
 
 

 

 املؤمتر العلمي الثالث لعلوم املعلومات

 الفرص والتحديات: اقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة للمجتمعات

 م  2017أكتوبر  11- 10يف الفرتة من 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
1161 

 مدى توافر متطلبات االقتصاد المعرفي في مدارس التعليم العام

 بمحافظات غزة من وجهة نظر المعلمين

 / فرج إبراهيم أبو شماله الدكتور
 (GTC) كلية مجتمع تدريب غزة أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد

 ملخص البحث باللغة العربية:

 القتصاد املعريف يف مدارس التعليم العام هدف هذا البحث إىل حتديد مدى توافر متطلبات ا

مبحافظات غزة من وجهة نظر املعلمني، وعالقته ببعض املتغريات، واتبع الباحث املنهج الوصفي 

( فقرة، حبسب تدريج 55( حماور، وحتتوي على )3التحليلي، وقام بتطوير استبانة تشمل على )

معلمًا ومعلمة من معلمي مدارس التعليم ( 282مخاسي، وتطبيقها على عينة عشوائية مكونة من )

( إلجراء التحليالت SPSSالعام، واستخدم برنامج الرزمة االحصائية للعلوم االجتماعية )

 االحصائية الالزمة للبحث .

 : أظهر البحث عدة نتائج أهمها 

مدى توافر متطلبات االقتصاد املعريف يف مدارس التعليم العام مبحافظات غزة من وجهة نظر  .1

 %(، وهو بدرجة كبرية . 69.238املعلمني جاء بوزن نسيب )
يف مدى توافر متطلبات االقتصاد  (α≤0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .2

املعريف يف مدارس التعليم العام مبحافظات غزة من وجهة نظر املعلمني تعزى إىل متغري اجلنس، 

 اللة إحصائية تعزى إىل متغري عدد سنوات اخلدمة.لصاحل اإلناث، يف حني ال توجد فروق ذات د
 :ويف ضوء نتائج البحث قدم الباحث جمموعة من التوصيات واملقرتحات منها 

االهتمام بتوافر متطلبات االقتصاد املعريف يف مدارس التعليم العام، ودعم وتشجيع القائمني 

البحثية، واملتطلبات املادية، وتفعيل على توافر متطلبات السياسة التعليمية، واملتطلبات املعرفية 

التعاون والشراكة والتكامل بني مؤسسات اجملتمع املدني العربي لتحقيق التنمية الشاملة 

 املستدامة.

 Abstractملخص البحث باللغة اإلنجليزية: 

The aim of this research is to determine the availability of knowledge economy 
requirements in general education schools in Gaza governorates from the point of 
view of teachers and their relation to some variables. The researcher followed the 
analytical descriptive method and developed a questionnaire that includes (3) axes 
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and contains (55) items And a random sample of (282) teachers from general 
education schools. The Statistical Package for Social Sciences (SPSS) program 
was used to conduct the statistical analysis needed for research. 
 * The research showed several results, the most important of which are: 
1.The availability of knowledge economy requirements in general education schools 
in the Gaza governorates from the point of view of teachers was relatively high 
(69.238% .(  
2. There are statistically significant differences in the level of (00.05) in the 
availability of knowledge economy requirements in general education schools in 
Gaza governorates from the point of view of teachers due to the gender variable in 
favor of females, while there are no statistically significant differences due to 
variable number Years of service. 
 * In light of the results of the research, the researcher presented a set of 
recommendations and proposals: 
To support the availability of the requirements of the knowledge economy in public 
education schools, to support and encourage those who satisfy the requirements of 
educational policy, research knowledge requirements and material requirements, 
and to activate cooperation, partnership and integration between Arab civil society 
institutions to achieve comprehensive and sustainable development. 

 مقدمة البحث:

تعيش الدول املتقدمة منها، والنامية يف القرن احلادي والعشرين، ثورة معلوماتية معرفية متطوورة  

يف مجيع جماالت احلياة، وتعترب املؤسسات التعليمية من أهوم املؤسسوات يف الدولوة، الوث توؤثر      

ث إن املؤسسات التعليمية الناجحة واملتطورة املتميزة حتمول  وتتأثر يف حجم املعلومات واملعرفة، حي

على كاهلها تربية وتعليم وإعداد وتدريب وتأهيل الطلبة باملعلومات واملعرفة، ونشر البحث العلمي 

 وتروجيه وتطويره، وخدمة اجملتمع وتنميته.

، واملدنيووة وقوود أصووبم حجووم تووأثري املعرفووة يف احليوواة االقتصووادية واالجتماعيووة والثقافيووة    

والسياسية،...، كبريًا، ومهمًا، وبدأت التوجهات الدوليوة، واخلطوا االسورتاتيجية والوةنيوة تركوز      

علوى اقتصوواد املعرفووة، وتعموول علووى إنتوواس املعرفووة واسووتخدامها، واسووتثمارها وتوزيعهووا، وإدارتهووا،  

تعلوويم والووتعلم، وامووتالن ناصووية العلووم واملعلومووات واملعرفووة، وتوظيووك مسووتحدثات تكنولوجيووا ال

واملعلومات واالتصاالت يف حل املشكالت املتنوعة، واختاذ القرارات، وتعزيز اإلبداع واالبتكار، وامليزة 
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التنافسية العاملية، وهذا يتطلوب توثيوق العالقوة بوني االقتصواد املعوريف، واملؤسسوات التعليميوة،         

 ملستدامة.وتنمية رأس املال البشري، من أجل حتقيق التنمية الشاملة ا

ويشهد العامل ازديادًا مضوطردًا لودور املعرفوة واملعلوموات يف االقتصواد. فاملعرفوة أصوبح  حمورن         

اإلنتاس والنمو االقتصادي، كموا أصوبم مبودأ الرتكيوز علوى املعلوموات والتكنولوجيوا، مون العوامول          

جمتموع   األساسية يف االقتصاد املعاصر، وبدأنا نسمع مبصوطلحات تعكوس هوذه التوجهوات مثول     

املعلومووات وثووورة املعلومووات واقتصوواد املعرفووة. ومووع ازديوواد ونشوور واسووتخدام املعرفووة واملعلومووات      

والتكنولوجيا، أصبم االستثمار يف املعرفة، والتعليم بشتى أنواعه وأشوكاله، أحود عوامول اإلنتواس،     

نمو االقتصادي، فهو يزيد من اإلنتاجية، ومن ثم فرص العمل، فالدول الث حتقق أعلى معدالت ال

هي الث متتلك إمكانيات معرفة أكثر تقدمًا. وتعترب املعرفة الصفة األساسية للمجتموع اإلنسواني   

الراهن، ومن خالهلا حتقق  معظم التحوالت العميقة، واملهمة يف كل جماالت احلياة، ملوا هلوا مون    

هموة لالقتصواد واجملتموع.    عالقة عضوية بتنمية اجملتمعات اإلنسانية، إذ إنها أحد املكتسوبات امل 

فبناء القدرات اإلنسوانية، وتطويرهوا باعتبارهوا العنصور اإلنتواجي الرئيسوي، واسودد األساسوي         

لإلنتاجية، إمنا ينطلق من تطوير كفاءة، وقدرات املوارد البشرية. وإن امتالن وسائل املعرفة بشكل 

االسوتخدام الكثيوك للمهوارات،    موجه وصحيم واستثمارها بأبعادها العلمية الدقيقوة مون خوالل    

وأدوات املعرفووة الفنيووة، واالبتكاريووة، والتقانووة )التكنولوجيووا( املتطووورة، ال بوود وأن يشووكل إضووافة  

حقيقية لالقتصاد الوةين، وقاعودة لالنطوالق  وو التحوول إىل االقتصواد املوبين علوى املعرفوة.         

 (2: 2013)ملحم، 

التنبؤ مبا سيكون عليه املستقبل، مع تصور يستند علوى  وتقوم الدراسات املستقبلية على الواقع، و

ما جيب أن يكون عليه املستقبل، وهذا يتطلب ختطيطًا اسرتاتيجيًا ملا ينبغي أن يكون، موع األخوذ   

يف االعتبار التحديات، واملتغريات الث يشوهدها الواقوع، كموتغري رئويس يف عمليوة التخطويا.       

املعرفوة واملعلوموات يف االقتصواد. فاملعرفوة أصوبح  حمورن        ويشهد العامل ازديادًا مضوطردًا لودور  

اإلنتاس والنمو االقتصادي، كموا أصوبم مبودأ الرتكيوز علوى املعلوموات والتكنولوجيوا، مون العوامول          

األساسية يف االقتصاد املعاصر، وأصبح  تقنيوات االتصوال واملعلوماتيوة، مون األصوول املهموة  يف       

عرفوة، واإلبوداع، والوذكاء، واملعلوموات، والوث تسوهم يف التطوور        االقتصاد اجلديود القوائم علوى امل   

املعريف لتحقيق التقودم يف وسوائل االتصواالت واملعلوموات، وموع ازديواد ونشور واسوتخدام املعرفوة          

واملعلومووات والتكنولوجيووا، أصووبم االسووتثمار يف املعرفووة أحوود عواموول اإلنتوواس، فهووو يزيوود موون     

العنصر األساس من عناصر اإلنتاس، فهوو الوذي أبورز علوم اقتصواد       اإلنتاجية، وباعتبارها املعرفة

املعرفة، والذي أصبم يف الفرتة األخرية من أهم أهداف اليونسكو، وغريها مون املنظموات الدوليوة    

الث تعمل لنمو املعرفة وصيانتها، وتطوير رأس املال البشري يشمل مجيع فئات العنصر البشري أيًا 

، إدارة عليا، أو إدارة وسطى أو إشرافية وعواملون، فالكول يسواهم يف حتقيوق     كان موضعها التنظيمي

: 2013أهداف املنظمة، والكل خيضع لعمليات استثمارية يف رفع الكفواءة واملهوارة واملعرفوة. )الصوائ ،     

841) 

 ولقد أضح  املعرفة ثروة دائمة األثر والتطوير، ثروة ال تنضب، موا دام العقول البشوري قوادرًا علوى     

االبتكار والتطووير، وهوو موا جعلوها عواماًل فعوااًل يف بنواء اقتصواد الودول، ملوا تضويفه مون قويم              
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للمنتجات االقتصادية الث ختضع للمسات التطوير، ومن ثوم فننتواس هوذه الثوروة يتوقوك علوى       

قدرة العقول على ابتكارها، وعلى جتديدها، وعلى حتسينها، وعلى استثمارها، وهو ما ترتب عليوه  

ور مصطلم اقتصاد املعرفة، الذي يعتمد على املعرفة كمحرن أساسي للنموو االقتصوادي. ولعول    ظه

االستثمار يف وسائل نشر املعرفة، أحد أهم التحديات الث تواجه اقتصاد املعرفوة، السويما وسوائل    

اإلعووالم، نظوورًا ملووا تعرضوو  لووه علووى موودى العقووود املاضووية لثووورات وتطووورات هائلووة، أثوورت علووى  

صوواديات اإلعووالم بشووكل عووام، األموور الووذي جعوول مواكبتهووا، ضوورورة حتميووة هلووذا النوووع موون  اقت

االقتصاد، الذي يقوم يف أساسه، على نشر املعرفة عورب هوذه الوسوائل بشوتى أنواعهوا وأسواليبها.       

