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 ممخص:
 ةات االقتصاد المعرفي لدى طالب جامعة الفيوم من وجيىدفت الدراسة إلى قياس ميار       

نظر أعضاء ىيئة التدريس، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي لتحقيق ىدفيا من خالل 
عضاء ىيئة التدريس ن مجتمع الدراسة من أكويت، و إعداد مقياس تم التأكد من صدقو وثباتو

التدريس في الكميات العممية  عضو ىيئة( 487بمغ عدد العينة )، و بجامعة الفيومفقط 
رتفاع إ؛ وتوصمت الدراسة إلى %( من مجتمع الدراسة28)، وتشكل نسبة الجامعةوالنظرية ب

نظر أعضاء ىيئة  ةاالقتصاد المعرفي لدى طالب جامعة الفيوم من وجيمستوى ميارات 
تصال وال التدريس  لبعض الميارات منيا )تطبيق التكنولوجيا، والعمل الجماعي والقيادة، 

، وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين ميارات االقتصاد يعمى التوالو والتواصل( بالترتيب 
نظر أعضاء ىيئة التدريس وبين نوع الكمية  ةالمعرفي لدى طالب جامعة الفيوم من وجي

 .األعمى والدرجة العممية لصالح الكميات العممية والدرجة العممية
 

  ي.، التعميم العالتصاد المعرفي، ميارات االقتصاد المعرفياالقالكممات المفتاحية :  
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knowledge economy skills for Fayoum University students  

from the point of view of faculty members 

Name :  Manal Mohammed Makram  Mehanni . PhD in Education origins 

(Economics of Education) Faculty of education - Minia University. 

Republic . Teachers, and staff (Education origins) at Faculty Of  Education -

Northern Border University – KSA 

 

 :Abstract   

    The study aimed to measure knowledge economy skills for Fayoum 

University students from the point of view of faculty members .   

    The study used the descriptive curriculum to achieve its goal by preparing a 

measure that  was confirmed to be true and stable and applied to a sample of 

(673) faculty members at the Faculties of The University of  Fayoum; which 

constitutes (17%) of the study population. 

The results of the study indicated that The high level of knowledge economy 

skills for Fayoum University students from the point of view of faculty 

members, for some skills, including (application of technology, and teamwork 

Connection And communicate) in the order. 

There is a statistically significant relationship between knowledge economy 

skills for Fayoum University students from the point of view of faculty 

members,  and  between the academic degree and gender in favor of practical 

colleges and academic degree Higher. 

 

Keywords:  Knowledge Economy, Skills of Knowledge Economy, Higher 

Education. 
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 : مكدمُ 

 ثرت بقوةأ ةجميع مجاالت الحيا ييرات وتطورات متسارعة وكبيرة فيشيد العالم تغ 
سموب عمميا ومن أمكوناتيا ووظائفيا و بسيا نظم التعميم أوعمى ر  عمى جميع النظم ووضوح
في أي  لإلنتاج والثروات ةاألساسي قاعدةال أصبحتالتي  ،المعرفةىي ىذه التغيرات أبرز 

يركز عمى أىمية ل المعرفي قتصاداالظير مفيوم و  مجاالتو،نشاط ميما كانت طبيعتو أو 
 ونجاح العامل األكثر حسمًا فيو  قتصادلاقمب  رفة المع تعدو  ، ستثمار في العنصر البشريال
 .ةالمعرفنتاج إ االقتصاد بشكل متزايد عمىيعتمد ف، وفشم وأ

بخطوات متسارعة نحو مجتمع المعرفة، ولم يعد ىناك مجال  ييتجو االقتصاد العالمو 
سة لممناف يالمعرفة المحرك الرئيس فتعد ،الرفض قبول أوالختيار بأمام دول العالم لإل

االقتصادية بإضافتيا قيمة مضافة عالية جدًا لممنتجات االقتصادية من خالل زيادة النتاجية 
كاقتصاد ) القتصاد المعرفيل وتوجد عدة مسميات  ،والطمب عمى التقنيات واألفكار الجديدة

 لكتروني،المعمومات، اقتصاد االنترنت، االقتصاد الرقمي، االقتصاد االفتراضي، االقتصاد ال 
تمثل فيو عممية إنتاج المعرفة وتوزيعيا وت (االقتصاد الشبكي، اقتصاد الالممموسات

 .واستخداميا المحرك الرئيسي لمنمو المستدام وخمق الثروة وفرص التوظيف في كل المجاالت
 ( 671، 3128)مقار، 

، تكنولوجياتصاالت والاستخدام ال ر وميارات بتكاعمى استخدام الاالقتصاد المعرفي  ويعمل    
 دائمىتمام إويحظى التعميم العالي ب .كأدوات لزيادة قيمة المنتجات المادية الجديدة األفكار و 

وينظر  في جميع دول العالم بوصفو الرصيد الستراتيجي لمتنمية الشاممة في المجتمع، 
بأعباء  د لمنيوضحتاج إلييا البالد األساسي لمموارد البشرية التي تبوصفيا الراف ةلمؤسسات

 .أنيا مدخالت التنميةب ياتوصف مخرجاتو التنمية في مجاالت الحياة المختمفة، 
لما ليا  يمؤسسات التعميم العالى فى مقدمة المؤسسات المؤىمة لالقتصاد المعرف وتأتى     

تتضمن العناصر  ، فيى تمتمك بنية معرفيةس المال البشرىمن دور رئيسي فى تكوين رأ
شيد العالم يلذا   ،جل التنميةأميمة تخريج كوادر بشرية من  اويمقى عميي، البشرية والتقنية

من تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت تغيرات سريعة ومتالحقة فى ميادين العموم التطبيقية و 
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، يالبربر ) .فى دول العالم يالتى تواجو مؤسسات التعميم العالخالل تمك التغيرات الحادثة 
3127 ،4) 

 ة والثقاف والعموم لمتربية  السالمية المنظمة مع بالتعاون الدولي البنك تقرير ضحكما و     
 أن من "واالبتكار المعرفة طريق عمى قدماً  المضي ": العربية االقتصادات تحويل" عنوان تحت
 البمدانب اتالتحدي لمواجية اً ميم اً مطمب سيكون المعرفي االقتصاد نموذج في االستثمار زيادة
  معرفيال قتصاداال نموذج في نخراطال  أنو   العمل، فرص توفير في يتمثل والذي كميا يةالعرب

 أيد إعداد أىميا من القطاعات مختمف في  ةيالرئيس الصالحات من عدد تنفيذ  يتضمن
 المعمومات تكنولوجيا نطاق وتوسيع  والبحث، االبتكارعمى  القدرة وتحسين ميارة، أكثر عاممة

  Transforming Arab Economies ,2013) ) . تطبيقاتياو  واالتصاالت
، مى جميع قطاعات المجتمع ومؤسساتووبقوة تغيراتو عاالقتصاد المعرفي يفرض بذلك و      

ىيل طالبيا بالميارات أتعن ة المسئول يفيعمى دور ووظيفة مؤسسات التعميم كافة ومنيا 
تسيم فأسيا مؤسسات التعميم العالى. عمى ر ، و ات الالزمة لمتفاعل والتعامل معوبر والخ

يرات الفكرية ورة مباشرة وفعالة في إحداث التغالجامعات وىي األدوات لممعرفة ووسائميا بص
 في المجتمع . واالقتصادية جتماعية والثقافية وال

 تطوير أنظمة لتحميل عام نظام أي اً حالي يوجد ال أنو إلى (Schwalje) ةدراس أشارتو      
 اً أساس تعتمد نظامية متكاممة رؤيةال تكون أن يجبو   الدول العربية، في الوطنية تالميارا
 المعرفية االقتصادية التنمية سياق في المصالح وأصحاب التعميمية المؤسسات ترابط عمى

  (2013.  العربي العالم في واالجتماعية والسياسية االقتصادية األىداف تحقيقل
Schwalje, ) 

  توسيعو  ييرلمتغ والمراقبة العمل من مزيدال عمييا يكونالعالي س التعميم اتمؤسس أنو      
 إستثماري توجو ذات عاممة قوة التدريس ينتج أن يجب كما  العالي، لمتعميم الوصول فرص
 لستخدام الجديدة المتعددة الطرق مع لمتكيف الالزمة كتساب المياراتا  و  التعمم عمى وقدرة

 أن العممي البحث عمى يجب كما  ،اً لميعا والخدمات البضائع لنتاج لالعم وتنظيم المعرفة،
 (:32 ،3126 ،المعرفي. )رمضان االقتصاد نحو التحولمع  تتناسب تجارية أنشطة ينتج
السريع لمتكنولوجيات الجديدة  فنحن فى قمب الثورة الصناعية الرابعة التى تتميز بالتطور     

فى الميارات  ت كبيرة عمى سوق العمل، الذى يواجو نقصاً فرض تحوالب ، يوالترابط العالم
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، حيث تحتل الميارات متقدمة ميارات يلإعمال التى تحتاج بسبب الطمب المتزايد عمى األ
 ينمائمم المتحدة ال )برنامج األم. 3141جندة التنمية المستدامة أفى  مركزياً  موقعاً 

 .  (25، مستقبل المعرفةستشراق إ .(:312)
 ، يالتعميم الجامعفي  الرؤية الحاجة إلى تبني ميارات االقتصاد المعرفي أظيرتليذا     

عمى التعامل مع تكنولوجيا المعمومات قادر بتوظيف التكنولوجيا في التعميم وتييئة جيل 
تكنولوجيا المعمومات  مركزًا لنقل يجعل التعميم الجامعمما   ،طبيقياوت واالتصاالت
عمى المساىمة في  وال اكبة التطور، تعد الوسائل التقميدية قادرة عمى مو إذ لم  ،واالتصاالت

مبادرات تييئ لممواطن فرص تعمُّم لوقد أدى ذلك إلى زيادة الحاجة  التنمية بصورة فاعمة،
في  مستدامةوتمكنو من المساىمة في التنمية ال ئم حاجاتو الحاضرة والمستقبمية،مستمر، تال 

ميارات االقتصاد )قياس(  ة وتحديدعرفمن مشكمة الدراسة في مكمما تقدم تو  . ومجتمع
 نظر أعضاء ىيئة التدريس . ةالمعرفي لدى طالب جامعة الفيوم من وجي

  :دراسة مشكمة ال  
س المال البشري، حيث أتنمية ر بوذلك  بالتعميم  وثيقاً  االقتصاد المعرفي ارتباطاً يرتبط      

دماج التكنولوجيا الحديثة بالعمل فضالً يتعمم األفراد كيفية البحث عن ا عن الميارات  لمعرفة وا 
تعميم حجر األساس لممرور لذا يعد ال متعايش مع اآلخرين وتحقيق الذات، التي يكتسبونيا ل

كتشاف المعرفة إقادرين عمى  قتصاد المعرفي فمن خاللو يتم إعداد أفراد ميرة الإلى عصر 
نتاجيا.ونقميا وال  متنامية تؤثر في اقتصاد فيرى االقتصاد المعرفي الفرد ثروة  نتفاع منيا وا 

 لتطوير االقتصاد. أدائوالعمل عمى تنمية  يجبو ، السوق
( حول إقامة مجتمع المعرفة، إلى 3114وأشار تقرير التنمية النسانية العربية لمعام )     

ؤية متكاممة وواضحة أن سياسات التعميم في الكثير من البمدان العربية تعاني من غياب ر 
وال  ،تشجع عمى التفكير الناقد الومحتواىا أن المناىج الدراسية و لمعممية التعميمية وأىدافيا، 

أن الدول العربية كما أشار وبالتالي يخبو وىج البداع، عند الطمبة، النزعة االستقاللية  رتظي
بسبب الكثير من الصعوبات  ة، تعاني فجوة وىوة كبيرة بينيا وبين دول العالم في مجال المعرف

أن التحدي األىم في مجال التعميم في الوطن العربي يكمن و التي تقف في مجال تقدم التعميم 
نساني من أجل بحيث يفقد التعميم ىدفو التنموي وال  في مشكمة تردي نوعية التعميم المتاح، 



 ............................................................... مهارات االقتصاد المعرفي لدى طالب جامعة الفيوم 

