
 2022(، لسنة 2، العدد )18جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(2), (2022) 

407 

 

دور جامعة صالح الدين في التوجه نحو االقتصاد المعرفي من وجهة نظر  
 اعضاء الهيئة التدريسية

 
 ضحى محمود نعمان شلير علي صالح  

جامعة صالح الدين/كلية االدارة واالقتصاد/قسم االقتصاد       جامعة صالح الدين/كلية التربية البدنية وعلوم  
 الرياضة

 ( 2020/ 26/4، قبل للنشر في   2020/ 3/ 17)قدم للنشر في   

 الملخص
مصدر االبداع واالبتكار في عصر التكنلوجيا والتقدم المعرفي، لذا فان اهمية   تعد المعرفة االساس في توليد ثروة جديدة في االقتصاد،فهي  

الدراسة تكمن في الدور الذي يلعبه اقتصاد المعرفة في تنمية الجامعات بشكل عام وجامعة صالح الدين بشكل خاص ،واالفادة التي تقدمه 
الجامعة من خالل النتائج التي تقدمها الدراسة والتي سوف توضح جوانب  الدراسة ألعضاء الهيئة التدريسية والمسؤولين ومتخذوا القرار في 

 - القصور في تفعيل دور اقتصاد المعرفة في الجامعة، وتهدف الدراسة الى التعرف على:
مفهوم اقتصاديات المعرفة واهميته ومعرفة ركائزه االساسية وأدواته وتقنياته  وااللمام بكافة جوانبه قدر االمكان لالستفادة منها في    -  

 الدراسات المستقبلية.
 دور اقتصاديات المعرفة في تنمية جامعة صالح الدين من وجهة نظراعضاء هيئة تدريسيها.  -
اء هيئة التدريس في تحديد دور اقتصاديات المعرفة ومعوقات تفعيلها في جامعة صالح  الدين تعزى الفرق في وجهات نظر اعض  -

 للجنس و الخبرة و اللقب العلمي. 
 -وتوصلت الدراسة الى مجموعة من االستنتاجات أهمها مايأتي:

من االستبيان )دوراقتصاد تفوق وجهات نظر اعضاء الهيئة التدريسية من عنصر االناث على الذكور في المجال االول   -1
المعرفة في تطوير الجامعة(، وتكافؤهما في المجال الثاني من االستبيان )معوقات تفعيل دوراقتصاد المعرفة في تطوير 

 الجامعة(.. 
كانت وجهات نظر اعضاء الهيئة التدريسية من حملة لقب استاذ مساعد  اكثر ايجابية من اعضاء الهيئة التدريسية ذوي   -2

 استاذ( في مجال )دوراقتصاد المعرفة في تطوير الجامعة(.  –مدرس  –)مدرس مساعد  االلقاب
أمتالك اعضاء الهيئة التدريسية ذوي اللقب استاذ وجهات نظر أعلى من وجهات نظر اعضاء الهيئة التدريسية ذوي االلقاب  -3

 ة في تطوير الجامعة(. استاذ مساعد( في مجال )معوقات تفعيل دوراقتصاد المعرف –مدرس  –)مدرس مساعد 
تفوق وجهات نظر اعضاء الهيئة التدريسية ذوي اللف استاذ على وجهات نظر اعضاء الهيئة التدريسية ذوي اللق )مدرس  -4

 مدرس( في مجال دوراقتصاد المعرفة في تطوير الجامعة. –مساعد 



 2022(، لسنة 2، العدد )18جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(2), (2022) 

408 

 

ال )معوقات تفعيل دوراقتصاد المعرفة  سنوات واكثر( في مج  10تفوق وجهات نظر اعضاء الهيئة التدريسية  ذوي الخبرة ) -5
 في تطوير الجامعة (. 
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Abstract 

 

he basis for creating a new wealth in the economy. It is the source of creativity and Knowledge is t

study lies in the role played by  innovation in the era of technology and knowledge. The importance of the

ral and the University of Salahuddin in the knowledge economy in the development of universities in gene

n the university through the results presented by the study, which will explain particular. The decision i

the shortcomings in activating the role of the knowledge economy in the university, and the study aims to 

tify:iden 

The concept of knowledge economics and its importance and knowledge of its basic pillars and  -  

tools and techniques and knowledge in all its aspects as much as possible to benefit from future studies. 

development of Salahuddin University from the point The role of knowledge economics in the  -

of view of the members of its teaching staff. 

The difference in the views of the faculty members in determining the role of knowledge  -

Din due to gender, experience -lah aleconomies and the obstacles to activate them at the University of Sa

and scientific title. 

The study reached a number of conclusions, the most important of which are: 

The views of the faculty members on the male component in the first field of the questionnaire  -1

economy in the development of the university) and their equivalence in the second (the role of knowledge 

field of the questionnaire (obstacles to activating the knowledge economy in the development of the 

university). 

ssistant professor was more positive The views of the members of the faculty of the title of a -2 

professor) in the field of (knowledge  -teacher  -than the faculty members with honors (assistant teacher 

economy in the development of the university). 
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r than the views of faculty Ownership faculty members with the title Professor views highe -3 

assistant professor) in the field of (obstacles to the  -teacher  -members with honors (assistant teacher 

activation of the knowledge economy in the development of the university). 

4 - The views of the faculty members with a professor above the views of the members of the teaching 

staff (teacher assistant - teacher) in the field of knowledge economy in the development of the university. 

5- Exceeding the views of the teaching staff with experience (10 years and more) in the field of (obstacles 

to activating the knowledge economy in the development of the university. 