 (2: 2016)العنزي، 

بشور، وتنميوة   وتعد املعرفة املرتكز األساسي للتنمية اإلنسوانية، كونهوا وسويلة لتوسويع خيوارات ال     

قدراتهم، واالرتقاء حبالتهم، وبالتالي فهي ةريق آمن لبناء اجملتمعات املتميزة يف القرن احلوادي  

والعشرين، ومن هذا املنطلق، فنن اإلدارة معنية بتقديم رؤية اسرتاتيجية ملتطلبات إقاموة جمتموع   

عرفة واملعلوموات العصوب   املعرفة عرب عملية إبداع جمتمعي، تتوخى اإلصالح يف الداخل، وتعد امل

احلقيقي ملنظمات اليوم، ووسيلة إدارية هادفة ومعاصرة للتكيك مع متطلبات العصور، فهوي املوورد    

األكثر أهمية يف خلق الثروة، وحتقيق التميز واإلبداع، يف ظل املعطيات الفكرية الوث تصواعدت   

ورة املعلومات واالتصواالت واتسواع   يف إةارها العديد من املفاهيم الفكرية كالعوملة، واخلصخصة، وث

 (76، 75: 2012رقعة العالقات بني اجملتمعات اإلنسانية املختلفة. )عبد احلي، 

ومع قدوم القرن احلادي والعشرين يتجه االقتصاد العاملي أكثر فوأكثر،  وو اقتصواد املعرفوة، الوذي      

مل ازديوادًا مضوطردًا لودور املعرفوة     يعتمد اعتمادًا أساسيًا على تكنولوجيا املعلومات. كما يشهد العا

واملعلومات يف االقتصاد: فاملعرفوة أصوبح  حمورن اإلنتواس والنموو االقتصوادي، كموا أصوبم مبودأ          

الرتكيز على املعلومات والتكنولوجيا كعامل من العوامل األساسية يف االقتصاد، مون األموور املسولم    

"جمتموع املعلوموات" و"ثوورة املعلوموات"     بها. وبدأنا نسمع مبصطلحات تعكس هذه التوجهوات مثول   

 (.1: 2007و"اقتصاد املعرفة" و"اقتصاد التعليم" و"املوجة الثالثة" وغريها )علي، 

والث موا زال أغلبهوا يعتمود    –( بأن التحدي املطروح اليوم أمام البلدان العربية 3: 2009ويرى )مجعة، 

ل إىل االستثمار، بهدف االرتفاع بنوعية هو مدى النجاح يف الوصو -على نظم التعليم التقليدية

التعليم، وتوسيع انتشاره، وحتقيق تعميم املعرفة، دون أن يكون ذلك على حساب نوعية التعليم، أو 

على حساب تكلفته الفعلية. كما أن من أهم التحديات الث تواجوه التعلويم يف جمتموع املعلوموات،     

مثول التعلويم اإللكرتونوي، والتعلويم عون بعود،       –القدرة على استكشاف الطرق اجلديودة للتعلويم   

واسووتنباح حلووول تسووتند إىل معرفووة جيوودة للوسووائل       -والتعلوويم املسووتمر، والتعلوويم املفتوووح   

التكنولوجيووة، والوسووائا احلديثووة املسووتخدمة يف التعلوويم، وفهووم نقوواح القوووة، والضووعك يف     

 التطبيقات التكنولوجية احلديثة.

املتسارع يف وسائل التعليم، املنافسة الشديدة يف جماالت التنمية، مل ويف عامل اليوم حيث النمو 

تعد الوسائل التقليدية قادرة على مواكبة التطور؛ مما أفقدها القدرة علوى املسواهمة يف التنميوة    

بصورة فاعلة، وقد أدى ذلك إىل احلاجة إىل مبادرات خالقة تهيئ للمواةن فورص تعلوم مسوتمر،    

رة واملسووتقبلية ومتكنووه موون املسوواهمة يف التنميووة الشوواملة يف جمتمعووه تالئووم حاجاتووه احلاضوو

واالستجابة لشروةها. والرؤية اجلديدة للتطوير  و االقتصاد املعريف يف األردن، تأتي استجابة 

هلذا التحدي؛ إذ يسعى األردن إىل التقدم بعزم، وتهيئة جيل من املتعلمني القوادرين علوى تطووير    
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تطبيقها، وحيتاس حتقيق هذه الرؤية أن يوتغري دور املدرسوة مون خوالل الرتكيوز      األفكار اجليدة و

على تدريس مهارات العمل اجلماعي وصنع القرار، والبحث املستقل، ومن ثم إعداد الطالوب للقيوام   

بدوره يف االقتصاد املعريف، فعندما تركز املدرسة على املرونة، واالبتكوار، واحورتام النواس، فننهوا     

قيم املهمة على املستوى الوةين والعاملي. وحيث إن أحد مكونات التطوير الرتبوي من أجل تغرس ال

االقتصاد املعريف، هو تطوير الربامج الرتبوية، واملناهج الدراسوية وتطووير املعلموني وفوق خطوة      

هوو  التطوير الرتبوي اجلديدة، من خالل الرتكيز على "املنهاس اسوري" الذي يركز على أن الطالوب  

حمور العملية التعليمية، حيث حيدد املنهاس اسوري ما ينبغي على الطالب/ الطالبة معرفتوه، وموا   

ينبغي أن يكون قادرًا على فعله، ويورتن للمعلوم جموااًل السوتخدام العديود مون الطورق الفاعلوة،         

الطلبوة  وتقديم مواضيع إضافية، ووسائل تتجاوز الكتواب املدرسوي، وقوادرة علوى تلبيوة اهتماموات       

 (.1332: 2008)إبراهيم، 

( أحد األدوات اسورية يف قياس مدى قدرة Knowledge Economyوقد أضحى االقتصاد املعريف )

الدول على حيازة أسباب التقدم، واموتالن ناصوية مقوماتوه الالزموة لنجواح خططهوا، وبراجمهوا        

جابوة عون جاهزيوة الودول     للتنمية االقتصادية الشاملة، ومن ثم أصبح  هنان دعوات عاموة لإل 

ساكاة متطلبات ترسيخ هذا املفهوم، من حيث جتسويد آليوة تطبيقوه، فاالقتصواد املعوريف يعنوى       

باستثمار القدرات التكنولوجية والصناعات والوظائك واألعمال اجلديدة، وهو موا يتطلوب مووارد    

ملسوتجدات. وتأكيودًا   بشرية مؤهلة تتصك بالعديد من املهارات اخلاصة، كاإلبوداع والتكيوك موع ا   

على ما سبق؛ فقد أشار التقرير الذي أعده البنك الدولي بالتعاون مع املنظمة اإلسالمية للرتبيوة  

م( حت  عنوان "حتويل االقتصادات العربية: املضي قدمًا على ةريوق املعرفوة   2013والعلوم والثقافة )

ريف، سويكون مطلبوًا مهموًا ملواجهوة     واالبتكار"، من أن زيوادة االسوتثمار يف منووذس االقتصواد املعو     

التحدي الذي يواجه البلدان العربية كلها، والذي يتمثل يف توفري فرص العمل، كما يصك التقرير 

أن االخنراح يف منوذس اقتصاد املعرفة يتضمن تنفيذ عدد من اإلصوالحات الرئيسوة يف لتلوك    

القدرة على االبتكوار والبحوث، وتوسويع    القطاعات، من أهمها إعداد أيد عاملة أكثر مهارة، وحتسني 

 (219: 2015نطاق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطبيقاتها. )رمضان، 

وقد أةلق  تسميات كثرية لتدل على اقتصاد املعرفة مثل اقتصاد املعلوموات، اقتصواد اإلنرتنو ،    

ميات تشوري إىل  االقتصاد الرقموي، االقتصواد اإللكرتونوي، واالقتصواد الشوبكي. وكول هوذه التسو        

( اقتصواد  Barclay, 2002اقتصاد املعرفة، وغالبًا موا تسوتخدم بطريقوة متبادلوة. وحيودد بواكلي )      

املعرفة على أنه دراسة وفهم تراكم املعرفة، وحوافز األفراد الكتشاف، وتعلم املعرفة، واحلصول على 

موون التغوويريات  ( علووى أنووه إحووداث جمموعووة    12: 2004مووا يعرفووه انخوورون. وتعرفووه )مووؤمتن،     

االسرتاتيجية يف ةبيعة اسيا االقتصادي، وتنظيمه ليصبم أكثر انسجامًا مع حتوديات العوملوة،   

وتكنولوجيووا املعلومووات واالتصوواالت، وعامليووة املعرفووة، والتنميووة املسووتدامة مبفهومهووا الشوومولي    

قها وتعميقها، وتطوير التكاملي. فاجملتمع القائم على امتالن زمام املعرفة، وعلى املساهمة يف خل

فروعها املختلفة، يكون مؤهاًل أكثر من غريه للسري يف ركب التقدم، ودخول عامل العوملة من أوسع 

أبوابها، على كافة األصعدة االقتصادية، والعلمية، والثقافية، واالجتماعية...اخل. يف حني يعرفوه  



 مدى توافر متطلبات االقتصاد المعرفي في مدارس التعليم العام
 

 
1166 

تواس هوذه املعرفوة، واسوتخدام     بعض االقتصاديني علوى أنوه االقتصواد الوذي يقووم علوى أسواس إن       

نتائجها ومثارها، أو باألحرى استهالكها باملعنى االقتصوادي ملفهووم االسوتهالن. وبوذلك تشوكل      

املعرفة مبفهومها احلديث، جزءًا أساسويًا مون ثوروة اجملتموع املتطوور ومون رفاهيتوه االجتماعيوة.         

 ( 6: 2009)مجعه، 

ع مون األمنواح االقتصوادية التقليديوة املتمثلوة      وقد بدأ االقتصاد املعريف يتحول بشوكل متسوار  

باالقتصاد الزراعي أو الصناعي لينتقل ملرحلة جديدة تعتمود علوى املعرفوة واإلبوداع، فأصوبح       

املنتجووات كثيفووة املعرفووة هووي األكثوور منوووًا وتووأثريًا يف االقتصوواد العوواملي، وكووان لثووورة املعلومووات   

ات وتقنيات االتصال واإلنرتن ، األثور األكورب يف هوذه    واالتصاالت، والتطور اهلائل والسريع ألدو

التحوالت، مما أدى لظهوور عصور اقتصوادي جديود أةلوق عليوه اقتصواد املعرفوة، وقود تطوور دور           

 (18 -5اجلامعات يف ظل االقتصاد املعريف: )الفنتوخ، ب.ت: 

 ليم املتخصص.كان  اجلامعات منذ مئات السنني متارس دورها التقليدي يف توفري خدمات التع-

مووع تغووري األمنوواح االقتصووادية يف العووامل أصووبح  وظيفووة البحووث العلمووي موون أبوورز وظووائك   -

 اجلامعات، ملا تتميز به البيئة األكادميية التقليدية من قدرات وإمكانات حبثية.