- 323: - 

 نمية النسانية العربية،تقرير الت) نسان الخالقة.تحسين نوعية الحياة وتنمية قدرات ال 
3114 ،64) 

إحداث تغيرات جذرية في النظم التربوية لتخريج متعممين متفاعمين مع ىو لذا المطموب    
لغة العصر ومستجداتو وتقنياتو بكفاءة عالية لتكون مفتاحًا لمتنمية االقتصادية واالجتماعية، 

عمى التعمم الذاتي المستمر والتدريب وتوفير فرص التعميم النوعي المتمّيز لمجميع  والتأكيد 
  .  تمجاالجميع الوالبداع وتطوير ميارات الطالب في 

 من أنوف المعرفة، القتصاد المطموبة الميارات بتعميم الجامعات قيام بمدى يتعمق وفيما     
 في الصفقات نوعية أو التجارية األعمال أو العمل أنواع عمى الحكم أو التنبؤ المستحيل

 الميارات ىذه تحديد  :األول اتجاىين، في عملي أن الجامعات عمى يجب وأنو  ستقبل،الم
 لمتأكد الميارات ىذه تطوير يتم أن :والثاني ناحية، من األكاديمية البرامج داخل وتضمينيا

 نحو دقيقة بصورة والتركيز ،المعرفي االقتصاد في المطموبة الميارات أنيا عمى مستمرة بصفة
 ) Bates,  (2014.المعرفة مجتمع يتطمبيا التي ياراتالم طبيعة
 األعمال رجال المتوقعة من المقبمة السنوات في األىمية حيث من الميارات أكثر أنو      
 واالتصاالت، المعمومات تكنولوجيا تطبيق  المشكالت، حل  النقدي، التفكير) ميارات في تتمثل

 .(المعرفي التنوع مع بفاعمية والتعامل  كار،واالبت البداع التعاون، الجماعي، العمل 
  (Marić , Barišić & Jurjević , 2012) 

 القرن ميارات سياق ضمن المعرفي قتصادلال كتسابياإ الالزم الميارات تحددكما      
 تميارا في تتمثلو   بتكار،وال تعمممل  أساسية عناصر أربعة تشملو والعشرين  الحادي
  (Ledward & Hirata, 2011)    .والبداع( ، التعاون  تصاالت،اال  النقدي، )التفكير

 ىي رئيسة، مجاالت ستةب سعود الممك جامعة في التحضيرية السنة لطمبة تحددكما     
 تحمل الجماعي، العمل  والتفكير، المشكالت حل  القرارات، اتخاذ ميارات )التواصل،

    2010) ،نوآخرو السوطري (. الذاتي( والوعي المسؤولية،
 المجتمعات وتطوير المعرفة عصر لدخول المرور مفتاح يعد الذي التعميم دور يأتي وىنا    
 إعداد ذلك ويتطمبالتعميمية،  العممية محور يعد الذي البشري؛ المال رأس تنمية لال خ من

  ،نتاجياا  و  وتوليدىا فييا، والمشاركة المعرفة كتشافل  الالزمة الميارات يمتمكون طالب
  .العصر معطيات مع اليجابي التفاعل من يمكنو بما الواقع أرض عمى ستثمارىاإ وحسن
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محور فرعى  3141فورد فى استراتيجية مصر لمتنمية المستدامة لرؤية مصر فى عام       
يخص اقتصاد المعرفة  ىدافيا فيماأ، وكان من أىم يبعنوان: االبتكار والمعرفة والبحث العمم

رؤية  ترتكزكما  قتصاد الكفاءة والمعرفة "إالقائم عمى  ية نسبة الناتج القومزياد ": ىدف
 ، عمى تحول الجامعات إلى مجتمع المعرفة ضمن خطة التنمية المستدامةم 3141مصر

تقديم لى إ م 3141-3126لتطوير التعميم العالي في مصريدف الخطة االستراتيجية وت
 ،لممتغيرات عمى كل المستويات وفقاً ودة مالئم ومرن خدمة تعميمية تربوية وبحثية بمستوى ج

من القيم واألخالق يسيم طار إفى   يوبما يضمن توفير عضو فاعل فى المجتمع المصر 
كما تستيدف مضاعفة   ،االموجو صوب المعرفة والتكنولوجي يفى االقتصاد المصر  يجابياً إ

تييئة بيئة محفزة لمعموم ) :ولأل امن المعرفة وذلك من خالل مسارين ىما:  ينتاج المحمال 
 (مجاالتجميع الانتاج المعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا فى ) :والثانى، (والتكنولوجيا واالبتكار

 ( 3125)وزارة التخطيط،   .
 العديد مراجعة عمى الباحثة عممت المعرفي، رات االقتصادالمي الطالب كتسابإ ألىميةو      
 التعميم أساس الميارات جانب أن فوجدت  حولو، أجريت يالت واألبحاث الدراسات من

 كافة كسابوا  و  إعداده فرصة لو تتاح أن يجب بالجامعة التحاقو عند الطالبف  المستمر،
 المضي عمى قادرة  متكاممة تعميمية مخرجات عمى لمحصول الالزمة واألساسيات راتاالمي
عصر ال تحديات مواجية عمى كنو بكفاءةوتم المجاالت بكافة والتطور التقدم عجمة في قدماً 

عميو وعمى  يواالجتماع ي)المردود( االقتصاد ، بما يحقق العائدتحسين جودة الحياةو 
الدراسة الحالية فى كونيا  ومما سبق تتحدد مشكمة .يوالعالم يوالدولي المجتمع المحم

اد المعرفي لدى ميارات االقتصمستوى محاولة من الباحثة  لدراسة معرفة وتحديد )قياس( 
 في العالمية التنافسية يحقق ، بمانظر أعضاء ىيئة التدريس ةطالب جامعة الفيوم من وجي

  :اآلتية وذلك من خالل الجابة عمى األسئمة .المعرفة المجتمع  وبناء اقتصاد مجال تنمية
نظر أعضاء  ةميارات االقتصاد المعرفي لدى طالب جامعة الفيوم من وجي ما مستوى (1

 ؟ة التدريس ىيئ
ميارات االقتصاد المعرفي لدى طالب جامعة فى  توجد فروق ذات داللة احصائيةىل  (2

 ؟نوع الكمية  متغيرل تبعاً  نظر أعضاء ىيئة التدريس ةالفيوم من وجي



 ............................................................... مهارات االقتصاد المعرفي لدى طالب جامعة الفيوم 

- 3242 - 

ميارات االقتصاد المعرفي لدى طالب جامعة فى  توجد فروق ذات داللة احصائيةىل  (3
  ؟ الدرجة العمميةمتغير ل ريس تبعاً نظر أعضاء ىيئة التد ةالفيوم من وجي

 : فى الدراسة أىمية تكمن :  الدراسةىمية أ  
بضرورة التزود بميارات االقتصاد  وتأتى استجابة لمتطمبات عصر المعرفة وتحديات -2

 ثير فيو.ألمتكييف معو والت المعرفى
دراسة تبحث ول أتعتبر الدراسة الحالية  ، البحوث المتوفرة في ىذا الموضوع بعد مراجعة -3

 عاماً  مصرب يالتعميم العالفى  العممية التعميميةب يميارات االقتصاد المعرففي موضوع 
  .خاصاً  أعضاء ىيئة التدريسطالب جامعة الفيوم من وجيو نظر  لدىو 

ىدف  يعد إذ المعرفي، االقتصادوميارات  مفيومالموضوع الذي تتناولو الدراسة  أىمية -4
بالتركيز عمى تحول الجامعات إلى مجتمع المعرفة م  3141ضمن رؤية مصر  ييجتاسترا

االستراتيجية القومية لمتنمية المستدامة ضمن خطة قتصاد قائم عمى المعرفة إفى ظل 
  التربوي . الميدان فى الحديثة االتجاىات فيعد من،  م3141مصر 

ة التدريس ىيئ أعضاءطالب و  يالتعميم الجامعشريحة ميمة في المجتمع الدراسة تتناول  -5
المجتمع في إنجاح العممية )التعميمية بالجامعات وما يتمتعون بو من مكانة ميمة ب

 مختمف المجاالت.برسم السياسات العامة لمتنمية فى ل اعف ىمإعتبار دور ب ،التعممية(
من خالل تزويد المسؤولين التربويين  جانبًا من جوانب التطوير التربوي،الدراسة تمبي  -6

لدى طالب  ايمستوى تطبيقاالقتصاد المعرفي و  ياراتبمتخذي القرار والمخططين وم
  .أعضاء ىيئة التدريس نظر ةمن وجي جامعة الفيوم

 :تيدف الدراسة إلى   أهداف الدراسُ :
نظر أعضاء ىيئة  ةميارات االقتصاد المعرفي لدى طالب جامعة الفيوم من وجيقياس  -2

 .التدريس
 .تصاد المعرفي ينبغي تضمينيا فى العممية التعميمية بالجامعات ميارات االقبقائمة عداد إ -3
أعضاء ىيئة التدريس في جامعة  نظر يةمن وج يميارات االقتصاد المعرفالتعرف عمى  -4

 نوع الكمية والدرجة العممية .الفيوم حسب متغيرات 
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 الدراسات الشابكُ : 

 واًل : الدراسات العربًُ :أ 
إلى بناء مقياس ممارسة ميارات الدراسة ( ىدفت 3128 ،مباركإدراسة )الخياط،     

كميات واقسام التربية الرياضية فى جامعات إقميم كردستان  يسدر ملدى  ياالقتصاد المعرف
تدريسى ( 273 (المقياس عمى عينة بق،  وط  يواستخدمت الدراسة المنيج الوصفى المسح

لمعرفة مدى  يعد اختبار قبمي وبعدي وتتبعية إلي أن المقياس ( كميات وتوصمت الدراس9فى )
تدريسي من شأنيا تطور ميارات االقتصاد المعرفي لدى  يتطور المتغيرات المستقبمية الت

  عمى لى التعرفإ الدراسة ( ىدفت3126 ،)رمضان ودراسة .أقسام التربية الرياضيةكميات و 
 المام جامعة في االجتماعية العموم كمية طالب لدى المعرفي االقتصاد ميارات درجة توافر

 أنفسيم، والطالب التدريس ىيئة أعضاء نظر وجية من السالمية سعود بن محمد
 ىيئة عضو  (77)عمى استبانة المسحى، وطبقت الوصفي المنيج الدراسة واستخدمت
 الطالب لدى المعرفي االقتصاد ميارات الدراسة إلى توافر طالب،  وتوصمت (299)التدريس، 

 وجية نظر من كبيرة درجةب وتوافرت التدريس، ىيئة أعضاء نظر وجية من متوسطة بدرجة
إلى التوصل ألىم الكفايات  الدراسةىدفت  (3125والصقري،  )البازعي، ودراسة الطالب.

قتصاد المعرفة من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس إالالزمة لمطالب الجامعي لمتحول نحو 
 355(ستبانة عمى إالدراسة المنيج الوصفي التحميمي وطبقت في جامعة القصيم، واستخدمت 

( كميات بجامعة القصيم. وتوصمت الدراسة إلى أىم الكفايات 21عضو ىيئة تدريس فى ))
فكفايات  نتماء الوطني، مرتبة تنازليًا )كفايات التعمم لمكينونة والتعايش مع اآلخر، ثم ال 

عمل بروح الفريق، ثم كفايات توظيف المعرفة توظيف التقنية في التعميم، ثم كفايات ال
( ىدفت 3125ودراسة )ابوصعيميك،  لممواءمة مع سوق العمل، وأخيرًا الكفايات الفكرية(.

 ،ردنيةميارات االقتصاد المعرفي لدى طالب الجامعة األ إمتالك لى الكشف عن درجة إ الدراسة
 ،( طالب وطالبة511انة عمى )ستبإ، وطبقت يالتحميم يواستخدمت الدراسة المنيج الوصف

وتوصمت الدراسة إلى توفر درجة متوسطة من ميارات االقتصاد المعرفي، ووجود فروق فى 
، )حمادةودراسة  امتالك الطمبة لميارات االقتصاد المعرفي تعزى لمجنس لصالح الذكور.