 

 المقدمة 
تعد التغيرات االقتصادية والمعرفية واالجتماعية التي اجتاحت االقتصاد العالمي بفعل التقدم التكنلوجي عامال اساسيا      

للتوجه نحو االقتصاد المعرفي،ويتميز هذا االقتصاد بالخصوصية من خالل الدور الذي سيقوم به في المستتقبل حيث 
وقواعد ونظم واسس وطرائق ووسائل هذا االقتصاد معتمدا على تكنلوجيا    تتشكل يوما بعد يوم مالمح جديدة في ابعاد 

المعلومات وتقنياته الحديثة وعلى وجه االخص االنترنت والبنية المعلوماتية والبنية االساسية للحاسوب وركائزه الرئيسية  
البشري،وا المال  واالستثمار في راس  المستمر  والتعليم  والتنمية  والتقصي  البحث  تلك منها  التطبيقات في  هذه  حدثت 

 الركائز واالدوات فضال عن تقنية االنترنت تغيرات كبيرة في الواقع االقتصادي. 
ويشهد العالم االن موجة من التغيرات الواسعة وثورة من العلم والتقنية وحركية واسعة طالت كل شيء حيث لم يعرف    

يواجهها، بشكل ادت معها الى خلق توجهات جدية في االقتصاد تغيرات كالتي يعرفها اليوم ولم يشهد تحديات كالتي  
قلبت المفاهيم والمصطلحات والممارسات التقليدية راسا عن عقب.لتحل محلها اخرى اكثر داللة،حيث اصبحت تقنيات 

والمعلومات االتصال المعلوماتية من العناصر الرئيسية في االقتصاد الجديد والذي يقوم على المعرفة واالبداع والذكاء  
والتي تسهم في تنمية المعرفة وتحقيق التقدم في وسائل االتصاالت والمعلومات ، ومع توسع استخدام التكنلوجيا اصبح  

 استثمار المعرفة احد العوامل االساسية لزيادة االنتاج. 
والذي يعد من اهم     وساهمت المعرفة التي تعد العامل االساس من عوامل االنتاج في ابراز علم اقتصاد المعرفة   

اهداف اليونسكو وغيرها من المنظمات الدولية التي يهدف عملها في تنمية المعرفة وأدامتها فضال عن تنمية وتطوير  
ويخضعون   المنظمة  اهداف  تحقيق  في  يساهمون  ،فهم  البشري  العنصر  فئات  الذي طال جميع  البشري  المال  راس 

 اءة والمعرفة. لعمليات استثمارية في رفع المهارة والكف
تعد المعرفة االساس في توليد ثروة جديدة في االقتصاد،فهي مصدر االبداع واالبتكار في عصر    -اهمية الدراسة:

التكنلوجيا والتقدم المعرفي وتعاظمت اهميتها مما دفع االقتصاديون واالداريون يهتمون بدراستها وكيفية تحقيق التغيير  
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دية الى اقتصاديات ومجتمعات حديثة متطورة تنبع المعرفة منها بالتقدم واالبداع واالنجاز  باالقتصاديات والمجتمعات التقلي
 في كافة المجاالت والمؤسسات والسيما المؤسسات الجامعية. 

لذا فان اهمية هذه الدراسة تكمن في الدور الذي يلعبه اقتصاد المعرفة في تنمية الجامعات بشكل عام وجامعة صالح 
ص واالفادة التي تقدمها الدراسة ألعضاء الهيئة التدريسية والمسؤولين ومتخذوا القرار في الجامعة من  الدين بشكل خا

خالل النتائج التي تقدمه الدراسة والتي سوف توضح جوانب القصور في تفعيل دور اقتصاد المعرفة في الجامعة وما 
يات االستفادة من اقتصاد المعرفة في وظائفها  تقدمه الدراسة من توصيات ومقترحات يمكن ان تعمل على تنمية ال

 ومحاولة الوصول الى مستوى الجامعات الرائدة والمتقدمة.
الدراسة: وتكنلوجيا    -مشكلة  الحديثة  التقنيات  منها  المعرفي  االقتصاد  اعتماد  كيفية  في  تتحدد  الدراسة  مشكلة  ان 

مستوى الجامعات الرائدة في ادائها ونتاجاتها العلمية  المعلومات ودورها في تنمية جامعة صالح الدين وتطويرها الى  
 من وجهة نظر اعضاء هيئة تدريسيها. 

 - ويمكن تحديد مشكلة الدراسة بالتساؤل االتي: 
 ومعوقات تفعيلها في تنمية جامعة صالح الدين من وجهة نظر اعضاء هيئة تدريسيها؟  ماهو دور اقتصاديات المعرفة

 - اسة الحالية الى التعرف على:تهدف الدر    -أهداف الدراسة:
مفهوم اقتصاديات المعرفة واهميته ومعرفة ركائزه االساسية وأدواته وتقنياته  وااللمام بكافة جوانبه قدر االمكان     -اوال

 لالستفادة منها في الدراسات المستقبلية. 
 يئة تدريسيها. دور اقتصاديات المعرفة في تنمية جامعة صالح الدين من وجهة نظراعضاء ه –ثانيا  
الفرق في وجهات نظر اعضاء هيئة التدريس في تحديد دور اقتصاديات المعرفة ومعوقات تفعيلها في جامعة    – ثالثا  

 صالح الدين تعزى للجنس و الخبرة و اللقب العلمي.
 - تستند فرضيات الدراسة على مايأتي :فرضيات الدراسة:     

 ان اقتصاديات المعرفة لها دور ايجابي في تنمية  جامعة صالح الدين من وجهة أعضاء هيئة تدريسيها.  -أوال: 
التوجد فروق ذات داللة معنوية في وجهات نظر اعضاء هيئة التدريس في تحديد دور اقتصاديات المعرفة في   -ثانيا :

 والمؤهل العلمي.تنمية جامعة صالح الدين من حيث متغيرات الجنس والخبرة 
التوجد فروق ذات داللة معنوية في وجهات نظر اعضاء هيئة التدريس في تحديد معوقات تفعيل دور اقتصاديات   -ثالثا: 

 المعرفة في تنمية جامعة صالح الدين من حيث متغيرات الجنس والخبرة والمؤهل العلمي.  
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ت جامعة صالح الدين،أما زمانيا فيشمل الموسم الدراسي تشمل حدود الدراسة المكانية بعض كليا  -حدود الدراسة:

، وبخصوص الحدود البشرية فيشمل عينة عشوائية من اعضاء الهيئة التدريسية في جامعة صالح 2019  -  2018
 الدين.