ظهرت وظيفوة ثالثوة للجامعوات لتلبيوة متطلبوات التحوول جملتموع املعرفوة، حيوث أصوبم علوى            -

 تنقل التقنية، وتعزز االبتكار، وتساهم يف التعليم املستمر والشراكة اجملتمعية.اجلامعات أن 

وقد شهد مفهوم اقتصاد املعرفة تطورًا كبريًا يف العقود القليلة املاضية، مع اتساع استخدام شبكة 

م اإلنرتن ، والتجارة اإللكرتونية، والدفع اإللكرتوني، ويقوم هذا االقتصاد على وجود بيانات يت

تطويرها إىل معلومات، ومن مثة إىل معرفة، وحكمة يف اختيار األنسب من بني اخليارات الواسوعة  

الث يتيحها اقتصاد املعرفة. ولو أردنا تقديم تعريوك لتصور القتصواد املعرفوة ألمكننوا القوول       

يس بأنه ذلك االقتصاد الذي يشكل فيه إنتواس املعرفوة وتوزيعهوا واسوتخدامها، هوي اسورن الورئ       

لعملية النمو املستدام، وخللق الثروة، وفرص التوظيك يف كل اجملاالت. إنه يقوم على أساس إنتاس 

املعرفة )أي خلقها(، واستخدام مثارها وإجنازاتها، حبيث تشكل هذه املعرفة )سواء ما يعورف باملعرفوة   

املعرفوة الضومنية    الصرحية الث تشتمل على قواعد البيانات واملعلومات والربجميوات وغريهوا، أو  

الث ميثلها األفراد خبرباتهم ومعارفهم وعالقواتهم وتفواعالتهم( مصودرًا رئيسوًا لثوروة اجملتموع،       

 (843: 2013ورفاهيته. وأن اقتصاد املعرفة يتميز مبا يلي: )الصائ ، 

جتدد احلاجة إليه، والرغبة، والطلب على منتجاته املعرفية الث تدخل يف كل نشاح، ويف كول   -

ل، ويف كل وظيفة، وبشكل متصاعد، إىل درجة ميكن القول باستحالة قيوام نشواح موا بودون     عم

 املعرفة.
جتدد املصادر املعرفية، ومنوها، وازديادها، وعدم نضووجها سوواء باالسوتعمال أو باالسوتخدام أو      -

 باالحتفوواظ، بوول مبوورور الووزمن، وبتعوودد االسووتخدام، تووزداد املصووادر املعرفيووة وترتاكووم وتتنوووع   

 جماالتها.

وتؤكد دبي ودولة اإلمارات العربية املتحدة على ريادتها يف دعم اجلهود، وإةالق املبادرات املبتكرة 

الث تسهم يف نشر ونقل وتوةني املعرفة يف أرجاء العامل العربي كافة، بل يف كافة أ اء العامل. 

ترصود واقوع املعرفوة يف     لقد سع  مؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم منذ إنشائها إىل وضوع آليوة  

الوودول العربيووة، ليثموور التعوواون مووع برنووامج األمووم املتحوودة اإلمنووائي يف إصوودار ثالثووة تقووارير،  
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استعرض  حال املعرفة يف الدول العربية، وسولط  الضووء علوى اجملواالت الوث تعواني مون فجووة         

مج األموم املتحودة   معرفية. وأةلق  مؤسسة حممد بن راشد آل مكتووم، وبالتعواون أيضوًا موع برنوا     

اإلمنائي، مؤشر املعرفة العربي، والذي ستشهد قمة املعرفة هذا العام استعراض نتائجه، الث متونم  

تصنيفات خاصة ترصد حال كول دولوة عربيوة مون حيوث درجوة االرتكواز علوى املعرفوة يف أهوم           

عب مؤشر املعرفوة دورًا  اجملاالت اسورية واألساسية، لتحقيق النهضة الشاملة والنمو املستدام. وسيل

حموريًا كخارةة ةريق لوضع اسرتاتيجيات النهضة االقتصادية واجملتمعيوة يف الووةن العربوي،    

من خالل االعتماد على أداة علمية تقيس مستويات نشر املعرفة يف الوةن العربي، ويكون مرجعًا 

والسياسوات التنمويوة. وإن   ومزودًا لصناع القرار، واخلرباء والباحثني، للمساعدة يف رسوم اخلطوا   

وجود مؤشر للمعرفة، يقدم بيانات وتصنيفات مستقاة من آلية حبث منهجية وبطريقوة علميوة،   

سيعمل على خلق بيئة تنافسية حتفز احلكومات، واجلهات املختصة، على تفعيل املزيد من برامج 

عات مستهلكة إىل منتجة ومبادرات نشر ونقل املعرفة، وصواًل للهدف املأمول وهو التحول من جمتم

 (5: 2015ومصدرة للمعرفة. )آل مكتوم، 

وإن أهم مفتاح للنمو االقتصوادي املنشوود هوو التعلويم والتودريب، اللوذان تقودهموا مبوادة املسواواة          

والشمولية. وتظهر احلاجة ملدى التحول إىل نظام تعليموي، يركوز علوى تسوليم الطلبوة باملهوارات       

 (4: 2012على املعرفة مثل: )السعدي والدوسري، الالزمة لالقتصاد القائم 

 مهارات البحث والتعلم مدى احلياة. -
 مهارات التفكري الناقد. -
 القدرة على التكيك، ومسايرة التطورات السريعة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. -

املعلوموات   واملعرفة هي رصيد مرتاكم من اخلربات، والتجارب لدى البشر. واملعرفة هي جمموعة مون 

مضافة إليها خربة وفهم للسياق والتعبري عنه، وهي أكثور قيموة وفعاليوة مون املعلوموات، إذ أنهوا       

جاهزة الختاذ القرار، والقيام بأداء األعمال. واملعرفة هي رصيد مرتاكم من التجارب واخلربات لدى 

عرضوة للفنواء. لوذلك    اإلنسان، والث تستوةن وتسكن يف عقول اخلرباء واملستشارين، الذين هم 

 وون يف أمووس احلاجووة إىل جتميووع هووذه املعووارف وترتيبهووا وتنميتهووا وتطويرهووا واسووتغالهلا     

االستغالل األمثل وصيانتها، فالعنصر البشري هو أحد املكونات األساسية، والفعالة يف بناء املعرفة 

راد العواملني يف املنظموة   وتطويرها، وأن فشل أو جناح املنظمات، يعتمد اعتمادًا أساسويًا علوى األفو   

وقدراتهم. وقد قدم )توم بكمان( تصنيفًا للمعرفة يتناول من خالله األنواع التالية: )عبود احلوي،   

2012 :81 ،82) 

املعرفة الصرحية: ومتثل املعرفة الواضحة والصرحية وقابلوة الوصوول، وهوي املوثقوة يف مصوادر       -

 لسليم كالوثائق الرمسية يف املنظمات اإلنسانية.املعرفة الرمسية والث غالبًا تتسم بالتنظيم ا
املعرفة الضمنية: وتتمثل املعرفة الضمنية باملعلوموات يف الفكور اإلنسواني الوث يوتم الوصوول        -

 إليها من خالل االستعالم واملناقشة وهي معرفة غري رمسية عادة.
وبصوعوبة بالغوة مون     املعرفة الكامنة: وهي املعرفة الث يتم الوصول إليها بشكل غوري مباشور   -

 خالل االستنباح املعريف ومتابعة السلون اإلنساني.



 مدى توافر متطلبات االقتصاد المعرفي في مدارس التعليم العام
 

 
1168 

املعرفة اجملهولة: وتتمثل باملعرفة املبتكرة أو الث يوتم اكتشوافها مون خوالل البحوث والتجريوب        -

 واملناقشة أو من خالل النشاةات الث متارسها املنظمة. 
ي الثالوث لعلووم املعلوموات بعنووان )اقتصواد      وقد جاء يف بروشور )أو نشرة أو مطوية( املؤمتر العلمو 

املعرفووة والتنميووة الشوواملة للمجتمعووات: الفوورص والتحووديات( أن البشوورية تعوويش حاليووًا مرحلووة   

اقتصادية واجتماعية جديدة، جتعل املعرفة موردًا تسوعى اجملتمعوات عاموة الكتسوابه، وتقتضوي      

هوذه املرحلوة. فكموا نقلو  الزراعوة       بالضرورة إعادة صوياغة اجملتمعوات، والسياسوات للتكيوك موع     

اجملتمعات، والدول من مرحلة الصيد والرعي والتنقل، إىل مرحلة االستقرار وبناء احلضارات، وكما 

غريت الصناعة يف موازين القووى والعالقوات االسورتاتيجية واالقتصوادية الدوليوة، فونن املعرفوة        

االسورتاتيجية. ويتطلوع هوذا املوؤمتر إىل     ترتقي باملنظومات االقتصادية والتنموية والسياسوية و 

تقووديم بعووض الوورؤى، حووول أسووس اقتصوواد املعرفووة، وتووأثريه علووى التنميووة يف اجملتمعووات، ودور  

 تكنولوجيا املعلومات، وصناعاتها، ومؤسساتها يف بناء االقتصاد القائم على املعرفة.

، واالقتصواد املوبين علوى املعرفوة،     وتأسيسًا على ما سبق، ونظرًا ألهمية املعرفة، واالقتصاد املعريف

وأهميووة توووافر متطلبووات االقتصوواد املعووريف، يف املؤسسووات التعليميووة، وضوورورة التووأثري والتووأثر  

اإلجيابي بني املؤسسات التعليمية، واالقتصاد املعريف والعالقة الفعالوة بينهموا، وأهميوة مودارس     

ن الصاحل، وانسجامًا مع التطورات املتسارعة التعليم العام يف بناء وصقل شخصيات الطلبة، واملواة

يف املعرفة ومستحدثات تكنولوجيا التعليم، وإميانًا من الباحث بأهمية إنتاس املعرفة، واستخدامها، 

واستثمارها وإدارتها، ودعوة الموتالن ناصوية العلوم واملعرفوة وتكنولوجيوا املعلوموات واالتصواالت،        

املستدامة يف الوةن العربوي، ورغبوة يف التعواون واملشواركة      ومساهمة يف حتقيق التنمية الشاملة

يف املؤمتر العلمي الثالث لعلوم املعلومات بعنوان )اقتصواد املعرفوة والتنميوة الشواملة للمجتمعوات:      

متطلبوات االقتصواد املعوريف يف     مودى تووافر  الفرص والتحديات(؛ جاءت فكرة هذا البحث بعنوان: )

 فظات غزة من وجهة نظر املعلمني(.مدارس التعليم العام مبحا

  مشكلة البحث:

 سئلة البحث فيما يلي:أومت حتديد 
متطلبات االقتصاد املعريف يف مدارس التعليم العام مبحافظات غزة من وجهة  ما مدى توافر .1

 ؟نظر املعلمني
متطلبات  ( يف مدى توافرα≤0.05حصائية عند مستوى داللة )إهل توجد فروق ذات داللة  .2

تعزى ملتغري  صاد املعريف يف مدارس التعليم العام مبحافظات غزة من وجهة نظر املعلمنياالقت

 اجلنس )ذكر، أنثى(؟
متطلبات  ( يف مدى توافرα≤0.05حصائية عند مستوى داللة )إهل توجد فروق ذات داللة  .3