يارات إلى إعداد برنامج تعميمي في التربية العممية قائم عمى م الدراسةىدفت ( 3125
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االقتصاد المعرفي لطالب كمية التربية جامعة حموان. واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي 
التحميمي والمنيج التجريبي. وتمثمت أدوات الدراسة في بطاقة مالحظة تقويم األداء التدريسي 

% من الطالب 97توصمت الدراسة إلى ضعف  ،ومقياس االتجاىات نحو مينة التدريس
مفاىيم وتعميمات و يارة تحميل المحتوى الدراسي إلى جوانب التعمم األساسية المعممين في م

التعميم  إلى توضيح دور الدراسة( ىدفت 3124دراسة )ابوالعال،  فى.وميارات االقتصاد المعر 
اقتصاد المعرفة واستخدمت الدراسة إالجامعي في تفعيل التعميم المستمر في ضوء خصائص 

لدراسة إلى رؤية مقترحة لدور الجامعة في تفعيل التعميم المستمر المنيج الوصفي، وتوصمت ا
 في ضوء خصائص اقتصاد المعرفة.

 :ثاىًًا: الدراسات االجيبًُ 

 ابتكاري كمنيج كترونيالل التعميم تقديم إلى الدراسة ىدفت  (Gabriela, 2015)دراسة    
 إطار في والبداع االبتكاري عميملمت الرئيسيَّة والمالمح الخصائص وتحديد ،بالجامعة لمتعمم

 ستبانةإطبقت و  التحميمي، الوصفي المنيج واستخدمت الدراسة ، المعرفة عمى قائم قتصادإ
 باستخدام يتعمَّق فيما الطمبة آراء فياختالف إلى  لدراسةا وتوصمت طالب،) 211(عمى 

 في لمطمبة، االبتكاري السموك في وأثره التعميم، ةعممي في والمعمومات االتصاالت تكنولوجيا
 تكنولوجيا استخدامب اليجابيات من عدًدا المعرفة، ووضحت عمى القائم االقتصاد إطار

 وتوثيق الدراسيَّة لممواد الوصول سرعةسيولة و )منيا  التعمُّم في والمعمومات االتصاالت
مكانيَّة رسين،والمد الطمبة بين والسريع الفعال والتواصل المعمومات، في لتنوعا المعمومات،  وا 

الدراسة (  ىدفت Liefiner&Hennemann, 2015دراسة ) واالستمراريَّة( . الذاتي التعمم
إلى إيجاد العالقة بين التعميم الجامعي وسوق العمل في ظل االقتصاد المعرفي، بالكشف عن 

ميني  المعارف والميارات والكفايات التي اكتسبيا الطمبة في الجامعة كأساس متين لمستقبل
( طالبا وطالبة من 368ستبانة عمى )إ وطبقتناجح في ظل عصر االقتصاد المعرفي، 

عدم التوافق بين الميارات والمعارف المكتسبة  لىإالدراسة  وتوصمتخريجي الجغرافيا. 
والكفاءات المطموبة من الخريجين، والعمل عمى تزويد الخريجين بالميارات والمعارف التي 

( Bunney , Sharplin & Howitt , 2014دراسة )و   مستقبميم.تساعدىم في بناء 
ووضعيا في  في برامج المحاسبة الجامعية ودمجيامعرفة الميارات العامة  ىإل الدراسةىدفت 
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أوسع لألدوار االجتماعية واالقتصادية لمجامعات في عصر التحول في القطاع سياق 
م الميارات العامة في سياق الدورات االقتصادى، وتنفيذ االستراتيجيات المصممة لتعمي

  نتيجة لمتطور التكنولوجي، أقتصاد المعرفة الجديد، نشإلى أن إوتوصمت الدراسة  ،المحاسبية
بتكار والتكيف قادرة عمى ال، ويحتاج إلى خريجين من مختمف التخصصات مع عقميات مرنة

لعامة القابمة لمتحويل التي يجب عمى الجامعات تطوير الميارات او مع بيئة عمل ديناميكية. 
يحتاجيا الخريجون لمنيوض بوظيفتيم والمساىمة في االبتكار االقتصادي والتنمية 

 &Fajar) دراسةو  .يجب معالجة الميارات العامة من منظور منيجيو االجتماعية. 
Tjakraatmadjab, 2012)  فحص االقتصاد فى السنوات السابقة، إلي الدراسة ىدفت

دراك االقت صاد الجديد لعاممين فقط لإلنتاج ىما )العمل، ورأس المال(  وتوصمت الدراسة إلى وا 
الوقت الحاضر تحتل المعمومات والمعرفة محل رأس المال والطاقة كأصول أساسية  و فيأن

لتوليد الثروة، وتحول التطورات التكنولوجية العمل المولد لمثروة من العمل الفعمي إلى المعرفة، 
 ,James) دراسةو امل الرئيسية لإلنتاج ىى التكنولوجيا والمعرفة واالبتكار. وأصبحت العو 

إلى توضيح مفاىيم التعميم التي تقوم عمييا سياسة التعميم وميارات الدراسة  ت( ىدف2012
( ونيج ديناميات المعرفة TIMsاالقتصاد المعرفي والتي تدعم نماذج االبتكار القميمي )

و من تأثير كبير في مجال سياسة التنمية القميمية من خالل مفاىيم (. وما لTKDالقميمية )
 ،حالةالدراسة منيج الدراسة  تستخدماو  ،والكفاءات(أيجاد المعرفة، والميارات إعمم، مثل )الت

عمى سياسات التعميم والميارات الوطنية في  TKDو TIMsن آثار ألى إالدراسة وتوصمت 
ميارات التقميدية،  ويجب التفكير في تعمم االقتصاد القائم قتصاد المعرفة بيا في الإسياق 

عمى المعرفة بشكل أساسي كأفراد ليكتسبون معارف أوميارات معتمدة من خالل التعميم  
والتدريب الرسمي، الذين يتم نقميم بعد ذلك إلى االقتصاد من خالل سوق العمل. كما وضح 

ر سياسات التعميم والميارات المناسبة القتصاد اآلثار الميمة المترتبة عمى تطوي TKDمفيوم 
ىدفت إلى وصف االقتصاد  Craig& Gunn, 2010)ورقة ) المعرفة في الدول األوروبية.

المعرفي نحو نقل الوظائف ذات الميارات العالية إلى االقتصادات الناشئة. والذي تقوم عميو 
ية المرتفعة والدخل األعمى. وتوصمت إلى العالقة بين التعميم العالي والميارات العميا والنتاج

تأثير المبدئي لعمميات النقل إلى الخارج ألنماط الستراتيجية محتممة )إستجابات إثالثة 
التوظيف والتعميم في بمدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، ضرورة إعادة 
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المترتبة عمى مؤسسات التعميم  دراسة اآلثارو النظر في افتراضات خطاب اقتصاد المعرفة،  
ىدفت  (Maxwell, Macfarlane, Scott & Williamson, 2010) دراسة و  العالي(.
طالب الدراسات العميا، وذلك في محاولة  إلى معرفة ميارات الخريجين وتحديداً الدراسة 

طبقت لتضييق الفجوة في الميارات التي يمتمكيا الخريجين والميارات المقدمة من قبميم، و 
وتوصمت طالب من الخريجين، ) 211أداتي الدراسة االستبانة والمقابمة عمى عينة بمغت )

إلى أن ميارات االتصال وميارة حل المشكالت إحتمت المراتب األولى التي يجب عمى الدراسة 
ىدف إلى تحديد احتياج   (Charles& Laurence, 2010)رتقري .متالكياإالخريج 

يمتمكون ميارات ذات جودة أفضل فى المناطق المناسبة  خريجينإلى  مياً فع  المممكة المتحدة
التييئة لإلبتكار: ىل نقدم الميارات المناسبة القتصاد المعرفة ( مىجابة عمن خالل ال

وذلك لدعم القطاعات التي ستدفع عجمة االنتعاش والنمو االقتصادي خالل العقد   )؟3131
ركز السياسة عمى ما إذا كان الناتج الحالي من الجامعات لى ينبغي أن تإ المقبل،  وتوصمت

يمبي احتياجات الصناعات الحديثة ونظم االبتكار من خالل النظر في الخيارات المتاحة 
 لمحكومة لمتمويل والتوسع المستمر في قطاع التعميم العالي. 

 :الشابكُ التعلًل علِ الدراسات 

ناك اىتمامًا كبيرًا عمى المستويات العربية يتضح من خالل الدراسات السابقة أن ى  
نتقال إ يوالعالمية بالمستجدات الجديدة والمرتبطة باالقتصاد المعرفي ومياراتو، مما ساىم ف

عتماده عمى المعمم نحو االقتصاد المعرفي إلى تعمم الطالب كيفية الحصول عمى إالتعميم من 
 الدراسات:  أجمعت عميوما  التاليةح النقاط توضو المعرفة والمعمومات، 

م مع المستجدات ره في ظل االقتصاد المعرفي ليتالئركزت الدارسات عمى التعميم وتطوي-2
بتكار والبداع والتعمم المستمر،  واستخدام المعاصرة وتحدياتو التي تشجع عمى ال

تكنولوجيا المعمومات و)النترنت( في الحصول عمى المعرفة والمعمومات بأسرع وقت 
 .قل جيد وتكمفةوأ

 اتتفق الدارسة الحالية مع الدارسات السابقة في أىمية ميارات االقتصاد المعرفي،  ودورى -3
 . اوعناصرى ا، وخصائصيابالمجتمع،  وبيان مفيومي يفي التقدم االقتصاد
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الكشف عن المعارف والكفايات والميارات الالزمة لممين فى عصر المعرفة لدفع عجمة -4
ساس فى العممية أيا كستخدام التكنولوجإ، والتركيز عمى ضرورة يصادالنمو االقت
 التعميمية .

)تشكيل الطار النظري وصياغتو، في استفادت الدارسة الحالية من الدارسات السابقة  -5
ستفادة فى دعم ، ال يعداد مقياس ميارات االقتصاد المعرفإمنيج الدراسة الوصفي، 

 . تائج الدراسات السابقة ذات الصمة(نتائج الدراسة ومقارنتيا بن
ىدافيا وحدودىا ومكان أالحالية عن الدراسات السابقة فى مجاليا و  الدراسة تختمف -6

 يف  يمستوى ميارات االقتصاد المعرف عن الكشف تحاول بأنيا أول دراسة تطبيقيا ،
ظر ن ةمصر )فى حدود عمم الباحثة( بصفة عامة ولدى طالب جامعة الفيوم من وجي

 موضوع تناولت دراسات فى مصر توجد ال أعضاء ىيئة التدريس بصفة خاصة، حيث
  ومستواه لدى طالب الجامعات. المعرفي، االقتصادميارات 

 :الدراسُ ميوج

 يميارات االقتصاد المعرف )قياس( تحديدمعرفة و ل الوصفي المنيج ت الدراسةمستخدإ  
  .ىيئة التدريسنظر أعضاء  ةمن وجيجامعة الفيوم لدى طالب 

 :أداَ الدراسُ
لدى طالب جامعة الفيوم  يمستوى ميارات االقتصاد المعرفعداد مقياس لتحديد إتم   

 . نظر أعضاء ىيئة التدريس ةمن وجي
 عًيُ الدراسُ :

بكميات جامعة فقط تدريس الىيئة  اءعضمن أ( 487تم تطبيق المقياس عمى )
 ةبالجامعألعضاء ىيئة التدريس  يصم%( من المجتمع األ28، بما يمثل )الفيوم
  : الدراسُ حدود

 يبالتعميم الجامع يميارات االقتصاد المعرفتحديد  عمى الدراسة تاقتصر   :الحد الموضوعي
 .نظر أعضاء ىيئة التدريس ةلدى طالب جامعة الفيوم من وجي مستواىاحديد وت
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الفيوم الكميات العممية والنظرية  تطبيق الدراسة الميدانية عمى جامعة تقتصر : الجغرافي حدال
ستاذ مساعد، أستاذ، أبرتبة )فقط عضاء ىيئة التدريس أ: اقتصرت عمى  الحد البشري

 . جامعة الفيوم من أعضاء ىيئة التدريس بكميات( 487) مدرس(.  وقد بمغ عددىم
 .3131/:312 عام من يالثان الدراسي )فبراير( الفصل خالل التطبيق تم زماني :ال حدال