   -المنهجية وعينة الدراسة:
اتبعت الدراسة المنهج االوصفي والتحليلي للموضوع قيد الدراسة،واعتمدت الدراسة على استمارة االستبيان حيث تم     

( بحجم  العشوائية  العينة  البسيطة(  50اخذ  العشوائية  )العينة  الطريقة  باستخدام  التدريسية  الهيئة  ( مفردة من أعضاء 
( وشمل المسح الكليات )كلية االدارة  2018/ 12/ 10( ولغاية ) 0182/ 11/ 13،والمدة التي انجزت بها أخذ العينة من )

 كلية القانون( والعينة المأخوذة موزعة كما يأتي:  –كلية التربية الرياضية  –كلية التربية االساس  –واالقتصاد 
 (  مفردة من االناث.23( مفردة من الذكور و)27) -من حيث متغير الجنس :  -1
( مفردة 20( سنوات و)  10-5( مفردة )17سنوات( و)  5( مفردة )اقل من  13)    -:من حيث متغيرة الخبرة   -2

 سنوات( 10)اكثر من 
( مفردة استاذ مساعد 12( مفردة مدرس )13( مفردة مدرس مساعد و)15)  -من حيث متغير اللقب العلمي: -3
 ( مفردة استاذ. 10و)

ن المبحث االول مدخل نظري ألقتصاديات المعرفة سوف يتم تقسيم الدراسة الى مبحثين ،أذ يتضم    -خطة الدراسة :
أما المبحث الثاني فيتناول  دور اقتصاديات المعرفة في تنمية راس المال البشري في اقليم كوردستان   والموارد البشرية

االستنتاجات  من  بجملة  البحث  سيختم  .و  الدين  صالح  جامعة  في  تفعيلها  ومعوقات  المعرفة  دوراقتصاد  وتحليل 
 ترحات.والمق

 أطار مفاهيمي: مدخل نظري ألقتصاديات المعرفة   -المبحث االول:
 أقتصاديات المعرفة مفهومها ، مؤشراتها  

 مفهوم االقتصاد المعرفي   -أ
الرقمي    ،اقتصاد  االنترنت  اقتصاد   ، المعلومات  اقتصاد   ( مثل  المعرفة  اقتصاد  تسميات عديدة  على  اطلفت  لقد 

،االقتصاد االلكتروني، االفتراضي، الشبكي، الالملموسات، واقتصاد الخبرة( وكل هذه المسميات انما تشير الى اقتصاد 
 المعرفة وفي الغالب تستخدم  بطريقة متبادلة.
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ويحدد اقتصاد المعرفة بانه دراسة وفهم عملية تراكم المعرفة وحوافز االفراد الكتشاف تعلم المعرفة والحصول على      
مايعرفه االخرون، وهو يمثل االقتصاد الذي يكون للتطور المعرفي واالبداع العلمي الوزن االكبر في نموه ويقوم على  

من التعامل مع التقنيات الحديثة والمتطورة معتمدا على المعرفة التي    تنمية الموارد البشرية علميا ومعرفيا كي يتمكن
 يمتلكها العنصر البشري كمورد استثماري وكسلعة استراتيجية وكخدمة ومصدر للدخل القومي.

( هو االقتصاد المبني أساسا على إنتاج ونشر واستخدام المعرفة والمحرك األساسي لعملية    OCEDوعرفته لجنة )     
 ( 126،ص 2004و وخلق الثروة وفرص التوظيف عبر كافة الصناعات .)يوسف:النم
أما المجموعة االقتصادية آلسيا والمحيط الهادي "االقتصاد المعرفي هو  االقتصاد المبني أساسا على إنتاج المعرفة   

 كافة" . ونشرها واستخدامها كمحرك أساسي للتطور وتحصيل الثروات والعمالة عبر القطاعات االقتصادية
وجاء في برنامج االمم المتحدة االنمائي ان االقتصاد المعرفي هو "نشر المعرفة وانتاجها وتوظيفها بكفاية في جميع   

مجاالت النشاط المجتمعي االقتصاد والمجتمع المدني والسياسة والحياة الخاصة وصوال لترقية الحالية االنسانية باطراد 
                                                                                                                                .طراد ويتطلب ذلك بناء قدرات بشرية ممكنة والتوزيع الناتج  للفدرات البشرية اي اقامة التنمية االنسانية با 

 مؤشرات أقتصاد المعرفة   -ب
ؤشرات تقيس مدى التقدم في أقتصاد المعرفة ، وتنقسم الى مؤشر المعرفة ومؤشر يقوم البنك الدولي اصدار م    

 (2012مؤشر فرعي .)منهجية تقييم المعرفة،البنك الدولي، 12أقتصاد المعرفة ، والتي تنقسم بدورها الى  
التعليم والتدريب،  (: يقيس قدرة بلد ما على أنتج المعرفة ونشرها ، ويتألف من ثالثة مؤشرا وهيKIمؤشر المعرفة) -1

 وتقانة المعلومات واالتصاالت ، واالبتكار. 
( : وهو مؤشر تراكمي  يدل على جاهزية بلد ما   Knowledge Economy Indexمؤشر أقتصاد المعرفة )    -2

 - للتنافس في ظل االقتصاد المعرفي ، ويتركب من أربعة مؤشرات فرعية والتي تمثل ركائز أقتصاد المعرفة وهي: 
 (  Economic Incentive Regimeظام  الحوافز االقتصادية ) ن -أ