 ملتغريتعزى  االقتصاد املعريف يف مدارس التعليم العام مبحافظات غزة من وجهة نظر املعلمني

 سنوات(؟ 10سنوات، أكثر من  10-5سنوات، من  5عدد سنوات اخلدمة )أقل من 
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 فروض البحث: 

متطلبات  ( يف مدى توافرα≤0.05حصائية عند مستوى داللة )إوجد فروق ذات داللة ال ي .1

تعزى ملتغري  االقتصاد املعريف يف مدارس التعليم العام مبحافظات غزة من وجهة نظر املعلمني

 .س )ذكر، أنثى(اجلن
متطلبات  ( يف مدى توافرα≤0.05حصائية عند مستوى داللة )إوجد فروق ذات داللة ال ي .2

 تعزى ملتغري االقتصاد املعريف يف مدارس التعليم العام مبحافظات غزة من وجهة نظر املعلمني

 سنوات(. 10سنوات، أكثر من  10-5سنوات، من  5عدد سنوات اخلدمة )أقل من 

 ث: أهداف البح

 هدف هذا البحث إىل:

 حتديد مدى توافر متطلبات االقتصاد املعريف يف مدارس التعليم العام مبحافظات غزة. .1
متطلبات االقتصاد املعريف يف  حصائية يف مدى توافرإفروق ذات داللة  الكشك عن وجود .2

سنوات ، عدد تعزى ملتغري اجلنس مدارس التعليم العام مبحافظات غزة من وجهة نظر املعلمني

 اخلدمة.
متطلبات  مدى توافرتقديم جمموعة من التوصيات واملقرتحات من أجل حتسني وتطوير  .3

االقتصاد املعريف يف مدارس التعليم العام مبحافظات غزة، وتعزيز نقاح القوة، ومعاجلة نقاح 

الضعك أو التخفيك من حدتها، من أجل نشر ثقافة اقتصاد املعرفة، وجمتمع املعرفة، يف 

 ؤسسات التعليمية، وحتقيق التنمية الشاملة املستدامة، وخدمة اجملتمع العربي وتنميته.امل

 أهمية البحث: 

 تكمن أهمية هذا البحث فيما يلي:

تنبووع أهميووة هووذا البحووث موون أهميووة موضوووع االقتصوواد املعووريف يف موودارس التعلوويم العووام     .1

 والواجبات امللقاة عليها. مبحافظات غزة، وأهمية حتسني وتطوير أداء املدارس للمهمات
قد يستفيد ةلبة مدارس التعليم العام مبحافظات غزة يف امتالن ناصية العلم واملعرفة أثنواء   .2

 الدراسة، استعدادًا لدراساتهم املستقبلية.
قد يفيد هذا البحث أعضاء اهليئات التدريسية، واإلداريوة يف توظيوك االقتصواد املعوريف يف      .3

لميوة، وتوظيوك مسوتحدثات تكنولوجيوا التعلويم، واسورتاتيجيات وةورق        العملية التعليميوة التع 

 وأساليب التعليم والتعلم.
قوود يفيوود هووذا البحووث وزارة الرتبيووة والتعلوويم، يف إعووداد وختطوويا وتنفيووذ التخطوويا         .4

 االسرتاتيجي الفعال، لتحقيق امليزة التنافسية يف املنظومة التعليمية.
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ةن الصاحل خلدمة اجملتمع وتنميته، واملسواهمة يف حتقيوق   قد يفيد هذا البحث يف إعداد املوا .5

 التنمية الشاملة املستدامة.
قد يفيد هذا البحث باحثني آخرين يف تناول متطلبات االقتصاد املعريف يف املدارس والكليات  .6

 واجلامعات، ومن وجهات نظر لتلفة.

 حدود البحث: 

 رس التعليم العام.احلد املوضوعي: متطلبات االقتصاد املعريف يف مدا .1
 احلد البشري: ةلبة مدارس التعليم العام، ومدرسيهم. .2
 احلد املؤسسي: مدارس التعليم العام مبحافظات غزة. .3
 احلد املكاني: حمافظات غزة يف فلسطني. .4
 م.2017احلد الزماني: من شهر مارس إىل شهر أكتوبر  .5

 مصطلحات البحث: 

ية لقياس مدى قدرة املؤسسة على امتالن ناصية العلم االقتصاد املعريف: هو إحدى األدوات األساس

واملعلومات واملعرفة، ومقوماتها الالزمة لنجواح ومتيوز خططهوا اإلسورتاتيجية وبراجمهوا ورؤيتهوا       

ورسالتها وأهدافها، والعمل علوى إنتواس املعرفوة واسوتخدامها واسوتثمارها وإدارتهوا وتوزيعهوا، وهوو         

ر واملبدع واملبتكر واملتكيك، والذي ميتلك القدرات الالزمة للتعامول  يعتمد على اإلنسان املتعلم املفك

مع حتديات العوملة، وتكنولوجيا املعلومات واالتصواالت، وعامليوة املعرفوة والثقافوات، واملسواهمة يف      

 التنمية الشاملة املستدامة.

يري( املطلوب توافرها متطلبات االقتصاد املعريف: هي جمموعة من املتطلبات )أو االحتياجات أو املعا

يف مدارس التعليم العام، والث تشمل: متطلبات السياسة التعليمية، املتطلبات املعرفيوة والبحثيوة،   

واملتطلبات املادية، ويقاس مدى توافر هذه املتطلبات باستخدام استبانة تشتمل على جمموعة من 

جوات تقوديرات عينوة البحوث،     الفقرات، وتطبيقها على جمموعة من املعلمني، وحساب متوسوا در 

 والوزن النسيب هلا.

مدارس التعليم العام: هي تلك املدارس األساسية والثانوية، والث تشتمل علوى الصوفوف مون األول    

 ( سنة.18( سنوات إىل )6إىل الثاني عشر، والث يدرس ويتعلم فيها الطلبة من سن )

 الدراسات السابقة: 

ة الصوفة األساسوية املميوزة للمجتموع اإلنسواني، إذ مون خالهلوا        متثول املعرفو   (:2016دراسة )علة،  .1

حتقق  حتوالت عميقة مس ، وغط  تقريبًا كل مناحي احليواة، فاملعرفوة وبوال ريوب هوي إحودى       

املكتسبات املهمة لالقتصاد واجملتموع علوى حود سوواء، حيوث أضوح  يف هوذا االقتصواد الصواعد          

ة، بنضافتها قيم هائلة للمنتجات االقتصادية، من اجلديد اسرن األساسي للمنافسة االقتصادي

خالل زيادة اإلنتاجية، والطلب على التقنيات واألفكار اجلديدة، وقد واكبو  هوذه املنتجوات فعليوًا     
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التغريات الثورية يف كل األسواق والقطاعات. كما أن امتالن، وحيازة وسائل املعرفة بشوكل موجوه   

ة من خالل دموج املهوارات، وأدوات املعرفوة الفنيوة واالبتكاريوة      وصحيم، واستثمارها بكفاءة، وفعالي

والتقانة املتطورة، ال بد وأن يشكل إضافة حقيقية لالقتصادات العربية، وقاعودة لالنطوالق  وو    

التحول إىل االقتصاد املبين على املعرفة. وتواجه جمتمعاتنوا العربيوة حتوديات جسوام يف سوبيل      

تصادية منها واالجتماعية، ولعل من أهم هذه التحديات القدرة على إرساء جهودها التنموية االق

استثمار اإلمكانات، والطاقوات البشورية اهلائلوة املوجوودة يف الودول العربيوة يف كافوة املسوتويات         

 واألصعدة.

وما زال  االقتصادات اخلليجية العربية توسم بكونهوا اقتصوادات تقليديوة، بوالرغم مون تبوئهوا       

وفق دليل اقتصاد املعرفة، وهي األفضل مقارنة موع بقيوة الودول العربيوة. األمور       مراكز متوسطة،

الذي يتطلب إجراء تغيريات جذرية يف البنى االقتصادية والسياسية والقانونية، بقصد التحوول  

إىل اقتصاد املعرفة الذي يقوم على أعمدة تتوافر على نظام فعال للتعليم، واحلوافز االقتصوادية،  

 ، ونظام مؤسسي ككء، واإلبداع، وتقنية املعلومات واالتصاالت.واحلوكمة

وقد مت سرب أغوار واقع االقتصاد املعريف يف األقطار العربية، بالرتكيز على حالوة "دول جملوس   

التعاون لدول اخلليج العربية" كنموذس مشرف يعرب بصورة واضحة عن رغبة جاحمة يف االنتقال 

)اقتصواديات النودرة(، إىل اقتصواديات املعرفوة )اقتصواديات الووفرة(،       والتحول من اقتصاديات الريع 

وهذا من خالل التطرق إىل اساور البحثية التالية: بدءًا بتناول اإلةار املفاهيمي، والنظري املتعلق 

باقتصاد املعرفة، وصواًل إىل قراءة تقييمية، وتوصيفية حلال اقتصاد املعرفوة يف الودول العربيوة    

وأخريًا حتليل مؤشورات اقتصواد املعرفوة يف دول جملوس التعواون لودول اخللويج العربيوة         إمجااًل، 

املبنية على أساس حزموة مون اسوددات، والوث تودخل يف تشوكيلها: نظوام احلووافز االقتصوادية          

واإلبداع والتعليم وتقنية املعلومات واالتصاالت، ختامًا بعرض مجلوة مون التوصويات واملقرتحوات     

 ختدم هدف البحث وغايته. الث نراها 
خالل العقود األخرية شهد العامل تغريًا واضحًا للتقدم التقين والعلمي، الذي  (:2016دراسة )ليلى،  .2

فرض االهتمام مبنظومة التعليم، ومنه استهدف  هذه الدراسوة )اقتصواد املعرفوة وجوودة التعلويم      

اقتصواد املعرفوة علوى جوودة التعلويم      العالي يف اجلزائر: دراسة مقارنوة( التطورق إىل مودى توأثري     

العالي، وفرضها لتطبيق مبادة اجلودة، وذلك عن ةريق مقارنة جمموعة مون الودول، باسوتخدام    

م، 2014-2000( لعينة مكونوة مون عشورة دول، خوالل الفورتة املمتودة مون        data panaleبيانات بانل )

االلتحواق اإلمجوالي بوالتعليم     توصلنا من خالل النتائج أن مؤشور عودد الطلبوة املسوجلني، معودل     

العالي، وبراءات االخرتاع هلا أثر إجيابي على جودة التعليم العالي. عكس معدل التوأةري، ونسوبة   

الطلبة املسجلني خارس الوةن، الث كان هلا توأثري سوليب، وأحسون منووذس للدراسوة، هوو النمووذس        

 دولة على حدى. العشوائي، الذي يهمل الزمن، وحيافظ على ةبيعة، وخصائص كل
استهدف  الدراسة التعرف على درجة توافر مهارات االقتصاد املعريف لدى  (:2015دراسة )رمضان،  .3

ةالب كلية العلوم االجتماعية يف جامعوة اإلموام حممود بون سوعود اإلسوالمية مون وجهوة نظور          

ديود  أعضاء هيئة التدريس والطالب أنفسهم. كما استهدف  معرفوة أثور بعوض املوتغريات يف حت    
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توافر مهارات االقتصاد املعريف لدى الطالب من وجهة نظور عينوة الدراسوة. واسوتخدم  الدراسوة      

املنهج الوصفي املسحي لتحقيق أهداف الدراسة من خالل تطبيق اسوتبانة مت التأكود مون صودقها     

( عضووًا، ومون   77وثباتها؛ على عينة ةبقيوة عشووائية مون أعضواء هيئوة التودريس بلو  قوامهوا )        

 ه.1434/1435( ةالبًا يف العام اجلامعي 299الب بل  قوامها )الط

وقد أسفرت نتائج الدراسة أن درجة توافر مهارات االقتصاد املعريف لودى الطوالب جواءت بدرجوة     

متوسطة على مجيع حماور االستبانة، والدرجة الكلية مون وجهوة نظور أعضواء هيئوة التودريس،       

رية من وجهة الطالب، حيث جواء حمووري مهوارات التعواون     بينما كان  درجة التوافر للمهارات كب

والعمل اجلامعي ومهارات التعامل بفاعلية يف املرتبتني األوىل والثانية على الرتتيوب مون وجهوة    

 نظر عينة الدراسة.