 جرائية : ال مصطمحات الدراسة
 :  Knowledge Economy املعريف االقتصاد 

من تنمية قدراتو لستثمار العقل البشري كرأس مال معرفي إ: بأنو جرائياً إتعرفو الباحثة      
خالل عممية التعميم والتعمم لعداد أفراد قادرين عمى الحصول عمى المعرفة والمشاركة في 

بتكارىا باالستفادة من توظيف التكنولوجيا ونشرىا في جميع المجاالت، ا  يا، و نتاجا  ستخداميا و إ
تمكينيم من تطبيقيا وتوظيفيا لتجاىات الالزمة بإكسابيم مجموعة من المعارف والميارات وال 

 .التنمية المستدامة بيدف تحسين نوعية وجودة الحياة وتحقيق  الحياةكافة مجاالت في 
 :  Economy Skills of Knowledge يفاملعر موارات االقتصاد

جتماعية مجموع السموكيات والتوجيات الشخصية والبأنيا  :جرائياً إتعرفيا الباحثة      
قتدار مع أنفسيم ومع بإتقان مع المعرفة التعامل والتفاعل تمكنيم من  يلمطالب الت بثقة وا 
ومواكبة مستجداتو  يد المعرفيف داخل االقتصامتكل  وتوظيفيا فى الحياة العممية، اآلخرين

يمثل التصنيف التالى خالصة ما قرأتو الباحثة في األدب التربوي و  وتقنياتو الحديثة وتحدياتو.
 7فى  وقد حددتميارات االقتصاد المعرفي بالتعميم العالي.   يخصات السابقة فيما والدراس
 :محاور

 بداعي( .)النقدي، حل المشكالت، ال ميارات التفكير-2
دوات المتاحة، ستخدام مختمف الطرق واألإتصال والتواصل )التواصل الفعال بال ميارات -3

 إتقان المغات( .
لوجيو، حل المشكالت ميارات تطبيق التكنولوجيا )أساس قوى من الميارات التكنو -4

 (.التكنولوجيو
قاط القوة، ميارات العمل الجماعي والقيادة )العمل فى فريق، التعاون والتحفيز، دعم ن-5

تخاذ القرار( .  التخطيط وا 
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)تقدير الذات، تحديد األىداف واألولويات،  ميارات التعمم مدى الحياه والتوجيو الذاتي -6 
 ، المبادرة( .تحمل المسئوليو

لتزام بالمواعيد، حترام العمل، إدارة الوقت، تحمل الضغوط، ال إميارات القيم واالخالق )-7
 المسائمة الشخصية( .

    Skills Levels of Knowledge Economy :املعريف تىّ موارات االقتصادمش
 من جامعة الفيوم وكفاءة أداء طالب تمكندرجة ال بيا يقصدجرائيًا:  إتعرفيا الباحثة      
العممية  توظيف عن نتجت التي الميارة )جودة األداء( أي ،ياالقتصاد المعرف ميارات إتقان

 المعد (المقياس) األداة عمى أعضاء ىيئة التدريس يسجمو الذى توىبالمس وتقاس التعميمية
 .لذلك

من قبل رئيس الجامعة لمقيام بوظائفيا من  كل عضو مكمف رسمياً عضو ىيئة التدريس : ىو 
 .)أستاذ، أستاذ مساعد، مدرس( يكون برتبة ،  و (، خدمة مجتمعيتدريس، بحث عمم)

  :  ٍطار اليظراإل

  :  عريفامل االقتصادمفوىو 

مكانيات ا  ( و يس المال البشر أ)ر  عالقة تكاممية تفاعمية بين مستوى المعرفة :نوأب عرف    
دوات التكنولوجيا كمنفعة عامة أمن خالل توظيف  (يأس المال الماداالقتصاد وموارده )ر 

عرفة واعتبار الم يمتبادلة فيما بينيما لزيادة االستفادة من المعرفة فى تعزيز النمو االقتصاد
 (,Beeg  (8 ,2003.  يستثمار إ يقتصادإمنتج 
االقتصاد الذي يدور حول الحصول عمى المعرفة والمشاركة فييا،  :بأنو عرفكما    

نتاجياا  واستخداميا وتوظيفيا و  بيدف تحسين نوعية الحياة بمجاالتيا المختمفة  بتكارىا وا 
ستخدام العقل البشري كرأس ا  ورة و متط وبالفادة من خدمة معمومات ثريـة وتطبيقات تكنولوجي

 ( 4 ،3122مال معرفي ثمين. )الزيودي والخوالدة، 
 بحيث  بالمعرفة، االستثمار إلى بالمال ستثمارال من العالم قتصادياتإ تحول :بأنو وعرف 

، ابو الصعيميك ، الوريكات) .الحياة نوعية من يحسن بشكل وتوظيفيا المعرفة إنتاج يتم
2017 ،3 )        
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 المعمومات نشر عمى يعتمد الذي االقتصاد ىو المعرفة قتصادإ أن القول ويمكن     
 العقمية القدرات ستخدامإ لىإ إضافة التكنولوجيا، وتطبيق األفكار استخدام وعمى واستثمارىا

 النوعي التعميم من جديداً  نوعاً  المعرفة عمى المبني االقتصاد ويتطمب الالزمة، التحتية والبنية
 عن بعيدة رسمية وغير رسمية مختمفة تعميمية بيئات فيالحياة   مدى المستمر التدريبو 

 .(3128 ربابعة،) .والتقويم والتركيب والتحميل التطبيق عمى قادرة واالستظيار الحفظ
 :املعرفُ قتصادإ عصر يف التعلًه أهداف

 ميارة وتقييميا، ةالمعرف حيازة ميارة :منياو  المعرفة اقتصاد ميارات بالالط إكساب-2
 وتوليد إنتاج ميارة المعرفة، ىذه وتفسير وتحميل وعرض تنظيم من المعرفي التمكين
عادة وتوسيعيا ونقميا األصيمة المعرفة  المعرفة ستثمارإ ميارةو  إلييا، والضافة تركيبيا وا 

 .جديدة تطبيقات في
 وتنمية الواقع، مع والتكيف القرارات، تخاذا  و  المشكالت حل عمى المتعممين قدرات تنمية -3

 مع الفعال واالتصال ت،نياالتق من وغيرىا الحاسوب ستخداما  و  لدييم الذاتي التعمم ميارات
 .وتنميتيا  مواىبيم عن والكشف اآلخرين،

 تقانيا،ا  و  األصيمة، مصادرىا من المعرفة عمى لمحصول العقمية بالالط قدرات تنمية -4
 وسرعة  المرونة، درجات أقصى الطالب إكساب عمى والعمل  المشكالت، لحل وتوظيفيا
 لدى اليجابي التفكير تنمية عمى والعمل والفكري، جتماعيال التكيف عمى والقدرة التفكير

 النزعة لدييم تنمي وأن نفوسيم، في المشاركة روح وتعميق المخاطرة وقبول بالالط
 الوعي من درجة عمى جعميمي مما التفكير، آليات تعمل كيف يدركوا بحيث العقالنية؛

 (21 ،:312 ،.)نيازالمختمفة التفكير بأنماط
 موارات االقتصاد املعريف: 

رفة في مواقف حياتيَّة واقعيَّة، مجموعة من الميارات المتضمنة تطبيق المع :بأنيا عرفت    
فة ستخدام وسائط متعددة، وتوظيف المعر إوالتفاعل، ب ستخدام ميارات حل المشكالتإتستمزم 

 واألعمال السموكيات من مجموعة :أنياب عرفتكما  .( : ،3124 )القرارعة، .ستخدامياا  و 
 في بفاعمية توظيفيا أجل من المعرفة مع وميارة بدقة من التعامل الفرد تمكن التي واألنشطة

 (6 ،3126، )رمضان. الحياتية المجاالت كافة
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سة لمقرن الحادي والعشرين؛ لذا تعتبر م المجاالت الرئيھيعد االقتصاد المعرفي من أف     
قرن الحادي والعشرين،  كذلك فإن ميارات االقتصاد المعرفي جزًءا ال يتجزأ من ميارات ال

في أن يكون النظام التعميمي التوجو نحو االقتصاد المعرفي يضع التعميم أمام معضمة،  تتمثل 
تقبل آمن،  وىذا يتطمَّب تحديد عمى التكيف بنجاح مع االقتصاد الجديد وتأسيس مس اً قادر 

لتحسين التعميم وتطوير   ؛التكنولوجيا تطبيقاد الجديد، و الميارات المطموبة لتحفيز االقتص
بميارات )استخدام  االىتمامذلك لمطمبة في االقتصاد المعرفي، ويتطمَّب  ياألداء المين

والتكيُّف في بيئات متغيرة النجاح القدرة عمى التعمم، و التكنولوجيا، التشاركيَّة في أداء العمل، 
كيف يتعاممون مع  حل المشكالت،   )البداع، يجب عمى الطمبة تعمُّم مياراتكما  ثابتة(وغير 

يا من ارتديا وا  مينظالمعمومات وت ديحدت ، الكم االيائل من المعمومات خالل سنوات تعمميم
 (Jeremy (1999 , تخاذ القرار( .ا  أجل المعرفة، و 

قضايا الر و ظيي المعرفي ىو التحدي األكبر أمام العالم، ف قتصادميارات اال تحفأصب     
 دلمفر إكسابيا  يجبة يرئيسميارات  فرضتالتي بدورىا و ، الحادى والعشرونمقرن ة لألساسيا

والتركيز عمى الميارات  ب ذلك ترتيب األولويات، ويتطم    ،مجتمعوليحقق رؤية وأىداف 
    .المعرفة عصرة في لعمميدة التحقيق الريا أساسك

تطوير رؤيتيا لمتعميم نحو فال بد من  يلكى تنتقل الدولة إلى عصر االقتصاد المعرفو      
 العالم دول من العديد حددة من الميارات و عالىتمام بمجمو االقتصاد المعرفي من خالل 

 وزارة أصدرتف  فيالمعر  االقتصاد عمى القائمة االتجاىات ضوء في توافرىا الواجب الميارات
 ،والمسؤولية والتعاون المعرفي بـــــــ )االتصال ميارات االقتصاد حدد مشروعاً  األلمانية التربية
 وحددىا مجمس  ،( الضغوط وتحمل العمل عمى القدرة ، العممية الميارات وتطبيق تنظيم
 لمتعمم القومي ىا المجمسكما حدد. واالتصاالت( المغة بــــــ )بإتقان استراليا في العام التعميم

 ،والبداع االبتكار روح عمى الفرد قدرة تنمية، الطمبة في التنافس روح بثبـــــــ ) اليابان في
  43)،  2013رعة، )القرا .المجتمع( في مكان ليم يكون أن من تمكنيم بطريقة االفراد إعداد
تمكيا الطالب كي يتمكَّن من يفترض أن يم أساساً ميارات القرن الحادي والعشرين  وتعد     

 التكيُّف مع التقدم العممي وسرعة التغير وىى :
االتصال  )ميارات التفكير الناقد، حل المشكالت،  :ميارات التعمم واالبداع وتشتمل عمى-2

 بداع(.والمعمومات والثقافة االعالمية، التعاون والعمل فى فريق والقيادة، االبتكار وال
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 )ثقافة الحوسبة والمعمومات واالتصال( . :الرقمية وتشتمل عمىميارات الثقافة -3
)التعمم الذاتي، المرونة والتكييف، المبادرة االنتاجية، : ميارات العمل والحياة وتشتمل عمى-4

  (22-8، 3124)ترلينج و فادل،المسائمة والمسئولية، فيم الثقافات المتعددة( 
الجزء األول  :وب التركيز عمييا إلى جزأينالميارات المطمبتقسيم ( ي)الزيود وقام 

 :ويشمل عمى
 .ي القراءة والكتابة والحساب والعمميات الرياضيَّة والتعبيرھ: ةأساسيميارات - 2 
 .ميارات التفكير:  اتخاذ القرارات وحل المشكالت ورؤية األشياء بعين العقل واالستدالل- 3 
 لذات، إدارة الذات، النزاىة واألمانة.الصفات الشخصي ة: المسؤوليَّة، تقدير ا- 4 