 ( Innovationاألبتكار )  -ب 
 ( Education indexالتعليم والتدريب )  -ج
 ( Information and Communication Technologyتقانة المعلومات واألتصاالت ) -د 
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 البشري في اقليم كوردستانالمبحث الثاني: دور اقتصاديات المعرفة في تنمية راس المال 
 -واقع اقتصاديات المعرفة في أقليم كوردستان:

يعد  نشاط قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من االنشطة التي بدأت عندما قامت الحكومة بادخال الحاسوب     
ظمات االجنبية العاملة في ، واقامة الدورات التدريبية للموظفين بالتعاون مع المن  1994الى المؤسسات والدوائر عام  

لتهتم  بتنظيم اجراءات وامور شركات الهواتف االرضية والنقال   2006االقليم، كما تم تشكيل وزارة االتصاالت عام  
وبراعية حكومة االقليم تم تأسيس مؤسسة تكنولوجيا المعلومات في   2007وتطوير القطاع التكنولوجي ، وفي عام  

( في جميع الوزارات والدوائر الحكومية الذي يرتبط نشاطه بتلك  ITولوجيا المعلومات )مجلس الوزراء، ولحق قسم تكن
( المركزية ضمن  الخدمات  وتوفر  التدريبية.  الدورات  وأقامة  تنظيم  من  وسائل  ITالمؤسسة  باستخدام  مايتعلق  كل   )

(  10ي االنترنت لالفراد بعمر )تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المؤسسات الحكومية ، اذ اشارت ان عدد مستخدم
( وبلغت %62.6( ، اما بالنسبة لالفراد الذين يستخدمون االنترنت في المنازل فبلغت )%5سنوات فاكثر في اربيل كانت )

( ، وبلغت نسبة استخدامه في المؤسسات التعليمية  %12.8نسبة االفراد المستخدمين لالنترنت في مقاهي االنترنت )
(،ويالحظ ان نسبة استخدام االنترنت في محافظة اربيل هي  % 15.7بلغ استخدامه في الوظيفة )( ، في حين  6.5%)

 ( في السليمانية. %4.5( في دهوك ، و)%2.9االعلى مقارنة ببقية محافظات االقليم والتي بلغت )
ومة التقليدية الى الحكومة وهناك محاوالت جادة لربط الوزارات والمديريات التابعة لها بشبكة االنترنت والتحول من الحك

 االلكترونية التي توفر سرعة وصول الخدمات العامة الى االفراد مما يقلل الوقت والجهد والتكاليف لألفراد والحكومة.
وتقوم دائرة تكنولوجيا المعلومات لحكومة اقليم كوردستان بتوفير الدعم الالزم للوزارات والمؤسسات الحكومية من اجل 

لكترونية عصرية . وتعمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص ، المجتمع المدني، والمؤسسات االكاديمية على  بناء حكومة ا
 حد سواء في المنطقة وخارجها لتطوير تكنولوجيا المعلومات في منطقة اقليم كوردستان.

ى شهادة "آيزو" وان ديوان  ولقد تم تفعيل هذا النظام في وزارة الداخلية بعدما سبقتها دائرة مرور دهوك والتي حصلت عل
وزارة الداخلية تخطو االن نفس الخطوة الناجحة والحصول على هذه الشهادة ، ومن المؤمل أيضا أن تتخذ مديريتا مرور 

 ( 128،ص 2010اربيل والسليمانية هذه الخطوة في المستقبل القريب . )كولدران عبد الرحيم:
 

 إختبار ثبات اإلستبانة: 
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ستبانة أعطت نقس النتيجة لو أُ عيد توزيعها أكثر من مرة وتحت نفس الظروف والشروط ، ُيقصد به إن هذه اإل 
أو اذا لم يكن التغير في النتيجة كبيراً  لو تمت إعادة توزيعها على أفراد عينة الدراسة عدة مرات خالل فترات زمنية  

مقبولة إحصائياً ، وفي الدراسات االقتصادية     معينة ، وتحقق هذا الثبات من خالل معامل ) الفا كرونباخ (، وهي أداة 
( معامالت الثبات باستخدام طريقة) الفا كرونباخ( حيث 2(. نالحظ في الجدول)0.5ُيقبل قيمة أكبر أو مساوية للنسبة )

( 0.5وهي قيمة عالية مقارنة ب)  )0.807  -0.756ان قيمة المعامل لجميع فقرات مجالي استمارة االستبيان تقع ضمن)
   وهذا يدل على ثبات مجالي استمارة االستبيان.

 ( 1الجدول )
 معامل الثبات )الفاكرونباخ( لمجالي استمارة االستبيان

 عدد الفقرات  معامل الثبات )الفاكرونباخ(  عنوان المحور المجال 
 19 0.748 دور اقتصاديات المعرفة في تطوير الجامعة األول
 11 0.797 معوقات تفعيل دور اقتصاديات المعرفة في تطوير الجامعة الثاني 

 تحليل دور أقتصاديات المعرفة ومعوقات تفعيلها في تنمية جامعة صالح الدين    2-3
لتحقيق اهداف الدراسة تم تطوير استبانة تتكون من مجالين ،االول يتضمن دور اقتصاديات المعرفة في تطوير      

الجامعة  والثاني يتضمن معيقات تفعيل اقتصاد المعرفة في الجامعة . وقد تم تطبيق االستبانة على عينة الدراسة  
( عضوا تدريسيا في جامعة صالح الدين، وفينا باتي الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة وتحليل 50المكونة من )

 - نتائج تطبيق االستبانة على العينة:
 - :الديموغرافية للمبحوثين الخصائص -أوال:

تم تحديد افراد عينة الدراسة من اعضاء الهيئة التدريسية في جامعة صالح الدين حيث تم اخيار عينة عشوائية قدرها    
 ( عضوا تدريسيا بالطريقة العشوائية من جامعة صالح الدين ،وتم تصنيفهم على ضوء متغيرات الدراسة وكما ياتي:50)
 -اناث(: –الجنس)ذكور   -أ

