الحاسوب 

          

یوظف تكنولوجیا المعلوماتواالتصاالت  5
  في انجاز المھام اإلداریة 

          

یظھر فھما للقضایا القانونیة واألخالقیة   6
  المجتمعیة  المتعلقة بالتكنولوجیا.

          

یحسن اختیار األدوات ومحركات  7
  البحث عند استعمال االنترنت 

          

یعالج بعض المشكالت البسیطة في  8
  جھاز الحاسوب وتطبیقاتھ 

          

یراعي السالمة العامة والشروط   9
الالزمة في استخدام جھاز الحاسوب 

  وملحقاتھ 

          

یسعى الى مواكبة كل ماھو جدید في  10
  مجال التكنولوجیا 

          

یقوم بتوظیف األدوات التكنولوجیة في   11
  ارض الواقع . اإلدارة الجامعیة على
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  م

  
  الفقرات 

  مالئمتھا للبعد
  
  

  الصیاغة اللغویة
  
  

التعدیل 
  المقترح

غیر   سلیمة  غیرمالئمة  مالئمة
  سلیمة

المجال 
  الثالث

            كفایات القیاس والتقییم 

            یمارس التقویم الذاتي والمستمر  1

یستخدم أسالیب التقویم التي تحقق كافة  2
  المجاالت المعرفیة 

          

یحلل ویفسر النتائج المختلفة لتحسین العملیة  3
  اإلداریة 

          

یحدد األسئلة المناسبة للمحتوى المراد تقویم   4
  فیھ عضو ھیئة التدریس

          

یقدم  تغذیة راجعة مناسبة عن مستوى   5
  أعضاء ھیئة التدریس  في الوقت المناسب 

          

یبني أدوات التقویم الذاتي التي تراعي  6
  الحاجات الفردیة 

          

یمارس عملیة التقویم بناء على معاییر   7
  معتمدة وواضحة 

          

یزود  أعضاء ھیئة التدریس بمستویات  8
األداء المناسبة الواجب توافرھا عند قیامھم 

  بالعملیة التعلیمیة 

          

یقارن نتائج  األداء  السابقة مع الحالیة  9
  لمعالجة نقاط الضعف وتعزیز نقاط القوة .

          

اقترح إضافة بعض الفقرات وھي 
...........................................................................................................................................

...................................................................................................................................  
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  م

  
  الفقرات 

  مالئمتھا للبعد
  
  

  الصیاغة اللغویة
  
  

التعدیل 
  المقترح

غیر   مالئمة
  مالئمة

غیر   سلیمة
  سلیمة 

  
المجال 
  الرابع

            كفایات النمو المھني 

یتابع أحدث ماینشر من معارف ومهارات في  1
الكتب والمجالت والدوریات ومواقع االنترنت 

فیما یتعلق بالقیادة االكادیمیة في المتخصصة 
  الجامعات .

          

            یدعم التعلم المستدام  ویستمر في نموه المهني   2

یشارك القادة االكادیمین في الجامعات األخرى  3
  في تبادل المعرفة والخبرات .

          

یقدم اقتراحات بناءة لتنمبة القائد االكادیمي  4
  مهنیا.

          

حضور الدورات المتعلقة بالتطور یشارك في   5
  التكنولوجي ودوره في إدارة المعرفة .

          

یلم بتوجیهات مشروع االقتصاد المعرفي والرؤیة   6
  المستقبلیة  للتعلیم في األردن .

          

  اقترح إضافة بعض الفقرات وھي :

...............................................................................................................................
.........................................................................................................................  
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  م

  
  الفقرات 

  مالئمتھا للبعد
  

  الصیاغة اللغویة
  

التعدیل 
  المقترح 

غیر   مالئمة
  مالئمة

غیر   سلیمة
  سلیمة

المجال 
  الخامس 

            الكفایات القیادیة 

یصغ األھداف المنشودة بوضع خطة تتسم  1
  بالوضوح والمنطقیة .