دارة المعمومات والنظم شتنل علِيواجلزْ الجاىٌ  : كفايات إدارة الموارد والتفاع ل مع اآلخرين، وا 
 (6:، 3123، يوالتكنولوجيا. )الزيود

 االقتصاد املعريف : فلشفُ

 أساسيين: محورين عمى المعرفي االقتصاد فمسفة تقوم 
تاجيا  المعرفة، مىالحصول ع سرعة :والأ  ثرية، معموماتية خدمة من يوفره بما وتوظيفيا وان 

 واالتصاالت. المعمومات وتكنولوجيا
 لممال، كرأس البشري نظرتيا العقل خالل من وذلك السوق، بحاجات المعرفة ربط: ثانيا

 طبيعة فى االستراتيجية التغييرات من مجموعة لحداث العممي البحث وتوظيف
 (7:1، 3122والكيالني،  )مصطفى .قتصادياال المحيط

يتكون االقتصاد المعرفي من عدة عناصر أساسية مترابطة ومتكاممة تتجاوب بالدرجة و    
)قوة بشرية مؤيدة، وجود  :األولى مع المتطمبات والمتغيرات في األسواق العالمية ومن أبرزىا
معرفة وصناعيا، إيجاد الربط مجتمع تعمم، توافر منظومة بحث وتطوير فاعمة، تييئة عمال 

أوثق بالتواصل مع اآلخرين في أنحاء  أخذ المعرفة مصداقية أكبر وتعدداً اللكتروني الواسع، 
 (32، 3126 ،)العنزي(. العالم

 : املعريف االقتصاد خصآص
 التقميدي، االقتصاد عن سماتو من كثير في يختمف جديداً  نمطاً  يالمعرف االقتصاد يعد    

 المعارف تحويل تمي بحيث  المجتمع، في سمعة أىم إلي لمعموماتا تحول جوىره يف ويعني



 ............................................................... مهارات االقتصاد المعرفي لدى طالب جامعة الفيوم 

- 3253 - 

 األساسية العناصر أىم  ياوخدمات المعمومات تنظيم معو صبحفي  الرقمي، الشكل إلي العممية
ومع التطور التكنولوجي الذي نعيشو في الوقت الحاضر، أصبح  ،المعرفي االقتصاد في

  ومن  يجرى عميو الكثير من الدراسات والبحوث، بذاتو، ستقالً م االقتصاد المعرفي عمماً 
 : ه ًزاخلصآص التِ مت

 .المرونة الفائقة والقدرة عمى التطويع -2
التكيف مع المستجدات والمتغيرات الحياتية التي يتسارع معدل تغيرىا ويتكاثف حجم تأثيرىا -3

 . عمى الحياة
 .مع غيره من االقتصاديات القدرة عمى التجدد والتواصل الكامل  -4
  . بتكار وتوليد منتجات فكرية ومعرفية لم تكن موجودة مسبقاً القدرة عمى ال -5
، وتفعيل ذلك بأىمية االختراع والمبادرة مسبقاً والوعي  رتباطو بالذكاء والقدرة االبتكارية، إ -6

  . كمو في األداء والنتاج
، ال يعتمد عمى قوانين الصدفة، ألن كل شيء ةاالرتجالي اقتصاد ال يمتاز العشوائية أو -7

  (47-46 ،3121الياشمي والعزاوي، ) .فيو مخطط ومنظم
، سمعة يمكن بيعيا في األسواقو ، لعممية النتاج المعرفة محرك القتصاد المعرفيا عتبريف     

 كمما، كمما زاد استخداميا، بل تنتيي أو تتالشى بسبب استخداميا ال يمكن أن تنضب أو
قتصاد المعرفة من إ ، وعميو يعدالسمعة اليامة والثمينةوأصبحت وعمق وغنى  اءثر إ تزدادإ

من  بويتسم لما ، التكنولوجى نتقال الدول إلى عصر المعرفة والتقدم العممىإزات انجإأىم 
مرتفع  يذات مستوى تعميم عمالة معرفية )عتماده عمى إخصائص تنموية من أىميا 

جتماعية وشخصية مالئمة،  تعاظ م فى إنفاقو عمى البحث إارات مي وجدارات مينية، 
د اعتمامعدالت ربحية مرتفعة،  والتطوير واالبتكار من أجل تحقيق قيمة مضافة عالية،

يقوم أساسًا عمى التوسع فى  كثيفة المعرفة،  معمومات العمميات النتاجية عمى تكنولوجيا
، محمد) .ودعم مشروعات ريادة األعمال( ، يةإنتاج السمع والخدمات البداعية والثقاف

3127 ) 
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 وىى:الخصائص،  من بعدد المعرفة عمى القائم االقتصاد أو الجديد االقتصاد يتسمو   
 االقتصاد إطار في العمل األعمال مؤسسات عمى :العممي والبحث بتكارلإل المتنامي الدور-2

 والعممية األكاديمية المؤسسات مع التجارية الروابط من فعال لنظام وفقا المعرفي
 مع وتكييفيا ستيعابياا  و  المتنامية المعرفة ثورة مواكبة تستطيع التي ،والدولية المحمية

 المحمية االحتياجات
 ريتوف الحكومات عمى :االقتصادية والتنافسية النتاجية زيادة أساس المستمر التعميم-3

 سوق احتياجات مع يتواكب بما البداعية األفراد ميارات وصقل لتحفيز المالئم المناخ
 .العمل

 التحتية البنية تعد  :المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت قطاعلمنمو  األساسي المحفز -4
 التقنيات توفر حيث الجديد االقتصاد أساس واالتصاالت المعمومات تقنية عمى المبنية
 مع وتكييفيا لمعارفوا المعمومات وتجييز نشر عمميات القطاع ذلك ينتجيا التي

 المحمية. االحتياجات
 اقتصادية بيئة وجود يستمزم: الجديد االقتصاد آليات لتفعيل مواتية اقتصادية بيئة وجود -5

 ومؤسسات والبحثية العممية المؤسسات بين االرتباطو  المشروعات تشجيع شأنيا مواتية
  األعمال

 فعندما عامة سمعة كونيا من تقترب داالقتصا ىذا في المعرفة  :عامة سمعة  المعرفة -6
 . منيا ستفادةال المجتمع أفراد عمى السيل من يصبح وتنتشر المعرفة تظير

 عمى دولة أي قدرة تعتمد  :المعرفي المال رأسلمتنافسية ىو  المحدد األساسي العنصر -7
 معرفية تميارا كتسابا  و  التعمم في سرعتياب الدخل وتوليد المعرفة قتصادإ من ستفادةال

 .العالمي  المعرفي المجتمع مع والتواصل جديدة
 أسواق لسيادة أقرب بكونو الجديد االقتصاد يتسم :الكاممة المنافسة أسواق سيادة -8

 الواحدة، لمسمعة المنتجين من العديد وفي المستيمكون يجد حيث الكاممة المنافسة
 السمع تمك ويعرضون ينالبائع بباقي مقارنة محدود سوقي نصيب منيم كل يمتمكو 

 .منافسة بأسعار
 الجديد االقتصاد في الماىرة العمالة تتسم: السريع والتعمم التكيف لميارات العمالة متالكإ -9

 والتعمم التكيف لالستخدام، قابمة معرفة إلى وتحويميا المعمومات الحصول عمى بقدرتيا
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 والعمل لتعاونا العمل، مجال في وتطبيقاتيا المعمومات تقنية مع التعامل إتقان بسرعة،
 الزمان حدود خارج العمل  ،لغة من أكثر إتقان  االتصال، ميارات إتقان  ،فريق ضمن

 . افتراضية أو تقميدية عمل بيئات العمل إدارة عمى والقدرة  والمكان،
 اً نمو  المين أسرع تتمثل  :واالتصاالت المعمومات قطاع بتقنيات نمواً  المين أسرع رتباطإ -:

 . مباشر بشكل واالتصاالت المعمومات بتقنيات معقد بشكل المرتبطة
 وخاصة يشغميا، من تجد ال التي الوظائف من العديد ىناك :والميارات الكوادر نقص -21

 ليجد األعمال قطاع وسيعاني المعمومات، تقنية في ميارات تتطمب التي الوظائف
 . المطموبة المعرفية الميارات

 التقنية إنتاج شركات باتت :والمعرفة التقنية إنتاج لشركات المتنامي قتصادياال الدور -22
 بأكمميا. لدول االقتصادية المقومات يفوقمتنامي  قتصاديإدور  تمعب والمعرفة

  (26-23، :312)عبد المنعم و قعمول،                                           
 :املعريف االقتصاد متطلبات

 البشرية، المعرفة عمى اً أساس يعتمد جديد نظام نحو اً كبير  تحوال العالمي االقتصاد ديشي     
 عوامل أحد المعمومات في ستثمارال أن كما بالجيد، ال بالمعرفة األشياء قيمة فيو تزداد

 نحو التوجو ظل في أساسية وىناك متطمبات، العمل وفرص النتاجية من يزيد فيو النتاج
 مع واالتصال، المعمومات تكنولوجيا من كثيفة شبكة تكوين من بداية رفيالمع االقتصاد
 المزودة الماىرة العقول إلى بالضافة التنمية، لخدمة الموجو العممي عمى البحث االعتماد
 واالتصال، ومن متطمباتو : المعمومات تكنولوجيا مع التعامل بمؤىالت

 .المؤسسي النظام في األطراف لجميع صاالتاالت خدمات إيصال يعنيو  الرقمي ستعدادال-2 
 بالسرعة وجودىم مكان في العاممين لجميع الخدمات تقديم إلى تيدفو  كترونيةالل الدارة -3

 .المطموبة والكفاءة
 .المؤسسية العمل لقوة التنافسية القدرات وييدف إلى رفع كترونيالل التعميم -4
 (3122)الحمود، ورقي. ال رقمي مجتمع بناء إلى وتيدف كترونيةإل أعمال-5

   (  3124)عبداهلل،
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 االطار املًداىِ للدراسُ :

 :الدراسُأداَ 

( 7)والدراسات السابقة وتكون من يطار النظر اءه من الناستخدمت الدراسة مقياس تم ب     
  ( 2ممحق رقم) يساسية تشتمل عمى ميارات االقتصاد المعرفأ محاور
 : داَصدم األثبات و

 المقياس بصورتوستخدام صدق المحتوى، حيث تّم عرض إب مقياسيجاد صدق التم إ
معرفة لوذلك   ؛ةكميات التربيب عمى عدد من المحّكمين من أعضاء ىيئة التدريساألولّية 

بداء أي ايلالذي وضعت  ميارةلمفقرة  ءمة كلمال  وبناء عمى رأي اقتراحات يرونيا مناسبة،  وا 
-35-26-8مثل ) بعض الفقراتصياغة عادة إب المقياستّم تعديل المحّكمين واقتراحاتيم، 

ليتكون بصورتو النيائية  مقياستّم إعداد ال. و وحذف بعض العبارات  ،(:36-41-55-5
تم و المقياس بعد التعديل.  يوضح( 2والممحق )عبارة،  (79ن كان )أعبارة بعد ( 69)من

  ( 2رقام العبارات وفقا لمجدول )أتوزيع 
  (1جذول )

 انؼجبراد نًحبور انًقُبس  أرقبو

انؼًم  انتكُىنىجُب انتىاصم انتفكُر انًهبرح

 انجًبػً

انتؼهى يذي 

 انحُبح

انقُى 

 واالخالق

 انًجًىع

ارقبو 

 انفقراد 

1-7-11-14-

11-11-14-

17-11-21-

23-21-32-

35-34-45-

41-44  

1-4-

15    

13- 

44- 

41- 

2-12-

15-25-

31-45  

3-1-

17-11-

21-25-

35-33  

4-15-

14-12-

15-14-

27-31-

34-37-

31-42  

5-11-

13-

22-

24-

24-

43-47  

44 

ػذد 

 انفقراد 

14 5 5 4 11 4 44 

 ككل بمحاوره ممقياسحساب معامل االتساق الداخمي لإيجاد ثبات المقياس بتّم  
 كرونباخ " وقد بمغت معامالت الثبات قيماً الفا  باستخدام " مقياسال االتي تكّون مني (7)ال