عضوة    23(،في حين بلغ عدد االناث  %54عضوا تدريسيا وبنسبة )  27بلغ عدد اعضاء الهيئة التدريسية من الذكور  
 ( يبين ذلك.2( والجدول )%46تدريسية وبنسبة )

 ( 2الجدول )
 خصائص عينة الدراسة وفق متغير الجنس 
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اعضاء الهيئة 
 التدريسية

 المجموع اناث ذكور

 50 23 27 العدد 

% 54% 46% 100% 

 -الخبرة: -ب
( وبنسبة مئوية  13( سنوات بلغ عددهم )5( ان عدد اعضاء الهيئة التدريسية الذين لديهم خبرة )3يتضح من الجدول)

(عضوا تدريسيا وبنسبة  17( سنوات بلغ عددهم )10- 5( اما عدد اعضاء الهيئة التدريسية الذين لديهم خبرة )%26قدرها)
( عضوا تدريسيا وبنسبة  20سنة واكثر(  )    15ين لديهم خبرة) ( في حين بلغ عدد اعضاء الهيئة التدريسية الذ 34%)
(40% .) 

 ( 3الجدول )
 خصائص عينة الدراسة وفق متغير الخبرة 

  الخبرة 
  5اقل من 
 سنوات

 
 سنوات 5-10

 
  10اكثر من 
 سنوات

 
 المجموع

 50 20 17 13 العدد 
% 26% 34% 40% 100% 

 اللقب العلمي:  -ج
( اعضاء 15(  ان عدد اعضاء الهيئة التدريسة الذين يحملون لقب )مدرس مساعد( بلغ )4يتضح من الجدول)    

( عضوا تدريسيا  13(، في حين بلغ عدد اعضاء الهيئة التدريسية الذين يحملون لقب)مدرس( )%30تدريسيين وبنسبة )
(، في حين بلغ عدد %24ضوا تدريسيا وبنسبة )( ع12(. اما اصحاب لقب استاذ مساعد فبلغ عددهم )%26وبنسبة )

 (.%20( عضوا تدريسيا وبنسبة )10الذين يحملون لقب االستاذ )
 ( 4الجدول )
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 متغيرالمؤهل العلمي خصائص عينة الدراسة وفق 

 -:دور اقتصاديات المعرفة في تطوير الجامعة ( تحليل نتائج المجال االول  ) -ثانيا:
 :-( ماياتي5يتضح من الجدول )

( بوسط  تحقيق شعور الفرد باالنجاز في العملظهرت بالمرتبة االولى الفقرة  الحادية عشر والتي تتضمن ) -1
 ( 1.87معياري )( وبانحراف 4.06حسابي قدره )  

( بوسط أستغالل المعرفة واالنتفاع بها بشك افضلظهرت بالمرتبة الثانية الفقرة الخامسة والتي تتضمن  ) -2
 ( 1.68( وبانحراف معياري)  3.64حسابي قدره)   

 
 ( 1الشكل )

 الفقرة التي نالت المرتبة االولى في المجال االول دور اقتصاد المعرفة في تطوير الجامعة
 شعور الفرد باالنجاز في العمل(  )تحقيق

1 2 4
21

51

 
 المؤهل العلمي 

 
 مدرس مساعد 

 
 مدرس 

 
 استاذ مساعد 

 
 استاذ 

 
 المجموع 

 50 10 12 13 15 العدد 
 % 30 % 26 % 24 % 20 % 100% 
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 (5الجدول )
 الوس  الحسا ي واالنحراف  والنسب المئوية لفقرات دوراقتصاديات المعرفة في الجامعة

االنحراف 
 الم ياري 

الوس  
 الحسا ي

كبيرة  كبيرة متوسطة قليلة قليلة جدا
 جدا

 ت الفقرات 

العمل على الوصول للمعرفة بطريقة سهلة  ت رار / 11 23 14 2 2.86 1.46 1 
4 28 46 22 / % 

المساهمة في نشر المعرفة الى االخرين بشكل  ت رار 2 4 17 15 12 2.38 1.52
 سريع

2 
24 30 34 8 4 % 

 3 زيادة داف ية االفراد نحو العمل في الجامعة ت رار 5 22 18 5 / 3.54 0.97
/ 10 36 44 10 % 

 4 زيادة انتاج االفراد في العمل في الجامعة ت رار 7 7 18 14 4 2.98 1.26
8 28 36 14 14 % 

 5 أستغالل المعرفة واالنتفاع  ها بشكل افضل ت رار 9 17 21 3 / 3.64 1.68
/ 6 42 34 18 % 

 6 أنشاء نظام معرفي متناسب مع كافة االفراد ت رار 5 8 19 17 1 2.98 1.33
2 34 38 16 10 % 

 7 المساهمة في سهولة تبادل الخبرات  ين االفراد ت رار 3 13 27 2 5 3.14 1.81
10 4 54 26 6 % 

العمل على سهولة تقييم الموارد المعرفية  ت رار 7 7 19 15 2 3.04 0.38
 المتاحة

 

8 
4 30 38 14 14 % 

العمل على حف  قاعدة البيانات متاحة  ت رار 6 9 17 13 5 2.96 1.31
 لالستخدام

9 
10 26 34 18 12 % 

 تو ي  الت نلوجيا واالنترنت بشكل افضل ت رار 9 11 27 2 1 3.5 1.28
 

10 
2 4 54 22 18 % 

 تحقيق شعور الفرد باالنجاز في العمل ت رار 16 22 11 1 / 4.06 1.87
 

11 
/ 2 22 44 32 % 

 12 تحقيق اكبر قدر من التفو  لد  االفراد ت رار 7 17 19 7 / 3.48 1.44
/ 14 38 34 14 % 