( بني متوسوطات  0.05كما أسفرت  نتائج الدراسة أيضًا عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند )

سة تبعًا ملوتغريي الدرجوة الوظيفيوة واخلوربة ألعضواء هيئوة التودريس، لصواحل         أفراد عينة الدرا

سنوات فأكثر، ومتغريي املستوى الدراسوي للطوالب    5األساتذة املشاركني واألساتذة من ذوي اخلربة الو

لصاحل ةالب الدراسات العليا، بينما ال توجود فوروق ذات داللوة إحصوائية عنود مسوتوى الداللوة        

(0.05=αملتغ ).ري املعدل الرتاكمي للطالب 

هودف  هوذه الدراسوة إىل التعورف علوى دور اقتصواد املعرفوة يف تطووير          (:2013دراسة )الصوائ ،   .4

اجلامعات السعودية، ومعيقات تفعيله من وجهة نظر رؤساء األقسام، والكشك عن أثر كل من مكان 

ل. ولتحقيوق أهوداف   عمل رئيس القسم وجنسه وخربته يف احلكم علوى الودور ومعيقوات التفعيو    

الدراسة، فقد مت تطوير استبانة تتكوون مون جموالني، أحودهما يتضومن دور اقتصواد املعرفوة يف        

تطوير اجلامعات، والثاني يتضمن معيقات تفعيله. وقد مت تطبيق االستبانة على عينوة الدراسوة   

 ( رئيس قسم يف اجلامعات السعودية.99املكونة من )

ن دور اقتصاد املعرفة يف تطوير اجلامعات السعودية كان مرتفعًا، كموا  وقد أظهرت نتائج الدراسة أ

أظهرت نتائج الدراسوة وجوود اتفواق كوبري بوني رؤسواء األقسوام يف حتديود معيقوات تفعيول دور           

اقتصاد املعرفة يف تطوير اجلامعات السعودية. كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجوود فوروق ذات   

عينة الدراسة لدور اقتصاد املعرفة يف تطووير اجلامعوات ومعيقوات    داللة إحصائية بني تقديرات 

 تفعيله، وذلك على متغريات الدراسة الثالثة: مكان عمل رئيس القسم، وجنسه، وخربته.
يتناول هذا البحوث موضووع التعلويم املسوتمر الوذي حيظوى باهتموام الفورد          (:2013دراسة )ملحم،  .5

سواء، مفهومه وخصائصه وأمناةوه وجماالتوه وأهدافوه،     واملؤسسات التعليمية والرتبوية على حد

ودوره يف خدمة اجملتمع. كما سويتناول البحوث اقتصواد املعرفوة، مون حيوث ماهيتوه ومسوتلزماته         

وركائزه وخصائصوه ومقوماتوه والتحوديات الوث يلقيهوا اقتصواد املعرفوة علوى النظوام الرتبووي،           

ميووة صووناعات املعرفووة، وموون ثووم األدوار املرتقبووة والعواموول الووث تعووزز دور التعلوويم املسووتمر يف تن

 ملؤسسات التعليم يف ظل اقتصاد املعرفة.

وخيلص البحث إىل توصيات وآليات مقرتحة الستفادة التعليم من اقتصاد املعرفة يف البحرين، من 

أهمها: توفري الفرص املتساوية للناس يف حتصيل املعرفة، والتكيوك موع املوتغريات التكنولوجيوة     

ائقة التقدم، واسوتيعابها دون التخلوي عون اخلصوصوية اسليوة وعون اهلويوة، وتوقيوك اهلودر          ف
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لإلمكانيووات املتاحووة يف املوووارد البشوورية، وفووتم األبووواب أمووام البحووث العلمووي والتطوووير، والقيووام  

 بعمليات تعزيز وتقوية رأس املال الفكري، من خالل العمل على بناء القدرات البشرية واملعرفية.
بات من املعرف أن منطًا جديدًا من االقتصاد قائمًا على املعرفوة بودأ    (:2012دراسة )أبو الشامات،  .6

بالتشكل مع بداية األلفية اجلديدة يف الدول املتقدمة، والودول الناميوة الصواعدة علوى املسوتوى      

، وإمنا اجلديود  العاملي. هذا ال يعين أن املعرفة مل تكن موجودة أو مستخدمة يف النشاح االقتصادي

هو حجم تأثريها يف احلياة االقتصادية واالجتماعية ويف منا حياة اإلنسوان عموموًا، وهوو موا     

جاء نتيجة للخطا الوةنية املتكاملة ذات الربامج الزمنية، واألهداف اسددة الوث وضوعتها تلوك    

 الدول لردم الفجوة املعرفية بينها منذ الربع األخري من القرن املاضي.

ركز هذا البحث على التوجهات واخلطا الوةنيوة الوث وضوعتها الودول العربيوة  وو اقتصواد        وي

املعرفة، من خالل متابعوة مؤشوراته علوى املسوتويات كلوها، الوث أظهورت أنهوا ال توزال تسوتهلك،           

وتستخدم املنتجات املعرفية بشكل كبري، مما يؤكد أنها حباجة للرتكيوز علوى إنتواس املعرفوة كوي      

مشوواركة البشوورية يف السووري يف مواكووب العلووم واملعرفووة، والتوجووه باقتصوواداتها  ووو   تسووتطيع 

االقتصاد املعريف الكفيل حبل املشوكالت الوث تواجههوا يف البطالوة والفقور واخنفواض مسوتويات        

 التنمية.

ويعوود امووتالن ناصووية العلووم واملعرفووة، واسووتخدامها يف النشوواح االقتصووادي، موون التوجهووات        

الث تهدف إليها الدول بشكل عام، ومع التقودم الوتقين واملعلومواتي الوذي شوهدته       االسرتاتيجية

عرفة بالظهور، مما يدعو للتساؤل عن العقود األخرية، بدأ منا جديد من االقتصاد قائم على امل

توجه البلدان العربية  وه، ومدى استفادتها من جتارب الدول املتقدمة والنامية الصاعدة يف هوذا  

 اجملال.
هدف  الدراسة احلالية إىل صياغة رؤية مقرتحة لتطوير الدراسات العليوا   (:2011دراسة )عساف،  .7

، وقد استخدم الباحث لإلجابة عن أسئلة الدراسة أحد كمدخل لتلبية متطلبات االقتصاد املعريف

األساليب املستقبلية املبنية على أساس فلسفي من خالل حتديد أهم متطلبات االقتصواد املعوريف،   

واملسوغات العامة لتطوير الدراسات العليا، وذلوك بعود الوقووف علوى ةبيعوة الدراسوات العليوا يف        

اسة يف أربعة حماور، حبيوث تنواول اسوور الرابوع مشوروعًا      اجلامعات الفلسطينية. وقد جاءت الدر

اسرتشاديًا لوزارة الرتبية والتعليم )الكلية الوةنية للدراسات العليا والبحث العلموي(، موضوحًا فيوه    

 الفوائد املتوقعة من هذا املشروع.
تضومنة،  هدف  هوذه الدراسوة إىل استقصواء مالموم االقتصواد املعوريف امل       (:2011دراسة )القيسي،  .8

واملالمم الث ينبغي تضمينها يف حمتوى مقررات العلوم الشرعية مبشروع تطوير التعليم الثوانوي  

–باململكة العربية السعودية، ولتحقيق ذلك قام الباحث بتحليل حمتوى مقررات العلوم الشرعية 

ن وهوي:  والوث تكونو  مون مقوررات العلووم الشورعية اخلاصوة بالربنوامج املشورت          -عينة الدراسة

(، وأعد الباحوث هلوذا الغورض أداة للدراسوة صونك فيهوا مالموم        1، فقه1، توحيد1، حديث1)تفسري

( ملمحووًا توزعوو  علووى سووبعة جموواالت رئيسووة هووي:     78االقتصوواد املعووريف والووث بلوو  عووددها )  

ومت )التكنولوجيا، االتصال، اجملال املعريف، النمو االجتماعي، النمو العقلوي، االقتصوادي، الووةين(،    
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التأكد من صدق األداة وثباتها. كما قام الباحث بسؤال املختصني عن درجة كفاية هذه املالمم، وما 

املالمم الث ينبغي تضمينها يف حمتوى مقررات العلوم الشرعية يف حال كونها غري كافية. وقود  

املتضومنة يف   توصل  الدراسة إىل النتائج التالية: بل  جمموع تكورارات مالموم االقتصواد املعوريف    

( ملمحًا، كان اجملوال املعوريف األوفور حظوًا منهوا حيوث بلغو         3138حمتوى مقررات العلوم الشرعية )

( تكرارًا، يليه جمال االتصال 713( تكرارًا، يليه جمال النمو االجتماعي وبلغ  تكراراته )949تكراراته )

( تكورارًا، يليوه اجملوال    512  تكراراتوه ) ( تكرارًا، يليوه جموال النموو العقلوي وبلغو     661وبلغ  تكراراته )

( تكراراته، يليه 75( تكرارًا، يليه جمال التكنولوجيا وبلغ  تكراراته )166االقتصادي وبلغ  تكراراته )

( كوأكثر  1( تكورارًا. جواء مقورر الفقوه )    62اجملال الوةين كأقل اجملاالت تضمينًا حيث بلغ  تكراراته )

( تكورارًا،  996ملالمم االقتصاد املعريف، حيث بل  جممووع تكراراتوه )   مقررات العلوم الشرعية تضمينًا

( وبلو  جممووع   1( تكورارًا، يليوه مقورر التوحيود )    865( وبل  جممووع تكراراتوه )  1يليه مقرر احلديث )

( تكرارًا. توصول  الدراسوة إىل   742( وبل  جمموع تكراراته )1( تكرارًا، يليه مقرر التفسري )742تكراراته )

مة مبالمم االقتصاد املعريف والث ينبغي تضمينها حمتوى مقررات العلوم الشرعية من وجهة قائ

 ( ملمحًا.27نظر املختصني بلغ  )

وقد انته  الدراسة مبجموعة من التوصيات للقائمني على إعداد وتأليك مقررات العلوم الشرعية، 

 يف امليدان الرتبوي.وبرامج إعداد املعلمني، وللباحثني املهتمني بهذه اجلوانب 
هدف  هذه الدراسة إىل تسليا الضوء على تطوير التعليم، ودوره يف بنواء   (:2009دراسة )مجعة،  .9

اقتصاد املعرفة، حيث لعب  ثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دورًا أساسيًا يف التوجه  وو موا   

يف جناحه، والذي أحودث تغوريات    يسمى باالقتصاد املعريف، الذي ارتكز على تكنولوجيا املعلومات

كووبرية يف الواقووع االقتصووادي، فقوود أحوودث تغووريات يف حجووم اإلنتوواس وسوورعة وتوورية النمووو،    

باإلضافة إىل االعتماد على االستثمار يف رأس املال البشري، وأيضًا ارتكوازه علوى منظوموة البحوث     

 والتطوير الث تعد شريان احلياة هلذا االقتصاد. 