( يوضح 3، واعتبرت ىذه القيم كافية ألغراض الدراسة والجدول )لممقياس ككل( 871.) عالية
 لك.ذ
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( 1جذول )  

 يؼبيم ارتجبط ثُرسىٌ واالتسبق انذاخهً) انفب كروَجبخ( نًحبور انًقُبس 

 انًهبرح

 انًؼبيم 

انؼًم  انتكُىنىجُب انتىاصم انتفكُر

 انجًبػً

انتؼهى يذي 

 انحُبح

انقُى 

 واالخالق

بس انًقُ

 ككم

ارتجبط 

 ثُرسىٌ

0.78 0.81 0.85 0.90 0.77 0.82 0.81 

كروَجبخ  

 انفب

0.41 0.84 0.82 0.81 0.71 0.85 0.87 

(، تتحقق 4طريقة تصحيح المقياس من تدرج ثالثي كاآلتى: تتحقق بدرجة عالية ) 
 .(2(، تتحقق بدرجة منخفضة)3بدرجة متوسطة)

 عًيُ الدراسُ: 

بكميات جامعة الفيوم ويبمغ  التدريس ىيئة من أعضاء اسةالدر  مجتمع يتكون     
ول، بالترم األ  3131/:312( نظرى لمعام الدراسى 7( عممى، )23( كمية منيا)29عددىا)

( عضو ىيئة التدريس، والكميات 2646( عضو ىيئة التدريس، الكميات العممية )3327)
فقط ( عضو ىيئة تدريس 487وتكونت العينة من ) ( عضو ىيئة التدريس،792النظرية )

(. :312)جامعة الفيوم ، .%( من المجتمع األصمى ألعضاء ىيئة التدريس28بما يمثل )
  و ( يوضح4جدول )و 

(2جذول )  

 تىزَغ ػُُخ اػضبء ھُئخ انتذرَس حست يتغُراد انذراسخ

 انُسجخ انؼذد  انُىع  انًتغُر 

 انكهُخ 

 

 45% 111 ػهًٍ 

 33% 154 َظري

 155% 275 انًجًىع 

 انذرجخ انؼهًُخ 

 

 11% 31 استبر

 17% 151 استبر يسبػذ

 51% 122 يذرس

 155% 275 انًجًىع
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 املعاجلات االحصآًُ : 

 (SPSS) االجتماعية المعمومات تحميلل العموم في الحصائية الحزم برنامج استخدام تم     
 :التالية الحصائية المعالجات  استخدمت حيث ،
 لحساب وذلك Alpha- Choronbach) ) كرونباخ– ألفا الداخمي معامل ساقاالت -2

   .أداة الدراسة  ثبات
مستوى ميارات االقتصاد  )قياس( تحديدل المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات-3

نظر أعضاء ىيئة  ةمن وجيحققيا تتبعًا لوترتيبيا  ،المعرفي لدى طالب جامعة الفيوم
 التدريس.

 بين الفروق دالالت لمتعرف عمى (Independent Sample T-Test) تبار)ت(  اخ -4
 .(يونظر  ي)عممنوع الكمية  لمتغير المتوسطات

 متغيرات الدراسة بين الفروق لتحديد  ،(One Way ANOVA)األحادي  التباين تحميل-5
 ارختبا  ، و مقياسال لمحاور بالنسبة مدرس( ستاذ مساعد،أستاذ، أ) العممية مدرجةل

 . لممقارنات البعدية لممتوسطات  (Scheffe Test)شيفيو 
 ىتآج الدراسُ : حتلًل وتفشري 

من وجية لدى طالب جامعة الفيوم ميارات االقتصاد المعرفي مستوي ما :  السؤال األول
 عن السؤال تم إيجاد المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري؟ لإلجابة  أعضاء ىيئة التدريس

كل عضو ىيئة درجة ل ن محاور المقياس لميارات االقتصاد المعرفي طبقاً كل محور مل
  . ( ذلك5جدول )ويظير المحاور مستوى ثم تم ترتيب ، تدريس

 ( 3جذول )

 انطهجخ نذي انًؼرفٍ االقتصبد يهبراد ويستىي انًؼُبرٌ واالَحراف انحسبثٍ انًتىسظ

 انتذرَس ھُئخ أػضبء َظر وجهخ يٍ

 انًهبرح
 حسبة

ُرانتفك االتصبل  
 وانتىاصم 

انؼًم  انتكُىنىجُب
 انجًبػً

انتؼهى يذي 
 انحُبح

انقُى 
 واالخالق

انًقُبس 
 ككم

انًتىسظ 
 انحسبثً 

211 415 413 511 314 315 412 

االَحراف 
 انًؼُبري 

0.74 0.81 0.14 0.15 0.81 0.84 0.91 

يستىي 
 انًحىر

 يتىسظ يتىسظ يتىسظ ػبنً  ػبنً ػبنً يتىسظ

ترتُت 
ًحىر ان  

 انراثغ انخبيس انثبًَ االول انثبنث انسبدس



 ............................................................... مهارات االقتصاد المعرفي لدى طالب جامعة الفيوم 

- 3259 - 

ميارات االقتصاد المعرفى لدى طالب جامعة الفيوم من  مستوى أن( 5)جدول  يظير 
  الحسابي المتوسط، حيث بمغ لممقياس ككل وجيو نظر أعضاء ىيئة التدريس جاء متوسط

 ، (3128،األغا) من ة كالً دراسنتائج ويتفق ذلك مع  (0.92) قدره معياري بانحرافو   (5,3)
أظيرت توفر  التىو  (3125 ،يوالصقر  يوالبازع)، (3125 ،ابو صعيميك) ،(3126،رمضان)

لدى طمبة الجامعة وترتيب الكفايات الالزمة لمطالب  ياالقتصاد المعرفدرجة متوسطة لميارات 
ىيئة  لى رضا أعضاءإرجع ذلك ن يأمكن وي ، يلمعرفلى االقتصاد اإلمتحول  يالجامع

حصول بعض الكميات عمى الجودة واالعتماد ب يالقتصاد المعرفل يالتدريس عن الواقع الحال
 اً تنفيذوالعشرين  يالحاد نالقر ميارات توفيرو تأسيس الجامعة فى طور  أن، كما ياالكاديم

لرؤية مصر والبحث العممي في ضوء خطة التنمية المستدامة  يوزارة التعميم العال ستراتيجيةل
تم وعمى مستوى الجميورية يحيث  لى االقتصاد المعرفي بالتعميم العالى.إم  لالنتقال 3141
، من بالجامعات الالزمة لمتطوير وتطبيقاتيا واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا نطاق توسيع

وربط اليندسة، االعالم، العموم(  ،الطب، التربية) قطاعات وتحديث خالل البرامج الجديدة
قميمية محمية دراسات ضوء في العمل سوق في المستقبمية بالتغيرات لجديدةا البرامج  ودولية وا 
 المحمي العمل سوق باحتياجات ترتبط ،والعشرين الحادي القرن ميارات )تأسيس توفيرمن 

 مزدوجة برامجو   ،التكنولوجي التطور، العممي بالتدريب ىتمامال، بينية تخصصات والعالمي،
لمطالب من  يترتيب ميارات االقتصاد المعرف (5جدول ) أظيركما .  (مرموقو جامعات مع
فى المرتبة  ستخدام التكنولوجياإ ميارات تتأحيث   ،عضاء ىيئة التدريسأنظر  ةوجي
 ياستطاعت الجامعة تحقيق متطمبات االقتصاد المعرفحيث  ويتطابق ذلك فعمياً  ،ولىاأل 

 أنحاء جميع في األطراف لجميع االتصاالت خدمات إيصال يعني الذي الرقمي باالستعداد
 الخدمات تقديم عمى العمل إلى تيدف والتي كترونيةالل وتكوين الدارة .المؤسسي النظام
استفادت الجامعات من كما  .المطموبة والكفاءة بالسرعة وجودىم مكان في العاممين لجميع

لعمل عمى تنظيم الكم اليائل من تفعيل أدوات االقتصاد المعرفي فى تمكين المناىج من خالل ا
بحاث العممية والرسائل الجامعية وتصنيفيا )المكتبة ، وفيرسة األلكترونيا  إالمعرفة 

، بالمرتبة الثانية والقيادة الجماعي العملميارة  ثم، لكترونيةضافة المقررات ال ا  االلكترونية( و 
أعضاء  نظر من وجية توى مرتفعبمسجميعيم و  بالمرتبة الثالثة ميارات االتصال والتواصل ثم

التعمم ات ميار بالمرتبة الرابعة ثم القيم واالخالق ميارات تت أو  الدراسة، عينة ىيئة التدريس
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جميعيم و  خيرةبالمرتبة السادسة واأل التفكيرميارات ، ثم بالمرتبة الخامسةمدى الحياة 
كدتو دراسة أ ىذا ما، و الدراسة عينة أعضاء ىيئة التدريس نظر وجيةمستوى متوسط من ب
(,2014 Bunney, Sharplin & Howitt )لى تخصصات مع إن الخريجين بحاجة أ

وبالتالي  يجب عمى   ،بيئة عمل ديناميكية فىبتكار رنة قادرة عمى التكييف والعقميات م
 الجامعات تطوير الميارات العامة القابمة لمتحويل التي يحتاجيا الخريجون لمنيوض بوظيفتيم 

ويتفق مع تقرير التنمية النسانية  ،بتكار االقتصادي والتنمية االجتماعيةمساىمة في الوال
( حول إقامة مجتمع المعرفة، إلى أن المناىج الدراسية العربية التشجع 3114العربية لمعام )

عمى التفكير الناقد وأن محتوى المناىج يقتل في الطمبة النزعة االستقاللية وبالتالي يخبو 
  لى كونيا ميارات ذات أىداف بعيدة المدى .إن يرجع ذلك أويمكن  .البداع وىج

 إيجاد تم تفصيمية بصورة محور كل فقرات عمى العينة أفراد استجابة مدى ولتحديد 
 كما مبينو محور كل عباراتل النسبي والترتيب  المعيارية، واالنحرافات الحسابية، المتوسطات

 :يمي
 وجية من الطالب لدى المتوفرة الميارات أعمى ت التفكير، كانتميارا :ولاحملىر األ 

عمى تنفيذ أنشطة صفية تحفز عمى تنمية  الطالب قدرة ،ىى  التدريس ىيئة أعضاء نظر
حوار ، يمييا يطرح أسئمة لم(4.6) بمتوسط )عصف ذىنى، حل مشكالت( التفكير االبداعى

 عالجة المعمومات وينقدىا ويطبقيا، ثم م(4.3بمتوسط ) والمناقشة لمموضوعات اليامة
 حل ميارات وجود لىإويمكن أن يرجع ذلك  ةعالي درجةبجميعيا و   ،(:3.9)بمتوسط 
 في اليجابي التفاعل من الشباب تمكين عن قاصراً  يبقى المعمومات ومعالجة المشكالت
 لتعبيروا التواصل عمى بالمقدرة يقرن لم ما المعرفة واقتصادات مجتمعات إقامة عمميات
و أ متعدد، من االختيار عمى تعتمد بالكميات المطبقة االختباراتالمغة،  وأن  خالل من الواضح

 الستراتيجيتيم نتياجيما  و  واالبتكار البداع عمى الطالب مجال يترك ال بما صحيح وخاطيء
قل الميارات لدى الطالب بنفس أ أتتكما  .المعرفة واستخالص وبناء الجابة في الخاصة

 تعديل مسار تفكيره حسب متطمبات الوقف ،عضاء ىيئة التدريس ىىألمحور من وجيو نظر ا
، ثم يستخمص (2.95بمتوسط ) دلة العممية بدقةكد من األأيت، يمييا (8:.2بمتوسط )

يوجد عدد محدد من  خيراً أ، و (2.87بمتوسط ) المعرفة المفيدة من كم ىائل من المعطيات
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يع الطالب بالكميات م، وذلك لجبدرجة ضعيفة جميعياو  (2.83بمتوسط ) البدائل والحمول
 المتالك األساسية المكونات من ومعالجتيا المعمومات عن البحث فميارة، العممية والنظرية