 المساعدة في تحمل الفرد المسؤولية ت رار 11 9 24 2 2 3.38 0.57
 

13 
4 4 48 18 22 % 

 14 اكتساب المعرفة من اماكن مختلفة من العالم ت رار 3 2 16 19 10 2.38 1.73
20 38 32 4 6 % 

 15 تو ي  الفرد ألستراتيجيات التعلم ال اتي ت رار 7 13 19 7 4 3.24 0.94
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 تحليل نتائج المجال الثاني )معوقات تفعيل دور اقتصاد المعرفة في تطوير الجامعة( -: 3
 :-( ماياتي6يتضح من الجدول )

 هرت بالمرتبة االولى الفقرة  الثامنة  والتي تتضمن )عدم وجود دعم لألبحاث العلمية المتميزة(  وس  حسا ي   -1
 (.1.18( وبانحراف م ياري )4.76ه ) قدر 
 هرت بالمرتبة الثانية الفقرة الرابعة والتي تتضمن  )عدم وجود سياسة معلوماتية واضحة المعالم في الجامعات(   -2

 (1.33( وبانحراف م ياري)  4.2 وس  حسا ي قدره)  

 
 (2الشكل)

 الفقرة التي نالت اعلى درجة في المجال الثاني معوقات تفعيل دور اقتصاد المعرفة في الجامعة  
 )عدم وجود دعم لألبحاث العلمية المميزة(

 

ة جدا ةكبير قليلة جدا قليلةمتوسطةكبير

41

8
1 0 0

ة جدا كبير ة كبير متوسطة قليلة قليلة جدا 
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 (6الجدول ) 
 الوس  الحسا ي واالنحراف  والنسب المئوية لفقرات معوقات تفعيل دور اقتصاد المعرفة في الجامعة 

 ت الفقرات   كبيرة جدا  كبيرة متوسطة  قليلة  قليلة جدا  الوس    االنحراف  

 
0.93 

 
3.08 

 1 ض ف البنية التحتية لت نلوجيا المعلومات  ت رار 7 11 13 17 2
4 34 26 22 14  % 

 
1.37 

 
3.08 

عدم توافر االنترنت بالشكل ال افي وصعوبة االشتراك   ت رار 5 7 28 7 3
 فيه

2 
6 14 56 14 10 % 

 
1.68 

 
4 

ض ف االهتمام  تدريب االفراد على استخدام اقتصاد   ت رار 24 11 6 9 /
 المعرفة 

3 
/ 18 12 22 48 % 

 
1.33 

 
4.2 

عدم وجود سياسة معلوماتية واضحة المعالم في   ت رار 19 23 7 1 /
 الجامعات 

4 
/ 2 14 46 38 % 

 
1.54 

 
3.9 

 5 النظام التعليمي ألهمية اقتصاد المعرفة قلة اهتمام  ت رار 16 13 21 / /
/ / 42 26 32 % 

 
0.83 

 
3.14 

 6 عدم الرضا عن العمل الجماعي  ت رار 11 6 16 13 4
8 26 32 12 22 % 

 
2.04 

 
4.12 

انخفاض العائد على التعليم العالي اثر سلبيا على   ت رار 26 13 6 1 4
 تطبيق اقتصاد المعرفة 

7 
8 2 12 26 52  % 

 
1.18 

 
4.76 

 ت رار 41 8 1 / /
 

 
 عدم وجود دعم لالبحاث العلمية المتميزة

 
8 
 / / 2 16 82  % 

 
1.35 

 
2.98 

/ 23 13 6 8  
 ت رار

 
 الجامعات تهتم بال م وليس بالنوع 

 
9 
 / 46 26 12 16  % 

 
0.61 

 
1.86 

التحتاج الى االلمام  اغلب المهن في سو  العمل  ت رار / / 9 25 16
 بالمعرفة 

 
10 32 50 18 / /  % 

 
1.28 

 
2.66 

  ت رار 7 11 3 16 13
 عدم المام صناع القرار بمفهوم المعرفة 

 
11 26 32 6 22 14  % 
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 تحليل الفر  في استبيان اقتصاديات المعرفة من وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية.   -رابعا:
 تحليل الفر  في  اقتصاديات المعرفة  ين اعضاء الهيئة التدريسية وفق متغير الجنس  -أ

بلغ الوسط الحسابي العضاء الهيئة التدريسية من )الذكور( في المجال االول )دور اقتصاد المعرفة   -المجال االول:
( في حين بلغ الوسط الحسابي ألعضاء الهيسئة التدريسية من  4.85( وبانحراف معياري قدره )53.04في الجامعة( ) 
(  0.042( بلغت )sig( وباحتمالية )t( )2.354( وظهرت قيمة )6.33( وبانحراف معياري بلغ )56.91)االناث( بلغ )

 وهذه النتيجة تدل على وجود فروق ذات داللة احصائية في المجال االول ولصالح االناث  . 
بلغ الوسط الحسابي ألعضاء الهيئة التدريسية من الذكور في المجال الثاني)معوقات تفعيل دور   -:المجال الثاني   

(  41.36( في حين بلغ الوسط الحساب لالناث )6.11( وبانحراف معياري قدره )39.14اقتصاد المعرفة في الجامعة()
(  0.05( وهي اكبر من )0.081( وباحتمالية ) 1.156( المحتسبة )t( ،وبلغت قيمة )7.26وبانحراف معياري قدره)

لثاني من االستبيان،  مما يدل على عدم وجود فروق معنوين بين الذكور واالناث من اعضاء الهيئة التدريسية في المجال ا
يتضح من هذه النتيجة  ان وجهة نظر اعضاء الهيئة التدريسية في جامعة صالح الدين وفق متغير الجنس كانت    و

 متقاربة في رؤياهم حول معوقات تفعيل دوراقتصاد المعرفة في جامعة صالح الدين . 
 ( 7الجدول )