أهم مصادر التنافس الدولي؛ خاصة يف جمتموع املعلوموات، وذلوك علوى اعتبوار أن       ويعترب التعليم

التعليم هو مفتاح املرور لدخول عصر املعرفة، وتطوير اجملتمعات من خالل تنمية حقيقوة لورأس   

املال البشري، والذي يعترب حمور العملية التعليمية، مبا يعين أن جمتمع االقتصاد املعريف مورتبا  

تمع التعليم، الذي يتيم كل شيء فيوه فرصوًا للفورد؛ ليوتعلم كوي يعورف، ويوتعلم كوي         مبفهوم جم

يعمل، ويتعلم كي يعيش مع انخرين، ويتعلم كي حيقق ذاتوه. وعلوى ذلوك فونن املشوكلة البحثيوة       

تتلخص يف إثارة تساؤل حول كيفية تطوير منظومة التعليم يف الدول العربية، مبوا حيقوق بنواء    

  الدول العربية. اقتصاد املعرفة يف
( يف 5E,sهودف  هوذه الدراسوة إىل استقصواء أثور اسوتخدام دورة الوتعلم )        (:2008دراسة )إبراهيم،  .10

تدريس العلوم الطبيعية يف تنمية مهارات االقتصواد املعوريف األساسوية لودى ةلبوة كليوة العلووم        

راد الدراسة املكونة من الرتبوية اجلامعية يف األردن، ولتحقيق هذا اهلدف، ةبق  الدراسة على أف

( ةالبًا وةالبة من ةلبة مستوى السنة الثانية ختصص معلم صوك مون كليوة العلووم الرتبويوة      60)

التابعة لوكالة الغوث الدولية، موزعني على شعبتني درستا مساق العلوم الطبيعية لتمثول إحوداها   

(، واألخورى  5E,sورة الوتعلم ) ( ةالبوًا وةالبوة، درسو  باسوتخدام د    30اجملموعة التجريبية وعوددها ) 

( ةالبًا وةالبة، درسو  استووى التعليموي نفسوه بالطريقوة التقليديوة. وقود        30ضابطة وعددها )
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أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بني ةلبة اجملموعتني التجريبية والضوابطة يف  

( ولصواحل  5E,sرة الوتعلم ) مهارات االقتصواد املعوريف األساسوية تعوزى إىل التودريس باسوتخدام دو      

 اجملموعة التجريبية. وقد خلص  الدراسة إىل عدد من التوصيات واملقرتحات ذات الصلة.
هدف  هذه الدراسة إىل دراسوة موضووع اقتصواد املعرفوة وحتليول عالقتوه        (:2007دراسة )صربي،  .11

ى أسواليب القيوادة   مبجتمعات املعرفة، وأهمية رأس املال البشري فيها. كذلك هدف  إىل التعرف علو 

( من املديرين العاملني يف عدد مون املؤسسوات األردنيوة. وقود مت     102اإلدارية لدى عينة تألف  من )

( لقياس أساليب القيادة التحويلية )قيادة التغيري واإلجناز( والقيوادة  Burke,2002توظيك منوذس )

 التبادلية )العالقة الرمسية بني الرئيس واملرؤوسني(.

هووذه الدراسووة أن السوولون القيووادي السووائد للمووديرين األردنوويني يتبنووى أسوولوب القيووادة مل تثبو   

التحويلية بشكل أكرب من أسولوب القيوادة التبادليوة، وكموا يتطلوب اقتصواد املعرفوة، وإمنوا بينو           

 النتائج أن السلون القيادي للمديرين األردنيني يتصك بالقيادة التحويلية والتبادلية على السواء.
مع قدوم ظاهرة العوملة واشتدادها، نشهد توجهًا عامليًا  و "االقتصاد القائم  (:2007اسة )علي، در .12

علي املعرفة" والذي جاء بدوره إثر ثورة قائموة علوى تكنولوجيوا املعلوموات واالتصواالت. واجلزائور       

من ةورف   كغريها من الدول مستها هذه التغريات، والتوجهات، وهو ما يتطلب الكثري من اجلهود

الدولة، واملؤسسات واألفراد، وذلك على كل املستويات: الرتبيوة، التكووين، االبتكوار،...، بودوره هوذا      

االقتصاد القائم على املعرفة يطرح العديد من الصعوبات خبصوص تقييمه، ومنحه مظهرًا كميوًا  

حول االقتصاد القائم  وقياسه. انطالقًا من املؤشرات الواردة ضمن تقرير منظمة التعاون، والتنمية

 على املعرفة سنحاول قياس هذه املؤشرات يف اجلزائر. 
أصبم من امللموس اليوم ومبا ال يقبل الشوك، بوأن إدارة املعرفوة     دراسة )الشمري واحلدراوي، ب.ت(: .13

وعملياتها واقتصادها متثل إحدى التطورات الفكرية املعاصرة يف فلسفة اإلدارة احلديثة، وممارسة 

من ممارساتها، األكثور تالؤموًا موع التغويريات املتسوارعة يف عوامل األعموال. وانطالقوًا مون           فاعلة

األهمية آنفة الذكر، جاءت هذه الدراسة الث تهودف للتعورف علوى دور عمليوات إدارة املعرفوة، يف      

 رفع قيمة مؤشرات اقتصاد املعرفة على أرض الواقوع، وباملنهجيوة العلميوة، والتحليول امليوداني يف     

عدد من املؤسسات الرقمية الث تعتمد منتجاتهما علوى املعرفوة، والتطووير املسوتمر، وحسون إدارة      

 املعرفة مبا يساهم يف رفع مؤشرات اقتصاد املعرفة.

وتسعى هذه الدراسة إىل حتليل العالقة بني عمليات إدارة املعرفة، ومؤشرات االقتصاد املعوريف عون   

مفادها )ما دور عمليات إدارة املعرفة يف رفع مؤشرات االقتصاد  ةريق االنطالق من مشكلة أساسية

املعريف يف املؤسسات الرقمية(. وكذلك سوع  الدراسوة إىل حتقيوق مجلوة مون األهوداف، واملتمثلوة        

بالتعرف على ةبيعة املتغريات املبحوثة يف املؤسسة، باإلضافة إىل حتديد عالقات االرتباح بني 

مؤشرات االقتصاد املعريف، ولغرض حتقيق أهداف الدراسة مت بنواء أمنووذس   عمليات إدارة املعرفة، و

افرتاضي حيدد ةبيعة العالقة بني املتغري املسوتقل )عمليوات إدارة املعرفوة( )توليود املعرفوة، خوزن       

املعرفة، تطبيق املعرفة، توزيوع املعرفوة(، واملوتغري املعتمود ال )مؤشورات االقتصواد املعوريف (: )األداء        

ظمي، اإلبداع، إدارة املووارد البشورية، تكنولوجيوا املعلوموات( وقود مت اختيوار مؤسسوات اجملتموع         املن
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( 146الرقمي جمتمعًا للبحث باعتبارها من أهم املؤسسوات املعرفيوة، إذ تكونو  عينوة الدراسوة مون )      

 استمارة االستبيان موزعة بني املدارء واملعاونني يف املؤسسات الرقمية.

ام جمموعة من األساليب اإلحصائية يف حتليول البيانوات اعتموادًا علوى مقيواس      كذلك مت استخد

ليكرت اخلماسي يف تصميم استمارة االستبيان، ومعامل ارتبواح لتحديود العالقوة بوني موتغريات      

 (.SPSS,V.15البحث، ومت احلصول على النتائج باستخدام الربنامج احلاسوبي )

األول منها املنهجيوة العلميوة للدراسوة، يف حوني تنواول       وقد مشل  الدراسة مخسة مباحث، تناول

املبحث الثاني املتغري املستقل املتمثل بعمليات إدارة املعرفة، وجاء املبحث الثالث شوارحًا لالقتصواد   

املعريف ومؤشراته، بعدها تناول املبحوث الرابوع اجلانوب العملوي للدراسوة، بعودها مت التوصول إىل        

الث ختص اجلانب التحليلي، وقبول فرضيات الدراسة بوجوود عالقوة   جمموعة من االستنتاجات 

ارتباح وتأثري لعمليات إدارة املعرفة يف مؤشرات االقتصاد املعريف، وباالعتماد علوى االسوتناجات   

الث توصل  إليها الدراسة، فقد مت وضع جمموعة من التوصيات الث تنسوجم موع واقوع الدراسوة،     

 امس.والث تضمنها املبحث اخل

 التعليق على الدراسات السابقة: 

أجري  الدراسات السابقة يف عدة دول، فمثاًل أجري  بعض الدراسات وكذلك الدراسة احلاليوة   .1

(، وأجري  بعض الدراسات يف السعودية مثل دراسوة )رمضوان،   2011يف فلسطني مثل دراسة )عساف، 

وأجري  بعوض الدراسوات يف األردن مثول دراسوة     (، 2009(، )مجعة، 2011(، )القيسي، 2013(، )الصائ ، 2015

( يف اجلزائور، وأجريو  دراسوة    2007(، )علوي،  2016(، وأجري  دراسة )ليلى، 2007(، )صربي، 2008)إبراهيم، 

( يف 2013( يف دول جملس التعاون لودول اخللويج العربوي، بينموا أجريو  دراسوة )ملحوم،        2016)علة، 

 ( يف سوريا.2012 البحرين، وأجري  دراسة )أبو الشامات،
استخدم  بعض الدراسات السابقة، وكذلك الدراسوة احلاليوة اسوتبانة )كوأداة للدراسوة(، جلموع        .2

(، )الشومري واحلودراوي،   2013(، )الصوائ ،  2015البيانات واملعلومات الالزمة للدراسة، مثل دراسة )رمضوان،  

 ب.ت(.
الدراسة، وإعداد أداة الدراسة )االستبانة(، استفاد الباحث من الدراسات السابقة يف إثراء )أو إغناء(  .3

واختيار األساليب اإلحصائية املناسبة للدراسة، وكوذلك مت االسوتفادة مون الدراسوات السوابقة يف      

 تفسري النتائج ومناقشتها.