 نقل وفي عامة، بصفة المعرفة مجتمع في الميمة الميارات من وىي لممعرفة، النسان
 .خاصة بصفة المعرفة وتوطين
لدى الطالب  عمى الميارات المتوفرةأكانت  االتصال والتواصل، ياراتم :حملىر الجاىِا  

ثم يعرض المعارف  ،(5.3بمتوسط ) التفاوض، االقناع،.....()م ميارات االتصال تخدسيبو 
يستخدم التواصل المفظى والغير ثم ، (4.98بمتوسط ) والمعمومات بأسموب ميسر وسمس

ن ألى إيرجع ذلك و ، ةعاليبدرجة  جميعيا اتت، و (:4.5بمتوسط ) لفظى اليصال المعمومات
استخدام التكنولوجيا من الحياة اليومية و  ساسياً أ صبحت جزءاً أ يشبكات التواصل االجتماع

لدى الطالب بنفس المحور قل الميارات أوكانت  ،لالتصال والتواصلصبحت سمة العصر أ
. وذلك لجميع بدرجة ضعيفةو  (2.58) بمتوسط )العربية( مخرى غير المغة األأن لغة يتق ،ىى

 الطالب بالكميات العممية والنظرية ماعدا الكميات التى تكون الدراسة بيا بمغة أجنبية
 الضرورية الميارات من األجنبية المغة ستخدامإ ميارة فتعد . غير المغة األم )االنجميزية(

 متطمب لالنفتاحوال المتميز المعرفي العصر ىذا مكونات أىم تحقيق في وبخاصة ،لمطالب
 . العالمية العممية والنجازات األخرى الحضارات مع والتواصل
عمى الميارات المتوفرة لدى أكانت  ،ميارات استخدام التكنولوجيا :حملىر الجالحا 
، ثم (7.98بمتوسط ) ستقبال المواد التعميميةا  رسال و إيفعل البريد االلكترونى فى الطالب 

، (7.67بمتوسط ) داء الميام المكمف بياأتخدمو فى محاسب ويسساسية ليتقن الميارات األ
ساسية أثم يستخدم التكنولوجيا )االنترنيت( فى جمع المعمومات ونقميا وارساليا كوسيمة 

 تعد التكنولوجيا استخدام ميارة إنة، عاليوجميعيا بدرجة  .(7.57بمتوسط ) لتنمية المعرفة
 المعرفة وتوطين نقل عمميات في لمطالب الفاعل ماجلالند المطموبة األساسية الميارات من
المبذولة فى تطوير  يظير الجيود لمطالب بالجامعة العام األداء أن الدراسة أظيرت ولقد

ويوضح ذلك اتجاه الدولة فى استخدام التكنولوجيا وتوفير جميع ، التكنولوجيا مداالتعميم واستخ
وتطبيق  فى العممية التعميمية، ياالقتصاد المعرف لىإالتجييزات الالزمة مما يدل عمى توجييا 
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بمتوسط  بينما كانت ميارة يشارك فى تصميم وتطوير تقنيات حديثة ،الحكومة االلكترونية
  بدرجة ضعيفة لدى طالب الكميات العممية والنظرية . (2.53)

ة لدى عمى الميارات المتوفر أكانت  ،والقيادة يعمل الجماعميارات ال :الرابعحملىر ا 
عمال نجاز األى فريق ل يعمل ف، ثم (:6.8بمتوسط ) يتعاون مع زمالئو عند الحاجة الطالب

، بينما كانت ميارة يحدد نقاط الضعف ، وبدرجة عالية(6.43) بمتوسط بحاث الجماعيةواأل
وذلك لجميع  خير وبدرجة متوسطة( بالترتيب األ4.78) عمالة بمتوسطأوالقوة بشخصيتو و 

ن العممية التعميمية تتيح فرصة نمو أعمى ذلك ويدل   ،ميات العممية والنظريةالطالب بالك
 .العالقات االجتماعية بين المتعممين

عمى الميارات المتوفرة لدى الطالب أكانت  ،ميارات التعمم مدى الحياة :حملىر اخلامصا  
(، ثم يحدث 4.36يقترح انشطة توجيو لالعمال التى تتوائم مع اتجاىاتو وقدراتو بمتوسط )

(، ثم ينوع مصادر التعمم الذاتى 4.28بمتوسط) تغيير ايجابى فى محيط عممو
، بينما اتت ميارات يبادر فى تطبيق االفكار الجديدة وبدرجة مرتفعة (4.24بمتوسط)
( بدرجة ضعيفة وذلك 2.97(، ثم يضع مؤشرات واضحة لالنجاز بمتوسط)3.17بمتوسط)

ضعف مفيوم االقتصاد لن يرجع ذلك أويمكن  ،مية والنظريةالب بالكميات العملجميع الط
 .لدى الطالب لى مجتمع المعرفةإساليب التحول أالمعرفى وطرق و 

تباع القواعمى المياأ، كانت القيم واالخالق :حملىر الشادضا   نين رات يمتزم بالمواعيد وا 
بشكل يحقق  اعميةثم يدير وقت التعمم والعمل بف (، 5.59والتعميمات الرسمية بمتوسط)

(، ثم يضبط سموكياتو وفق القواعد 7:.4) الوقت المتاح بمتوسطالنتاجات المرجوة ضمن 
تت أبدرجة عالية، بينما جميعيم ( و 4.98) كاديمية المتبعة فى العمل بمتوسطوالموائح األ 

( بدرجة متوسطة وذلك لجميع الطالب 3.32تحمل المسئولية الختياراتو وقراراتو بمتوسط )
يغمب عميو الطابع لى طبيعة مجتمع محافظة الفيوم إويرجع ذلك   ،بالكميات العممية والنظرية

 يشير طالب الجامعة  لدى القيم تممك رتفاعإ نأو  محافظ،ككيان متعاون ومتماسك و  يالريف
 . القيمي المخزون تعزيز في التعميم نظم ودور القيم زرع في األسرة دور إلى

جابة عمى السؤال الثاني ىل توجد فروق ذات داللة ولإل : ٌىتآج الشىال الجاى 
 ىيئة أعضاء نظر ةب جامعة الفيوم من وجيطال لدى المعرفي االقتصاد احصائية  لميارات
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 Independent)لإلجابة عن السؤال تم إيجاد    ؟ نوع الكمية لمتغير تبعاً  التدريس
Sample T-Test) ي)عممنوع الكمية  لمتغير توسطاتالم بين الفروق لمتعرف عمى دالالت 

 .(يونظر 
 ( 4جذول )

 .َىع انكهُخ  نًتغُر تجًؼب انًقُبس نًحبور انتذرَس ھُئخ أػضبء نؼُُخ ( اختجبر)د

 انًهبرح

 

 ػًهٍ َظري

 انفرق
قًُخ) د( 

 انًحسىثخ 

يستىي 

 انذالنخ
اَحراف  يتىسظ

 يؼُبري

اَحراف  يتىسظ

 يؼُبري

 0.02 1.24 -0.3 0.21 2.1 0.32 1.9 انتفكُر

االتصبل 

  وانتىاصم

2.5 0.38 1.9 0.32 0.6- 1.76 0.52 

 0.00 2.78 -0.6 0.37 2.8 0.54 2.2 انتكُىنىجُب 

انؼًم 

 انجًبػً

3.7 0.45 4.6 0.19 0.9- 4.17 0.00 

انتؼهى يذي 

 انحُبح

2.2 0.43 2.6 0.41 0.4 1.49 0.14 

انقُى 

 واالخالق

2.1 0.36 2.5 0.23 0.4- 3.82 0.00 

 0.01 2.29 -0.2 0.16 2.4 0.43 2.2 انًقُبس ككم 

 داللة ذاتالمتوسطات وكذلك فروق فروق ( يتضح وجود 5من جدول ) 
يات العممية الكمطالب  لصالح طالبال لدى المعرفي االقتصاد لميارات  a  ≤  0.05إحصائية

 ذلك أن يرجع ويمكن  ،ةالتعمم مدى الحيارة ككل ماعدا ميا ولممقياس لجميع محاور المقياس
 واآلليات واألنشطة األساليبوالبرامج و التخصصات  الكميات العممية فىبلطبيعة الدراسة 

بالكميات العممية  الطالب يمارسف ،النظريةعن الكميات  يالعممالتطبيق و ختمفة الم التعميمية
 وتحميل جمع من بفاعمية التعامل وميارات واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا تطبيق ميارات
وتتفق النتيجة مع ما  . المعرفي االقتصاد ميارات ضمن مباشر بشكل تدخل والتي  وتنظيم،
( 3126)رمضان،  (Gabriela, 2015)( 3124)ابوالعال، ليو نتائج دراسات إتوصمت 

(Bunney , Sharplin & Howitt , 2014) (Maxwell, Macfarlane, Scott & 
Williamson, 2010) . 
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إحصائية ىل توجد فروق ذات داللة  جابة عمى السؤال الثالثلإل لشؤال الجالح :ا 
 ىيئة أعضاء نظر ةيوم من وجيطالب جامعة الف لدى المعرفي االقتصاد معيارية  لميارات

األحادي  التباين تحميللإلجابة عن السؤال تم إيجاد  الدرجة العممية ؟  لمتغير تبعاً  التدريس
(One Way ANOVA)،  أستاذ،  العممية لمدرجة متغيرات الدراسة بين الفروق لتحديد(

  . (7جدول )ذلك بو  ،المقياس لمحاور بالنسبة أستاذ مساعد، مدرس(
 (5جذول )

انذرجخ  نًتغُر تجؼب انتذرَس ھُئخ أػضبء ( نؼُُخOne Way ANOVAتحهُم انتجبٍَ االحبدي)

 .انؼهًُخ

 انًهبرح
 يصذر انتجبٍَ

 
يجًىع 
 انًرثؼبد

رجبد د
 انحرَخ

 يتىسظ
 انًرثؼبد

F ذانخان 

 انتفكُر

 3.5 1 3.5 ثٍُ انًجًىػبد

1.2 .275 
داخم 

 انًجًىػبد
2.2 3 2.1 

  4 5.7 انًجًىع

االتصبل 
 وانتىاصم

 1.4 1 1.4 ثٍُ انًجًىػبد

. 02 .035 
داخم 

 انًجًىػبد
3.8 3 4.6 

  4 5.2 انًجًىع

 انتكُىنىجُب

 3.1 1 3.2 ثٍُ انًجًىػبد

داخم  015. 6.0
 انًجًىػبد

4.5 3 5.6 

  4 7.7 انًجًىع

انؼًم 
 انجًبػً

 8.1 1 2.1 ثٍُ انًجًىػبد

5.8 .005 
داخم 

 انًجًىػبد
4.9 3 8.4 

  4 7.0 انًجًىع

انتؼهى يذي 
 انحُبح

 2.6 1 2.2 ثٍُ انًجًىػبد

4.1 .585 
داخم 

 انًجًىػبد
4.1 3 5.1 

  4 6.3 انًجًىع

انقُى 
 واالخالق

 4.5 1 4.5 ثٍُ انًجًىػبد

5.4 .005 
داخم 

 انًجًىػبد
4.6 3 6.1 

  4 9.1 انًجًىع

 انًقُبس ككم

 2.0 1 2.0 ثٍُ انًجًىػبد

داخم  015. 6.3
 انًجًىػبد

3.2 3 3.6 

  4 5.3 انًجًىع
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 لجميع  a ≤  0.05إحصائية داللة ذاتفروق  توجد أنو (6) جدول من يتضح 
 عندما عدا محور ميارات التفكير وميارات التعمم مدى الحياة  محاور المقياس ولممقياس ككل

  التدريس، ىيئة أعضاء عينة بين متوسطاتلعممية ا الدرجة لمتغير تعزى الداللة مستوى
 جدول  (Scheffe Test) شيفيو اختبار استخدم المحورية لمفروق الفروق مصدر ولمعرفة

( 8 ). 
 ( 7ل )جذو

 انؼهًُخ  نذرجخنًتغُر ا تجؼب انتذرَس ھُئخ أػضبء نؼُُخ  (Scheffe Test)شُفُه  اختجبر 