 التدريسية من حيث متغير الجنس الفر  في اقتصاديات المعرفة  ين اعضاء الهيئة 

 
 مجاالت االستبيان       

 
 

  اناث ذكور 
t 

 
sig 

 
وس    الداللة 

 حسا ي 
انحراف  
 م ياري 

وس   
 حسا ي 

انحراف  
 م ياري 

 
 دور اقتصاديات المعرفة في الجامع 

 
53.04 

 
4.85 

 
56.91 

 
6.33 

 
2.403 

 
0.038 

 
 معنوي 

 
اقتصاديات   دور  تفعيل  في  معوقات  المعرفة 

 الجامعة 

 
39.14 

 

 
6.11 

 
41.36 

 
7.26 

 
1.156 

 
0.081 

 

 
 غير معنوي 

 - تحليل الفر   ين اعضاء الهيئة التدريسية وفق متغير )الخبرة(في استبيان اقتصاديات المعرفة:  -ب
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( وهذه النتيجة تدل على 0.122قدرها)(  sig( وباحتمالية )F  ( )1.9253بلغت قيمة تحليل التباين )  -المجال االول:  
عدم وجود فرق ذو داللة احصائية بين اعضاء الهيئة التدريسية في المجال االول دور اقتصاد المعرفة  في تطوير 

 الجامعة من حيث متغير الخبرة . 
( وهذه النتيجة تدل على  0.00قدرها)( sig( وباحتمالية ) F ( )20.956بلغت قيمة تحليل التباين )  -المجال الثاني:   

وجود فرق ذو داللة احصائية بين اعضاء الهيئة التدريسية في المجال الثاني معوقات تفعيل دور اقتصاد المعرفة  في 
 (.LSDتطوير الجامعة من حيث متغير الخبرة ، ولتحديد الفروقات تم اللجوء الى استخدام اختبار االقل فرق معنوي )

و هرت  (  LSD( المقارنات في فر  االوساط الحسا ية وباستخدام اختبار االقل فر  معنوي)9ويتضح من الجدول )    
 - النتائج كما ياتي:

  5سنوات( و)  5سنوات واكثر ( من اقرانهم ذوي الخبرة )اقل من    10تفو  اعضاء هيئة التدريس ذوي الخبرة )   -1
 سنوات(.  10 –

 سنوات . 5سنوات( على اقرانهم من ذوي الخبرة )اقل من  10-  5تفو  اعضاء هيئة التدريس ذوي الخبر ) -2
 
 
 

 (9الجدول)

 ( 8الجدول )
 في استبيان اقتصاديات المعرفة من حيث متغير الخبرة  (ANOVAحليل التباين )ت

 .Sumof Squares Df Mean Square F Sig  مجاالت االستبيان 

 
 المجال االول 

 دور اقتصاديات المعرفة في الجامعة 

Between Groups 73.233 2 36.6165 
1.9253 0.12 Within Groups 893.8601 47 19.0183 

 المجال الثاني 
معوقات تفعيل دور اقتصاديات المعرفة 

 في الجامعة 

Between Groups 163.550 2 81.775 
20.956 0.00 Within Groups 183.406 47 3.9022 
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 (LSD ين اعضاء الهيئة التدريسية وفق متغير الخبرة باستخدام اختبار )المقارنات 
 

 الداللة 
 
sig 

 
 الفر  في 

 االوساط الحسا ية 

 
 المقارنات 

 
 سنة( 10  - 5)  –سنوات واقل( 5) -   6.34 * 0.00 (10 – 5معنوي لصالح )

 سنوات واكثر( 10) –سنوات واقل( 5) -  9.31        0.00 سنوات واكثر( 10معنوي لصالح )

 سنوات واكثر( 10) –سنوات(  10 – 5) -   2.97 0.016 سنوات واكثر( 10معنوي لصالح )

 - (في اقتصاديات المعرفة:)اللقب العلميتحليل الفر   ين اعضاء الهيئة التدريسية وفق متغير    -ج
 - ( ماياتي: 10يتضح من الجدول )

( وهذه النتيجة تدل على 0.027( قدرها)sig( وباحتمالية )F( )  4.5993بلغت قيمة تحليل التباين )  -المجال االول:
 وجود فرق ذو داللة احصائية بين اعضاء الهيئة التدريسية في المجال االول دور اقتصاد المعرفة في تطوير الجامعة.

النتيجة تدل على    ( وهذه0.09( قدرها)sig( وباحتمالية )F  ( )5.276بلغت قيمة تحليل التباين )  -المجال الثاني :  -2
وجود فرق ذو داللة احصائية بين اعضاء الهيئة التدريسية في المجال الثاني معوقات تفعيل دور اقتصاد المعرفة في 

 تطوير الجامعة. 
 
 
 
 
 

 ( 10الجدول )
 في استبيان اقتصاديات المعرفة من حيث متغير اللقب العلمي  (ANOVA)تحليل التباين 

  مجاالت االستبيان
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

 Between Groups 188.4013 3 62.800 3.066 0.043 
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 المجال االول
دور اقتصاديات المعرفة في 

 الجامعة

Within Groups 
962.61311 47 20.48113 

 المجال الثاني 
معوقات تفعيل دور  

اقتصاديات المعرفة في  
 الجامعة

Between Groups 184.222 3 61.4073 

5.276 0.09 Within Groups 
547.008 47 11.638 

 ولتحديد الفروق في استراتيجيات الجامعة في تحدي ظاهرة البطالة وفق متغير المؤهل العلمي  تم اللجوء الى استخدام   
  (LSD ( ومن الجدول . )( يبين المقارنات في االوساط الحسابية باستخدام ) 11LSD  وقد تم التوصل الى النتائج )