          

یحلل  الوضع الحالي والموارد المتوافرة  2
  األھداف المنشودةلتحقیق 

          

یحدد البدائل عن طریق بناء قائمة من  3
  االحتماالت لسیر األنشطة 

          

یقییم البدائل ببناء قائمة من المزایا والعیوب  4
  لكل احتمال من احتماالت سیر األنشطة 

          

یختار  البدیل األمثل وھو الذي یمثل اعلى  5
  المزایا بأقل العیوب 

          

ینفذ الخطة بتحدید من سیتكفل بالتنفیذ  6
  ،الموارد،تعلیمات اعداد التقاریر 

          

یراقب  وتقییم النتائج بالتأكد من سیر الخطة  7
  واجراء التعدیالت ان وجدت 

          

ینظم  الخطط واالھداف بوضع ھیكل تنظیمي   8
یوضح الصالحیات والواجبات للمرؤوسین 

  في الجامعھ 

          

            األنشطة الضروریة النجاز األھدافیحدد   9
یصنف  األنشطة  بوضعھا في مجموعات  10

  بناء على تقسیم الھیكل التنظیمي
          

یفوض  العمل والسلطات بتحدید المھام  11
  الموكلة للمرؤوسین 

          

یصمم مستویات العالقات بتحدید العالقات  12
  الرأسیة واالفقیة في الجامعة .

          

یوظف  كوادر تدریسیة وإداریة مؤھلة بناء  13
  على معاییر مدروسھ 

          

یتقن  مھارة التوجیھ البناء لكل من أعضاء  14
  ھیئة التدریس واالداریین في الجامعة 

          

یتقن  الدور الرقابي بإعداد معاییر لالداء  15
  سواء معاییر إداریة ام تقنیة 

          

            یتابع األداء الفعلي كمقیاس وقائي   16
یقیس األداء الفعلي بتحدید مدى مالئمتھ مع  17

  المعاییر المحددة 
          

یصحح االنحراف عن المعاییر باتخاذ  18
  اإلجراءات  الالزمة في الوقت المناسب .

          

  اقترح إضافة بعض الفقرات وھي:

.........................................................................................................................

............................................................................  
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  )2ملحق (

  أسماء المحكمینقائمة 

 الرقم 
 

األكادیمیةالرتبة  اإلسم  الجامعة التخصص 

أ.حسین حكمت  .1
 محمد 

مناھج اللغة العربیة  أستاذ مساعد
 وأسالیب تدریسھا 

 جامعة اإلسراء 

 الجامعة األردنیة إدارة التعلیم العالي  أستاذ  أ.بسام العربي  .2

أ.غازي مرسال  .3
 طاشمان 

مناھج وأسالیب  أستاذ مساعد
تدریس التربیة 
 االجتماعیة 

 جامعة اإلسراء

جامعة الزیتونة  إدارة تربویة  أستاذ مساعد أ.منال حسن .4
 األردنیة

جامعة الشرق  إدارة تربویة  أستاذ أ.د عباس الشریفي .5
 األوسط

جامعة الزیتونة  مناھج وتدریس أستاذ مساعد أ.محمد أبو علي  .6
 األردنیة

أ.د ھاني عبد  .7
 الرحمن الطویل 

 الجامعة األردنیة  إدارة تربویة  أستاذ

 الجامعة األردنیة تخطیط تربوي  أستاذ أ.أنمار الكیالني  .8

أ.صالح أحمد  .9
 عبابنة 

 الجامعة األردنیة  اإلدارة التربویة  أستاذ مشارك

أ.عدنان حسین  .10
 الحاج محمد

مناھج عامة وطرائق  أستاذ مساعد
 تدریس 

 جامعة الزیتونة 
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  )3ملحق (

   النهائیةأداة الدراسة بصورتها 

   الھاشمیة األردنیة المملكة
   العالي التعلیم وزارة
          األوسط الشرق جامعة

   التربویة العلوم كلیة
   والمناھج اإلدارة قسم

   ة/المحترم……………………..…………………………………… ة/الدكتور ة/األستاذ حضرة
  وبعد.……………………… وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم

 ألردنیةا الجامعات في األكادیمیین القادة ممارسة درجة" بعنوان ماجستیر رسالة بإعداد الباحثة تقوم

 لىإ التعرف الدراسة تھدف إذ"  التدریس ھیئة أعضاء نظر وجھة من المعرفي االقتصاد لكفایات

 رفةمع وإلى األردنیة، الجامعات في المعرفي االقتصاد لكفایات األكادیمیین القادة ممارسة درجة

 نواتس وعدد  األكادیمیة، والرتبة والكلیة الجنس، متغیرات باختالف النظر وجھات اختالف درجة

  .الخبرة

 مجاالت خمس على موزعة فقرة) 49( من مكونة استبانة تطویر تم الغرض ھذا ولتحقیق

 ،المھني والنمو والقیادة والتقویم، والقیاس واالتصاالت، المعلومات وتكنولوجیا الشخصیة،(

ً، مرتفعة: ( كالتالي الخماسي لیكرت لتدرج وفقا صممت وقد) والتفاعل واالتصال  فعة،مرت جدا

ً  منخفضة, منخفضة متوسطة،   ). جدا

ً  الثمین وقتكم من تمنحوني أن آملین تعاونكم، حسن لكم شاكرین  تبانة،االس فقرات ملئ في جزءا

 دراسةال ألھمیة فیھا، الواردة العبارات جمیع حول وموضوعیة وصدق بدقة االجابة تتم بأن ثقھ وكل

ً  قبلكم من المقدمة المعلومات على األول المقام في تعتمد ونتائجھا  البیانات عم التعامل سیتم بأنھ علما

  . فقط العلمي البحث وألغراض تامة بسریة

      الباحثة                                                                     
   عبدهللا إبراھیم محمد اسراء
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  :اجابتك یمثل الذي المكان في( )  إشارة وضع یرجى الدراسة لعینة الدیموغرافیة الخصائص

  ( ) . أنثى( )          ذكر : الجنس

  ( ). إنسانیة( )          علمیة:  الكلیة

  ( ). مساعد أستاذ( )   مشارك أستاذ( )    أستاذ: األكادیمیة الرتبة

  ( )  سنوات 10 من أقل- سنوات5( )    سنوات 5 من اقل:  الخبرة سنوات عدد

  ( ). فأكثر سنوات 10
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  م

  الممارسة درجة  الفقرات
  جدا منخفضة  منخفضة  متوسطة   مرتفعة  جدا مرتفعة

            الشخصیة الكفایات: األول المجال  
            .بالنفس بالثقة یتصف 1.
             بالمواعید التقیید عبر الوقت یحترم 2.
             االخرین من البناء النقد یقبل 3.
             العمل على بإیجابیة یمتاز 4.
             واضحة سلیمة بلغة األفكار عن یعبر 5.
 والمؤتمرات االجتماعات في بفاعلیة یشارك 6.

  . الجامعیة
          

 اونالتع عبر التدریس ھیئة ألعضاء المساعدة یقدم 7.
  . معھم

          

            .األخرین آراء یحترم 8.

            . سلوكھ في قدوة یكون 9.
            . اإلدارة في الدیمقراطي األسلوب یطبق  10.

 المعلومات تكنولوجیا كفایات: الثاني المجال 
   واالتصاالت

          

            الحاسوب استخدام في األساسیة المھارات یتقن 11
 المعلومات تكنولوجیا استخدام على یشجع 12

  .واالتصاالت
          

 طریق عن بالمھام التدریس ھیئة أعضاء یكلف 13
   الحاسوب استخدام

          

 معیةالمجت واألخالقیة القانونیة للقضایا فھما یظھر 14
  بالتكنولوجیا المتعلقة

          

 استعمال عند البحث محركات أدوات اختیار یحسن 15
   االنترنت

          

 جھاز تطبیقات في البسیطة المشكالت یعالج 16
   الحاسوب

          

            یاالتكنولوج مجال في جدید ھو ما مواكبة إلى یسعى  17
            .والتقویم القیاس كفایات: الثالث المجال 