 انًهبرح
 انًجًىػبد

 
 يذرس استبر يسبػذ استبر

 انتفكُر

 استبر

 0.93- 

0.70 

 -1.04 استبر يسبػذ    

  يذرس

 االتصبل وانتىاصم

 استبر

 0.70- 

0.38- 

 -0.72 استبر يسبػذ

  يذرس

 انتكُىنىجُب

 استبر

 0.91- 

0.65 

 -0.47 استبر يسبػذ

  يذرس

 انؼًم انجًبػً

 استبر

 0.94- 

0,28 

 -0.75 استبر يسبػذ

  يذرس

 انتؼهى يذي انحُبح

 استبر

 0.63- 

0.24 

 -0.87 استبر يسبػذ

  يذرس

 انقُى واالخالق

 استبر

 1.38- 

0.04 

 -1.32 استبر يسبػذ

  يذرس

 انًقُبس ككم

 استبر

 0.95 

0.02 

 -0.89 استبر يسبػذ

  يذرس

 المقياس محاور جميع في إحصائية دالة فروق وجدت( 8يتضح من جدول ) 
 فروق وجود تبين كما المساعد، األستاذ لصالح والمدرس المساعد األستاذ ولممقياس ككل بين

 ،التفكير ميارات محوري عدا المقياس محاور ميعوج الكمية الدرجة في إحصائية دالة
 أن ذلك تفسير ويمكن األستاذ، لصالح واألستاذ المدرس بين، التعمم مدى الحياة  وميارات
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 التي التدريسية المناىج والمقررات من معين مستوى تتطمب المعرفة اقتصاد ميارات 
 كبير بشكل تعتمدو  لمطالب، يسيابتدر  ينالمساعد واألساتذة األساتذة من كل يقوم الغالب في
 بما  أدائية، كونيا من أكثر ، حل مشكالت(يتفكير)نقدى، ابداعال الميارات آليات لتحديد عمى

 وأن  .المعرفي االقتصاد ميارات عمى وتدريبيم الميارات تمك تحميل أىمية لمطالب يوضح
 واآلليات واألنشطة األساليب تحديد إمكانية في التدريس ىيئة أعضاء لدى البارز دورىا لمخبرة

 ،بيدف تعزيز قدرات الطالب عمى اكتساب المعرفة وتطويرىاواالستراتيجيات  المختمفة التعميمية
 لمطالب يوضح ، بمالدييم المعرفي االقتصاد ميارات مستوى معرفة خالليا من يمكن التيو  

التدريس نحو توظيف وتوجو أعضاء ىيئة المعرفي،  االقتصاد ميارات التدريب عمى  أىمية
)ابوصعيميك ،  ما توصمت اليو نتائج دراساتتتفق النتيجة مع و  مبادئ االقتصاد المعرفي، 

 . (Gabriela, 2015) (3126)رمضان، (3125
 التىصًات:

  .اتالجامع في التدريسية المناىج والمقررات والعممية في المعرفي االقتصاد ميارات دمج -2
 عمى الطالب لتقويم أساسي معيار المعرفي االقتصاد اراتمي مستوى تحقق عتبارإ -3

 .الحياة مدى التعمم أمبد لتحقيق الدراسية مستوياتيم ختالفإ
التعريف باالقتصاد )ميارات االقتصاد المعرفى لدى الطالب  تنميةعداد خطة تنفيذية لإ -4

 .تعمم لغات(المعرفى ومياراتو، 
 تطبيقل  المتميزة والممارسات التجارب عرضل ميةاألكادي باألقسام دورية لقاءات عقد-5

  .واالبتكار البداع عمى الطالب تحث تقويم أساليب
 لدى المعرفي االقتصاد ميارات مستوى تحديد مجال في الدراسات من المزيد إجراء -6

 بنتائج العالي التعميم بمؤسسات المسؤولين تزويد أجل من ،المصرية بالجامعات الطالب
 .المستوى تحديد حول وعممية موضوعية

 المجتمع نحو التحول لتنفيذ  المجتمع، مؤسساتبين الجامعات و  مجتمعيةتفعيل الشراكة ال-7
 .لذلك الالزمة الميارات بيا تتوافر بشرية كوادر من يتطمبو بما المعرفي
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 :املراجع 

 أواًل: املراجع العربًُ: 

ل التعميم المستمر فى ضوء خصائص اقتصاد المعرفة: (. دور الجامعة فى تفعي2113ابو العال، سيير )
 .  536-519. 2.6.مجمة العموم التربوية والنفسيةرؤية مقترحة. جامعة القصيم . 

(. درجة امتالك طمبة كمية العموم التربوية فى 2117ابو صيعميك، عائشة و الوريكات، منصور )
مجمة دراسات العموم ى االقتصاد المعرفى. دنية لمميارات التكنولوجية المتضمنة فر الجامعات األ

 . 574 -546. 2. 44. التربوية
(. الكفايات الالزمة لمطالب الجامعي لمتحول نحو اقتصاد 2114البازعي، حصة و الصقري، عواطف )

. مجمة العموم التربوية والنفسيةعضاء ىيئة التدريس فى جامعة القصيم. أنظر  ةالمعرفة من وجي
7 .2 .867- 956 . 

باالفادة من  يفى مصر لمواكبة االقتصاد المعرف ي( .  تطوير سياسات التعميم العال2116البربرى ، محمد )
 . 242-117.  3. 116. 27. جامعة بنيا.  مجمة كمية التربيةسنغافورة وماليزيا.  يخبرت

: نحو إقامة مجتمع 2113ام تقرير التنمية اإلنسانية العربية لمع(.  2113برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )
.  53.  المكتب اإلقميمي لمدول العربية. المعرفة

www.un.org/arabic/esa/rbas/ahdr2003/pdf/report2003         
عمى طريق المعرفة  العربية: المضي قدماً  دراسة: تحويل االقتصادات (2013). ي الدول تقرير البنك

 . واالبتكار
 http://www.pearsonvue.com/test-center                      متاح عمى :            

. ترجمة )بدر حياة في زمنناميارات القرن الحادي والعشرين: التعمم لم(. 2113ترلينج، ب و فادل، ت. )
 .عبداهلل الصالح(. الرياض: جامعة الممك سعود، النشر العممي والمطابع

 fayoum.edu.eg              .        الصفحة الرئيسية لموقع جامعة الفيوم(. 2119جامعة الفيوم )
القتصاد المعرفي وقياس رنامج تعميمي في التربية العممية قائم عمى ميارات ا(. ب2114حمادة، محمد )

فاعميتو في تقويم األداء التدريسي واالتجاه نحو مينة التدريس لطالب كمية التربية. جامعة حموان. 
 . 319 – 235.  6. 17. الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات

 الكتب. . الرياض: دار عالم1.  العربي التعميم وتحديات المعرفة اقتصاد.(2011) الحمود، عمر
. بناء مقياس درجة ممارسة ميارات االقتصاد المعرفي لدى ( 2117الخياط ، ضياء و امبارك، محمد )

كمية التربية البدنية  .تدريسيي كميات واقسام التربية الرياضية في جامعات إقميم كردستان العراق

http://www.un.org/arabic/esa/rbas/ahdr2003/pdf/report2003
http://www.un.org/arabic/esa/rbas/ahdr2003/pdf/report2003
http://www.pearsonvue.com/test-center
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 .    41-21.   3. 21. جامعة الموصل. والعموم الرياضية 
 في الرسمية األردنية الجامعات في التدريس ىيئة ألعضاء التدريبية االحتياجات (2017) . عمر ربابعة،
 . 76 – 101 . 41 . اإلمارات جامعة .التربوية لمبحوث الدولية المجمة .المعرفة اقتصاد متطمبات  ضوء

 االجتماعية العموم كمية طالب لدى المعرفي االقتصاد ميارات توافر درجة .(2115) رمضان، عصام
 المجمة والطالب. التدريس ىيئة أعضاء نظر وجية من اإلسالمية سعود بن محمد بجامعة  اإلمام

 .  237- 219.  2.  11جامعة اليرموك. إربد. األردن.  .التربوية العموم في األردنية
 تطوير (ERFKE) تنمية في لمشروع واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا دور  (2012) . ماجد الزيودي،
 المجمة .األردن في الحكومية المدارس لطمبة الحياتية رات الميا المعرفي االقتصاد نحو تعميمال

 .117 -83.  5. التفوق لتطوير العربية
 (. مدى2010)أحمد  السيد حمود  و بايتس، السيد العنزي، و السيد  الواصل، و حسن  السوطري،

 مجمة كمية .والعشرين الحادي القرن لميارات سعود الممك جامعة في التحضيرية السنة طمبة امتالك
 . الياشمية. األردن الجامعة .التربوية العموم

(. متطمبات التعميم الجامعي لمتحول نحو االقتصاد المعرفي: رؤية استشرافية. كمية 2113عبد اهلل، سيير )
 . 344 -271. 14. 5. جامعة االسكندرية.  مجمة الطفولة والتربيةالتربية النوعية. 

. صندوق اقتصاد المعرفية ورقة اطارية. دراسات اقتصادية(. 2119) عبد المنعم، ىبة و قعمول، سفيان
 . ابو ظبى االمارات .51النقد العربى . 

(.  درجة تضمن كتب العموم المطورة بالمرحمة المتوسطة لمتطمبات االقتصاد 2115)  العنزي، الفي
  ربية. جامعة أم القرى. المممكة العربية السعودية .. كمية الترسالة دكتوراةالمعرفي. 

 الثانوي الثاني لمصف الكيمياء كتاب في الواردة المعرفي االقتصاد ميارات (.2013أحمد ) ،القرارعة
  22 .-1.  13 .واالجتماعية اإلنسانية العموم مجمة المعممين ليا.  امتالك ودرجة

تصاد القائم عمى المعرفة: دراسة مقارنة مع نظرة لوضع مصر مؤشرات قياس االق (.2116محمد، إىداء )
 . Cybrarians Journal .44 واستراتيجياتيا في التحول إلى اقتصاد المعرفة.

 في المعمم ألدوار اإلسالمية التربية معممي ممارسة درجة (. 2111)أحمد  و الكيالني، ميند مصطفى،
 التربوية لمعموم دمشق جامعة مجمة .األردن في ممشرفيي نظر وجية من المعرفي االقتصاد ضوء

 681-718.. 27 واالنسانية.
(. العولمة وتطور العالم المعاصر)كيف تتحول مصر القتصاد المعرفة(. مجمة 2117مقار، صبحي )

 . 561. 2الحوار المتمدن .
"نحرو إقامرة مجتمرع  2113م (.  تقريرر التنميرة اإلنسرانية العربيرة لعرا2113المكتب اإلقميمى لمدول العربية )
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. يواالجتمرراع يلإلنمرراء االقتصرراد يوالصررندوق العربرر، برنررامج األمررم المتحرردة اإلنمررائى المعرفررة" . 
 . 36. عمان 

(. واقع التعميم العالي في ظل اقتصاد المعرفة. مجمة الجزائرية 2116) مكيد، عمى و يحياوي، فاطمة
 . 27-7. 1. 1لالقتصاد والمالية. 

 يمم المتحدة االنمائالبرنامج المدول العربية،  يمحمد بن راشد آل مكتوم لممعرفة والمكتب االقميممؤسسة 
مارات العربية . الغرير لمطباعة والنشر. دبى. اإل2119استشراق مستقبل المعرفة  .(2119)

 . 14 المتحدة.
العقمى لمطالبات لمواكبة عصر  (. واقع دور معممات المرحمة الثانوية فى تنمية الجانب2119نياز، حياة )

  .2.  16. واالجتماعية اإلنسانية لمعموم الشارقة جامعة مجمةاقتصاد المعرفة "تصور مقترح" . 
 متاح عمى:

https//:doi.org/10.36394/jhss/16/2B/12 
عمان  دار المسيرة : .1 . المعرفي االقتصادي المنيج . (2010) ، فايزةيعبد الرحمن و العزاو  الياشمي،

  االردن.
 . 2131: مصر استراتيجية التنمية المستدامة(. 2114)والمتابعة واالصالح االداري وزارة التخطيط 
-2114خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية. (2114)والمتابعة واالصالح االداري وزارة التخطيط 

2115، 27.   
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