 :البحث إجراءات

 منهج البحث: 

وأبعاد اعتمد البحث على املنهج الوصفي التحليلي، الذي يفيد يف فهم أفضل وأدق جلوانب 

 الظاهرة موضوع البحث حيث يصفها وصفًا دقيقًا ويعرب عنها كيفيًا وكميًا. 
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 مجتمع البحث: 

 غزة. مبحافظات معلمي مدارس التعليم العاميتكون جمتمع البحث من مجيع 

 عينة البحث: 

 غزة، وموزعني مبحافظات معلمي مدارس التعليم العام( من 282مت اختيار عينة عشوائية عددها )

 حسب اجلدول التالي:  

 (1جدول رقم )

 خصائص عينة البحث

 املئوية % النسبة العدد البيانات الشخصية م

 اجلنس 1

 42.6 120 ذكر
 57.4 162 أنثى

 عدد سنوات اخلدمة 2

 32.6 92 سنوات 5أقل من 
 35.5 100 سنوات 10-5من 

 31.9 90 سنوات 10أكثر من 
 %100 282 العدد الكلي

 ة البحث:أدا

تبني درجة املوافقة )كبرية ( فقرة، 55وحتتوي على )، ثالثة حماورمت استخدام استبانة تشتمل على 

( لتقابل التقديرات 1، 2، 3، 4، 5القيم ) ومت حتديدجدا، كبرية، متوسطة، قليلة، قليلة جدا(، 

 السابقة لكل فقرة من فقرات االستبانة.

 كما هو مبني يف اجلدول التالي: مقياس مخاسي التدريج،استخدام  ومت

 (2جدول رقم )

 مقياس مخاسي التدريج

 الدرجة

 الوزن النسيب املتوسا احلسابي

 إىل من إىل من

 36.00أقل من  20.00 1.80أقل من  1.00 قليلة جدا

 52.00أقل من  36.00 2.60أقل من  1.80 قليلة

 68.00أقل من  52.00 3.40أقل من  2.60 متوسطة

 84.00أقل من  68.00 4.20أقل من  3.40 كبرية

 100.00 84.00 5.00 4.20 كبرية جدا
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 صدق أداة البحث:

 اسكمني:من وجهة نظر صدق ال 

( من اسكمني من ذوى االختصاص، من أجل التأكد من سالمة 5مت عرض االستبانة على عدد )

وانتماء ، ككل الستبانةل اساور انتماءووضوح تعليمات االستبانة، والصياغة اللغوية لالستبانة، 

البحث، وبذلك مت  اومدى صالحية هذه األداة لقياس األهداف املرتبطة بهذالفقرات ساورها، 

 اسكمني.من وجهة نظر صدق الالتأكد من 

 :صدق االتساق الداخلي 

 تامال(، من خالل إجياد مع30مت حساب صدق االتساق الداخلي للعينة االستطالعية الث عددها )

 يف اجلدول التالي: مبنيالستبانة ككل، كما هو ساور االستبانة مع لاالرتباح 

 (2جدول رقم )

 الستبانة ككلساور االستبانة مع لاالرتباح  تمعامال

 مستوى الداللة معامل االرتباح  
 0.05 0.652 متطلبات السياسة التعليمية 1
 0.05 0.597 املتطلبات املعرفية والبحثية 2
 0.05 0.638 املتطلبات املادية 3

، إحصائيًا ةالستبانة ككل دالساور االستبانة مع لاالرتباح  تيتبني من اجلدول السابق أن معامال

 .وتفي بأغراض البحث

 ثبات أداة البحث:

  ألفا كرونباخ: باستخدام معادلةالثبات  

رتباح ساور االستبانة واالستبانة معامالت االلقد مت التأكد من ثبات أداة البحث من خالل حساب 

 ألفا كرونباخ، كما هو مبني يف اجلدول التالي: معادلة ككل باستخدام

 (3جدول رقم )

 ألفا كرونباخ معادلة معامالت االرتباح ساور االستبانة واالستبانة ككل باستخدام

 االرتباحمعامل  اسور م
 0.745 متطلبات السياسة التعليمية 1

 0.803 طلبات املعرفية والبحثيةاملت 2

 0.759 املتطلبات املادية 3

 0.876 االستبانة ككل 
 ساور االستبانة واالستبانة ككل باستخدام معامالت االرتباح يتبني من اجلدول السابق أن

 ، وتفي بأغراض البحث.دالة إحصائيًاألفا كرونباخ هي معامالت ثبات  معادلة
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 ستخدمة:األساليب اإلحصائية الم

( )املتوسا SPSSولإلجابة على أسئلة البحث مت استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

، اختبار حتليل التباين األحادي T-Test "ت" احلسابي، اال راف املعياري، الوزن النسيب، اختبار

One-Way ANOVA.يف إجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة للدراسة ) 

 :ثنتائج البح

 نتائج السؤال األول:

 ينص السؤال على ما يلي: 

متطلبات االقتصاد املعريف يف مدارس التعليم العام مبحافظات غزة من وجهة نظر  مدى توافر ما

 ؟املعلمني
ولقد مت اإلجابة على هذا السؤال باستخدام املتوسا احلسابي واال راف املعياري والوزن النسيب، 

 لتالي:كما هو مبني يف اجلدول ا

 (5جدول رقم )

 ساور االستبانة واالستبانة ككل واال راف املعياري والوزن النسيب احلسابي املتوسا

 املتوسا اسور م

 احلسابي

 اال راف

 املعياري

 الوزن

 النسيب

 الدرجة الرتتيب

متطلبات السياسة  1

 متوسطة 3 66.505 0.628 3.325 التعليمية

املتطلبات املعرفية  2

 متوسطة 2 67.975 0.693 3.399 ثيةوالبح

 كبرية 1 73.024 0.684 3.651 املتطلبات املادية 3
 كبرية  69.238 0.599 3.462 االستبانة ككل 

 وقد تبني من اجلدول السابق أن:

 متطلبات االقتصاد املعريف يف مدارس التعليم العام مبحافظات غزة من وجهة نظر  مدى توافر

 (.كبرية(، وهو بدرجة )69.238يب )جاء بوزن نس املعلمني
ويعزو الباحث السبب يف ذلك إىل أن الشعب الفلسطيين يهتم جدًا يف التعليم والتعلم خاصة يف 

مدارس التعليم العام )املدارس األساسية واملدارس الثانوية( ألنه شعب متعلم، ويقَدر التعليم والتعلم، 

لوةن واملواةن، وحتقيق احلرية واالستقالل، والعيش ويعطيه أولوية خاصة، ألننا نسعى إىل بناء ا

 يف عزة وكرامة.

وتقوم وزارة الرتبيوة والتعلويم العوالي الفلسوطينية بالتعواون واملشواركة بوني الووزارات، ومؤسسوات          

اجملتمع املدني، يف تصميم وإعداد مناهج تعليمية فلسطينية، تساعد يف اسافظة على األصوالة  

لسطيين العربي املسلم، وتعمل وزارة الرتبية والتعليم العالي الفلسطيين علوى  واملعاصرة للشعب الف
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توافر متطلبوات السياسوية التعليميوة، واملتطلبوات املعرفيوة والبحثيوة، واملتطلبوات املاديوة حبسوب          

 اإلمكانات املتاحة، والث تسهم يف توافر متطلبات االقتصاد املعريف يف مدارس التعليم العام.

 ذلك أن املعلمني )أعضاء اهليئات التدريسوية(، وأعضواء اهليئوات اإلداريوة، العواملني يف      ويضاف إىل

مدارس التعليم العام يف فلسطني لديهم شهادات جامعية )بكالوريوس، ماجستري، دكتووراه(، وهوم   

فلسطينيون هلم باع ةويول يف التودريس، وبعضوهم لوديهم بواع ةويول يف البحوث والتطووير         

سون أبناءهم، ويكسوبونهم املعلوموات واملعوارف واملهوارات واالجتاهوات والقويم الوث        والتأليك، ويدر

تساعدهم على التكيك مع مستحدثات تكنولوجيا التعلويم، وتكنولوجيوا املعلوموات واالتصواالت،     

 واالقتصاد املعريف،...، يف القرن احلادي والعشرين.

درجة متوسطة أو عالية من الذكاء، ولديهم هذا باإلضافة إىل أن ةلبة مدارس التعليم العام على 

امليول واالجتاهات والقيم، الث تنسجم موع اسوتعداداتهم وقودراتهم ألن يصوبحوا قوادة املسوتقبل،       

ويشاركون يف إنتاس املعرفة، واستخدامها واستثمارها، وإداراتها لتأخذ فلسطني، ودول العامل العربي 

 املكانة املرموقة بني الدول.

(، )الصوائ ،  2015جة هذه الدراسة مع نتائج بعض الدراسات السابقة مثل دراسة )رمضوان،  وتتفق نتي

2013.) 

وملزيد من الدراسة والتقصوي ملودى تووافر متطلبوات االقتصواد املعوريف يف مودارس التعلويم العوام          

مبحافظات غزة، قام الباحث بنجياد املتوسا احلسابي والووزن النسويب والرتتيوب لكول حموور مون       

 اور االستبانة )أداة البحث( حبسب متوسطات تقديرات املعلمني فكان  كما يلي:حم
 متطلبات السياسة التعليمية يف مدارس التعليم العوام مبحافظوات غوزة مون وجهوة       مدى توافر

 (.متوسطة(، وهو بدرجة )66.505جاء بوزن نسيب ) نظر املعلمني
 التعليم العام مبحافظات غزة من وجهة نظر املتطلبات املعرفية والبحثية يف مدارس  مدى توافر

 (.متوسطة(، وهو بدرجة )67.975جاء بوزن نسيب ) املعلمني
 املتطلبات املادية يف مدارس التعليم العام مبحافظات غزة مون وجهوة نظور املعلموني     مدى توافر 

 (.كبرية(، وهو بدرجة )73.024جاء بوزن نسيب )
نقاح القوة يف متطلبوات االقتصواد املعوريف يف مودارس     وهذا يتطلب من اجلهات املسؤولة تعزيز 

التعليم العام، ومعاجلة نقاح الضعك أو التخفيك من حودتها مون أجول رفوع وتورويج مودى تووافر        

متطلبات االقتصواد املعوريف يف مودارس التعلويم العوام، واإلسوهام يف اسوتيعاب واسوتثمار وإنتواس          

 املعرفة وإدارتها يف املؤسسات التعليمية.

 تائج السؤال الثاني:ن

 ينص السؤال على ما يلي:

متطلبات  ( يف مدى توافرα≤0.05) داللة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

تعزى ملتغري  االقتصاد املعريف يف مدارس التعليم العام مبحافظات غزة من وجهة نظر املعلمني

 اجلنس )ذكر، أنثى(؟

 التالية: ومت  صياغة هذا السؤال بالفرضية 
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متطلبات  ( يف مدى توافرα≤0.05)داللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

تعزى ملتغري  االقتصاد املعريف يف مدارس التعليم العام مبحافظات غزة من وجهة نظر املعلمني

 اجلنس )ذكر، أنثى(.