            المستمر الذاتي التقویم یمارس 18
 مجاالتال كافة تحقق التي التقویم أسالیب یستخدم 19

  المعرفیة
          

             داریةاإل العملیة لتحسین المختلفة النتائج یحلل 20
 ھیئة أعضاء مستوى عن راجعة تغذیة یقدم 21

  . المناسب الوقت في التدریس
          

 اتالحاج تراعي التي الذاتي التقویم أدوات یبني 22
  . الفردیة
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  م

  الممارسة درجة  الفقرات
  جدا منخفضة  منخفضة  متوسطة   مرتفعة  جدا مرتفعة

 معتمدة معاییر على بناء التقویم عملیة یمارس 23
  ومعلنة

          

 األداء بمستویات التدریس ھیئة أعضاء یزود 24
  . المطلوبة

          

 قاطن لمعالجة الحالیة مع السابقة األداء نتائج یقارن 25
   القوة نقاط وتعزیز الضعف

          

            .المھني والنمو القیادیة الكفایات: الرابع المجال 
            .والتطورات المستجدات یواكب 26
             يالمھن نموه في لالستمرار المستدام التعلم یدعم 27
 يف األكادیمیین القادة مع المختلفة المعارف تبادل 28

  األخرى الجامعات
          

            .العاملین لتنمیة بناءة اقتراحات یقدم 29
 بالتطور المتعلقة الدورات حضور في یشارك 30

  .التكنولوجي
          

 تتسم خطة بوضع المنشودة األھداف یحدد 31
 .المنطقي بالوضوح

          

            . المتوافرة الموارد ضوء في الحالي الوضع یحلل 32
 االحتماالت من قائمة بناء طریق عن األبدال یحدد 33

  .االنشطة لسیر
          

 اقلب المزایا افضل یمثل الذي األمثل البدیل یختار 34
  . العیوب

          

            نفیذوالت تخطیط من بعملھ كل بتحدید الخطة ینفذ 35
            .األھداف إلنجاز الضروریة األنشطة یحدد 36
 تعالقا شبكة على بناء والسلطات العمل یفوض 37

  . التنظیمي الھیكل
          

            .مؤھلةال التدریسیة الكوادر  توظیف في رأیھ یبدي 38
            .عةالجام في للعاملین البناء التوجیھ مھارة یتقن 39
            .العاملین أداء معاییر بإعداد الرقابي الدور یتقن 40
            . وقائي كمقیاس الفعلي األداء یتابع 41
 مع مالءمتھ مدى بتحدید الفعلي األداء یقیس 42

  . المحددة المعاییر
          

             والتفاعل االتصال كفایات:الخامس المجال 
            .والنقاش الحوار مھارة یمارس 43
 االخرین مع والتواصل االتصال مھارات ینمي 44

  .التدریس ھیئة أعضاء لدى
          

  الممارسة درجة    م



101 
 

  
  

   

   الفقرات
  

  جدا منخفضة  منخفضة  متوسطة   مرتفعة  جدا مرتفعة

            .تعلمھم یسھل بشكل الطلبة مع یتواصل 45
 لممارسة التدریس ھیئة ألعضاء المجال یفسح 46

  .بینھم البناء الحوار
          

 التواصل في االلكترونیة االتصال وسائل یوظف 47
  المحلي المجتمع مع

          

 التدریس ھیئة أعضاء یطرحھا التي باألفكار یأخذ 48
  الیھم االصغاء خالل من

          

 میسر بأسلوب والمعارف المعلومات یعرض 49
  وسلس
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  )4ملحق (

  كتاب تسهیل مهمة من جامعة الشرق األوسط إلى وزارة لتعلیم العالي والبحث العلمي
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  )5ملحق (
 كتاب تسهیل مهمة من وزارة التعلیم العالي إلى جامعة اإلسراء،والزیتونة، والبتراء
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  )6ملحق (

 األردنیةكتاب تسهیل مهمة من وزارة التعلیم العالي إلى الجامعة 

  