 - االتية:
 - المجال االول: -أ

( 0.083( قدرها ) sig( وباحتمالية )1.349)   مدرس(  – مدرس مساعد  االوساط الحسابية بين )ظهر الفرق في   -1
مساعد(   )مد.س  العلمي  االمؤهل  ذوي  التدريسية  الهيئة  اعضاء  بين  معنوي  فرق  وجود  عدم  على  يدل  مما 

 و)مدرس(.  
استاذ   –مدرس مساعد )ظهر الفرق في االوساط الحسابية بين اعضاء الهيئة التدريسية ذوي المؤهل العلمي    -2

 .( مما يدل على وجود فرق معنوي ولصالح استاذ.مساعد 0.00قدرها )  (sig)( باحتمالية-  4.19 مساعد()
 -ب: المجال الثاني:    

(  0.00( قدرها )sig( وباحتمالية )4.77)  مدرس(  –مدرس مساعد  ظهر الفرق في االوساط الحسابية بين ) -1
اعضاء الهيئة التدريسية ذوي االمؤهل العلمي )مد.س مساعد( و)مدرس(   مما يدل على وجود فرق معنوي بين

 ولصالح المدرس مساعد. 
استاذ   –مدرس مساعد ظهر الفرق في االوساط الحسابية بين اعضاء الهيئة التدريسية ذوي المؤهل العلمي  ) -2

 .ح مدرس مساعد ( مما يدل على وجود فرق معنوي ولصال0.00قدرها )  (sig)( باحتمالية3.93مساعد()
 (11الجدول) 

 (LSDالعلميباستخدام)  لقبالمقارنات في االوساط الحسا ية  ين اعضاء الهيئة التدريسية وفق متغير ال
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 الداللة 

 
sig 

 
 الفر  في 

 االوساط الحسا ية 

 
 المقارنات 

 

 
 مجاالت االستبيان 

 

  مدرس  -مدرس مساعد  1.349 *0.093 غير معنوي 
 
 

 المجال االول 
تطوير  دور   في  المعرفة  اقتصاد 

 الجامعة 

 استاذ مساعد  –مدرس مساعد  -7.12 0.00 معنوي لصالح استاذ مساعد 

 أستاذ  -مدرس مساعد  - 4.19 *0.00 معنوي لصالح استاذ 

 استاذ مساعد  –مدرس  - 8.469 *0.000 معنوي لصالح استاذ مساعد 

 استاذ   -مدرس  - 5.539 *0.00 معنوي لصالح  استاذ 

 استاذ  -استاذ مساعد  - 2.93 0.028 لصالح استاذ مساعد  معنوي 

  مدرس  -مدرس مساعد  4.77 0.00 معنوي لصالح مدرس مساعد 
 المجال الثاني  

معوقات تفعيل دور اقتصاد المعرفة  
 في تطوير الجامعة 

 استاذ مساعد  –مدرس مساعد  3.93 0.00 معنوي لصاح مدرس مساعد 

 أستاذ  -مدرس مساعد  -2.32 0.03 لصالح استاذ معنوي 

 استاذ مساعد  –مدرس  -0.84 0.14 غير معنوي 

 استاذ   -مدرس  -7.09 0.00 معنوي لصاح استاذ 

 استاذ  -استاذ مساعد  -6.25 0.00 معنوي لصالح استاذ 

 الستنتاجات والمقترحات
  االستنتاجات

 المعرفة في تطوير الجامعة( )دور اقتصاد   -المجال االول:
كانت اعلى وجهات نظر للتدريسيين في المجال االول من استبيان اقتصاد المعرفة هي  الفقرة  التاسعة    - 1

 ( .تحقيق شعور الفرد باالنجاز في العملوالتي تتضمن )
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الفقرتين الثانية والثانية  نالت  المرتبة االخيرة في وجهات نظر اعضاء الهيئة التدريسية في المجال االول    -2
اكتساب المعرفة  -المساهمة في نشر المعرفة الى االخرين بشكل سريع  عشر والتي تتضمنان وعلى التوالي )

 ( .من اماكن مختلفة من العالم 
تفوق وجهات نظر اعضاء الهيئة التدريسية من عنصر االناث على الذكور في المجال االول من استبيان    -3

 رفة اقتضاديات المعرفة. اقتصاد المع
 تكافؤ وجهات نظر اعضاء الهيئة التدريسية من حيث متغير الخبرة في المجال االول.  -4
كانت وجهات نظر اعضاء الهيئة التدريسية من حملة لقب استاذ مساعد  اكثر ايجابية من اعضاء الهيئة    -5

 راقتصاد المعرفة في تطوير الجامعة. استاذ(في مجال دو  –مدرس  –التدريسية ذوي االلقاب )مدرس مساعد 
 ) معوقات تفعيل دور اقتصاد المعرفة في تطوير الجامعة(  -المجال الثاني:

كانت اعلى وجهات نظر للتدريسيين في معوقات تفعيل دوراقتصاد المعرفة في تطوير الجامعة. هي  الفقرة    -1
 ( . عدم وجود دعم للبحاث العلمية المميزةالثامنة والتي تتضمن ) 

نالت  المرتبة االخيرة في وجهات نظر اعضاء الهيئة التدريسية  في مجال معوقات تفعيل  دوراقتصاد  -2
أغلب المهن في سوق العمل التحتاج الى االلمام  المعرفة في تطوير الجامعة. الفقرالعاشرة والتي تتضمن )

 ( .بالمعرفة
 - المقترحات االتية:في ضوء االستنتاجات السابقة تم التوصل الى  -:المقترحات
        .التاكيد على تفعيل دور اقتصاد المعرفة في تنمية الجامعات  في اقليم كردستان  -1         
 ضرورة اجراء دراسات حول دور اقتصاديات المعرفة في مؤسسات اخرى في اقليم كردستان.  -2         

سهلة االستخدام ومتاحة للجميع وبكلفة معقولة ومتاحة  ضرورة ان يكون تطبيق تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت    -3
 للجميع وداعمة لعملية التنمية الشاملة في الجامعة. 
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