 يف اجلدول التالي: (، كما هو مبنيT-Testولقد مت اختبار هذه الفرضية، عن ةريق اختبار )

 (6جدول رقم )

 الفروقات بالنسبة ملتغري اجلنس

 العدد اجلنس اسور

 املتوسا

 احلسابي
 اال راف

 املعياري
 قيمة

"T" 
 قيمة

"Sig." 
مستوى 

 الداللة
متطلبات 

السياسة 

 التعليمية

 0.583 3.094 120 ذكر
 دالة 0.000 5.608-

 0.606 3.497 162 أنثى
املتطلبات 

رفية املع

 والبحثية

 0.686 3.083 120 ذكر
 دالة 0.000 7.151-

 0.600 3.633 162 أنثى

املتطلبات 

 املادية
 0.595 3.357 120 ذكر

 دالة 0.000 6.677-
 0.666 3.869 162 أنثى

االستبانة 

 ككل
 0.528 3.181 120 ذكر

 دالة 0.000 7.383-
 0.565 3.670 162 أنثى

 (.1.980)( = 0.05( وعند مستوى داللة )217ولية عند درجة حرية )" اجلدT* قيمة "

 وقد تبني من اجلدول السابق أن:

 " قيمةT من قيمة " أكرب" اسسوبةTويف اسور األول والثاني  " اجلدولية يف االستبانة ككل

ى ( يف مدα≤0.05، وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )والثالث

 متطلبات االقتصاد املعريف يف مدارس التعليم العام مبحافظات غزة من وجهة نظر املعلمني توافر

 ، ولصاحل )اإلناث(.تعزى إىل متغري اجلنس

ويعزو الباحث السبب يف ذلك إىل أن املعلمات لديهن توجهات عاةفية وجدانية أعلى من 

عريف يف مدارس التعليم العام، ولذلك توجهات املعلمني  و مدى توافر متطلبات االقتصاد امل

كان  متوسطات تقديرات املعلمات أعلى من متوسطات تقديرات املعلمني ملدى توافر متطلبات 

 االقتصاد املعريف يف مدارس التعليم العام.

ويضاف إىل ذلك إىل أن املعلمني قد يتطلعون إىل مستوى أعلى من متطلبات االقتصاد املعريف 

لبات السياسة العامة أم املتطلبات املعرفية والبحثية أم املتطلبات املادية، ويف الوق  سواء كان  متط

نفسه مل جيدوا من ذلك ما يكفي لتحقيق االقتصاد املعريف يف مدارس التعليم العام، ومن أجل 
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ذلك جاءت متوسطات تقديرات املعلمني أقل من متوسطات تقديرات املعلمات ملدى توافر متطلبات 

 قتصاد املعريف يف مدارس التعليم العام.اال

 (.2013وختتلك نتيجة هذه الدراسة مع نتائج بعض الدراسات السابقة مثل الدراسة )الصائ ، 

 :الثالثنتائج السؤال 

 ينص السؤال على ما يلي:

متطلبات  ( يف مدى توافرα≤0.05) داللة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

تعزى ملتغري  يف يف مدارس التعليم العام مبحافظات غزة من وجهة نظر املعلمنياالقتصاد املعر

 (؟سنوات 10، أكثر من سنوات 10-5، من سنوات 5عدد سنوات اخلدمة )أقل من 

 ومت  صياغة هذا السؤال بالفرضية التالية: 

ت متطلبا ( يف مدى توافرα≤0.05) داللة توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال

تعزى ملتغري  االقتصاد املعريف يف مدارس التعليم العام مبحافظات غزة من وجهة نظر املعلمني

 .(سنوات 10، أكثر من سنوات 10-5، من سنوات 5عدد سنوات اخلدمة )أقل من 

، كموا هوو موبني    One-Way ANOVAولقد مت التحقق من صحة هذه الفرضية عن ةريق اختبوار  

 يف اجلدول التالي:

 (8قم )جدول ر

 الفروقات بالنسبة ملتغري عدد سنوات اخلدمة

عدد سنوات  اسور

 اخلدمة

 العدد

 املتوسا

 احلسابي
 اال راف

 املعياري
 قيمة

"F" 
 قيمة

"Sig." 
 مستوى

 الداللة
متطلبات 

السياسة 

 التعليمية

 0.595 3.300 92 سنوات 5أقل من 
غري  0.118 2.150

 0.640 3.251 100 سنوات 10-5من  دالة
 0.637 3.434 90 سنوات 10أكثر من 

املتطلبات 

 املعرفية والبحثية

 0.604 3.414 92 سنوات 5أقل من 
غري  0.181 1.719

 0.776 3.304 100 سنوات 10-5من  دالة
 0.675 3.488 90 سنوات 10أكثر من 

 املتطلبات املادية
 0.674 3.684 92 سنوات 5أقل من 

 غري 0.121 2.129

 0.724 3.542 100 سنوات 10-5من  دالة
 0.639 3.739 90 سنوات 10أكثر من 

 االستبانة ككل

 0.562 3.470 92 سنوات 5أقل من 
غري  0.095 2.371

 0.649 3.369 100 سنوات 10-5من  دالة
 0.569 3.557 90 سنوات 10أكثر من 

 (.3.070)( = 0.05( وعند مستوى داللة )216، 2" اجلدولية عند درجة حرية )F* قيمة "

 وقد تبني من اجلدول السابق أن: 



 
 

 

 املؤمتر العلمي الثالث لعلوم املعلومات

 الفرص والتحديات: اقتصاد املعرفة والتنمية الشاملة للمجتمعات

 م  2017أكتوبر  11- 10يف الفرتة من 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
1183 

 " قيمةF من قيمة " أقل" اسسوبةFويف اسور األول والثاني  " اجلدولية يف االستبانة ككل

( يف α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )عدم ، وهذا يدل على والثالث

االقتصاد املعريف يف مدارس التعليم العام مبحافظات غزة من وجهة نظر متطلبات  مدى توافر

 تعزى ملتغري عدد سنوات اخلدمة. املعلمني
وقد يعود السبب يف ذلك إىل أن املعلمني سواء كان  مدة خدمتهم يف مدارس التعليم العام قليلة 

ة، هي قطاع غزة، أم متوسطة أم كبرية فننهم فلسطينيون، ويعيشون يف منطقة جغرافية صغري

ويعانون مجيعًا من االحتالل واحلروب واحلصار،...، فكان  متوسطات تقديراتهم متقاربة، ومل 

تظهر فروق ذات داللة إحصائية يف مدى توافر متطلبات االقتصاد املعريف يف مدارس التعليم 

 العام.

تماعية وثقافية ويضاف إىل ذلك أن املعلمني لديهم ظروف مدنية وسياسية واقتصادية واج

متقاربة جدًا، جعل  متوسطات تقديراتهم ملدى توافر متطلبات االقتصاد املعريف يف مدارس 

-5سنوات، من  5التعليم العام متشابهة ومتقاربة بني املعلمني ذوي عدد سنوات اخلدمة )أقل من 

 سنوات( سواء يف االستبانة ككل أم يف حماورها الثالثة.10سنوات، أكثر من 10

(، وختتلك 2013تتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج بعض الدراسات السابقة مثل دراسة )الصائ ، و

 (.2015نتيجة هذه الدراسة مع نتائج بعض الدراسات السابقة مثل دراسة )رمضان، 

 توصيات البحث: 

 يف ضوء نتائج البحث أوصى الباحث بعدة توصيات: 

 ريف يف مدارس التعليم العام مبحافظات غزة.االهتمام بتوافر متطلبات االقتصاد املع .1
 االهتمام بتوافر متطلبات االقتصاد املعريف يف اجلامعات الفلسطينية مبحافظات غزة. .2
 دعم وتشجيع القائمني على توافر متطلبات السياسة التعليمية يف مدارس التعليم العام. .3
 يف مدارس التعليم العام. دعم وتشجيع القائمني على توافر املتطلبات املعرفية والبحثية .4
 دعم وتشجيع القائمني على توافر املتطلبات املادية يف مدارس التعليم العام. .5
االهتمام بتوافر متطلبوات االقتصواد املعوريف يف مودارس التعلويم العوام يف مجهوريوة مصور          .6

 العربية.
 مصر العربية. االهتمام بتوافر متطلبات االقتصاد املعريف يف اجلامعات املصرية يف مجهورية .7
 تعزيز توافر متطلبات االقتصاد املعريف يف مدارس التعليم العام يف العامل العربي. .8
 تعزيز توافر متطلبات االقتصاد املعريف يف جامعات العامل العربي. .9
االستفادة مون التجوارب والنمواذس واخلوربات العربيوة الناجحوة واملتميوزة يف تووافر متطلبوات           .10

 املؤسسات التعليمية.االقتصاد املعريف يف 



 مدى توافر متطلبات االقتصاد المعرفي في مدارس التعليم العام
 

 
1184 

االسووتفادة موون التجووارب والنموواذس واخلووربات العامليووة الناجحووة واملتميووزة يف توووافر متطلبووات  .11

 االقتصاد املعريف يف املؤسسات التعليمية.
تفعيل التعواون واملشواركة والتكامول بوني مؤسسوات اجملتموع املودني العربوي لتحقيوق التنميوة            .12

 الشاملة املستدامة.
جيات إدارة األزموات والتحووديات يف حتقيوق االقتصوواد املعوريف يف املؤسسووات    توظيوك اسوورتاتي  .13

 التعليمية.

 مقترحات البحث: 

 يف ضوء نتائج وتوصيات البحث ميكن إجراء البحوث املقرتحة التالية: 

مدى توافر متطلبات االقتصاد املعريف يف مدارس التعليم العام مبحافظات غزة من وجهة نظر  .1

 مديري املدارس.
مدى توافر متطلبات االقتصاد املعريف يف مدارس التعليم العام مبحافظات غزة من وجهة نظر  .2

 املختصني الرتبويني.
 مدى توافر متطلبات االقتصاد املعريف يف اجلامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة. .3

 ني.مدى توافر متطلبات االقتصاد املعريف يف اجلامعات الفلسطينية من وجهة نظر اخلرجي .4
مدى تووافر متطلبوات االقتصواد املعوريف يف اجلامعوات الفلسوطينية مون وجهوة نظور أعضواء            .5

 اهليئات التدريسية.
مدى تووافر متطلبوات االقتصواد املعوريف يف اجلامعوات الفلسوطينية مون وجهوة نظور أعضواء            .6

 اهليئات اإلدارية.

واملتميوزة يف االقتصواد    آليوات اسوتثمار وإدارة التجوارب والنمواذس واخلوربات العربيوة الناجحوة        .7

 املعريف يف املؤسسات التعليمية.
آليات استثمار وإدارة التجارب والنماذس واخلربات العاملية الناجحة واملتميزة يف االقتصاد املعريف  .8

 يف املؤسسات التعليمية.
 أثر عمليات املعرفة يف جتويد معايري ومؤشرات االقتصاد املعريف. .9
 صاد املعريف يف املؤسسات التعليمية.متطلبات التحول  و االقت .10
 دور املؤسسات التعليمية يف تطوير االقتصاد املعريف. .11
 دور االقتصاد املعريف يف تطوير املؤسسات التعليمية. .12
 دور االقتصاد املعريف يف حتقيق التنمية الشاملة املستدامة يف الوةن العربي. .13
  املؤسسات التعليمية.دور االقتصاد املعريف يف تنمية رأس املال البشري يف .14
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